OPINIE

H O E BREED Z I E N WE DE TAKEN VAN DE DRINKWATERSECTOR?

Demaatschappelijke
verantwoordelijkheid
vanwaterbedrijven
DarinNederlandvoldoendedrinkwaterbeschikbaarisvangoeàekwaliteittegeneenredelijkeprijsis
vanessentieelbelangvoordevolksgezondheid.Hetmaatschappelijk belangvandrinkwaterisgroot.
Ditmaatschappelijk belang betre/tmetalleenhetproductdrinkwater,maarinverband metdecontinuïteitvandedrinkwatervoorziening moetookduurzaammetbeschikbarebronnenomworden
gegaan. Daarnaastishetmaatschappelijkgewenstdatwaterwingebiedenzijnopengesteldvoor
recreatie.Maatschappelijke verantwoordelijkheid endedrinkwatervoorzieningzijnnauwmetelkaar
verbonden,aldusMarcelvanBockelenMareWesselinkvanTwynstraGudde.
InNederlandisdedrinkwatervoorziening
eenverantwoordelijkheid vandewaterbedrijven.Debedrijvenzijn openkeleuitzonderingennaNV'swaarvandeaandelen (wettelijk)
verplichtinhandenzijnvangemeentenen
provincies.Dewaterbedrijven hebbendooreen
wettelijkmonopoliehetalleenrechtopdeproductieendistributievandrinkwaterineen
begrensdverzorgingsgebied.Indezestructuur
wordenwaterbedrijven geachthetbestrekeningtehoudenmethet maatschappelijke
belangvandrinkwater.
Dewaterbedrijven zelfondetkennen
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid."Ualsklant magelkedagschoon
drinkwater verwachten"."Het watetbedrijf
eenmaatschappelijke onderneming". "Daarmeevoorziethetwaterbedrijfindeeerste
levensbehoefte vanviermiljoen mensen."
Doorhetpubliekeeigendomvoelen waterbedrijven geendrukomwinsttemakenen
kanetteallentijdeprioriteitwordengegevenaanhetmaatschappelijkbelang.Inde
praktijkisditookterugtezien.Het drinkwaterinNederland isvangoedekwaliteit,
altijd beschikbaareninnovatiesindedrinkwatetvootzieningzijn, ook internationaal
gezien, toonaangevend.

Maatschappelijk is óók
doelmatig
Hetisookbelangrijk datdeptijs van
drinkwater redelijk is.Watetbedtijven kunnenniet tegenelkeptijs werkenaaneen
continueenkwalitatiefgoede drinkwatervoorziening.Alsisvastgesteld welkedoelen
hetmaatschappelijk belangmoeten dienen,
moetendezedoelenvervolgens tegende
44

H20

14/15-2003

laagstekosten wotdengetealiseerd.Met
anderewoorden,waterbedrijven moetenook
doelmatigzijn.Daatwaarprivateondernemingen infinanciëletermensneven naat
winstmaximalisatie,streven(dein publiek
eigendomzijnde)watetbedtijven naarmaximale doelmatigheid.

People, planet, profit
Voormaatschappelijk verantwoord
ondernemenofwel hetotganisetenvanmaatschappelijkeverantwoordelijkheid is
momenteelveelbelangstelling.Ondernemingenmoetennaastaandachtvoorwinsten
aandeelhouderswaarde ('profit')zichook
richtenopdeconsequentiesvanhetondernemenvoorhetmilieu('planet')endemaatschappij('people').IndeogenvanTwynstra
Guddeismaatschappelijk verantwoord
ondernemeneenverrijkte vormvanondernemen,waarde continuïteitsdoelstelling
vandeondernemingeenbelangrijke plaats
inneemt.
Hetmaatschappelijk belangvan drinkwater,waardewatetbedrijven verantwoordelijk voorzijn,kansamengevatworden in
devolgende punten:
• kwaliteit vandedtinkwatetvootziening
(aanwezigestoffen inhetdrinkwatet,
betrouwbaarheid, leveringszekerheid),
• maatschappelijknut (openstellen wingebiedenvoorrecrearie,kennisoverdracht ontwikkelingslanden),
• doelmatigheid (gesteldedoelentealiserentegendelaagstekosten).

Overhetorganiserenvan maatschappelijke
verantwoordelijkheid publiceertTwynstra
Guddebinnenkort eenboekje.Geïnteresseerdenkunneneenexemplaarontvangen
dooielektronischeenberichtrestuten
naar:boc@tg.nl.Ukuntooktelefonisch
contactopnemen:(033)4677741.

Uitgaande vandezepunten ismaatschappelijkverantwoord ondernemen niet
ietsnieuwsvootdewaterbedrijven in
Nederland.Helemaalalswinst vetvangen
wordtdootprijs.Waterbedrijven schenken
aandacht aanhetmilieu,demaatschappij en
hetdrinkwatertarief Inhoeverrewaterbedrijven daarinsuccesvolzijn,issindsdeaandachtvoorliberaliseringvan nutssectoren
onderwerpvandiscussie.

Waterbedrijven hebben de schijn
tegen
Waterbedrijven hebbenwettelijk een
monopoliein hun eigen vetzotgingsgebied.
Vanuithetmaatschappelijk belangvan
drinkwarergeredeneerd,isconcurrentie tussenwaterbedrijven nietgewenst.Aande
anderekant missenzijdaatdoor weleen
prikkeldiehensrimuleertoméchttestrevennaardelaagstekosten.Alsmonopolisten
hebbenwatetbedtijven deschijn tegendat
zeonnodigekosten maken vootdoelendie
wellichtzelfs teruimhartig zijn.
Merbehulpvanjaarverslagen, inrernet
endeVEWIN-benchmarkzijnde waterbedrijven openoverdedoelendiezenastreven
endekostendieze maken.Daarnaast houdt
depolitiek toezichtvia vertegenwoordigers
indeRaadvanCommissarissen enviahet
aandeelhoudetschap.Hietmee moeten
waterbedrijven deschijn wegnemen datzij
alsmonopolist onvoldoendedruk voelentot
doelmatigheid.Devraagisofdit voldoende
is.Dediscussieoverliberalisering(opEuropeesniveaunogsteedsgaande)enalleontwikkelingen tondomdenieuweWaterleidingwet wijzen eropdatzijdeschijn nog
steedstegen hebben.

Organiseren van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Omalsmonopolistdeschijn vanonvoldoendedoelmatigtezijn wegte kunnen
nemen,moetenwaterbedrijven volgens
TwynstraGuddeeenantwoord hebbenopde
volgendevragen:bijwiemoetwelke schijn
worden weggenomen enwaarmee?
Behulpzaam bijhetvindenvandeantwootdenopdezevragenishetmodel 'Otganisetenvanmaatschappelijke verantwoordelijkheid'datTwynstta Gudderecent

ontwikkelde.Hetmodelisinde praktijk
opgezetengebaseerd opdegedachtedat
maatschappelijk verantwoord ondernemen
eencontinu eniteratiefprocesisdat samen
metbelangrijkeaandeelhouders wordt doorlopen.Het modelbestaatuit drieaandachtsgebieden:ambitiebepalenenintern en
extern verankeren.Dezeaandachtsgebieden
hangen nauw metelkaarsamen.

waterbedrijven betekent ditdatdeinterne
organisatie instaatmoetzijn omdegestelde
doelenookterealiseren.Waterbedrijven dienenstrategie,systemen,structuur, personeel,managementstijl encultuur insamenhangteontwikkelen.Zodanigdat zij
aansluiten bijdegekozen ambitie.Afhankelijk vandezeambitieenvandeorganisatieis
diteenmeetofminder intensiefptoces.

Ambitiebepalen
Hetbepalenvandeambitiehoudtvoor
waterbedrijven indatdoelengesteld worden
ophetgebiedvandekwaliteitvandedrinkwatervoorziening,hetmaatschappelijk nut
endoelmatigheid.IndeogenvanTwynstra
Guddemoetenwaterbedrijven dergelijke
doelennietalleenzelfopstellen.Om rekening
tehoudenmeteenomgevingdiecontinuverandert,ishetzinvolombelangrijke aandeelhoudersbijherformuleren vandoelente
betrekken.Belangrijkzijnbijvoorbeeld de
mensendieveelinvloedhebbeneneenrelatie
hebbenmethetmaatschappelijk belangwaar
waterbedrijven verantwoordelijk voorzijn.

Externverankeren
Hetexternverankeren van maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat uit
tweeaspecten:hetpositioneren van het
waterbedrijf enhet afleggen vanverantwoordingovergeleverdeprestaties.

Internverankeren
Gekozenambities leidentot verwachtingendiemoeten wordenwaargemaakt.Voor

Positioneren betekent voorwaterbedrijvennietdatzijzichmoeten onderscheiden
vandeconcurrentie.Watetbedrijven moeten
inplaatsdaarvan bij klantenhet vertrouwen
wekkendat het maatschappelijk belangvan
drinkwater ingoedehanden is. Het afleggen
vanverantwoording betekent latenzienen
uitleggen welkedoelenaldannietzijngerealiseerd.Belangrijk iszodanig verantwoordingafteleggendataande informatiebehoefte vandebelangtijke aandeelhouders
wordt voldaan.

Open deuren en ramen!
Hetmodel'organiseren vanmaatschappelijke veranrwoordelijkheid' moerertoe bijdragendathetmaatschappelijkbelangvan
drinkwater blijvend ingoedehanden isbij
dewaterbedrijven. Diverse ontwikkelingen
zorgenermomenteel voordat waterbedrijvenopenermoetenzijn over hun maatschappelijke, ecologischeen economische
doelenenderesultaten diewotden bereikt.
Demaatschappelijke verantwoordelijkheidvanwaterbedrijven betreft meer dan
eengoedproduct.Het houdt ookindat
waterbedrijven verantwootding afleggen
overgemaakteafwegingen en rapporteren
overbereiktedoelen. Ondanksdeopenheid
diebestaat,moeten waterbedrijven hun
deurenenramen (verder)openen. Enerzijds
omeeniederdiedatwilinzicht tegevenin
wathet waterbedrijfdoet.Anderzijds omop
tevangen aanwelkinzichtbehoefte is.
Opendeurenenramenpassen bijdemaatschappelijke taakvanwaterbedrijven en
laten bovendien ruimte vooreen frisse
wind. f
Marcel vanBockel
Mare Wesselink
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DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter
Wereldwijd zijn er al meer dan
15.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
•behandeling van drinkwater
•proceswater voorbereiding
•huishoudelijk afvalwater
•water recycling
1
behandeling industrieel
afvalwater
Biologisch filter voor
' nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
•nitrificatie/denitrificatie van
industrieel afvalwater

Nordic Water
Nordic Water BeneluxBV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon+31(0)251 210012
Telefax+31(0)251 224017
E-mail nordicwater@ijmond.net

GIET UW WERVING VOOR
OPLEIDING & PERSONEEL
IN HET JUISTE VAT
Reserveer ook uw personeelsadvertentie
in H 2 0,hét tijdschrift voor
watervoorziening en waterbeheer.
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