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De Kartonnen Doos
AFSLUITING VAN DE SERIE OVER T O E K O M S T V E R K E N N I N G E N

Vierscenario'svoorde
drinkwatersectorin2020
Tijdigenadequaatinspelenopexterneontwikkelingenisbelangrijkvoordedrinkwatersectoromte
voorkontendatdesectorwordtovervallen.Maarhoezietdietoekomsteruit?Inhetkadervanhet
bednjfstakonderzoek voerdehetprojectteam 'DeKartonnenDoos'eentoekomstverkenning uitvoor
2020.Dematewaarintechnologieontwikkeling doorzetenhetgedrag vanklanten blijkende'belangrijkedrijvendekrachtendiehetwaterleidingbedrijfzullen'sturen'.Daaropinspelenisbepalendvoor
hetsuccesvan.dedrinkwatersector.
Viascenarioplanning [ziekader)zijn vier
'JulesVerne-achtige'toekomstbeelden ontwikkeld,dieallerealistischzijnénwaarschijnlijk. Zeverschillenvooralindemate
vantechnologieontwikkeling (koploperversusvolger)endedominante burgerschapsstijl (individualistische samenlevingversus
eencoherentesamenlevingmeteencollectieve burgerschapsstijl).

Toekomstbeeld 1: leven isbeleven
Maatschappijbeeld
Deindividualiseringvande maatschappij
heeft sterkdoorgezet.In2020groeitdeeconomiesterk.Weverdienen overhetalgemeen
goed.Welevenineenechtebeleveniseconomie,diesterkinhettekenstaatvan individuelevrijheid envermaak.Weschakelenvande
enebelevenisovernaardevolgende.Gemak,
luxeencomfort:zakendiehetlevenveraangenamen,daarvoorlopenwewarm.Demaatschappelijkebetrokkenheid beperktzichtot
zakenwaarbij wezelfeendirectbelanghebben.Aandekwaliteitvandienstverleningen

productenstellenwehogeeisen.Wordendie
nietgerealiseerd,daniseenclaimsnelingediend.Laagopgeleidenvallenindebeleveniseconomiebuitendeboot.Alsmodernehedonistenhebbenwedaarmeeweinigclementie:
"eigenschuld,dikkebult"luidthetcredo. De
technologieheeft eensterkegroeidoorgemaaktenrichtzichopdeconsumentenvraag
naarluxe,gemakenvermaak.DeNederlandseoverheidheeft weinigidealenmeeroverde
maakbaresamenleving:haarbevoogdenderol
heeft plaatsgemaaktvooreendienstbare.De
overheidconcentreertzichopdezorg,veiligheidenonderwijs enlaatanderetakenen
functies tot(bijna)iederstevredenheidover
aandemarkt.
Hetdrinkwaterbedrijf
Dedrinkwatersector heeft tijdig ingespeeldopdezeontwikkeling. Enkelegrote
privatebedrijven leverendrinkwaterop
basisvankortlopende concessies.Metmembraantechnologie zijn weinstaatuitiedere
bronkwalitatiefhoogwaardigdrinkwaterte

Scenarioplanning
Scenarioplanningiseentechniekomsystematischvierrealistischeenevenwaarschijnlijke toekomstbeelden teontwikkelen.Allereersthebbenweopbasisvantrendanalyses tweeontwikkelingenbenoemddiehetgrootsteeffect hebbenopdesectorentegelijkertijd eenhogeonzekerheidkennen.Deeersteontwikkelingissociaal-cultureelvanaard:watwordtdedominante
burgerschapsstijl?Zetdehuidigetrendnaarindividualiseringvandemaatschappij dooren
krijgen weremakenmeteenzeerkritischeenopeigenbelanggerichteconsument?Ofkeertde
walhetschipenhebbenwein2020eencoherentemaatschappij waarinaandachtisvoorelkaar
endeleefomgeving?Detweedeonzekereontwikkelingisdesnelheidvan technologie-ontwikkelingen(vooral)dematewaarindemaatschappijnieuwetechnologiedaadwerkelijk implementeert.WordtNederlandoptechnologiegebied eenkoploperofvolgenweontwikkelingen
eldersenimplementeren wevooral'bewezen'technologieën?Beidedominanteontwikkelingenleverentweemaaltweetoekomstbeelden op.DaarbinnenzijnderesultatenvandetrendanalyseswaaroverweeerderinH20rapporteerdenopeenplausibeleenconsistentewijze
ondergebracht,waardooreenrijkbeeldontstaatvandemaatschappij in2020endeplaatsvan
hetdrinkwarerbedrijfindiemaatschappij.

DitartikelsluitdereeksovertoekomstverkenningeninhetkadervanDeKartonnen
Doos.DeKartonnenDoosverkenttrendsin
deNederlandsemaatschappij omtoekomstbeeldenvoordewatervoorzieningte
ontwikkelen.Dezetoekomstbeeldenzullen
eenbasisvormenvoorinrichtingvanhet
bedrijfstakonderzoek enmogelijk eenbijdrageleverenaanhetstrategischbeleidvan
debedrijven.Uitmeerdanhonderd trends
selecteerdedeprojectgroeperelfvooreen
nadereanalyse.Dezeartikelenverschenen
indeafgelopen elfuitgavenvanH ; 0,vanaf
nummer8van18april.

maken.Hetproductieproces isvolledig
geautomatiseerd enomgevendoor sensoren
diedirectbeschikbare informatie genereren.
Dezuiveringsinspanning passenwecontinu
aanaandekwaliteitsfluctuaties vanhet
ingenomen water.Nederland isopdrinkwatergebied toonaangevend indewereld.Ieder
drinkwaterbedrijf heeft eeneigen afdeling
vooronderzoekenontwikkelingenexploiteertzijn kennisinhetbuitenland.Weleverendrinkwater dataanalle drinkwatereisen
voldoet.Inhuis wordtditdoordeklanten
vaakverderopgewaardeerd toteenkwaliteit
dieoptimaal istoegesnedenopdeverschillendegebruiksfuncties: wassen,douchen,
drinkwateroftafelwater. Opdemarkt'nade
watermeter' biedenveelkleine nichespelers
hun diensten aan.Doorherveelvuldige
gebruik van'point-of-use'-apparatuur isbij
deconsument hetbeeldontstaandatde
kwaliteitvanhetbasiswater opzichzelf
onvoldoende is.Waterdrinkendatinhuis
geenverderebehandeling tot tafelwater
heeft ondergaan,datistochvooralietsvoor
armesloebers Ondanksdenogsteedsperfectekwaliteit,heeft hetwaterdatweleverenniet langereenA-starus!

Toekomstbeeld 2:duurzaam
samen leven
Maatschappijbeeld
Zingeving,rustenaandacht voorhet
milieuendemedemensvindenweweer
H20
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belangrijk. Zinloosgeweld,verloederingvan
oudesteden enenkelegrote milieurampen
hebbenertoegeleiddatde individualisering
tot stilstand kwam endesocialecohesie
terugkeerde indemaatschappij.Deconsument vraagtomhoogwaardige producten
meteenduurzaamheidskeurmerk. Duurzaamproduceren eneentransparant productieproceszijn vereistenomals bedrijf
succesvoltezijn.Detechnologiefloreert en
wordtvooralingezet tenbatevaneenbeter
leefmilieu engezondheid.Deoverheid voert
eensterkeregie;zestimuleert duurzaam
ondernemen engeeft krachtige impulsen
aandekenniseconomie, waarin bedrijfsleven,universiteiten en kennisinstituten
nauw samenwerken. HetFinsemodelissuccesvolgeïmplementeerd in Nederland.
Hetdrinkwaterbedrijf
Indedrinkwatersector zienwenaastde
publiekedrinkwaterbedrijven ookwaterketenbedrijven, georganiseerd opstroomgebiedniveau.Niet-duurzame grondwaterwinningen zijngerealloceerd.Bij de
waterzuiveringgebruiken weintoenemende matemembraanfiltratie ende
inzetvanbiotechnologiebijdezuivering
vanafvalwater heeft eenhogevluchtgenomen.Demeesteproductieprocessen zijn
vollediggeautomatiseerd enworden viasensorenopafstand bewaakt.Deproductieprocessenzijn transparant.Aandeondergrondsechaosaaninfrastructuur iseeneinde
gekomen,nu deoverheidonderhoud enaanlegvanalleondergrondse infrastructuur
strakcoördineert.Hetcollectieve onderzoek
binnen dewatersector istoonaangevend in
dewereld.Viatwinningprojecten exporteren
wekennis naarontwikkelingslanden. Ook

Deviertoekomstbeelden.
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recreatieennatuurbeheer behoren totde
primaire taken vanhet waterbedrijf Deprijs
vandrinkwater isdaardoor welwat omhoog
gegaan,maarconsument noch overheid
makenzichdaardruk overzolangallekostengoedwordenverantwoord. Waterbedrijveninvesterendanookveelin communicatiemetdeconsument.

nen nietvandegrondgekomen. Overheid
nochbedrijfsleven kondenzichdeinspanningpermitteren.Optechnologiegebied is
Nederland eenvolgergeworden.Eldersontwikkeldetechnologiewordt,metenigevertraging,inNederland geïmplementeerd,
vooralalszekosten bespaartofhet milieu
beschermt.

Toekomstbeeld 3: zuinigheid
met vlijt

Hetdrinkwaterbedrijf
Alledrinkwaterbedrijven zijn inoverheidshanden.Westreven vooralnaar kostenreductieenrichten onsuitsluitend opde
kernactiviteit:deproductievanvoldoende
drinkwater vanonberispelijke kwaliteit.
Natuurbeheer enrecreatievormengeenprimairetaakvan het drinkwaterbedrijf We
bestedenveelaandacht aan bedrijfsmiddelenbeheer,omdat wedaarmeeonderhoud en
vervangingkunnen optimaliseren.ICTis
diepdoorgedrongen indebesturingvan
productielocaties,dat levert kostenvoordeel
op.Productieprocessen zijn geoptimaliseerd
enhetrendement vandezuivering isverder
verhoogd.Onderzoek vindt maar mondjesmaatplaatsenrichtzichvooralopverbeteringvanbestaande technieken.Het consumentenvertrouwen inde
drinkwaterkwaliteit isgroot.Medeonder
invloedvandeheersende'doemaar
gewoon'-mentaliteit, isdeverkoopvan flessenwater sterk teruggelopen.Waaromveel
betalenvoorietsdat bijna gratisookuitde
kraan komt?

Maatschappijbeeld
Soberheid iskenmerkend voordemaatschappij in2020.Metdeeconomiewilhet
nogsteedsniet vlotten.Overheid, bedrijfslevenenconsument richtenzichprimair op
kosrenbesparing.Vandesterke individualiseringvandemaatschappij,dieeind20e
eeuwdekopopstak,isweinigmeerover.De
'leegheid'vanhetbestaanendeveleuitwassenvanindividualisering leidden rond2010
toteenoplevingvaneencoherente maatschappij,meteencollectieve burgerschapsstijl.Aanmateriëlerijkdom enluxe kennen
weweinigbelangtoe.Rusten regelmaat,
daargaat hetom.Deoverheid heeft weinig
financiële armslag;het financieringstekort
vraagtveelaandacht.Desamenlevingrealiseertzichdataltijd maar met het vingertje
naardeoverheidwijzen niet werkt.Deburgersnemen hun verantwoordelijkheid. We
nemen vaakzelfhetinitiatiefomordeop
zaken testellenendeoverheid helpt ons
daarbij. Deoverheid faciliteert ontwikkelingenenconcentreertzichoponderwijs,zorg,
veiligheid, ruimtelijke ordening,natuur en
milieuenrevitalisering vandegrote steden.
Veelanderezakenlaatzeaandemarkt over,
maarzestelt(enhandhaaft) welregels.De
kenniseconomie isondanks allemooieplan-

Toekomstbeeld 4:solitair en
sober
Maatschappijbeeld
Deindividualisering heeft sterkdoorgezeteneconomischgaat hetNederland niet

voordewind.Deoverheidkonmet haar
beperktefinanciëlemiddelen onmogelijk
tegemoetkomen aanallewensen inonze
pluriforme samenleving.Zekreegsreeds
meerclaimsaanhaarbroekvan zelfbewuste
burgers.Uiteindelijk beslootzeméér verantwoordelijkheid teleggenbij het bedrijfslevenendeburgerij enhaareigen inspanning
tebeperken totdeallerbelangrijkste publieketaken:lagerenmiddelbaar onderwijs,
ruimrelijkeordening,veiligheidenzorg.
Het kostenbewustzijn isgroot,omdatwe
steedsverlagingvankoopkracht vrezen.We
richten onsopzingevingen zelfontplooiing;
materiëlerijkdom isvoordemeestenvan
onsniethaalbaar.Webekommeren onsniet
ommaatschappelijke problemen, tenzijwe
daarzelfrechtstreeks meetemaken hebben.
Weverenigen onsinpressiegroepen rond
eenenkelthema omonzebelangen tebehartigen.Demeestemensenzijn best tevreden.
Méérdanvroegerhebben weimmersde
ruimte omontwikkelingen naar deeigen
hand tezetten.Alsjemaaropkomtvoor
jezelf! Indekwakkelendeeconomiestagneertdetechnologie-ontwikkeling: de
financiële middelen hiervoor onrbreken
simpelweg.
Hetdrinkwaterbedrijf
Ookbij departiculiere waterleidingbedrijven overheerst kostenbewustzijn:
terugnaardekernacrivireit en efficiëntie
vooralles!Aaninnovatiefonderzoek bestaat
weinigbehoefte. Weoptimaliseren vertrouwdeproductietechnieken enrekkende
levensduur vandeproductiemiddelen maximaalop.Leidingen worden pas vervangen
alszeaantoonbaar 'op'zijn,maardan staat
destraatsomsalonderwater.Sinds2010
neemt hetaantal claimstegen waterleidingbedrijven gesraagtoe,maardekosten daarvanzijn laaginvergelijking met vroegtijdigervervangen vanleidingen. Bovendien
lopenwebijgraafwerkzaamheden altijd her
risicodat wekabelsenleidingenvananderenbeschadigen,watookforseclaimsoplevert.Ondergronds isheteenchaos.Ookde
kwaliteit vandebronnen iseenpunt van
zorg.Deconsument isbezorgd overde
waterkwaliteit, omdarongewenste stoffen
misschien onvoldoende worden verwijderd
indeconventionelezuivering.Hetgevolg
vanditallesisdat het imagovan onkreukbaarheid vandedrinkwatersector niet langerbestaat.

eruit zalzien,hangt immersafvan factoren
diewemaarinzeerbeperktemate kunnen
sturen.Zaldeeconomiegroeien ofniet?Zet
deindividualiseringdoor,ofblijkt heteen
tijdelijk verschijnsel? Ontwikkelt Nederland
zichtoteenkenniseconomieofmissenwede
boot?Weweten nognietwelk toekomstbeeldwerkelijkheid wordt.Inwezengaat
hetdaarooknietom.Waarhet wélomgaat
is,hoejealsbedrijfomgaarmetdieonzekerheid.Hoeverwerkje onzekerheden?
Omgaanmetonzekerheden
Eenbelangrijke eersrestapdaarbij isde
vertalingvandezetoekomstbeelden naarde
eigenbedrijfssituatie. Watzijn iniedertoekomstbeelddebelangrijkste mogelijkheden
enwatdebelangrijkstebedreigingen? Dan
gaat hetondermeeroverdevraagwatde
klant indetoekomst vanhet drinkwaterbedrijfzalvragen.Enwaarom hij ofzijnier
meerzalvragen.Welketechnologie,kennis
encompetentieszullenwenodighebben om
deklant tevreden testellen?Beschikkenwe
overdiekennisencompetenties ofmoeten
wedienogontwikkelen? Welkeinvesteringenzijn daarmeegemoeid?Alsweantwoordenopdezevragen hebben,krijgen weeen
duidelijker beeldvanwatdetoekomst betekentvooreendrinkwaterbedrijf Vaakzal
blijken datbepaaldeinvesteringengoed uitpakkeninééntoekomstbeeld, maar niet
relevantzijn ineenander.Welkeconclusieje
daaruitvervolgens trekt,hangt afvanhet
typestrategiedatje kiest.Ommet onzekerheden omtekunnen gaan,bestaanverschillendemanieren,waarvan wehierdetwee
meestrelevantenoemen.Iederbedrijf moet
daarinzijn eigenkeuzemaken.
'Robuustestrategie'
Bijde'robuuste strategie'houdjerekeningmet alletoekomstbeelden.Jerichtjeop
zakendieindrieofvier toekomstbeelden
relevantzijn eninvesteert nietinzakendie
maar inéénoftweetoekomstbeelden relevantzijn. Het iseen middenwegstraregie,
dierisico'suitsluit enleidttoteenpositiedie
adequaat isinalletoekomstbeelden, maarop
geenenkeledaarvan perfect istoegesneden.
Welktoekomstbeeld ook werkelijkheid
wordt,erkanaltijd eenconcurrentzijn die
beteristoegesneden opdat specifieke toekomstbeeld.Zolang waterleidingbedrijven
eenmonopoliepositie hebben,vormt dit
geenprobleem.Ineen concurrentiemodel
ligtdatnatuurlijk anders.

Vier toekomstbeelden: en nu?
Deviertoekomstbeelden verschillen
nogalvanelkaar.Hoewelsommigen dat
wellichtgraagzoudenwillen,kunnen we
helaasnier kiezenvoorhet toekomstbeeld
datonshet bestbevalt.Hoedetoekomst

Flexibelestrategie
Bijdeflexibelestrategie investeerje in
zakendieiniedertoekomstbeeld relevant
zijn (daarkunjejegeenbuilaanvallen),
maarvoorhetoverigehoudjealleopties

opentotdat meerduidelijkheid bestaatovet
detoekomst.Ondertussen monitorjede
ontwikkelingen, omsnel tekunnen zien
welktoekomstbeeld werkelijkheid aan het
wotdenis,bijvoorbeeld doorzeergericht
dagbladen telezenmetde toekomstbeelden
injeachterhoofd. Jeontwikkelt wélalvast
eendraaiboekvoordevier toekomstbeelden,
maarmet hetuitvoeren ervan (hetinvesteren]wachrjetot dat duidelijk iswelkdraaiboekmoet wordengebruikt.Daaropstemje
danjeinvesteringsprogramma af DezestrategiehanteerdeShellten tijde vanhetolieembargovan 1974. DoordarShelldezecrisis
inéénvanhaar toekomstbeelden had voorzien,onderkendeditbedrijfveeleerder dan
concurrenten designalendatdit toekomstbeeldwerkelijkheid aanhetwordenwas.
Doorsnelintespelenopdesituatie,wat
mogelijk wasomdat hetdraaiboekervooral
opdeplank lag,konShellinkorte tijd
opklimmen vanplaatszevenopdewereldranglijst vanolieproducenten naar plaats
één.Demeestemultinationals gebruiken
dezeflexibelesrrategie,gekoppeldaaneen
intensieve horizonscanning. Natuurlijk
besraatdaarbij veelvariatieinher moment
waaropwordr beslotenhelemaal 'tegaan'
vooréénvandetoekomstbeelden.Wachtje
totjeabsolutezekerheid hebt,ofdurfjede
gokaleerder te nemen?

Op bezoek
Dekomende maanden zullen ledenvan
hetprojectteam deKartonnen Doosde
waterleidingbedrijven bezoekenom het
werken mertoekomstbeelden nadertoete
lichten.Daarnaasr zullen wesamenmet het
CollegevanOpdrachtgevers nagaanhoewe
deroekomstverkenning kunnen gebruiken
bij hetopstellenvaneeninnovatiefentoekomstgericht onderzoeksprogramma. Ook
daarzaldediscussiewordengevoerdoverde
srrategiediedebedrijfstak kiestvoorhet
omgaan metonzekerheden. «1
namens het projectteam
de Kartonnen Doos
Willem Koerselman
(KiwaWater Research)

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoerzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010)4274165.Daarisookeen handleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform, f
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