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VIJF PROCENT VAN DE ONDERZOEKERS IS VROUW

Vrouwenvormen (nog
steeds]eenminderheid
inde waterwereld
GAIA enZijstroom, tweeNederlandsenetwerkenvoorvrouweningeo-wetenschappenendewatersector,hebbentijdenshetWereldWaterForum inmaarteenenquêteuitgevoerdovervrouwen ende
waterwereld.Deresultaten,diezijn aangebodenaanstaatssecretarisVerstandvanSocialeZaken,
logenernietom.Vande540personendiedevragenlijst invulden,vondhetovergrotegedeelte[po
procent]datvrouwenondervertegenwoordigd zijnindewatersector.Overderesultatenvande
enquêtewerddooreeninternationaalgezelschaponderleidingvan VioletFalkenburg eendiscussie
gehouden.
Dedeelnemers aandeenquête waren
voordehelft vrouwen envoorde helft
mannen. 260geïnterviewden kwamen uit
Nederland,70kwamen uit andere westerse
landen en 180 personen waren niet-westers.
Volgens45procent vandegeënquêteerden
maken vrouwen tussen de 10 en 25procent
van het personeelsbestand in de internationalewaterwereld uit.Volgens40procent
vandedeelnemers maken vrouwen slechtso
tot 10 procent van het personeelsbestand
uit.
InNederland isslechts vijfprocent van
deonderzoekers opwatergebiedvrouw.In
adviesfuncties ende watervoorziening
bedraagt het aandeel tien procent,enbij de
overheid is 15 procent vande projectleiders
vrouwelijk. Eénvandedeelnemers aan het
discussiepanel,dijkgraafTheadeRoosvan
waterschap Het LangeRond,vertelde dat
zichonder de62hoofden vandewaterschappen inNederland slechts tweevrouwen
bevinden (3,2procent).Overigens ishet
aantal vrouwen dat afstudeert aaneen
watergerelateerde studieongeveer30
procent.
Het panel bestond uit KusumAthukorala(SriLanka),Charles-Louis de Maud'Huy
(Frankrijk),TheadeRoos-van Rooden
(Nederland),MonicaPorto(Brazilië)en
IngvarAndersson (USA).Het panelleek niet
verrastdoor de ondervertegenwoordiging
vanvrouwen in dewaterwereld.VolgensDe
Roosisdiezekerbij dewaterschappen historisch teverklaren,omdat debestuten van
waterschappen vroeger voornamelijk uit
boeren bestonden.VolgensDeMaud'Huy
vanVivendizijn vrouwelijke operators inde
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drinkwatersector zeldzaam,omdat daarvoor
ervaren mensen nodigzijn. Hij adviseerde
dat vrouwenzichverkiesbaar stelden voor
gemeenteraden, omdat daat besluiten
wordengenomen overwatervoorziening. In
Braziliëechter is40procent vande afgestudeerde (water)srudenten vrouwelijk, en zij
hebben geenmoeiteomeen baan tevinden,
volgensPorto.VolgensAnderson isde
ondervertegenwoordiging een "emancipatieptobleem, dat een watetprobleem
creëert".VolgensAthukorala spelen inSri
Lankaculturele barrières eenbelangrijke rol.
Vrouwelijke boeren kunnen (mogen) niet
meedoen met bijvoorbeeld nachtelijke irrigatie,ofcommuniceren met mannelijke
landbouwvoorlichters.

DiscussieleidsterVioletFalkenburgenhetpanel.

Zijstroom
Zijstroom iseind 1997opgerichtals
netwerkvoorvrouwenindedrinkwatersector.Hetdoelvanhetnetwerkisvierledig:hetstimuleren vandeloopbaanontwikkeling,hetversterken vandepositie
vanvrouwen indewaterwereld,het
uitwisselen vankennisenervaringop
zowelvakinhoudelijk alssociaalgebieden
hetverbredenvanhetblikveldenhet
vergroten vandekennissenkring.De
meestevrouwen inZijstroom werkenbij
waterleidingbedrijven, Kiwa,Stichting
Wateropleidingen,RIVM,VEW1N enhet
ministetie vanVROM.Voormeer informatie:viainternet: zijstroom.hotmail.com.

Driekwart vande geënquêteerden
verwachtdat eenhogere infiltratiegraad van
vrouwen waarde toevoegt aandewaterwereld.Vandeondervraagden verwacht60
procent eenpositieve invloed van vrouwen
opdebedrijfscultuur: eenanderestijl van
leidinggeven, meer nadruk opeengeïntegreerdeaanpak eneenbetere kwaliteit van
beslissingen. Het panelwashethier in grore
lijnen meeeens.VolgensDeMaud'Huy
vinden vrouwen macht niet echtinteressant.DeRoosishet hier niet meeeens,en
stelt dat vrouwen meer naar verantwoordelijkheid zoekendan naar machr.Volgensde
professor civieletechniekaande universiteit
vanSaoPaoloMonicaPorto hebben vrouweneenmeer synergetische aanpakvan

zaken.DeAmerikaanAnderson stek dat
vrouwen hun verlangen naar macht anders
uiten dan mannen, minder competitiegericht.Hij pleitvooreengemengde omgeving,omdarmannen envrouwen van
eikaarsaanwezigheid kunnen profiteren.
Driekwart vandeondervraagden vinden
dat actiemoet worden ondernomen om de
deelnamevanvrouwen aandewaterwereld
tevergroten.Dat kan bijvoorbeeld gebeuren
door organisaties bewust temaken van het
feir darvrouwenzo ondervertegenwoordigd
zijn. Eenkleine meerderheid vandeondervraagde mannen envrouwen (52procent]
vindt dat vrouwennetwerken hierbij eenrol
moeren spelen.En38 procent vindt dat
wetgevingpositievemaatregelen bij overhedenzou moeten afdwingen. Eenderdevan
degeënquêteerden meent datdatook bij
bedrijven zoumoetengebeuren. Ietsmeer
dan eenderde(36procent)vindt dat streefcijfers moeten worden opgesteld en44
procent iservoorstander vanom gegevens
overondervertegenwoordiging teverzamelen.Ruim eenkwart noemt actie overbodig.
Ookinhet panelwordt actienoodzakelijkgeacht.Zogelooft KusumAthukorala
uitSriLankaniet datevenredige representa-

Gaia
Gaiawerdeind 1998 opgerichtenishet
netwerkdatdebelangen vanvrouwenin
deaardwetenschappen behartigt.Decirca
150vrouwenindit netwerk hebbeneen
meergeowetenschappelijke (hydrogeologische,fysische geografische ofbodemkundige)achtergrond.

tievanmannen envrouwen automatisch
plaatsvindt. Dat procesmoet volgens haar
gevoed worden.Dooreen mulridisciplinaire
aanpak, waarbij socialeen economische
wetenschappen worden toegepast ingeïntegreerd water(bronnen)beheer, zaleen betere
balans ontstaan tussen dehoeveelheid
mannen envrouwen inde waterwereld,
volgensPorto.Bovendien moeten vrouwen
zich bewust worden van hun eigen potentieel.

Het panelziet netwerken van vrouwen
alseenbelangrijk middelomdepositievan
mannen en vrouwen gelijk tebrengen.
VolgensKusumAthukorala kunnen de
netwerken vrouwen meer (zelfvertrouwen
geven.VolgensDeRooszijn de netwerken
tijdelijk; opdelange termijn moeren vrouwenenmannen nietgescheiden blijven.
Anderson vindt netwerken een effectief
middel.Volgenshem zijn mannen inde
waterwereld hetprobleem,enzij werpen de
barrièresop.

Techniek
Universiteiten zouden hun rechnische
opleidingen aantrekkelijker moeten maken
voorvrouwen,door managements-en
socialeaspecten toetevoegen.Deze zijn
sowiesonodigvoor inrcgraal warerbeheer.
OokPortoenAnderson zijn herhier mee
eens.Volgensdelaatstezijn erveelmogelijkheden om technische studies aantrekkelijker voorvrouwen temaken.VolgensDe
Roosworden eralniet meer alleen 'technische'mensen gekozen totdijkgraaf vaneen
waterschap.VolgensDeMaud'Huy zoekt
Vivendidebeste mensen vooreen baan,
maar het ismoeilijk omvrouwen revinden
dienaar herbuitenland willen vertrekken.
Eénvanderedenen hiervoor isdat hetvoor
departner vandevrouw moeilijk isom
werk tevinden.IndetopvanVivendi
werken welvrouwen ophogeposities,
volgens Maud'Huy.

Nieuw netwerk
TheadeRoosroept vrouwen opalle
instanties wakker teschudden overde
onderverregenwoordiging vanvrouwen.De
dijkgraafkondigr deoprichting vaneen
nieuw netwerk voor vrouwelijke waterschapsbestuurders aan.Terwijl Anderson
zichvoorneemr voortaan vanadviseurs van
UNDP-projecten teeisendatzeeen'gendcrrraining' hebbengevolgd,vindr DeMaud'HuydarbijVivendigeenmaatregelen noodzakelijk zijn. f
Voormeerinformatie:viae-mail:
^aia@vrouwen.net,viainternet:
www.vrouwen.ntt/gaiao/viahetsecretariaat:
AnnevanMierlo,Lekstraat75-III,
1079EMAmsterdam.
zieookpagina46t/m49

Volgensstaatssecretaris Verstandvan
SocialeZakenishetzoweldehoudingvan
eenindividuelevrouwalsde bedrijfscultuur
dievrouwen regenwerkt.Mannenenvrouwenhebben eenverschillendeaanpakvoor
problemen:mannen zoeken naar eenmeer
technischeoplossing,vrouwen kijken breder.

^ T H f WATtRSecToR:

Aanleveren van kopij
Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010-4274165)is
eenlijsttekrijgen metalleverschijningsdata
endedatavankopijsluiting vanditjaar.
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Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperktaantalprogramma'sisnamelijk geschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpointwordriniedergeval afgeraden!
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'VAN N U T S NAAR MARKT'

ReorganisatieWMD
nietzonderslagofstoot
DeWMDbehoordetotvoorkorttotdemeertraditionelewaterleidingbedrijven.Dertutsopdracht
wasduidelijk. Inhetverledenwerddewatcrleidingsectorvooral.gestuurdvanuit motievendiesterk
gerichtwarenopvolksgezondheidenhygiëneen nietopwinst.Derhalvehoe/dendekostenslechts
gedektteworden.Dat leiddeindeorganisatievan ondermeerWMDtoteenweinigkritische
houding.Dedingenliepenzoalszeliepenendenoodzaaktotveranderingwas.gering.Dezelfgenoegzaamheidvandemonopolistwerdmerkbaar.Maargeleidelijk nameneconomischemotieven
eenprominentereplaatsinde bedrijfsvoering vandewatersectorm.Maarwerkwerdintoenemende
matebelangrijk.
Dewaterleidingbedrijven vandeprovincieendestad Groningen, het waterleidingbedrijf FrieslandendeWMDstaken deafgelopenjaren veelgeldenenergiein fusiebesprekingen.Medio 1996spatten denoordelijke fusievoornemens echteralseenzeepbeluiteen.In september vandatjaar kreeg
WMDvervolgenseennieuwe directeur.
Tijdens eenvergadering vanhet managementteam werdeenanalysegemaakt van
het functioneren vandeorganisatie opdat
moment.
Dieanalyse kwam neerophet volgende:
eriszoveelenergiegestoken in het fusieproces,dathet functioneren vande interne
organisatie opdeachtergrond raakteen
anderezaken werden uitgesteld. Indeorganisatie wassprakevanstilstand. Deeerste
signalen vanzelfgenoegzaamheid worden
gesignaleerd. Debezieling bijde medewerkersontbreekt. Desamenwerking tussen
afdelingen moest worden verbeterd.Bovendien lagereensterkecentralistische nadruk
opdeorganisatie.

teregelenenspraken hun leidinggevenden
daarop ookniet aan.Het management ende
medewerkers toonden weinigkritischezelfreflectie.
Afgesproken werddat deextern adviseur
een verkenning uitvoerde naar derelatie
tussendistrictskantoren enhet hoofdkantoor.Opbasisvandezeanalyse werd eind
1996het volgendegeconstateerd:eristeveel
spreiding indeklantencontacten, deklant
weetinveelgevallennietwaarzakengeregeld moeten worden;erissprakevaneen
onnodigeformulierenstroom tussen het
hoofdkantoor endedistricten,daarbij ishet
langnietaltijd duidelijk watdetoegevoegde
waardeisvanafdelingen ende autonomie
vandedistricten istegering.

Naar aanleiding vandeze constateringen namen dedirectieen het managementteamzichvoordevolgende veranderingen
indeorganisatie door tewillen voeren:
vergroten vandeklantgerichtheid zowel
extern alsintern, kritisch bezien welke
werkzaamheden centraalenwelkedecentraal uitgevoerd kunnen worden, vergroten
van deefficiency vandeorganisatie
(ondanks het feit dat hierovergeenspecifieke cijfers beschikbaar waren,werdeen
verbetering van tien procent haalbaar
geacht),vergroten vandebetrokkenheid van
demedewerkers bijdeorganisatie,verbeterenvandekwaliteit vanhetwerk(onder
andere meer mogelijkheden omeigen werkzaamheden zelfteregelen)en verminderen
vandehiërarchie.

Eerste stap
Alseerstestap inderealisatievandit
voornemen washet vanbelangdeopdirectie-enmanagementteam-niveau gemaakte
analyseteverbreden en verdiepen. Hiertoe
werd eenwerkgroep 'Analyseen ontwerp'
opgericht. Dezekwam in april 1997met het
volgendevoorstel:decentraliseer deadministratieve taken vandeafdeling Watergeld,de
taken vandeafdeling InspectieendeTekenkamer,integreer dezemet detaken opde
regio's,verminder hetaantal hiërarchische
niveaus,breng ter vergrotingvande klantgerichtheid deklantactiviteiten inderegio's
onder enverdeeldetaken vandewerkprocesseninderegiooverdrieteams.Komhierbij toteenafgerond pakket van taken
binnen dezeteams doordevoorbereidende,

HethoofdkantoorvanWMD:nietlangercentraal bestuur.

Deanalysemaakteduidelijk datWMD
eentechnischgeoriënteerdeorganisatiewas,
gericht ophet leverenvaneenzogoed
mogelijk 'technisch' product en nietopeen
goedeafstemming met deklant.Deorganisatieenhaar medewerkers waren vooral
intern gericht en kendeeensterkeverkokering.Specialismeen het eigen vak stonden
voorop,niet het integreren vandeverschillendedisciplines.Dewerkprocessen
vertoonden teveeloverlapen werkten daardoorverspillend. Decommunicatie verliep
vialeidinggevenden enerwassprakevan
onnodigehiërarchie.Medewerkers beschiktenoverweinigmogelijkheden omzelfiets
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uitvoerende encontrolerende taken te
combineren.Laatderegioteams beschikken
overeigenregelmogelijkheden merdiverse
functies in het team engeefieder team
verantwoordelijkheid voorzijn eigen taken.
Dewerkgroep adviseerde onderstaande
teams inderegio'sreonderscheiden:
Eendistributieteam dat zorgdraagt
vooraanleg,onderhoud.vervanging,revisie
ensroringen van hetdistributienet inde
regio.Het team regelt de vergunningen,
maakt calculaties tenbehoevevan offertes
enmaakt enverstrekt opdrachttekeningen.
Eenaansluitteamdat verantwoordelijk
isvooraanleg,onderhoud, vervangen van
aansluitleidingen ensroringen.Zij stelt
hiertoeoffertes opendraagt zorgvoorde
afstemming en het overleg hierover.
Eenverbruikersteam, defrontoffice van
deregio.Dit teamisverantwoordelijk voor
debalie,deafhandeling en het uitzetten van
detelefoontjes, deklachtenbehandeling, de
voorlichtingenadviseringrichting klanten.
Zijzijn tevensverantwoordelijk voorde
meteropnemers en-verwisselingenhet
vaststellen van het verbruik, herinspectie en
deverwerking vande verbruikersgegevens
(notaproductie, incassoenverwerkingvan
allemogelijke mutaties).
Dezeadviezen werden overgenomen.
Bovendien werdeen business developmentfunctie gecreëerd,rechtstreeks rapporterend
aandedirecteur.Deafdelingen Productie en
Distriburie verdwenen alsaparte hoofdafdelingen.Conform het adviesvandewerk-

Infbrmatiesystemenwordenaanderegio'sovergedrqge

groep worden deuirvoerende distriburieactiviteiten decentraal uirgevoerd.Detaken
vandestafafdelingen Watergeld (verbruikersadministratie, mereropname en
incasso),InspecrieenTekenkamer worden
gedecentraliseerd en toegevoegd aandedrie
regioteams.Deproductieregio's, dewerkplaatsendecentrale distributie-activiteiten
worden geplaatst onder denieuw gevormde
afdeling Techniek.

Uitvoering decentralisatie
Deinvoering vandeze vernieuwingen
heeft geleerd dat het bijde omschakeling
niet alleengaat omorganisatorische veranderingen.Minstens zobelangrijk isdebenodigdeculruuromslagen dedaaraangekoppeldementaliteitsombuiging. Managersen
medewerkers gaan opeen andere wijze met
elkaar om.Deopzichter verdwijnt. Deorganisarieverandert vaneencomplexeorganisatie meteenvoudige functies naareen
eenvoudigeotganisatie met meer complexe
en uitdagende functies.
Klantgerichtheid,flexibiliteitenkwaliteit vragenomeenandere organisatievorm
eneenvolstrekt anderementaliteit.Regioteamsnemenzelfinitiatieven binnendeaan
hen toegewezen verantwoordelijkheidsgebieden.Zij letten scherperophun roegevoegde
waarde,werkenveelmeersamen vanuit
teamdoelendiezijwillen realiseren.Erwordt
meergeletophetaanbrengen vanverbeteringen.Verspillingenworden opgespoord.
Deinvoeringvandeze organisatievorm
wilniet zeggendat drie afzonderlijke
bedrijfjes inderegio'sontstaan. Regioteams
werken mereen teamleider dieinderegio's

verantwoording verschuldigd isaande
regiomanager. Deregiomanager rapporteert
rechtstreeks aandedirecteur. Gezamenlijk
wordt hier detevolgen koers uitgestippeld,
budgetten afgesproken en terealiseren
doelen bepaald. Deregio'sstaan dicht bij de
klant.Daarnaast doenzijzaken met de
centraleafdelingen vanhet bedrijf Het
financiële, personele,technische enlogistiekebeleid,waaronder inkoop,wordt
centraal bepaald engeroetst. Uitvoering
geven aandeze beleidsgebieden, binnen de
centraal bepaalde kaders,vindt plaats
binnen deregio's.
Het kernpunr vandezeveranderingis
herrealiseren van meer kwaliteit inde
dienstverlening, merminder controleen
toezicht. Verantwoordelijkheden en
bevoegdheden worden zolaagmogelijk in
deorganisatiegelegd.Takenzijnzoveel
mogelijk geïntegreerd enzoweinigmogelijk opgeknipt inafgebakende, min ofmeer
specialistische functies. Deteams zijn
verantwoordelijk voorde werkvoorbereiding,deplanning endeuitvoeringende
toetsingvandetaken diebinnen hun werkgebied vallen.Kennisoveren het opdoen
vanervaringindeuitoefening vaneikaars
taken indeteams isdaarbij van groot
belang.Vandaar dat er indeorganisatiezo
gericht mogelijkisgewerkraan taakverbredingen taakroularie.Hiertoe iseen uitgebreid inleertrajecr uitgevoerd.
Het succesvaneendergelijke forse organisarieveranderingwordt ingrote mate
bepaald door devraagofdeorganisatie in
staat isteleren vaningezette acties.Ter
bepaling van hereffecr vandezeacties
moeten degewenste organisatiedoelen
worden vertaald ofwel geconcretiseerd. Het
bevorderen vaneenresultaatgerichte werkwijze vraagt omeen resultaatgerichte
aansturing vanhetmanagement, maar ook
ombereidheid van medewerkers om te
kunnen en tewillen reflecteren op ingezette
acties.Gegevensoverdemare waarin teams
en afdelingen doelen behalen zijn daarbij
vanbelang.Indit kader iseen informatiesysteem ontwikkeld waarin gegevensover
prestatiegebieden worden geïntegreerd. Dat
iseenbelangrijk hulpmiddel voorhet
management endemedewerkers.
Merdedecentralisering van belangrijke
administratieve envoorbereidende funcries
naar deregio's,moesten ookdebijbehorende informariesystemen aanderegio's
worden 'overgedragen'.Inspeciaaldaartoe
georganiseerdesessiesen tijdens deteamtrainingen leerden demedewerkers met
dezesystemen werken.
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Nieuwe procedures
Dereedsvermeldeanalyse maakte
duidelijk datdeorganisatie veelprocedures
en formulieren kendeomafspraken en
informatie-uitwisseling tussen (afdelingen
van het)hoofdkantoor enregio's testroomlijnen. Nadereanalysegafalsnelaandatop
korte termijn efficiencyverbeteringen te
behalen waren door afspraken en informatie-uitwisseling tussen (afdelingen van)het
hoofdkantoor enderegio'sopnieuw te
stroomlijnen enaandenieuwe situatie aan
tepassen.Voordeontwikkeling van nieuwe
proceduresenbijgaande formulieren werd
eenspeciaalproject 'Administratieve Organisatie'gestart. In korte tijd werden nieuwe
overzichtelijke, transparante procedures
omwikkeld waardoor eenforse reducrievan
deformulierenstroom werd bereikt.Tevens
konden dezeformulieren in het vervolgvia
computersystemen worden aangemaakr en
ingevuld, waardoor efficiency-voordelen
behaald konden worden.

Prestatie-indicatoren
Gegevens overdematewaarindeorganisatiegesteldedoelen behaaltzijn van
belangvooreen resultaatgerichte werkwijze.
Aandehand van deprestatiegebieden efficiency,klantgerichtheid, betrokkenheid bij
het werkzijn afdelingen en teams aangespoord voorhun eigen afdeling ofteam
meetpunten teformuleren. Tijdens deafdelingsdagen endeteamtrainingen werdende
medewerkers enhet kader aangespoord om
ingezette acties teevalueren op behaalde
resulraren.

Conclusie
Dezeforse omslag bij deWMDbetekendeeen fundamentele herinrichting van
werkprocessen eneenvernieuwing vande
organisatiestructuur, eneen resultaat-

gerichte werkwijze. Deomslagvandeorganisatie is'doorgedrongen' rotdecultuur van
deorganisatie.Deverkokering isaangepakt
en heeft demedewerkers aangespoord tot
het benutten van(latent)aanwezige kennis
enkwaliteiten.Geheel inlijn vandetaakverbreding zijn detaken vandeopzichter
verdeeld overdemonteurs indedistriburieen aansluitteams.Voorde verbruikersreams
geldtdatnieuwe taken inbestaande functieszijn geïntegreerd. Decultuur vande
nieuweorganisatie kenmerkt zichdoor trefwoorden als'mens-en resultaatgericht',
'afspraak isafspraak', 'ruimte voor ontwikkeling'en'professionaliteit'. Het management endemedewerkers 'voelen'deverandering.
Dat lijkt een heelsoepelen mooiproces.
Ophoofdlijnen washerdat ook.Toch heeft
eropdiversefronten veelduw- en trekwerk
indeorganisatieplaatsgevonden.Viaeen
'sociaal statuut' werden regelingen afgesproken voor medewerkers dievoorafaangaven tegen dezeomslagoptezien.Dehoofdopzichters enopzichtersfunctie verdween,
uiteraard met veeldiscussieen weersrand.
Binnen het WMD-traject traden twee
vormen vanweersrand op.Allereerstdieals
reactieopdeaantasting vanbelangen- en
machtsposities. Medewerkers dievanuit dit
gevoelreageerden zagen het projecr alseen
fundamentele aantasting van hun
bestaande verworvenheden. Ondanksdatis
ergekozen vooreenconsequenteen scherpe
lijn.Gerichtecoachingen ondersteuning
werden aangeboden.Tochiseen aantal
medewerkers vanhun positiegehaald.De
scherpte indeorganisarie werd hiermee
geïnrroduceerd.Merhetgedoogbeleid uitde
oudenutscultuur werdrigoureus afgerekend.

Eenandere weerstandsbron zijn de
culturele barrières indeorganisarie.De
verandering impliceert dat dagelijkse routinesen algemeen aanvaarde gedragspatronen
moeten worden afgeleerd envervangen.De
macht vandegewoonte kwam ter discussie
restaan.Viaeengericht trainingsprogramma isdezecultuurtransformatie tot
stand gebracht. Daarbij doemt de aloude
discussieopofeendergelijke culruurslag
weltemaken ismet deoude,bestaande
populatie?Door regelmatigscherpe analyses
temaken overdestand vanzaken,scherp re
letten ophet functioneren van leidinggevenden en hier opeenconsistente wijze
meeom tegaan, ishet zeerwelmogelijk een
dergelijke verandering(nagenoeg]van
binnenuit terealiseren.
Darneemrniet wegdat vervelende
ingrepen nodigwaren.Totvrij recent bleken
verplaatsingen noodzakelijk. Het topmanagement moet dit typeingrepen nier schuwen.Erontstond eencultuur van scherpte
enbedrijfsmatigheid. Opgroteschaal vond
dit weerklank.Sommigen vattendeze
nieuwe stijl vanwerken heelletterlijk op.
Eentweetal medewerkers uit een regioteam
startten eeneigen bedrijfje om mererste
vervangen.Merhun nieuweklant,deWMD,
werden hierovergoedeafspraken gemaakt.
DeWMDheeft het afgelopen anderhalf
jaar eenbelangrijke slaggemaakr. Het
management endemedewerkers beseffen
terdege,dat veranderen envernieuwen een
belangrijke activiteit vandeorganisatie zal
blijven.Deomslagvan nuts naar markt
maakt vandeWMDeen volwassen bedrijf
voorvolwassen medewerkers.•"
metdank aanir.KarstHoogsteen,
mr.AntonSchrijverendr.Joop Marsman
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WEL I N N I G E SAMENWERKING, GEEN FUSIE

HYDRON

Watercoöperatie
Hydronklaarvoorde
toekomst
Hydroniseen/eitnudeaandeelhoudersvandeFlevolandseDrinkwatermaatschappij(FDM],
Watermaatschappij Zuid-Holland Oost(WZHO)enWaterleidingbedrijfMidden-Nederland
(WMNjdestatutengoedkeurdenendedriedirectieszeondertekenden.Hydron ismetbijna één
miljoenaansluitingen directhetgrootstewaterleidingbedrijf inNederland.FDM,WZHOen
WMNproberenopdezemanierdevoordelenvanschaalvergroting teverenigenmetregionale
zeggenschap.
Dat meer samenwerking tussen waterleidingbedrijven nodigis,eneen logisch
voortvloeisel isvandeontwikkelingen inde
waterwereld indeafgelopenjaren, staat
voorbijna allebetrokkenen alseen paal
boven water.Dat veelbedrijven daarbij een
fusie alseennoodzaak beschouwen, wordt
langnietdooriedereenonderschreven.Er
zijn genoegandere manieren om de efficiëntieteverhogendanalleeneen fusie.
Directeur Bruggink vanWMN isstellig
overdevoordelen vaneencoöperatie tegenovereenfusie. "Regionale berrokkenheid
blijft bestaan. Devoordelen van samenwerkingzijn duidelijk: meer efficiency, meer
kennis,gezamenlijk ontwikkelen. Maar bij
een fusie ishet niet ofnauwelijks mogelijk
ombeleid toegespitst opregioneleproblemen met bijvoorbeeld grondwater revoeren,
ofspecifieke verdrogingsbesrrijding.Wij
kunnen dat wel.Wijleveren regionaal maarwerk.Dedrie bedrijven houden ook hun
eigenportemonnee, in tegenstelling tot een
fusie waarbij eengezamenlijke porremonnee ontstaat".

Gelijkgestemd
Samenwerkenentocheenregionaal
beleidvoerenvereistgelijkgestemdheid van
departners.Brugginkzietdatookalseen
belangrijke voorwaardevoorhetgoed functioneren vanHydron."Behalvedat het
makkelijk isalsdewaterbedrijven geografisch
gezienbijelkaarindebuurt liggenmoetende
visiesvandebetrokkenpartijen gelijk zijn.
Wij(VanBlooisvandeFDM,VosdeWaelvan
WZHOenBrugginkvanWMN,red.)warenal
eenheletijd inoverlegmetelkaaroverde
invullingvanHydron.Alsjedezecoöperarie
alseenhuwelijk ziet,dan trouwjeooknier
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metheteerstehetbestemeisjedatje tegenkomt.DeinteressesendeToekomstverwachtingen moeten welovereenkomen".
Zoals in elkhuwelijkzullen departners
toch naar elkaar moeten toegroeien."Warop
dekorte termijn verandert, isdat wij voortaan briefpapier mer'Hydron' daaropgaan
gebruiken,endatdetelefonisre opneemt
met 'Hydron Midden-Nederland' ofiers
dergelijks.Vooralvoorzakelijke klanten is
het belangrijk dat ze,alszezaken doen met
bijvoorbeeld WZHO,daar ookterecht
kunnen. Ikkan welvertellen hoehet daar
toegaat,maar ikkan nier voorWZHObeslis-

deelnemende waterbedrijven indiezin dat
detarieven vandedrie partners in Hydron
nietzullen worden gelijkgetrokken.De
tarieven vanWMNzijn opdit moment iets
lager dan dievandeFDM,veellagerdan die
vanWZHO,maarzullen inde komende
jaren behoorlijk stijgen. Datkomt vooral
doordat WMNvooreenpaar forse investeringen staat om deleveringszekerheid van
warer tegaranderen.Voortskomenerop
korte termijn (eenjaar of20)zo'n50.000
woningen indeprovincie Utrecht bij,en
zijn veelgrote reconstructies te verwachten.
Dekosren lopen indehonderden miljoenen.
Bovendien isdesolvabiliteitspositie van
WMN,vergeleken merbijvoorbeeld WZHO,
nier ergrooskleurig.Bruggink weetoverigenszeker dardetarieven vandedrie partnersminder snelzullen stijgen dan wanneer
debedrijven niet zouden samenwerken. Een
belangrijke reden hiervoor isdegrotere efficiëntievandedrie bedrijven. Departners
zullen automatisering gezamenlijk aanpakken,een facilitair bedrijfopzetten, gezamenlijk werken aan onderzoeken ontwikkeling
enkennis uitwisselen.

Grenzen aan de groei
Alshetgaat omgezamenlijke beslissingen hebben alledrie deleden van Hydron
éénstem.Ondanks datWMNhet groorste
bedrijfis metdemeeste aansluitingen
hebben deUtrechters evenveel tevertellen
alsdeandere tweepartners. Bovendien
rouleren deverschillende raken:opdit
moment isVanBloois(FDM)voorzitter;Vos
deWael(WZHO)isdruk bezig met hetop
poten zetten vanhet facilitair bedrijfenéén
vanderakenvanBruggink ispublicrelations enexterne betrekkingen.

Tarieven
Bruggink verwacht dat detarievenvan
waterdekomendejaren overalzullen stijgen,voornamelijk doordat het moeilijker
wordt omdrinkwarer teproduceren.Bovendien schakelen veelbedrijven overnaar het
gebruik van(verontreinigd) oppervlaktewater voordeproducrie vandrinkwater. Daardoor zijn extra investeringen noodzakelijk.
Herontstaan vande watercoöperatie
heeft geengevolgen voordetarieven vande

Dat facilitaire bedrijf isin oprichting,en
vormt samen met dedrie waterleidingbedrijven Hydron. Indar facilirair bedrijf
wordt voorlopigopeenvierral punten
samengewerkt: laboraroria, auromatisering,
ontwerpen en kennisontwikkeling, en
marketing. Doorbijvoorbeeld gezamenlijk
delaboratoria teexploiteren ontstaat een
hogere efficiëntie.
Diegrotereefficiëntie geeft volgens
Bruggink niet ofnauwelijks groteproblemen met met overtollig personeel.
"Misschien gaan wemet dezelfde hoeveelheid mensen meer werkdoen.Bovendienis
dearbeidsmarkt zodanigdat het eerder een
probleem zalzijn omgoedemensen te krijgen ofrehouden".
HoewelBruggink decoöperatiegedachre redelijk actiefuitdraagt, zo zijn
allewaterleidingbedrijven in Nederland
geïnformeerd dan welbenaderd omdeel te
nemen, ziet hij ookgrenzen aandegroei.
Hij wileigenlijk niet inzeemet multi-utili-

ties."Ikziedaar nietzoveelvoordelen in.We
kunnen gezamenlijk factureren, endaar
houdt het welmeeop.Enzelfs daarzieik
nogeen nadeel in.Steldatdetarieven van
water opdegezamenlijke water- enenergierekeningsraan,en daarstaateenpaar
honderdgulden aanwateren duizenden
guldens voorenergie,dan zaldat niet leiden
totzuinigomgaan met water door bewustwording vandekosten vanwater.Sommige
consumenten denken datdiepaar honderd
guldengewoon het BTW-bedragvoorde
energierekeningis".
Eenander nadeelvaneen multi-utility
ishet feit datdeenergiemarkt geprivatiseerd wordr,enwatet (voorlopigin ieder
geval)niet.Datbetekent dat een bedrijf
ontstaat dat vooreendeelin privare handen
is,engedeeltelijk inpublieke.Dat kan
volgensBruggink leiden tot tegensgestelde
belangen.

Waterketenbedrijf
Eénvandeopties waarHydron wel
nadrukkelijk rekening meehoudt, isde
vorming vaneen waterketenbedrijf De
vormingvanTrideau,een onafhankelijke,
commercieel werkendeB.V.,opgericht door
WZHOenZuiveringsschap Hollandse Eilanden enWaarden, kan tot voorbeeld dienen.
"Ikvind zelfsynergieergbelangrijk, een

evenruelesamenwerking moet eentoegevoegdewaarde hebben. Kennisoverdracht,
efficiency, datsoort dingen. Uit rapporten
van KiwaenRioned blijkt dat door samenwerking binnen deketen veelfinancieel
voordeelvalt tehalen.Maar niet alleen
financieelvoordeel:vooreen waterleidingbedrijfis het vanzakelijk belangdatde
kwaliteit vanhet rioolstelselgoed isen voor
eenzuiveringsschap alsniet teveelwater in
het rioolrerechtkomt. Sluiting vande
waterketen, ofin iedergevalméér sluiting
vandewaterketen iseengroot voordeel".
Voordetoekomst hooptBruggink dat
meer bedrijven zichzullen aansluiten bijde
coöperatie-gedachte. Hoewel hij nietzou
willen dat inNederland maar één waterleidingbedrijfoverblijft. "Vergelijken,
benchmarken wordtdan heel moeilijk.
Natuurlijk kunje welintern benchmarken,
maar dat isniet ideaal.Wijzouden met
Hydron willengroeien in het drinkwater,
maat ookindewaterketen. Eén vande
mogelijkheden omHydton uit te breiden
zou het toetreden van GemeentewaterleidingenAmsterdam zijn, waarzezichopdit
moment overdetoekomst beraden. Eigenlijkgeldrdat vooralleandere (omringende)
waterleidingbedrijven. Alszemaar dezelfde
filosofie aanhangen". «j

DirecteurBrugginkvanWaterleidingbedrijfMidden-Nederland.
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Nuon wil één Gelders
waterbedrijf
Nuon heeft enkele:wekengeledeneenvoorstel
gedaanaan WaterbedrijfGelderland [WG]om
dewaterbehmgen mGelderlandsamente
voeden. Doordiejksiezoueennieuwwaterleidingbedrijfontstaan metmeerdanéén
miljoen aansluitingen.Nuonheefteenbod
gedaanvan500miljoenguldenopdeaandelen
vanWG. Het lijkteropdatdedirectievan
WaterbedrijfGelderlandgeen belangstelling
heeft vooreenfusie metNuon.VolgensgeruchtenzouWGbezig zijnmeteenfusie metWaterleidingMaatschappijOverijssel.
VolgensNuon isdeverwevenheid van
debeidebedrijven zogroot dat een fusie tot
aanzienlijke schaalvoordelen en verbetering
van dedienstverlening zalleiden.Dewateractiviteiten vanNuon enWGindeprovincie
Gelderland zijn opdirmoment alvervlochten,met name waterproductie en-transport. Debedrijven beschikken ookalover
eengemeenschappelijke laboratorium.
Nuon isookbezigmeteen eventuele
fusie metWaterleidingbedrijf Limburg.
Volgendemaand beslissen deaandeelhoudersvanhet Limburgse bedrijf overeen
fusie, maardevooruitzichten daarop zijn
niet gunstig:deaandeelhouders (provincie
Limburgen diversegemeenten) willen liever
water bij water,enzien niets ineen fusie
met het multi-utilitybedtijfNuon.De
aandeelhouders zien lievermeer samenwerkingmet bijvoorbeeld het Zuiveringsschap
Limburg.Volgenseenwoordvoerder van
Nuon isdepogingtot fusie met WaterbedrijfGelderland nietbedoeld alsvetvanging
vooreenfusie metdeLimburgsecollega's.
Alshet aan Nuon ligt fuseten deGelderlanders met beide waterleidingbedrijven.
Nuon levert opditmoment water aan
560.000aansluitingen inGelderland en
Friesland.Waterbedrijf Gelderland levert
water aan500.000aansluitingen, zodat nade
eventuele fusie een bedrijfontstaat met
ruim éénmiljoen aansluitingen.^
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GESPREK M E T D E VOORZITTERS VAN ZIJSTROOM E N GAIA

Meervrouwenin de
watersector:verschil
tussendroomendaad
Alleinspanningentenspijt, ishetmetdeemancipatie nogsteedsslechtgesteld,zoblijkt uitde recent
verschenenemancipatienota.Slechts51 procentvandevrouweninNederlandheeft betaaldwerk.
Illustratie/hiervoor isdesituatie indewatersectorwaarmaarweinigvrouwenwerkzaamzijn enje
vrouwenopbeleidsniveau met'eenlantaamtje moetzoeken.'TijdenshetWereldWaterForumin
DenHaagspandendevrouwenorganisatiesZijstroom enGAIAzichmiddelseenenquêteeneen
discussiebijeenkomst inomhetonderwerp 'vrouwen'weeropdeagenda tekrijgen (zieookpagina4).
"Personeelschefs, zelfs de vrouwelijke,
zienhet onderwerp alsiets achterhaalds.Zo
van:'Dat wastochindejaren zeventigzo?'
Het isookniet ietsdat speelt bijCAOonderhandelingen ofbenchmakers".Het
klinkt bijna verbaasd uit demond van
Martha Buitenkamp,voorzitter van
Zijstroom, netwerkvoorvrouweninde
watersector,'je ziethet aantal vrouwen dat
indewatersector aandeslaggaat maar met
mondjesmaat toenemen,ondanks het feit
dat erdelaatstejaren binnen de watersector
meer vraagisnaar niet louter technische
disciplines,zoalsecologie,communicatie en
milieukunde endaar zitten meer vrouwen.
Het aantal afgestudeerde vrouwen indeze
vakgebieden ligt beduidend hoger,dan het
percentagedat indewatersector werkzaam
is.Vooralopmanagement- en beleidsniveau
moetje vrouwen met een lantaarntje
zoeken".
Hardecijfers dieaantonen hoehet komt
datermaar zoweinigvrouwen werkzaam
zijn in dewatersector,zijn erniet. Buitenkamp kan echter redenen teover bedenken.
Zenoemt decombinatie zorgraken/werk,
culturele aspecten enhet feitdat mannen
(envrouwen)geneigdzijn deidealesollicitant opzichzelftebetrekken endus kiezen
voor(weer)eenman."Het ligt inde
verwachting datdezeoorzaken eenrol
spelen",vertelt HannekeGieske,voorzitter
vanGAIA,netwerk voorvrouwen indeaardwetenschappen. "Zezijn in algemeen onderzoeknaar vorengekomen.Weweten niet
écht zekerwatderedenenzijn vande
discrepantie tussen hetaantal afgestudeerde
vrouwenen her aanral vrouwen dat aande
slaggaat in dewaterbranche.Daarom gaat
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onzeorganisatie daarnaar onderzoek doen,
zodat wedaarovermet werkgevers het
gesprek aan kunnen gaan en onze leden
kunnen voorbereiden opevenruelebarrières".

Daadkracht
Eenbeginvandatondetzoek isgemaakt
tijdens hetWereldWater Forum.In totaal
540deelnemers,waaronder 260Nederlandse,
kregen eenvragenformulier voorgelegd met
daarop vragen als:'Geefeenschatting van
het aantal vrouwen dat volgensu werkzaam
isindeNederlandse watersector','Wat isde
toegevoegde waardevan meer vrouwen inde
watersector?'en'Moeterpositieve actiein
uwland worden ondernomen om meer

vrouwen indewatersector aanherwerk te
krijgen?'.
Vandeondervraagden toonde75procent
zichbereid omwat teveranderen aande
ongelijke verdeling mannen-vrouwen inde
watersector.Devraagisin hoeverredeze
bereidheid wordt omgezet in daadkracht.
HetisGieskeenBuitenkamp opgevallen dat
opdirectieniveau vaakweloogisvoorher
probleem envoor hetbelangdathet bedrijf
erbij heeft om meervrouwen indienst te
nemen,maardat daar weinigconcreteactie
opvolgt."Tot nu toeiservan het binnenhalenen-houden vanvrouwen nogmaar
weinig terechtgekomen. Blijkbaar isereen
groot verschil tussen droom endaad",merkr
Buirenkampop.

Glazen plafond
Herlageaantalvrouwen dat werkzaam
isindewatersector isniet alleen te wijten
aandelageinstroom.Herblijkt ooklastigde
vrouwen binnen herbedrijf rehouden.Na
enkelejaren verdwijnt eengedeelreweer.De
vrouwen dieblijven, maken weinigkansop
promotie.HannekeGieske,werkzaam bijde
afdeling Geo-Marienen KustbijNITG/TNO:
"Vrouwendiedoorwillenstromen, krijgen
veelaltemaken met het zogenaamde 'glazen
plafond'. Wanneer erbeslistmoetwordenof
eenhogere functie door eenvrouwzal
worden ingevuld blijkt datertoch meer
aarzelingen bestaan danbij een mannelijke
kandidaat.Erwordtgedacht:'Zouzeeen
hogerefunctie welaankunnen, zouzezich
welvoordevollehonderd procent inzetten?
Help,zeheefr nogkinderen ook!"

VoorzitterHannekeGieskevanGAIAbespreektdeenquêteresultatenmethetpaneltijdenshetWereldWaterForum
mDenHaa^.

"Bijdeverkiezingen voorwaterschapsbesturen isonlangs actiefopvrouwen
geworven,dat heeft geleid tot vijftien
procent vrouwen ineenaantal besturen",
weetMartha Buitenkamp,zelfwerkzaam als
hoofd vandeafdeling onderzoek en planningbij de Waterleidingmaatschappij
Drenthe.

Ontworstelen
Degroteverandering moet vanbeide
kanten komen,vinden Buitenkamp en
Gieske.Niet alleen moeten mannen zich
meer bewust worden dat ingebakken opvattingen eenrolspelen,vrouwen moeten zich
ontworstelen aanhetglazen plafond en
andereoorzaken diehen buiten dewatersector houden. "Vrouwen moeten minder naïef
zijn in het spelomdemacht",zegt Buitenkamp."Zespelen het wel,maar opeen
andere manier, niet volgensderegelsvande
mannen.
Eenvrouwdenkt wanneer ereen functie
vrijkomt: 'Ik bengeschikt voordezebaan,
duszevragen memaar'. Mannen opereren
daarin vaakslimmer enpositioneren zichzelfbeter.Vrouwen moeten leren zichzelf
beter tepresenteren".
"Ikvind ookdat bedrijven concrete
plannen moeten ontwikkelen. Bedrijven
kunnen zichten doelstellen een bepaald
aantalvrouwenbinnen tehalen.Datbetekent nietdatzezo'n streefcijfer perse
moeten halen,maar het instellen vaneen
streefcijfer kan welaanzetten tot actie.Het
isookeengoedevaluatie-instrument,benje
alsbedrijf opdegoedeweg".Gieskevindt
dat erookeenrolvoordeoverheid isweggelegd."Vaneenoverheiddiezelfeenvoorkeursbeleid voorvrouwen voert,magje

m

verwachten dat zij hetzelfde vraagtvande
instellingen diezij subsidieert".
"Eengroot voordeelopdit moment isde
krapte vandearbeidsmarkr," denkt Buitenkamp."Er isruimte vooreenandere invullingaan het werk danzoals het toch nogtoe
isgedaan.Alszich nu eenvrouw vooreen
functie aandient endiefunctie wilvervullen
invierdagen,sraarergeen helerits mannen
tewachtendiebereid isdat werk in vijf
dagen tedoen".
"Erisnu ookeen trend omdezorgtaken
tedelen,"vult Gieskeaan."Het uitgesprokenkostwinnersmodel bestaathaast niet
meer.Alhoewelbedrijven daar vaaknogniet
opzijn ingespeeld".
"Ja,datgaat heel tap",vindt ookBuitenkamp."In mijn omgeving ken iknog maar
weinigvoorbeelden van her rradirionele
model.Tochdenkikdat echte verandering
z'n tijd nodig heeft".

Netwerken
Buitenkamp enGieskedenken dat hun
beider organisaries een rolkunnen vervullen
indezeverandering. "Hetpunt van netwerkenisnatuurlijk darvrouwen elkaar leren
kennen",vertelt Buitenkamp."Jekomt in
eencircuit terecht, van waaruit vacatures of
nevenactiviteiten zoals bestuursbaantjes of
lezingen makkelijker bekend raken onder
vrouwen".
GAIA richtzich naast het netwerken ook
ophetopbouwen en verspreiden van
deskundigheid onder haar leden en bij
bedrijven.Zebenadert actiefwerkgevers en
instellingen en biedt mentoring, intervisie
enarbeidsbemiddeling aan haar leden.
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Werkgevers worden uitgenodigd hun
vacaturesen stageplaatsen viaGAIAte
verspreiden.
Zijstroom richtzichvooralophet
netwerken. "Totvoorkort hebben weons
alleengericht opvrouwen bij dewaterleidingbedrijven. Nu zijn webezigonsveld
teverbreden met vrouwen die werkzaam
zijn bijonder anderewaterschappen en
adviesbureaus.Alsdarisgebeurd, kijken we
ofweonzedoelstellingen moeten bijstellen",aldus Buitenkamp.
Daterbehoefte isaan netwerken blijkt
uit hetaantal vrouwen datzich inmiddels
bij GAIAenZijstroom heefr aangesloten.
Sindsdeoprichting in 1997hebben veertig
vrouwen zichbijZijstroom aangemeld. Bij
GAIAzijn daterzelfs 150 sinds destart in
december 1998. Gieskezelfnam het initiatief
totdeoprichting van GAIA. "Toenikging
werken had ikgeenflauwideedater nog
steedsverschillend tegen mannen en vrouwenwordt aangekeken.Eenbeetje naïef
misschien, maar pasnaeenaantaljaar ging
het meopvallen dat ikde enige vrouwelijke
onderzoeker binnen mijn instituut bleef
Toen ikdaarom navraagdeed,blekener
ondertussen 36vacatures tezijn geweest,
waarvan erneteenvervuld wasdooreen
vrouw,deoverige 35door mannen. Terwijl
aldietijd hetafsrudeerpercentage rondde
30procent vrouwen lag".

Het kan beter
Buitenkamp enGieskewillen benadrukkendat het vangroot belangisdatermeer
vrouwen binnen dewatersector aandeslag
gaan.Buitenkamp:"Sowiesoklopt het
natuurlijk nietdatereenscheve verdeling
is.Daarnaast kanvoldoendediversiteit en
frisheid vangroot belangzijn vooreen
bedrijf Daar ligronder meer de toegevoegde
waardevanvrouwen.Zijdragen bijaan die
diversireit.Bovendien hebben vrouwen per
definitie eenandete inbreng.Zehebben
meer oogvooreen integrale benadering,
vrouwenzijn beter instaat vanuit verschillendestandpunten hetgeheelteoverzien".
Alsvrouwen zo'n waardevolle inbreng
hebben,maar tot nogtoevrijwel afwezig
zijn geweest bij debeleidsvorming, rijst
automatisch devraag hoehetdangesteld is
metdewatersector."Hetkanaltijd beter",
lachtGieske."Ikdenkecht dat vrouwen de
bedrijfscultuur kunnen verbeteren en dat
eengoedemixvan mannen en vrouwen
optimaal isvooreenbedrijf', f
Marjon Hoogesteger
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NVA-SECRETARIS M l E P VAN G l J S E N :

"Vrouwenhorener
gewoonbij,klaar! tf
Vijfentwintigjaargeleden maaktezealseenvandezeerweinigevrouwenhaarintredeindewatersector.Sindsdien isNVA-secretarisMiepvanGijsenvaakergensalseersteenenigevrouw binnengekomen.Paskortgeleden kwamdaarvoorheteerstinaldiejarenverandering in.Bijhaaroverstap
vanWaterschapVeluwenaarAlterratradertegelijkertijd 1105 eenanderevrouwindienstbijhet
kenniscentrum. "Eindelijk, wantindemannenwereld diewatersectorheet,hebje echteenvrouwelijk
maatje nodig omjestaandetehouden".
MiepvanGijsenpraatenthousiastover
haarwerk,waarzeoverduidelijk vanhoudt.
Endat terwijl het tochnietaltijd even
makkelijk voorhaarkanzijn geweest,alséén
vandeweinigevrouwenindietypische
mannenwereld."Indietijd bevondikme
misschien ineenpionierspositie.Ikgeloofdat
ernaast mijergensandersooknogeenvrouw
rondliep,maardanhadjehetookwelgehad.
Vaakgenoegzatikbijeensymposiumwaar
begonnen werdmet'Mevrouwen Mijne
Heren'endat komtnogweleensvoor".
"Ikzat ookineenuitzonderlijke positie.

Ikwasénvrouw én hield mebezig met de
biologisch-ecologischekantvan waterbeheer,dat toen noginde kinderschoenen
stond.Nu isintegraal waterbeheer niet
nieuw meer,het isgeaccepteerd.Die
ontwikkeling iseenstuk sneller gegaandan
deontwikkelingommeervrouweninde
watersector aan hetwerk te krijgen".
"Ikzelfben trouwens opslinkse wijze in
mijn eerstebaan indewatersector terechtgekomen. Ikhad opmijn curriculum vitae
geenvoornaam opgegeven en ookniet
aangegeven dat ikeenvrouw was.Hetwas
deenige manier, anders werd ikniet eens
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vooreengesprekgevraagd. Enwerd ikdoor
daardoor weluitgenodigd, dan kon ikbij
aankomst somsookgelijk weer vertrekken".
"Eigenlijk heb ikinaldiejaren die
mannenwereld nauwelijks zien veranderen.
Nouja,descherpe kantjes zijn erwelvanaf
Maar vooralbij dewaterschappen wordt het
maar langzaam aantrekkelijker voor vrouwenomertekomen werken,langzamer dan
bijandereoverheden. Het isnogechteen
traditionele, technische mannenwereld.De
mentaliteit dieerheerst isdatje gaatvoor
jewerk.Eenflexibelewerkweekkennenze
nieten mannen dievoorhun kind willen
zorgen, worden ernogaltijd voorsoft versleten.Dat isjammer, wanthet werken bij een
waterschap isecht heelergleuk".

Andere vrouwen
Doorvooralzichzelfteblijven heeftVan
Gijsen zichaltijd goedkunnen handhaven in
dewatersector."Datisnodigomje staandete
kunnen houdenineenmannenwereld.Vrouwendiedenkendatzeoverdrevenassertiefof
eenkenau moetenzijn, maken eenvergissing.Alsjeéchtzobent,ishetgoed.Maarligt
dat niet injeaarddanmoetje ooknietdoen
alsof,datgaat tegenjewerken.Daarnaast
moetje wetenwatje wilten geïnspireerd
kunnen blijven.Eenbeetje gedrevenheid
heeft mij ookaltijd welgeholpen.Ikben niet
tevredenvoordateréchtietsveranderdis".
"Netwerken zoalsZijstroom kunnen
ookheelnuttig zijn.Wantomopdebeen te
blijven kunje nietzonderdesteun van
anderevrouwen.Omjezelftekunnen blijven,hebje andere vrouwen nodigdieje daar
opwijzen. Injeeentje ishet heelgemakkelijk omje aandiemannen aan tepassen,zo
van'ouwejongens krentenbrood', maar dan
gaat het welweervolgenshun regels.Alhoewelikookvaakmerkdat mannen een
houdingzoeken indeomgang met vrouwen.Maar meestal komt het maar vanéén
kant omhet ijstebreken:dievanmij.
Terwijl het voormij tochook behoorlijk
bedreigend enengisomeen kamer volmet
mannen binnen testappen, maar datrealiseren zezichdenk ik niet".
VanGijsen voegt met een ondeugende
blik toe:"Alsjejezelfstaandewilt houden,
helpt het ookalsje met mannen dooréén
deur kan.Enje moet ooghebben voorde
kwaliteiten vanmannen.Eigenlijk moetje
mannen weleenbeetje leukvinden, anders
houdje het indewatersector nietvol".

Rechtvaardigheid
Bijdevraagwatdetoegevoegdewaardeis
vanvrouwen inde watersector,reageertVan
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vindjetochwatminder weersrand danopde
werkvloer,jekunt hetalsproeftuin gebruiken.Mijn bestuursfunctie heeft meegeholpendebaan tekrijgen dieiknu heb".

StaatssecretarisVerstandvanSocialeZaken.
Gijsenfel."Watdetoegevoegdewaardevan
vrouwen is?Daarwilikeigenlijk lieverniet
opantwoorden.Datvindikeenoneigenlijke
endiscriminerendevraag.Mannen hoeven
tochooknietaante gevenwathun toegevoegdewaardeis?Vrouwenhorenergewoon
bij,klaar.Natuurlijk kanikallerlei dingen
opnoemen,zoalshet feitdatvrouwen meer
ooghebbenvoormaatschappelijke contexten
datmetvrouwenopdewerkvloerdemachosfeer wordtdoorbroken.Maareigenlijk ishet
eenvoudigwegeenkwestievanrechtvaardigheid.Dehelft vandewereld bestaat immers
uitvrouwen.Het iseenhelenormalezaakdat
wijookwerkenendemannen boffen ermaar
meedatwezogoed zijn!"
Watrustiger vervolgt ze:"Het isbeter
voorhet waterbeheer alsermeer vrouwen
bij worden betrokken.Danwordt ermet alle
belangen rekeninggehouden.Vroegerwas
het veelte eenzijdig".
"Duurzame instandhouding van watersystemen isookeenreden datermeer vrouwenindewatersector moeten komen.Daarvoorben ikzelfinhetwaterbeheer gegaan.
Vrouwen hebben meergevoelvoordie duurzamere instandhouding. Mannen zijn door
hun opvoeding en vooraldoor hun technischestudie vervreemdgeraakt vande
natuur.Vrouwen kunnen daarom een
wezenlijk aandeel leveren".

Inwisselbaar
Om meer vrouwen aan het werk te krijgen indewaterwereld, moet desectot
aantrekkelijker gemaakt worden voor vrouwen,vindt VanGijsen. "In het begin wasde

sector heeltechnisch en technologisch. Later
kwam ereenverbreding inderichringvan
ecologieendenatuur. Nu wordt waterbeheer ineen ruimer kadergeplaatst. Het
wordt afgezet tegen ruimtelijke ordening en
maatschappelijke ontwikkelingen. Et zijn
meergammacomponenten bijgekomen die
eenbelangrijke plaats hebben ingenomen,
zoalsbestuurlijke ensocialeaspecten en het
maatschappelijk draagvlak.Dit zijn aspectendievoorvrouwen aantrekkelijk zijn. Op
dit moment zieje dan ooksteedsmeer vrouwenaan het werkgaan inde watersector,
maar nogniet in topposities.Dat duurt
misschien nogweltwintigjaar".
"Eigenlijk zijn het middel enhet doel
inwisselbaar geworden.Omde waterwereld
teveranderen, moeten ermeer vrouwen
komen.Enommeer vrouwen te ktijgen,
moet dewaterwereld veranderen".
In haar rolalsNVA-secretaris heeft Van
Gijsengeprobeerd moreleondersteuning te
bieden aandegenendiepogen het integrale
waterbeheer beter tepositioneren.In het
najaar treed VanGijsen afalsNVA-bestuurder,dan heeft zetweekeerhaar termijn van
driejaar volgemaakt.Zewordt opgevolgd
doorLiesvanDuijn. "Nee,het isgeen toeval
dat ikwordopgevolgddooreenvrouw,daar
hebben weheelergonsbest voorgedaan.
Het isbelangrijk datvrouwen acriefblijven
binnendeNVA.Nietalleen bij het bestuur,
maar ook binnendeprogrammagroepenen
werkverbanden. Erisnogeenaantal vacaturesbij deNVA, dusikhoopdatervrouwen
zijn diezichaanwillen melden.Het kanerg
nuttig voorzezijn.Binnen deNVAonder-

"Het bestuurswerk kanttouwens heel
vaakbinnen werktijd gebeuren,hoor.Hetis
onzin alsjedat allemaal injevrije tijd moet
doen.Hetisookinhetbelangvandebaas,
datjijjevooteenbestuursfunctie inzet.Je
vergaart meerkennisenbovendien bouwje
eengroot netwerkvoorjezelfendusookje
baasop.Daarom benikookbezigdeprofessionalisering vanhet secretariaatvandeNVA
voortebereiden.Hierdoor wordthetdeel
vrijwilligerswerk kleiner,zodathetwerkdat
jeinjevrijetijd moetdoente behapstukken
blijft. Dezeprofessionalisering krijgt aanhet
eindvandezomerzijn beslag".
EénvandelaatstezakenwaarVanGijsen
zichbijdeNVAnogvoorinzet ishet creëren
vaneendraagvlakvoordefusie tussende
NVAenKWVN. "DeKWVNendeNVAzijn
bezigomeennauwesamenwerking aan te
gaan.Ikzoualle betrokken vrouwen willen
oproepenzichalvastaantemelden bij
Zijstroom,zodat wijdiemannen kunnen
latenziendat wezeophetgebied van
samenwerkingalvasteenstapje voorzijn".•"
MarjonHoogesteger
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Cursus hydrodynamica
van leidingsystemen
DemarktgroepIndustriëleStromingTechnologtevanWLDelft Hydraulicsverzorgtop17,18
en151 meidecursusKleppen.
Dezecursus beoogt inzicht tegeven in
dehydrodynamica van leidingsystemen en
appendages,zoals afsluiters, regclkleppen,
terugslagkleppen endrukbegrenzers.De
benodigde basisbegrippen en -vergelijkingen worden behandeld omdedeelnemer
zoveelinzichr teverschaffem dat hij in staat
isomeenhydraulisch verantwoorde klepkeuzetemaken.Decursus isbedoeld voor
academicien HBO-ers merenigekennis van
vloeistofdynamica, dietemaken hebben
met het transporteren endistribueren van
vloeisroffen ingesloten leidingsystemen.
Dekosten voordetweedaagse cursus
bedragen 1900gulden envoordedriedaagse
cursus 2700gulden.
Voormeerinformatie:RuudLemmens
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