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BRABANTWATER EN WATERSCHAP DE DOMMEL INNOVEREN SAMEN MET
BEDRIJFSLEVEN
Geachte heer Gastkemper,
De publieke watersector in Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om maatschappelijke uitdagingen
op het snijvlak van water en gezondheid op te pakken. Samen met Philips Research, TNO en KIW A Water
Research zijn met een nie uwe aanpak innovaties op gang gebracht voor een veilige, duurzame en gezonde
watervoorzie ning en levenstijL Beleidsfunctionarissen en trendwatchers uit het bedrijfsleven, de overheid
en kennisinste llingen e n ook studenten en jongeren zijn uitgenodigd en hebben waardevolle ideeën
ingebracht.
Uit analyses blijkt dat de huidige inzet van grootschalige, efficiënte voorzieningen voor
drinkwaterbereiding, riolering en afvalwaterbehande ling aan het veranderen is naar kleinschalige,
geïntegreerde faciliteiten dicht bij de consument. Deze kanteling van de markt komt door technologische
vooruitgang en snelle veranderingen in markt en maatschappij .
Philips is één van de concerns die in de ' digitale' wereld heeft laten zien wat de kanteling naar
kleinschalige, geïntegreerde faciliteiten dicht bij de consument betekent en welke waardecreatie daarmee
samenhangt. Nu de kanteling van de markt zich ook voor water en gezondheid voltrekt is er een
vergelijkbare potentie voor waardecreatie. Kortom er zijn volop kansen voor nieuwe producten. Inmiddels
lucten.
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Water en Gezondheid

SAMENVATTING
Initiatief
Het initiatief voor Water en Gezondheid is genomen om de maatschappelijke
uitdagingen op zakelijke basis te beantwoorden, kennis op het gebied van water
effectiever om te zetten in business en de kennisinfrastructuur te verstevigen. De
initiatiefnemers, Brabant Water en Waterschap de Dommel, zijn bijzonder
verheugd dat de inspanningen in de voorbije maanden op deze sporen tot een
groeiend vertrouwen hebben geleid in de potentie van samenwerking op het
gebied van Water en Gezondheid.
Stand van zaken
Vijf kansrijke coalities zijn geïdentificeerd. Philips Research doet in enkele van
deze coalities mee in de verdere business ontwikkeling. Voor enkele andere
coalities worden voorbereidende gesprekken gevoerd. Met Philips Research,
TNO, KlWA Water Research, TU Eindhoven en de Brabantse watersector heeft
overleg plaats over het inrichten van een Center of Excellence voor Water en
Gezondheid op de HighTech Campus in Eindhoven. Nog nader uit te werken
afspraken zijn gemaakt voor het inrichten van een Programmaraad en een
Business Incubator om kansrijke concepten door te ontwikkelen tot succesvolle
business.
De doelstellingen van de pioniersfase zijn bereikt, dankzij de inspanningen van
alle betrokken partijen en financiële bijdragen van de provincie Noord-Brabant
en NWP/Partners voor Water. De initiatiefnemers zijn vol vertrouwen dat het
Programma succesvol zal worden voortgezet.
Antwoord op maatschappelijke uitdagingen
Uitdagingen als tijdig en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
voldoen aan toekomstige waterkwaliteitseisen rond de Europese Kader Richtlijn
Water (KRW), de invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding als
ook het realiseren van de millennium doelen voor water en sanitatie per 20 15
noodzaken tot steeds slimmere innovatie. De voortgaande individualisering van
de maatschappij vraagt om intelligente oplossingen, dicht bij de consument.
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Doorbreken kennisparadox
Nederland beschikt over hoogwaardige kennis op het gebied van water. Nergens
ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog, is er zoveel kennis van
water en staat veiligheid voor en leven met water zo centraal. Verzuimd is echter
deze kennis tijdig en effectief te vertalen in business en een krachtige
exportpositie op te bouwen. In het rapport Een wereld om water (november
2005) over exportkansen voor de Nederlandse waterwereld heeft de commissie
Kraaijeveld een lans gebroken voor versterking van de exportpositie door kennis
beter en sneller tot waarde te brengen in internationale markten. De Commissie
spoort de watersector aan investeringen in doelmatigheid van de eigen
bedrijfsvoering aan te grijpen om het innovatievermogen te vergroten en de
basis voor export van kennis te versterken.
Initiatief Water en Gezondheid
Brabant Water en Waterschap de Dommel hebben op grond van oproepen van
de overheid om kennis sneller en effectiever te vermarkten en vanwege de
nieuwe maatschappelijke uitdagingen het initiatief genomen tot Water en
Gezondheid. Daarin worden de 'wereld van water' , de ' wereld van gezondheid'
en de 'wereld van technologie' met elkaar in verbinding gebracht met als
trefwoorden veilig, duurzaam en gezond.
In een intensief voorbereidingstraject in de tweede helft van 2006 hebben de
initiatiefnemers een kerngroep gevormd met Philips Research, TNO, KIW A
Water Research en EIM. Van de Geijn Partners is uitgenodigd de regie op zich
te nemen vanwege hun kennis en ervaring met innovaties binnen en buiten de
watersector. In het vamj aar van 2007 is financiering gevonden bij NWP/Partners
voor Water en de provincie Noord Brabant en is het project gestart.
In een baanbrekende aanpak met wekelijkse werkbijeenkomsten met externe
sprekers is gewerkt aan identificatie van uitdagingen in de markt, vorming van
coalities die daarop een antwoord kunnen bieden en financiering van de eerste
stap naar business. Tegelijk is gewerkt aan de basis om het tijdelijke project te
ontwikkelen tot een permanent programma.

Uitdaging -> Idee -> Kans -> Coalitie -> Financiering

Met het voor u liggende rapport wordt de pioniersfase afgesloten. In de komende
maanden wordt het programma Water en Gezondheid opgezet en op gang
gebracht.
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Missie
Water en Gezondheid brengt kennis tot waarde door innovaties te initiëren en te
versnellen in marktgerichte coalities met bedrijfsleven, financiële instellingen,
overheden, kennisinstellingen en Non-Governmental Organizations (NGO's),
om de exportpositie van Nederland te verbeteren en een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke uitdagingen op het snijvlak van Water en Gezondheid in
welvarende, arme en snel ontwikkelende economieën.
De verbinding van de waterwereld met andere sectoren is één van de essentiële
kenmerken van Water en Gezondheid. Uitdagingen in markt en maatschappij
gaan op zoek naar kennis en technologie. Die weg van uitdaging naar kennis
blijkt beter begaanbaar en sneller te kunnen worden afgelegd dan de omgekeerde
route die vertrekt bij kennis. Bij de snelle opmars van geïntegreerde
gebruiksteepassingen is het waarschijnlijk zelfs de enige begaanbare weg
waarlangs de kennisparadox kan worden doorbroken.
Sleutel tot succes is de versterking van de samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstituten, overheid en financiële instellingen. Daardoor kan het
innovatievermogen worden versterkt, kan een kwaliteitssprong in bestaande
producten worden gerealiseerd en kan een effectieve bijdrage worden geleverd
aan actuele maatschappelijke behoeften. Een goed voorbeeld is de bijdrage in de
pioniersfase van TU Eindhoven, Industrial Design, waarbij een groep studenten
vernieuwende ontwerpen heeft gepresenteerd van producten en diensten voor
Water en Gezondheid.

Kanteling van de markt
De huidige inzet van de waterwereld is gericht op grootschalige, efficiënte
voorzieningen voor drinkwaterbereiding, riolering en afvalwaterbehandeling. Dit
paradigma verandert en kantelt naar kleinschalige, geïntegreerde faciliteiten
dicht bij de consument (Point of Use). Deze kanteling wordt mogelijk gemaakt
door technologische vooruitgang en ingegeven door snelle veranderingen in
markt en maatschappij. Daarmee is niet gezegd dat de inzet van grootschalige,
gespecialiseerde faciliteiten met zware infrastructuren tot het verleden behoort.
Waar de infrastructuur aanwezig is, zal zij zich handhaven. Dat ligt anders als de
keuze voorligt tussen langjarige investeringen in grootschalige infrastructuur en
geïntegreerde faciliteiten dichtbij de consument.
Aanleg van grootschalige infrastructuur schiet tekort bij het tempo van
exploderende economieën in opkomende landen, infrastructuur in ontwikkelde
economieën kan de dynamiek van de markt niet volgen. In ontwikkelingslanden
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is de infrastructuur vaak zelfs geheel afwezig terwijl de roep om veilig water en
goede sanitatie snel toeneemt.
Klimaatverandering en de daarmee samenhangende demografische
verschuivingen, de verschuiving in economische zwaartepunten in de wereld en
de toenemende aandacht voor wellness, gezondheid en leefbaarheid in vooral de
welvarende wereld brengen intelligente combinaties van functies dichter bij de
mensen, afgestemd op de lokale omstandigheden en individuele wensen.
Gemeenschappelijk in de ontwikkelingen is dat nieuwe intelligentie en
functionaliteit op individuele maat gevraagd wordt op het Point of Use. Met een
beperkt beroep op infrastructuur (infralight) is het mogelijk de dynamiek van de
markt te volgen en in te spelen op lokale omstandigheden en eisen. Verrassende
integraties van functies treden op, afhankelijk van omgeving en specifieke,
situationeel bepaalde behoeften. Soms is dat wellness en gezondheid, elders is
dat beschikbaarheid en veiligheid, in weer andere situaties staan duurzaamheid
en leefbaarheid voorop.
In de 'digitale' wereld heeft de kanteling zich al goeddeels voltrokken. Het
mainframe met domme, uniforme randapparatuur is allang verleden tijd. De
intelligentie is naar de rand verschoven, in de hand van de consument. We zijn
ons nauwelijks meer bewust van de infrastructuur achter de PC en het mobieltje.
We verbazen ons niet meer over de integratie van functies voor telefoneren,
mailen, werken, TV kijken en fotograferen en de vervaging van de grenzen
tussen vast en mobiel. De 'digitale' wereld heeft zich naar onze hand gezet.
In de 'werkelijke' wereld van Water en Gezondheid doet zich dezelfde kanteling
voor omdat de markt het vraagt en de technologie het mogelijk maakt. Bij
energie, ruimtelijke inrichting en bouw zien we hetzelfde. Steden, bedrijven en
woningen worden 'infralight ' gebouwd, met intelligente en duurzame integratie
van functies, afhankelijk van de specifieke lokale en individuele
omstandigheden. Dat biedt kansen voor nieuwe toetreders met baanbrekende
producten en diensten.

Water en Gezondheid heeft op grond van bovenstaande als focus: Point ofUse
integratie, infralight oplossingen en small scale toepassingen van technologie.
Daarmee sluit het rechtstreeks aan bij de kenmerken van de Brainport
Eindhoven en de daar gevestigde industrie en research. Philips is één de
concerns die in de 'digitale' wereld heeft laten zien wat de kanteling betekent en
welke waardecreatie daarmee samenhangt. Nu de kanteling zich voltrekt in de
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'werkelijke' wereld van water is er een vergelijkbare potentie voor waardecreatie
op het Point of Use mogelijk.
Doel van de pioniersfase
Doel van de pioniersfase was:
• te laten zien dat met een korte 'time to market' marktgerichte coalities
kunnen worden gevormd en maatschappelijke vraagstukken in business
kunnen worden vertaald waarin bedrijven willen investeren en waaraan
banken, overheden, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders
hun steun willen geven.
• aan te tonen dat partijen als Brabant Water en Waterschap de Dommel
vernieuwende concepten voor doelmatigheid van hun eigen bedrijfsvoering
kunnen organiseren door als 'launching customer' op te treden voor
technologie die breder waarde krijgt en de Nederlandse exportpositie
versterkt.
• te demonstreren dat kennis op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en
gezondheid bij TNO versneld tot waarde kan worden gebracht in coalities
met zakelijke partners en dat kennis en technologie van KIW A Water
Research die upstream wordt ontwikkeld en toegepast, downstream, dicht bij
de consument, nieuwe waarde krijgt.
• condities te organiseren voor het inrichten van een programma Water en
Gezondheid met een Programmaraad, een Center of Excellence en een
Business Incubator als motor voor voortgaande innovatie.

Om kort te gaan: doel van de pioniersfase is het doorbreken van de
kennisparadox en de stap maken van project naar programma.
Dat doel is bereikt.
Resultaten van de pioniersfase
De pioniersfase laat overtuigend zien dat de doelstelling met een korte 'time to
market' marktgerichte coalities te vormen, met name door de kanteling van de
markt naar integratie op het Point of U se haalbaar is. Philips, TNO en andere
bedrijven in het Euregio gebied kunnen met hun research capaciteit en hun
aanwezigheid in wereldmarkten de kennis uit de regio concretiseren, verpakken
en wereldwijd vermarkten. Water en Gezondheid laat zien dat succesvolle
innovatie is verankerd met de vraagzijde van de markt. Business innovatie vindt
.._Elaats door het formeren van innovatieve coalities als antwoord op uitdagingen
h in markt en maatschappij. In een stimulerende omgeving zijn met een gedegen
aanpak in vier maanden ongeveer 50 uitdagingen in de markt geformuleerd en
vastgelegd in factsheets. Daaruit zijn vijf kansrijke coalities geïdentificeerd die
verder zijn uitgewerkt met launching customer en financiering. Dit zijn:
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Point of Use ontzilting;
Centrale distributie en transport van water is duur. De kosten bedragen tot
75% van de kosten van drinkwater. Dit biedt kansen voor kleine decentrale
systemen zonder lozingsproblemen en verwaarloosbare milieueffecten. De
toepassing van de Memstill technologie, die gebruik maakt van beschikbare
restwarmte, biedt een aantrekkelijk kostenniveau voor schoon water in
diverse omgevingen als India, China en de VS. Toepassing is mogelijk
zowel in de huishoudelijke markt als in de scheepsbouw, recreatiemarkt en
defensie.
UV-ox afvalwaterzuivering;
In de aanloop naar de effectuering van de Europese Kader Richtlijn Water
worden oppervlaktewater-beheerders geconfronteerd met striktere normen.
Door toepassing van ultraviolet licht en oxidanten als desinfectie
technologie, bekend vanuit de drinkwaterwereld, kunnen hormoonverstorende stoffen en disruptoren in het afvalwater worden verwijderd. Dit
verbreedt het marktperspectief naar de drinkwater én de afvalwatersectoL
Autarkische gemeenschap;
Toegang tot veilig drinkwater en goede sanitatie is één van de belangrijke
millennium doelen. Door het betrekken van de (locale) marktsector bij de
inrichting van (kleine) centrale nutsvoorzieningen op gemeenschapsniveau
kan innovatieve westerse technologie kansrijk ingezet en vermarkt worden.
Ook de westerse ervaring in organisatie, beheer en financiering kan effectief
worden ingezet.
Urinemonitoring en urinescheiding
In de setting van een detentiecentrum bestaat veel behoefte aan betrouwbare
informatie overmedicijnen-en/of drugsgebruik van gedetineerden. Justitie
is zich bewust van haar taak maatschappelijk verantwoord om te gaan met
de lozing van geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen. Een
gecombineerde aanpak, waarbij monitoring van medicijn- of drugsgebruikimisbruik kan worden verbeterd alsook de verontreinigende lozingen kunnen
worden voorkomen is kansrijk voor toepassing binnen de sectoren van
Justitie, en daarbuiten (bv. Zorgcentra).
Water en Narrowcasting;
Anderhalve liter water per dag is goed voor lichaam en geest. Leerprestaties
verbeteren, vitaliteit neemt toe en onder meer obesitas wordt tegengegaan.
Combinatie met narrow casting - op de doelgroep afgestemde
(beeldscherm) informatie - blijkt zeer succesvol. Opschaling vanuit de
huidige toepassing bij scholen en uitbreiding naar andere doelgroepen zijn
kansrijk. De businesscase berust vooral op de waarde van informatie voor
zender en ontvanger, met hoge maatschappelijke opbrengsten.
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Intentieverklaringen worden voorbereid om gezamenlijk een business outline op
te stellen, ter voorbereiding op definitieve business(concepten). Het oogmerk is
dat in het vroege vo01jaar van 2008 start-ups tot stand komen. Hiertoe zal onder
meer (financiële) steun worden gezocht bij de Brainport Eindhoven.

Kennis tot waarde brengen
De pioniersfase laat met deze resultaten overtuigend zien dat nieuwe en grotere
waardecreatie kan plaatshebben in de vorm van:
• business waarden, door het tot stand brengen van kansrijke start ups die
werkgelegenheid bieden in de regio Eindhoven en een impuls vormen voor
de Nederlandse exportpositie.
• maatschappelijke waarden door verbetering van gezondheid van mens en
dier door veilige en duurzame beschikbaarheid van water en verbetering van
leefbaarheid.
• millennium doelen, zodat meer mensen in de derde wereld binnen afzienbare
tijd beschikking krijgen over schoon water en goede sanitatie als basis voor
economische ontwikkeling en veiligheid.
• klantwaarden, door integratie van functies voor Water en Gezondheid en
andere voorzieningen dichtbij de consument.
• innovatiewaarden, door directe betrokkenheid van partijen in de watersector
bij het initiëren van innovaties in een bedrijfsmatige omgeving met krachtige
impulsen voor innovatievermogen en exportpositie.
• Europese waarden: door impulsen voor het innovatievermogen (Lissabon
akkoord) als bijdrage aan de Europese ambitie om door innovatie een
krachtige kennisgedreven markteconomie te worden.
• kenniswaarden, door beschikbaarheid van hoogwaardige kennis over Water
en Gezondheid in een marktgerichte omgeving te organiseren, voor alle
partijen in de waterketen.
• arbeidswaarden (HRM), door het verbeteren van de toegankelijkheid van de
watersector voor hoogwaardig talent en versterking van het
innovatievermogen.
Ontwikkeling van deze waarden is van belang voor veel doelgroepen, zoals het
bedrijfsleven, provincie, consumenten, ontwikkelingslanden, de initiatiefnemers
en hun klanten. De genoemde waarden worden bij de oprichting van het
programma geconcretiseerd in doelstellingen.

Van project naar programma
Belangrijke condities voor het inrichten van een permanente structuur moeten de
komende maanden worden ingevuld om de hoog gestelde ambities waar te
maken:
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Funderen van Water en Gezondheid als Programma met een boegbeeld van
internationale bestuurlijk/politieke statuur. Te creëren waarden worden
geconcretiseerd in heldere, te realiseren doelstellingen.
Oprichten van een Center of Excellence dat past bij de gekozen focus: Point
of Use integratie, infralight en small scale toepassing van technologie en de
belangen van de watersector in Brabant en de bedrijvigheid in de regio
versterkt.
Inrichten van een Business Incubator met voldoende financiële slagkracht om
innovaties te ontwikkelen tot kansrijke (wereldwijde) exportproducten.
Vomtzetten van het proces van innovatieversnelling door coalities te vormen
rond uitdagingen in markt en maatschappij op het gebied van Water en
Gezondheid.
Financiering van de voortzetting van het programma, gemeenschappelijk
door marktpartijen, banken, kennisinstellingen en regionale, landelijke en
Europese overheden.

Verantwoording
De watersector in Brabant heeft een uitdagend initiatief genomen en werkt in
korte tijd heel kansrijk samen met het bedrijfsleven aan innovatie voor Water en
Gezondheid. Door financiële bijdragen van NWP/Partners voor Water en de
provincie Noord-Brabant is zij in staat geweest snel en met veel inzet de
pioniersfase te doorlopen.
Innoveren is, naast technologische vernieuwing en noodzakelijke
gedragsbeïnvloeding, naar de opvatting van de initiatiefnemers vooral ook een
organisatorisch vraagstuk. Het tot stand brengen van verrassende
samenwerkingsverbanden, coalities en netwerken. Water en Gezondheid is
daarvan een heldere demonstratie.
Gezamenlijk met Philips Research, TNO, KIW A Water Research, EIM en Van
de Geijn Partners en mogelijk andere partijen zullen de initiatiefnemers in de
komende periode hard werken aan het waarmaken van de ambitie om kennis tot
waarde te brengen in innovatieve business en in een bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken voor Water en Gezondheid.
's Hertogenbosch/Boxtel, september 2007
Bj0rn Hoogwout (Brabant Water) en Henk Roelofs (Waterschap de Dommel)
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1 Initiatief Water en Gezondheid

1.1 Initiatief
De directies van Brabant Water en Waterschap de Dommel hebben in de
tweede helft van 2006 het initiatief genomen tot het project Water en
Gezondheid. In een intensieve reeks besprekingen is daartoe in januari
2007 een projectplan opgesteld dat in de periode van maart tot juli 2007
is uitgevoerd. Financiële steun is gevonden bij Partners voor Water en
de provincie Noord-Brabant.
Water en Gezondheid bouwt voort op het rapport Een wereld 01n water
(november 2005) van de commissie Kraaijeveld over exportkansen voor
de Nederlandse waterwereld en anticipeert op de instelling van het
Technologisch Topinstituut Water TTIW (oktober 2007). Het TTIW
richt zich vooral op onderzoek 1• De regio Eindhoven richt zich op
business coalities met een korte time to market Beide oriëntaties vullen
elkaar aan en versterken elkaar.
Water en Gezondheid sluit aan bij het agro & food cluster in Zuid
Nederland, de internationale bedrijvigheid voor lifestyle, life science en
design en de sterke positie van de regio voor innovatie door
hoogwaardige kennis snel te vertalen in business.
Water en Gezondheid is gericht op het bijeenbrengen van vernieuwende
coalities die productinnovaties tot stand brengen. Daardoor worden
businesskansen benut en wordt de exportpositie versterkt. Minister
Koenders2 wees op 17 april 2007 in de Veiligheidsraad van de VN op
waterproblemen door klimaatverandering als potentieel gevaar voor de
toekomstige vrede en veiligheid in de wereld. Ook millennium
development goals (beschikbaarheid en veiligheid van water en
sanitatie), het tijdig en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
voldoen aan toekomstige waterkwaliteitseisen rond de Europese Kader
Richtlijn Water, demografische ontwikkelingen, welvaartsziekten
(obesitas), wellness, duurzaamheid en leefbaarheid brengen wereldwijd
ingrijpende uitdagingen met zich mee en kansen voor innovaties.
Water en Gezondheid onderscheidt zich door lokale, op consument en
afnemer (vraag kant) afgestemde en situationeel bepaalde oplossingen
centraal te stellen in een markt- en businessgerichte aanpak. In korte tijd
is een lange lijst uitdagingen geformuleerd in een intensief proces van
wekelijkse werkbijeenkomsten met gasten van banken, bedrijfsleven,
1
2

Zie Artikel Waterspiegel j uli 2005, bijlage 8.3
Zie tekst voordracht in de Veiligheidsraad, bijlage 8.5
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overheden, publieke organisaties, adviesbureaus en aanbodpartijen. Op
basis daarvan zijn kansrijke coalities (aanbodkant) bijeengebracht.
De downstream benadering bij Water en Gezondheid (dicht bij de
consument en afnemer) vormt een aanvulling op de initiatieven van het
TTIW, waar sterker sprake is van upstream (grote systemen, dicht bij de
bron) zonder daarin absolute grenzen te trekken.
De gekozen aanpak geeft een antwoord op de kennisparadox: de
overmaat aan kennis in Nederland wordt onvoldoende benut. De
business gerichte aanpak, geïnspireerd door te leren van buiten, leidt tot
waardecreatie en versterking van de kennisinfrastructuur3.

1.2 Projectorganisatie
Begin 2007 is samenwerking gevonden met Philips Research, TNO,
KIW A Water Research en EIM. Begin maart 2007 is Water en
Gezondheid in een intensief programma van werkbijeenkomsten van
start gegaan op de High Tech Campus in Eindhoven volgens de
hoofdlijnen van het opgestelde projectplan en onder regie van Van de
Geijn Partners.

Organisatie Programma Pioniersfase
Programmabestuur

H

Brabant Water
Initiatiefnemer/Opdrachtgever
Waterschap de Dommel Budgetverwerving- en toewijzing
Verantwoording naar subsidiênten
Vaststellen mijlpaal producten
Pubtic Relations

Van d e Geijn Partners

Regievoerder
Rapporteur, bereidt besluitvorming voor
Resultaatgericht, bewaakt doelen
Voorbereiden bijeenkomsten kerngroep
Organiseren netwerk en proces

Brabant Water
Waterschap de Dommel
Philips Research
TNO
KIWA Water Research
EIM
Van de Geijn Partners

Analyse Marl<t & Trends
Opinievorming/Toetsing:
Clusters, PMT's
Criteria
Aanmelden/Inrichten Coalities
Uitvoering van werkafspraken
Deelname workshopslinterviews

Regie l

Kernteam

1.3 Financiering en Financiers
Vanuit het NWP/Partners voor Water en de provincie Noord-Brabant
heeft een welkome ondersteuning plaatsgevonden voor de pioniersfase
van het Water en Gezondheidprogramma. De initiatiefnemers zijn
bereid geweest garant te staan gedurende de opstart van het project.

3

Eerder werd hier al op gewezen door H. Wijffels, februari 2005, bijlage 8.2
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2 Missie en Doel

2.1 Missie
Het Water en Gezondheid programma heeft als missie:
Water en Gezondheid brengt kennis tot waarde door innovaties te
initiëren en te versnellen in marktgerichte coalities met bedrijfsleven,
financiële instellingen, overheden, kennisinstellingen en Non
Govemmental Organisations, om de exportpositie van Nederland te
verbeteren en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke
uitdagingen op het snijvlak van water en gezondheid in welvarende,
arme en snel ontwikkelende economieën.

Het doel van Water en Gezondheid is daarmee waarden te creëren:
•

•

•

•
•

•

•

•

business waarden, door tot stand brengen van kansrijke start ups
die werkgelegenheid bieden in de regio Eindhoven en een impuls
vormen voor de Nederlandse exportpositie.
maatschappelijke waarden door verbetering van gezondheid van
mens en dier door veilige en duurzame beschikbaarheid van water
en verbetering van leefbaarheid.
millennium development goals, zodat meer mensen in de derde
wereld binnen afzienbare tijd beschikking krijgen over schoon
water en goede sanitatie als basis voor economische ontwikkeling
en veiligheid.
klantwaarden, door integratie van functies voor Water en
Gezondheid en andere voorzieningen dichtbij de consument.
innovatiewaarden, door directe betrokkenheid van pattijen in de
watersector bij het initiëren van innovaties in een bedrijfsmatige
omgeving met krachtige impulsen voor innovatievermogen en
exportpositie.
Europese waarden: door impulsen voor het innovatievermogen
(Lissabon akkoord) als bijdrage aan de Europese ambitie om door
innovatie een krachtige kennisgedreven markteconomie te worden.
kenniswaarden, door beschikbaarheid van hoogwaardige kennis
over Water en Gezondheid in een marktgerichte omgeving te
organiseren, voor alle partijen in de waterketen.
arbeidswaarden (HRM), door het verbeteren van de
toegankelijkheid van de watersector voor hoogwaardig talent en
versterken van innovatievermogen.

De verbinding van de waterwereld met andere sectoren is één van de
essentiële kenmerken van "Water en Gezondheid". Uitdagingen in
markt en maatschappij gaan op zoek naar kennis en technologie. Die
Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
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weg van uitdaging naar kennis blijkt beter begaanbaar en sneller te
kunnen worden afgelegd dan de omgekeerde route die vertrekt bij
kennis. Bij de snelle opmars van geïntegreerde geblUikstoepassingen is
het waarschijnlijk zelfs de enige begaanbare weg waarlangs de
kennisparadox kan worden doorbroken.
Sleutel tot succes is de versterking van de samenwerking tussen
bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid en financiële instellingen.
Daardoor kan het innovatievermogen worden versterkt, kan een
kwaliteitssprong in bestaande producten worden gerealiseerd en kan een
effectieve bijdrage worden geleverd aan actuele maatschappelijke
behoeften.
Een goed voorbeeld is de bijdrage in de pioniersfase van TU Eindhoven,
Industrial Design, waarbij een groep studenten vernieuwende ontwerpen
heeft gepresenteerd van producten en diensten voor Water en
Gezondheid.

2.2 Doelen van de Pioniersfase
De doelen van de pioniersfase waren:
•

•

•

•

te laten zien dat met een korte 'time to mru.·ket' marktgerichte
coalities kunnen worden gevormd en maatschappelijke vraagstukken
in business kunnen worden vertaald waru.·in bedrijven willen
investeren en waru.·aan banken, overheden en maatschappelijke
organisaties hun steun willen geven.
aan te tonen dat pru.·tijen als Brabant Water en Waterschap de
Dommel slimmer vernieuwende concepten voor doelmatigheid van
hun eigen bedrijfsvoering kunnen organiseren door als launching
customer op te treden voor technologie die breder waarde krijgt en
de Nederlandse exportpositie versterkt
te demonstreren dat kennis op het gebied van duurzaamheid,
veiligheid en gezondheid bij TNO versneld tot waarde kan worden
gebracht in coalities met zakelijke partners en dat kennis en
technologie van KIW A Water Reseru.·ch die upstream wordt
toegepast, downstream, dicht bij de consument, nieuwe waarde
krijgt.
condities te organiseren voor het inrichten van een programma
'Water en Gezondheid' met een Programmaraad, een Center of
Excellence en een Business Incubator als motor voor voortgaande
innovatie.

De pioniersfase heeft laten zien dat deze doelstellingen haalbaru.· zijn.
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De initiatiefnemers Brabant Water en Waterschap de Dommel en de
overige deelnemers aan het kernteam Philips Research, TNO, KIW A
Water Research, EIM en van de Geijn Partners voelen zich gesterkt door
de pioniersfase om zich gezamenlijk in de komende periode in te zetten
voor:
•

•

•

het realiseren van enkele van de coalities en ontwikkeling daarvan
tot profijtelijke business in een stapsgewijs proces van business
outline tot stalt -up en eigenstandige business volgens de principes
van een business incubator.
Het organiseren en financieren van het programma door inrichting
van de Programmaraad, positionering en inrichting van het Center of
Excellence en bijeenbrengen van de financiële partners voor de
Business Incubator.
Het concretiseren van de te creëren waarden in heldere, te realiseren
doelstellingen van het Programma.

Gesprekken met meerdere publieke en private financiers en zakelijke
partners bieden goede vooruitzichten op financiering van het vervolg,
om de belofte van de pioniersfase waar te maken.
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3 Kanteling naar Point of Use integratie

3.1 Gespecialiseerde grootschalige voorzieningen
De mainstream van de waterhuishouding in de westerse wereld is
ingericht met grootschalige, efficiënte voorzieningen voor waterzuivering voor drinkwater en afvalwater. Riolen leiden afvalwater naar
afvalwaterzuivering en waterleidingnetten volgen de omgekeerde route
van waterzuivering naar gebruikers.
Deze inrichting met grootschalige, gespecialiseerde en gecentraliseerde
voorzieningen en leidingnetten heeft bijgedragen aan hoge kwaliteit en
veiligheid van drinkwater en sanitatie. Om hierna te bespreken redenen
is een kanteling gaande naar kleinschalige, geïntegreerde faciliteiten,
dichtbij het Point of Use.
De kanteling creëert een markt voor nieuwe toetreders, producten en
diensten. Daarmee is niet gezegd dat de mainstream van grootschalige,
gespecialiseerde faciliteiten met zware infrastructuren tot het verleden
behoort. Waar de infrastructuur aanwezig is, zal deze zich handhaven.
Dat ligt anders als de keuze voorligt tussen langjarige investeringen in
infrastructuur en toepassingen op het Point of Use.

Individualisering
Wellness, Health
Emerging economies
Klimaatverandering
Demografische ontwikkeling

Marktdynamiek
Integratie functies
Upstream -> Downstream
Veiligheid & Duurzaamheid
Beschikbaarheid

Markt kantelt
Point-of-Use, Intra-Light, Small Scale
Kansen nieuwe toetreders

3.2 Drivers voor Point of Use integratie
Point of Use integratie op communaal niveau is zichtbaar in arme
landen, waar nauwelijks infrastructuur aanwezig is, of snel
ontwikkelende economieën waar de infrastructuur achterblijft bij het
hoge tempo van de welvaartsgroei. Voor bedrijven en instellingen doet
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het zich bijvoorbeeld hier te lande voor onder druk van de Europese
Kader Richtlijn Water, waarbij de zorg voor de kringloop in bedrijven
wordt gelegd.
In welvarende economieën als Singapore of Japan worden flatgebouwen
voorzien van gesloten systemen voor watervoorziening en -zuivering,
met geavanceerde technologie. Dit soort 'kortsluiting' dichtbij de
afnemers wordt mogelijk gemaakt door hoogwaardige technologie,
zonder risico's voor veiligheid en beschikbaarheid van water en
sanitatie.
De beweging van gespecialiseerde grootschalige voorzieningen naar
kleinschalige geïntegreerde oplossingen is min of meer universeel
gaande. De technologie maakt het mogelijk en de markt vraagt erom,
dus het gebeurt. Technologie en functies die upstream worden toegepast,
verschuiven naar downstreamen worden geïntegreerd dichtbij het Point
of U se. De impact op infrastructuur is groot.

3.3 Parallellen met andere sectoren
Telecommunicatie is voorop gegaan bij Point of Use integratie.
Technologie en functies uit centrales van weleer wordt nu toegepast in
telefoons en netwerken. Mobiele telefoons bieden de gebruiker een
hoge, individueel bepaalde functionaliteit met een beperkt beroep op
vaste infrast1uctuur. De simpele, uniforme toestellen uit 1990 zijn anno
2007 veranderd in een breed scala aan intelligente mobieltjes die
meereizen met de consument. Bij Internet is in korte tijd een netwerk
ontstaan met hoge, geïntegreerde functionaliteit voor de individuele
gebruiker en een ongekende flexibiliteit.
De mainframe computer met domme, uniforme 'randapparatuur' is
allang verleden tijd. De intelligentie is naar de 'rand' verschoven, in de
hand van de consument. We zijn ons nauwelijks meer bewust van de
infrastructuur achter de PC. We verbazen ons niet meer over de
integratie van functies voor telefoneren, mailen, werken, TV kijken en
fotograferen en de vervaging van de grenzen tussen desktop en mobiel.
De kanteling doet zich ook voor bij energie, ruimtelijke inrichting en
bouw. Steden, bedrijven en woningen worden 'infralight' gebouwd, met
intelligente en duurzame integratie van functies. Zonnepanelen op
daken, passief bouwen, gebruik van aardwarmte voor woonwijken,
oplossingen voor waterberging als onderdeel van stedelijk ontwerp,
bergingsopgaven bij verharding voor wegen en gebouwen, zijn allemaal
voorbeelden van infra-light oplossingen, met hoogwaardige
functionaliteit op het Point of U se. Dat biedt kansen voor nieuwe
toetreders met baanbrekende producten en diensten.
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De architectuur van Internet is gekozen met het oog op veiligheid en
beschikbaarheid van communicatie bij calamiteiten, politieke druk op
vrijheid van meningsuiting en terrorisme. Internet is het antwoord op de
uitdaging van de Amerikaanse overheid aan de markt, met veiligheid en
beschikbaarheid van communicatie als bewust gekozen ontwerpcriteria.
Actuele vraagstukken voor water en energie hebben een opvallende
gelijkenis: voorzien in ' klimaatbestendige', veilige beschikbaarheid,
bestand tegen politieke druk en calamiteiten.

3.4 Point of Use integratie voor water en sanitatie
De vraag is in welke mate een soortgelijke kanteling naar Point of Use,
small scale en infralight zich in de wereld van Water en Gezondheid
voordoet, waar dat in het bijzonder plaatsheeft, wat drivers en gevolgen
zijn en welke integratie van functies optreedt.
Water is nog meer dan communicatie (Internet, mobiele telefonie) een
basisvoorziening waarvan de beschikbaarheid en veiligheid van levensbelang zijn en directe invloed hebben op veiligheid. De Millennium
Development Goals en ook de Europese Kader Richtlijn Water bieden
uitdagingen die Point of U se innovaties op gang kunnen trekken.
Deze waarneming is één van de belangrijke verschillen met de deep dive
die Philips enkele jaren geleden uitvoerde. Daarin zijn vooral
technologische veranderingen en kansen in de mainstream onderzocht.
De kleinschalige, geïntegreerde toepassingen verplaatsen de business
arena van upstream (bij de bron) naar downstream, dichtbij de
consument. Daardoor worden nieuwe markten en toepassingen
zichtbaar, inspelend op individueel en situationeel bepaalde behoeften.

3.5 Situationele verschillen
Net als bij telecommunicatie verschillen de drivers sterk tussen
welvarende, arme en ontwikkelende economieën.
• In snel ontwikkelende economieën zoals India en China ontbreekt
de tijd om grootschalige infrastructuren aan te leggen in de vorm van
rioolstelsels, zuiveringsinstallaties en waterleidingen. De welvaart
en daarmee de eisen aan beschikbaarheid en veiligheid van
drinkwater en sanitatie nemen sneller toe dan de infrastructuur kan
bijbenen. Net als bij mobiele telefonie wordt de aanleg van het vaste
net overgeslagen en ineens de stap gezet naar Point of Use. Het geld
wordt niet gebruikt om infrastructuur aan te leggen maar
geïnvesteerd in geïntegreerde oplossingen dicht bij de klant.
• In ontwikkelingslanden ontbreekt het geld voor de aanleg van
infrastructuur en is de tijdsdruk te hoog om daarop te wachten.
Millennium goals betekenen dat in de periode tussen 2000 en 2015
1,5 miljard mensen beschikking dienen te hebben over veilige
Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
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•

•

watervoorziening en 2,2 miljard mensen over sanitaire
voorzieningen. Dat volume kan uitsluitend in het aangegeven tempo
worden gerealiseerd door locale oplossingen, zonder langjarige en
kostbare aanleg van infrastructuren voor riolen, waterleiding en
zuivering. De verschuiving levert fenomenale investeringsruimte
voor Point of U se.
In de westerse wereld zijn vooral wellness en health de drivers,
aangejaagd door klimaatverandering. Wellness en health zijn
woorden van de individuele consument, die daaraan een eigen
invulling wil geven. Water speelt daarin een steeds grotere rol,
bijvoorbeeld bij lichamelijke en geestelijke vitaliteit en het
voorkomen van welvaartsziekten als obesitas en sommige kankers.
In de gehele wereld liggen de grote en welvarende bevolkingscentra
dicht bij de kust. In 2020 woont 80% van de mensheid binnen een
afstand van 70 km van zee. Deze strook staat heftig onder druk door
klimaatverandering, bevolkingstoename en demografische verschuivingen. Dat vraagt nieuwe oplossingen voor water en sanitatie.
De markt beweegt sneller dan de infrastructuur kan bijhouden.
De maatschappij stelt hogere eisen (bijvoorbeeld de Europese Kader
Richtlijn) dan de infrastructuur kan oplossen. Het milieu stelt
nieuwe eisen (bijvoorbeeld verzilting) waarvoor de bestaande
infrastructuur onvoldoende is toegerust. In sommige welvarende
landen is een gesloten waterhuishouding noodzakelijk om in de
behoefte te voorzien, met hergebruik van water en integratie van
water en sanitatie.
Tenslotte is de alsmaar toenemende roep om een betere energie
efficiency een belangrijke driver voor oplossingen met minder
transportverliezen en Point of U se koppeling van warmte, (binnen-)
klimaat, drinkwaterproductie, energie en afvalwater behandeling.

Het zijn deze ontwikkelingen waarop Water en Gezondheid in het
bijzonder inzet. Geïntegreerde voorzieningen dichtbij de consument (of
afnemer), met een licht beroep op infrastructuur vormen de focus van
Water en Gezondheid en niet zozeer de grootschalige, gespecialiseerde
voorzieningen met een zware infrastructuur. Dat past bij het profiel van
Brabant en de daar gevestigde industrieën en kennisinstellingen.

3.6 Integratie van functies
Bij de kanteling van de markt staan individueel en situationeel bepaalde
behoeften van de consument voorop.
Soms is dat wellness en gezondheid, elders is dat beschikbaarheid en
veiligheid, in weer andere situaties staan duurzaamheid en leefbaarheid
voorop.
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Kernmerkend is een zekere mate van integratie van functies die tot op
heden in traditionele ketens afzonderlijk worden aangeboden, onder
andere:
• water in combinatie met sanitatie en hergebmik van afvalwater
• water en sanitatie in combinatie met (duurzame) energie
• water in combinatie met vitalisatie of medicatie
Vanuit de traditionele waterindustrie (waterleiding en waterschap) zijn
dit grensverleggende vernieuwingen en combinaties, zoals routeplanner,
tv, radio, mailuitwisseling en telefoon grensverleggende combinaties
zijn van functies die traditioneel - vaak wettelijk bepaald - gescheiden
werden aangeboden.
Vanuit de consument gezien is het een volstrekt logische combinatie om
in een integrale behoefte te voorzien. De technologie maakt het
mogelijk, door downstream (small scale) toepassing van upstream (large
scale) technologie. En daarom treedt de integratie van functies op,
inspelend op individuele en situationele omstandigheden en behoeften.
De integratie heeft plaats door de combinatie van functies over de
grenzen van sectoren heen. Dat is de inzet geweest voor de zoektocht
van W ater en Gezondheid in de afgelopen periode en ook in de
toekomst: verrassende combinaties van functies uit verschillende
domeinen die meerwaarde bieden op het Point of U se.

3.7 Energie, water, veiligheid
Internet is ontstaan met het oog op veiligheid en beschikbaarheid van
communicatie, ook onder vijandige omstandigheden. Beschikbaarheid
van water heeft een nog directer en kortere relatie met veiligheid.
Mensen kunnen niet meer dan een paar dagen zonder water. Voedsel
mag een paar weken duren. Energie, communicatie en leefruimte
hebben - min of meer afhankelijk van de situatie- een wat langere
horizon. De wereldconflicten voltrekken zich rond deze thema' s.
Effectieve oplossingen voor water en sanitatie hebben
een directe relatie met veiligheid. In de Veiligheidsraad
van de VN is het mondiale watervraagstuk onlangs aan
de orde geweest, vanwege de risico's voor de mondiale
veiligheid. De klimaatverandering versterkt de risico' s
door verdroging, verzilting en vernatting juist in de
dmkbevolkte zone aan de zeezijde en brengt demografische dynamiek
op gang. Droge gebieden worden droger, natte gebieden in de
drukbevolkte delta's natter en zilter.
De vraagstukken rond water en energie zijn nauw met elkaar verwant:
fossiele bronnen worden schaarser, toenemende welvaart vergroot de
dmk op de traditionele energieproducenten. Gebmik van fossiele
Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
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bronnen leidt tot snelle klimaatverandering
(opwarming, verdroging, vernatting). Dat
leidt tot demografische verschuivingen en
structuurverandering voor water en
sanitatie. Daarmee is de cirkel rond.
Energie en water vormen twee zijden van dezelfde driehoek met
veiligheid als basis. Nieuwe technologie is nodig met nieuwe spelers
waarmee buiten de mainstream oplossingen worden geboden. Integratie
van functies voor water en energie op het Point of U se kan tegen deze
achtergrond een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid.
4

Veiligheid is de krachtigste aanjager van innovaties , vele malen sterker
dan duurzaamheid of sociale omstandigheden. Het budget voor defensie
in de VS is ruwweg 200 maal het budget van $5 miljard, dat is
toegewezen aan beperking van emissie van C02. Voor doorbraken bij
het realiseren van Millennium Development Goals is het dienstig veiligheid, energie en water in samenhang te agenderen en aan te pakken.

Drinking water wil I be In short supply
for about 72 hours In the worst-hit
a reasof Gloucest e r, Che lte nham and
Tewkesbury.
The pumping plant at Myt he naar
Tewkesbury was put out of action by the
scala of the flooding.
Emergency crews have also been trying to
stop an electricity substation which feeds
500,000 Gloucestershire homes from shutting down. Instances of panic
buying of drinking water have also been reported.
The RAF said the scala of its oparation to remove stranded people from t heir
homes was the biggast it had ever undertaken in peacetime.
In an attempt to bolster drinking water supplies, about 600 water tanks
have been drafted in with military help while 150,000 homes in
Glo ucest ershire are now without fresh water.
The Rivers Severn and Avon wh ich join in Tewkesbury have burst their
banks and flooded much of the town and surrounding area.

BBC News, 23 j uli 2007

~Robert B. Reich, The work ofNations, preparing ourselves for the 2 l'h century

capitalism, (1991 , ISBN 0-679-736 15-8)
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4 Innovatieversneller

4.1 Op weg naar coalities met meerwaarde
Succesvolle (systeem)innovatie is verankerd aan de vraagzijde van de
markt (de uitdaging), waarvoor antwoorden worden gezocht aan de
aanbodzijde. Daarnaast spelen invloeden van overheid, belangenorganisaties, kennispartijen en aanbieders van innovatiekapitaal. 5

Maatschappelijke
toets

De aard van het samenspel is situationeel bepaald. In normale
marktverhoudingen komen vernieuwingen tot stand in commerciële of
strategische interactie tussen marktpartijen. Vaak gebeurt dat in
strategische samenwerking tussen launching customer en aanbodcoalitie, soms aangejaagd met durfkapitaal. Aanbod alleen is in
volwassen, snelbewegende markten onvoldoende voor succes. Dit
patroon is bijvoorbeeld te zien bij de high density DVD, waar
mediaconcerns de doorslag geven bij het zetten van de standaard aan de
aanbodzij de.
Bij kennisintensieve, grensverleggende innovaties wordt daaraan vaak
de alliantie met publieke kennisinstellingen toegevoegd. Daarbij spelen
vaak verbindingen met kennisfinanciering, in Nederland bijvoorbeeld
uit FES (aardgas) middelen, of instituten als Wereldbank. Voor
innovatie is het essentieel dat de trekkracht uit de markt (vraag- en
aanbodcoalities) komt, die een beroep doen op kennis. Duwen vanuit
5

Ervaringen en leermomenten bij ingrijpende vernieuwingen, van de Geijn Partners,
uitgave InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, ISBN 90-5059-220- 1

Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
september 2007

14

kennis is in snel bewegende markten kansloos, zelfs als financiering
verzekerd is.
Het kansrijke samenspel speelt zich af tussen vraagzijde (uitdaging),
aanbodzijde (propositie), gericht beroep op kennis en durfkapitaal.
Daarbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen het research
domein (tot waarde brengen van kennis via een research incubator) en
business domein (business ontwikkelen uit waardevolle kennis). Dit pad
is vertrouwd bij partijen als TNO (research domein) en Philips (research
en business divisies).

Uitdaging -> Idee -> Kans -> Coalitie -> Financiering

Bij maatschappelijke innovaties, waarvan bij Water en Gezondheid
veelal sprake is, komen daar twee stakeholder groepen bij.
• De eerste is de overheid, met als voorbeelden de beleidsterreinen
Europese Kader Richtlijn Water en Millennium Development Goals,
op hun beurt ontleend aan maatschappelijke tendensen zoals
klimaatverandering, duurzaamheid en leefbaarheid.
• De tweede groep zijn Non Governmental Organisations, met als
voorbeelden Simavi en Aqua 4 All. NGO's hebben grote invloed op
de agendering van maatschappelijke vraagstukken en de urgenties
waarmee ze worden aangepakt. Soms zijn er mogelijkheden voor
directe of indirecte medefinanciering.
In Water en Gezondheid heeft het hier geschetste model een rol
gespeeld bij het uitnodigen van gasten en het construeren van coalities.
Steeds is daarbij getracht de complexiteit van de samenwerking in
overeenstemming te houden met de mate waarin de vernieuwing
grensverleggend is en maatschappelijk 'doorklinkt'.

4.2 Kenmerken van aanpak
Business innovatie vindt in Water en Gezondheid plaats door het
formeren van innovatieve coalities vanuit een stimulerende omgeving en
een gerichte aanpak, met als kenmerken:
• Lef, visie, ondernemerschap, vertrouwen, bij de aangesloten partijen
• Vaste kerngroep met publiek/ privaat partijen, afdekking speelveld
• Dynamische werkomgeving, regiekamer, inspirerende plek, virtuele
projectspace, voor effectieve samenwerking
• Vraaggericht: Start bij uitdagingen in de markt
• Leren van buiten6 : presentaties en gezichtspunten van buiten vertalen
naar concrete uitdagingen en kansen
6

Zie bij lage 8.6
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• Versnelling, korte time-to-rnarket van uitdaging naar
businessconcept
• Selectiecriteria: competenties partners, businesspotentie,
waardecreatie
• Vorming PMC-gerichte coalities met inspirerende metaforen
• Marktbelang voorop: launching customer, aanbieders, financiers
• Coalities openstellen voor deelnemers van buiten de kerngroep
Bij Water en Gezondheid is aan deze voorwaarden voldaan in een
inspirerende omgeving op de High Tech Campus en in een werkverband
van professionals uit verschillende organisaties en met uiteenlopende
kennisachtergronden.

4.3 Factsheets en Clustering
De wekelijkse werkbijeenkomsten met gasten van buiten hebben een groot
aantal uitdagingen opgeleverd. De gasten zijn geselecteerd met het oog een
verrassende kijk op Water en Gezondheid, als inspiratie voor
concretisering en coalitievorming. De inspiratie is vastgelegd in
factsheets 7 met een (vraaggestuurde) indeling. Een zevental clusters van
uitdagingen is onderscheiden. Bij voortzetting van het programma kunnen
daaraan nieuwe clusters worden toegevoegd of kan de indeling worden
verfijnd.
Water, Gezondheid en Risico (25)
Dehydratatie
Beschikbaarhe id gezond water

Water, Gezondheid & Informatie (2)
Water in schole n
Water in de zorg

ivm prioritaire stoffen

Water in de publieke ruimte

ivm verontreiniging

Water met een boodschap

ivm verzilting
Gesloten Kringlopen

( narrow-casti ng)

Water e n Ve iligheid

Water, Gezondheid en MVO (5)
Water in Landbouw e n Teelt

Water en Vitaliteit (3)
Water op maat

Water en Vee
Water en Productie

Water en beleving

Water, Gezondheid en Kennis (2)
Water en Gezondheidszorg (3)
Medicatie e n Water
Water als Medicijn

Center of Excellence
Kennis- rijk
Kennis - ontwikke lend
Ke nnis- arm

Water, Gezondheid en MDG (6)

7

Zie Bij lage 8.8 voor het overzicht.
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4.4 Shortlist
Met gebruik van de factsheets zijn vijf initiatieven geselecteerd die
passen bij de doelen van de pioniersfase. Voor deze initiatieven is
gestart met de vorming van coalities. De initiatieven zijn gewogen tegen
een aantal criteria om te voldoen aan de doelstellingen van het
programma. De criteria vallen uiteen in relevantie voor de markt,
maatschappelijke relevantie en relevantie voor de initiatiefnemers en de
andere deelnemers in de kerngroep.
Marktkansen:
• Marktpotentie
• Time to market
• Innovatieversnelling
• Financierbaarheid
• First mover advantage
Maatschappelijk:
• Duurzaamheid
•MDG
• Vol ksgezondheid
Kerngroepleden:
• Competenties
• Prioriteite n
• Regiobelang

•
4.5 Van Uitdaging naar Bedrijvigheid
De uitdagingen vormen de basis voor het bijeenbrengen van
businesscoalities voor de geselecteerde initiatieven.

Innoveren in coalities
Coalitievorming
Coalitievorming

Business

Intentieovereenkomst

De coalitie wordt bezegeld met een Intentieovereenkomst waarin
partijen hun belangen en overwegingen formuleren en commitment
afgeven voor de gezamenlijke ontwikkeling van een business outline
(businessplan op hoofdlijnen) met nauwkeurige omschrijving van de
eerstvolgende realisatiestap. In deze fase worden eerste afspraken
gemaakt over inbreng van kennis en daaraan te stellen voorwaarden. Als
de business outline kansrijk blijkt wordt over het algemeen gestart met
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een pilot-project of - product op basis van voorlopige financiering. Deze
periode wordt geblUikt om het definitieve business plan door te
ontwikkelen.

New business
Business
Outline

Inrichting
Bedrijf
Project

Bij een succesvolle pilot en een geaccordeerd business plan is sprake
van een 'new business' en wordt een bedrijf ingericht. 8

4.6 Intentieovereenkomst
In de aanpak van Water en Gezondheid wordt de intentieovereenkomst
vroegtijdig getekend, in een fase waarin de contouren van de uitdaging
zichtbaar zijn en helder is welke combinatie van competenties de
uitdaging tot oplossing en business kan brengen. De intentieovereenkomst regelt afspraken over het maken van een business outline en de
relatie met het programma Water en Gezondheid. Definitieve
beslissingen volgen stapsgewij s op basis van de business outline en later
het definitieve businessplan Deze aanpak leidt tot innovatieversnelling,
omdat de impact van de door de coalitiepartijen te nemen beslissingen
steeds goed te overzien is en nooit verder gaat dan het volgende
beslismoment Afspraken voor de fase business outline zijn ondermeer:
• Overwegingen partners gezamenlijk en van de partners afzonderlijk
• Beeld van gezamenlijk te realiseren business
• Rollen coalitiepartners (beoogd aandeelhouder, launching customer,
toeleverancier, dienstverlener, financier, . .. )
• Afspraken over resultaat business outline
• Uitgangspunten voor aandelenverhoudingen, inclusief bij
teiUgtreden of bij later aanhaken
• Uitgangspunten voor eigendom van kennis I intellectueel eigendom
• Relatie met Programma Water en Gezondheid
• Inbreng coalitiepartners (hoeveel tijd, kennis, geld, faciliteiten)
• Condities coalitiepartners ("in kind", tegen vergoeding)
• Regelen trekkracht (lead)
• Organisatie van uitvoering en besluitvorming
Voor enkele van de coalities zijn reeds intentieverklaringen opgesteld.

8

Zie Bij lage 8.7 voor verdere toelichting.
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5 Coalities

5.1 Coalities opgestart
Een vijftal initiatieven is geselecteerd die passen bij de doelen van de
pioniersfase en voldoen aan de gestelde criteria. Voor deze initiatieven
is gestart met de vorming van coalities.
• Point of Use ontzilting met Memstill
• Urinescheiding en monitoring
• UV-ox afvalwaterzuivering
• Autarkische Gemeenschap
• Water en Narrowcasting
Drie van de initiatieven zijn zodanig uitgewerkt en kansrijk dat in de
komende maanden en business outline kan worden opgesteld.
Definitieve keuzes zullen nog gemaakt worden, rekening houdend met
mogelijkheden van financiering.

5.1.1 Point of Use ontzilting
Overwegingen
Naar verwachting woont over 15 jaar 80% van de wereldbevolking in
een strook van 100 km langs kustlijn van zeeën en oceanen. Een nog
groter percentage van de welvaart is daar geconcentreerd. Door
klimaatverandering worden semi-aride en aride gebieden droger en
komen de zoetwatervoorraden (3% oppervlakte water en 97%
grondwater) onder grote druk te staan. De noodzakelijke investeringen
in infrastructuur kan de te verwachten groei van de economie en van de
bevolking in Azië, Amerika en Afrika niet volgen.
Met name in dicht bevolkte kustgebieden verzilten kust-aquifers door
overexploitatie van grondwater in combinatie met zeespiegelstij ging.
Ontzilting van zeewater en/ of brak grondwater wordt één van de
schaarse alternatieven om in de stij gende behoefte aan drinkwater te
voorzien, niet alleen in de drukbevolkte kustgebieden maar ook elders.
Naast waterschaarste is chemische en biologische vervuiling van
drinkwater een wereldwijd probleem. Een groot deel van de
wereldbevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater en 80% van
de ziekten wereldwijd is gerelateerd aan vervuild drinkwater.
Centrale distributie en transport van water zijn duur. De transportkosten
maken bij meeberekening van de aanleg- en afschrijvingskosten
ongeveer 70% uit van de kosten van drinkwater. Veel drinkwater gaat
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door lekkages in leidingsystemen verloren en bovendien wordt maar een
klein deel van het geproduceerde drinkwater als drinkwater gebruikt.
Schoon water is de hoeksteen voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Kleinschalige Point of Use systemen kunnen een belangrijke rol spelen
in ontwikkelingslanden in de verbetering van de kwaliteit van leven van
een groot deel van de wereldbevolking. Daarbij gaat het in het algemeen
om systemen op communaal niveau. Memstill kan daar een goede
oplossing voor bieden.
Voor kleinschalige ontziltinginstallaties geldt als bijkomend voordeel
dat kleine debieten niet leiden tot lozingsproblemen van de brijn
(restconcentraat). De milieueffecten van de afvoer zijn daardoor erg
klein. Kleinschalige toepassingen kunnen in veel gevallen werken op
basis van restwarmte of minimale temperatuur verschillen.
In welvarende landen zijn er andere aanleidingen voor ontzilting op het
Point of Use. Het betreft bijvoorbeeld toerisme en recreatie, zoals
campers of waterrecreatie, waar de consument ' los' is van de infrastructuur. Memstill kan ook de basis bieden voor "Functional Drinks",
waarbij additieven worden toegevoegd aan volledig schoon water.

Bij defensie vergt het opereren in vijandige omgevingen, met risico's
van toxische of bacteriologische verontreiniging, vernietiging van
infrastructuur (water, electra, sanitatie) en sterk verontreinigd
oppervlaktewater, betrouwbare en veilige oplossingen op het Point of
U se. Memstill kan daarin voorzien.
De uitdaging
De uitdaging is kleine decentrale systemen te ontwikkelen en deze als
alternatief voor grootschalige systemen in te zetten voor specifieke
markten en doelgroepen, in welvarende, snel ontwikkelende en arme
economieën.
Point of Use systemen zijn in verhouding tot de aanleg van
drinkwaternetwerken veel aantrekkelijker. Grote investeringen in
infrastructuur en daarmee gepaard gaande vertragingen kunnen worden
voorkomen. Vrijkomende middelen kunnen worden ingezet voor
oplossingen met een korte time to market De weging tussen investeren
in infra en aanbieden van producten en diensten is één van de grote
uitdagingen voor Water en Gezondheid.
De kans
Marktomvang voor ontzilting
De wereldmarkt voor de ontziltingsindustrie (groot- en kleinschalig)
groeit van 39.9 miljoen m3/dag in 2006 naar 64,3 miljoen m3/dag in
2010 en 97,5 miljoen m3/dag in 2015. Dit vertegenwoordigt een groei
van 61% in 5 jaar en 140% in 10 jaar. Deze verwachte
Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
september 2007

20

capaciteitsuitbreiding vertegenwoordigt een kapitaalsinvestering van 25
miljard in 2010 en 56,4 milj ard tegen het eind van 2015. Meer dan 50%
van deze investeringen zal privaat gefinancierd worden, meer dan
andere watertechnologie.
Historisch gezien wordt de groei van de ontziltingsindustrie bepaald
door de dalende kosten van het proces van meer dan 10 US$/m3 40 jaar
geleden tot US$ 0,47/m3 vandaag. Deze neerwaartse trend in de kosten
zal echter niet onbelemmerd doorgaan.
Bij reversed osmose, het voornaamste alternatief voor Memstill,
bedraagt het energieverbruik 4,5KWH/m3 geproduceerd water waarmee
de energie 50% van de totale kosten vertegenwoordigt. Voor de
ontziltingsindustrie is het van essentieel belang de energie-efficiency
van het proces sneller te laten stijgen dan de energiekosten toenemen.
Uit een oogpunt van duurzaamheid is het bovendien noodzakelijk het
energiegebruik te beperken en alternatieve bronnen toe te passen.
Memstill kan gebruik maken van restwarmte zodat de kosten aanzienlijk
lager kunnen zijn dan van reversed osmose (US$ 0,26/m3 voor Memstill
tegen 0,47/m3 voor R0)9 . Gebruik van beschikbare restwarmte is tevens
gunstig voor duurzaamheid
De ontziltingsmarkt in het Midden Oosten bedraagt 46% van de
bestaande wereldwijde capaciteit. Dat loopt te1ug naar 42% in 2015. De
voornaamste groei voor ontzilting zal komen uit China, de VS en India.
Er zijn geen marktverwachtingen bekend die onderscheid maken tussen
grootschalige en kleinschalige Point of Use systemen. Met name
kleinschalige Point of Use systemen zijn kansrijk in landen die niet
beschikken over grootschalige distributie en ontziltingssystemen en
daarin niet in het vereiste tempo kunnen investeren. De kansen voor
toepassing in huishoudens zijn hier groot. Samenwerking met
maatschappelijke organisaties is kansrijk vanwege de relatie met
millennium development goals op het gebied van water en sanitatie.
Het concept
Memstill heeft als belangrij k voordeel dat de technologie niet alleen
geschikt is voor ontzilting maar ook voor chemische en biologische
reiniging. Dat maakt het breed inzetbaar in situatie waar infrastructuur
niet beschikbaar is of onvoldoende veilig is.

Het Memstill concept kan worden toegepast in de reguliere markt
(huishoudens) in landen waar infrastructuur onvoldoende ontwikkeld is.
Er zijn ook interessante deelmarkten in Europa en Nederland voor

9

N.B.: De gegevens hierboven gelden voor grootschalige toepassingen (> 10000
m3/dag).
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kleinschalige ontziltingsinstallaties zoals de scheepsbouw, toerisme,
j achtenbouw, camperindustrie en defensie.
Memstill kan zowel functioneren op basis van de opgewekte elektrische
stroom als de (rest)warmte van solarsystemen. Koppeling van Memstill
met zonne-energie is in ontwikkelingslanden een alternatief daar waar
geen elektriciteitsvoorziening voor handen is. Gebruik van laagwaardige
warmte, restwarmte en zonne-energie zijn gunstig uit een oogpunt van
duurzaamheid en kosten.

Point of Use Ontzilting
Huishoudens
Mobiel Oachten, campers)
Centrale tappunten

Consumenten
Jachtenbouwers
Glastuinbouw
Hotelketens
Bottom of the pyramid

Antwoord op:
Waterschaarste, grote
bevolkingsdruk in kustgebieden,
Voorkomen dure transportnetwerken

.

~

80% wereldbevolking
leeft in kustgebieden

1

Time to market 3 jaar, kleinschalige oplossingen,
totale markt '07: 66 mrdS, '1 5: 126 mrd$

Coalitie
Een coalitie is in voorbereiding tussen TNO en Philips Research voor
het opstellen van een business outline voor kleinschalige toepassing van
MemstilL De eerste toepassingen worden gezocht bij defensie en
recreatie. Daartoe zijn de noodzakelijke contacten gelegd. Daarmee
ontstaat een basis die het mogelijk maakt Memstill ook geschikt te
maken voor de derde wereld.

5.1.2 Urinescheiding/monitoring in detentiecentra
Overwegingen
Urine is in afvalwaterzuiveringssystemen één van de grootste belastingen
van het zuiveringsproces. Een substantieel deel van de investeringen in
installaties en processen en daarmee verbonden kosten is tetug te voeren
naar stoffen die met urine in het afvalwater verschijnen.
Urine kan goed worden gescheiden van vaste ontlasting. Daarvan zijn
voorbeelden beschikbaar in Nederland en in het buitenland. Belangrijke
elementen zijn voldoende schaalgrootte om kosten van infrastructuur te
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beperken, meerwaarde van urinescheiding voor doeleinden op het Point
of U se en tenslotte onevenredig zware belasting door medicatie.
Zorgcentra en gevangenissen zijn grootverbruikers van medicijnen en
veroorzaken een onevenredige belasting van de zuivering. Om heel
verschillende redenen is het bovendien in beide gevallen belangrijk
medicatie op individueel niveau te kunnen monitoren zodat op basis
daarvan diagnose kan worden gesteld en behandelbesluiten kunnen
worden genomen
De uitdaging
In overleg met het Ministerie van Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen)
is de uitdaging geformuleerd urine separaat op te vangen en vervolgens
separaat te monitoren en te behandelen. In een gecontroleerde omgeving
als die van detentiecentra is veel behoefte aan aanvullende medicatie/drugsgerelateerde informatie over gedetineerden om te komen tot
effectievere behandelmethoden.

Er is voldoende schaalgrootte voor separate behandeling van urine
voordat dit wordt geloosd in het rioolstelsel. Daarmee is detentie - net
als de zorgsector - een interessante launching customer voor
urinescheiding en monitoring, met opbrengsten en meerwaarde door de
hele keten heen.
De kans
Geavanceerde monitoring van medicijn- en drugsgebruik van gedetineerden staat hoog op het verlanglijstje van Justitie. Jaarlijks wordt
slechts 40% van verstrekte medicijnen adequaat gebruikt. Verbetering
van dit percentage leidt tot besparingen en verbetering van behandeling.
Inzicht in individueel drugsverbruik verbetert zowel de zorg voor
gedetineerden als het handhavingsbeleid.

Doordat urine als drager separaat wordt opgevangen, kan deze ook
separaat worden behandeld. Iets wat in de schaalgrootte van een
detentieomgeving voldoende interessant is en beantwoordt aan de
wenselijkheid van een maatschappelijke bijdrage door Justitie. Vaste
ontlasting kan in een separaat traject worden gebruikt voor bio-energie.
De markt binnen Justitie in Nederland wordt ingeschat op 4.000 te
monitoren toiletten. Daarnaast is binnen de Nederlandse zorgsector
sprake van een gelijksoortige vraag: schatting 25.000 te monitoren
toiletten. In totaal een kleine 30.000 toiletten in Nederland alleen. Op
Europese schaal betreft dit een kleine miljoen toiletten. Met een
geschatte marktprijs van 500 euro per monitoring betekent dit een initiële
markt van euro 500 miljoen, ca. 50 miljoen op jaarbasis.
Uitgaande van een gemiddelde van één zuiveringsinstallatie per 200
toiletten, bestaat op Europese schaal een markt van 5.000 urineWater en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
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/biomassa verwerkende installaties. Met een geschatte marktprijs van
150.000 euro per installatie een initiële markt van euro 750 miljoen, ca.
75 miljoen op jaarbasis.
De belangrijkste drivers voor deze investeringen komen voort uit de te
behalen besparingen op medicatie binnen zorgorganisaties, het verkrij gen
van nauwkeuriger medicatiegegevens, betere behandeling en handhaving
alsmede het kunnen voldoen aan de strenge richtlijnen uit de 4de
Kaderrichtlijn Water.

Het concept
Het concept bestaat uit een gecombineerde aanpak:
• Door plaatsing van urine-scheidende WC-potten in een detentiecentrum, gecombineerd met een in-line, realtime meetprincipe kan
medicijn-/drugsverbruik worden gekoppeld aan een individu. Getest
dient te worden op relatief hoge, zgn. screeningswaarden, waardoor
sensoren niet over laboratorium nauwkeurigheid behoeven te
beschikken. Gekoppeld aan nauwkeurige verwerking van de
gegevens in een ICT-omgeving én een doordacht bejegeningbeleid
van gedetineerden kan het gebruik positief worden beïnvloed.
• Gesepareerde urine wordt gescheiden behandeld en ontdaan van herb1uikbare- P-en N-verontreinigingen alsmede
(hormoonverstorende) medicatieresten, voordat het wordt geloosd in
het riool. Hiermee tegemoetkomend aan steeds strengere eisen ten
aanzien van lozing in verband met de Europese Kader Richtlijn
Water.
Daarnaast ontstaan mogelijkheden voor energieopwekking door
concentratie van vaste ontlasting, waarvoor op tal van plaatsen
experimenten en toepassingen worden ontwikkeld, door gebruik van
humane en dierlijke ontlasting.

Urinescheiding-/monitoring
Medicijn opname
Vitaliteit, uitdroging
Prioritaire stoffen
Sluiten kringlopen
Vroege indicatie

Detentiecentra
Zorgcentra
Ziekenhuizen
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Coalitie
Voor Justitie dient bovengenoemde gecombineerde aanpak als een
voorbeeld voor innovatief denken. Zij treedt op als launching customer
voor een eerste stap: een pilot project op één van haar moderne
detentielocaties.
De deelnemers aan de coalitie (in oprichting) zijn vertegenwoordigers uit
de onderzoekssector, een sensorleverancier, een technisch adviesbureau,
een gedragsspecialist en een programmamaker. Voor de
scheidingsaanpak dragen de waterschappen de Dommel en
Zuiderzeeland bij.
Naar verwachting zal de coalitie zich vormen tot een Start-up van
bovengenoemde partijen met een tweetal hoofdproducten:
• urinemonitoring en
• sanitatieafval-verwerking.
In aanvang zal start-kapitaal worden aangetrokken voor onderzoek en
ontwikkeling, met name rondom intelligente sensortechnieken.

5.1.3 Afvalwaterzuivering met UV-ox
Overwegingen
De Kader Richtlijn Water stelt eisen aan de kwaliteit van
oppervlaktewater. Deze eisen betekenen een aanzienlijke aanscherping
van de huidige normen. De richtlijn is gesteld op 2015, maar er is een
mogelijkheid open gehouden om pas in 2027 aan de normen te voldoen.
De staatssecretaris heeft in december 2006 aangegeven van deze
mogelijkheid gebruik te willen maken. Momenteel wordt voor de
afvalwaterzuivering veel onderzoek gedaan naar vergaande verwijdering
van nutriënten en zware metalen.
De uitdaging
Hormoonverstorende stoffen en disruptoren door medicijnresten
beïnvloeden de waterkwaliteit en het waterdierenleven negatief. Er zijn
nog geen normen in de Kader Richtlijn Water voor dergelijke stoffen
vastgelegd. De verwachting is dat dit de komende jaren vanuit de EU zal
gebeuren. Gezocht dient te worden naar technieken voor vergaande
verwijdering van hormoonverstorende stoffen en disruptoren vanuit
medicijnresten, voordat deze in het oppervlaktewater terecht komen.
De kans
Naar technieken hiervoor wordt fundamenteel onderzoek gedaan. Voor
afvalwaterzuivering is nog geen grootschalig onderzoekstraject gestart.
Waterschap de Dommel ziet een aantal grote voordelen in
afvalwaterzuivering met UV-ox. Het marktperspectief voor Philips
Lighting wordt sterk vergroot als de innovatieve lamptechniek kan
worden ingezet voor zowel drinkwater als afvalwaterzuivering.
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Mogelijk dat het researchbudget van Philips Research uitgebreid gaat
worden door dit bredere marktperspectief. Het onderzoek kan
tegelijkertijd op twee verschillende zuiveringsprocessen worden ingezet,
waardoor synergie ontstaat. De toepassing voor grootschalige
afvalwaterzuivering biedt tevens inzicht in de mogelijkheden voor
kleinschalige toepassing van afvalwater met UV-ox vervolgens.
Het concept
Geavanceerde oxidatie (AOP) is een combinatie van UV en oxidanten
(UV-ox). AOP is in staat om hormoonverstorende stoffen af te breken.
Zo wordt voorkomen dat deze in het oppervlaktewater terecht komen.
AOP is een nieuwe techniek. Een juist ontwerp is nodig om te
voorkomen dar ongewenste nevenproducten ontstaan. Met UVbehandeling sec is veel ervaring als een methode voor desinfectie. In de
drinkwaterzuivering vindt momenteel toepassing van AOP plaats.

UV-ox Afvalwaterzuivering
Richtlijnen KRW
Microverontreiniging
Nutriënten,
Hormoonverstoorders

kwaliteit drink-,
oppervlakte-,
zwemwater

Coalitie
De technologie is toepasbaar voor oppervlaktewater (tbv. drink/industriewater), pru.tners hiervoor zijn Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
Greater Cincinnati Water Works en Philips. Ook worden goede
mogelijkheden gezien voor behandeling van afvalwater (gezuiverd, vóór
lozing). Waterschap de Dommel én Brabant Water hebben belangstelling
voor deze laatste toepassing. Thans wordt de technische /economische
haalbaarheid van deze toepassing onderzocht. Momenteel wordt de wij ze
onderzocht waarop een (pilot)project met Waterschap de Dommel,
Brabant Water en KlWA Water Reseru.·ch vorm kan krijgen.
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5.1.4 Autarkische Gemeenschap
Overwegingen
Toegang tot veilig drinkwater en goede sanitatie zijn basisbehoeften en
een fundamenteel mensenrecht Toch hebben 1,1 miljard mensen geen
toegang tot veilig drinkwater en ontberen 2,6 miljard mensen de basis
sanitatievoorzieningen wereldwijd. Elk jaar sterven er 1,8 milj oen kinderen
aan diaree en andere water gerelateerde ziekten, worden er door ziekte
440 miljoen schooldagen gemist en is er alleen al in Zuidelijk Afrika een
verlies van 28,4 miljard US$ aan productiviteit en opportunity costs. De
UN hebben Millennium Development Goals (MDG's) geformuleerd om
het aantal mensen zonder veilig drinkwater en sanitatie voorzieningen
met de helft terug te brengen voor 2015. De meeste deskundigen zijn het
er over eens dat dit doel moeilijk gehaald gaat worden als er geen
drastische nieuwe aanpak wordt gekozen. Zelfs als dit het geval is, dan
blijft nog altijd 50% van de doelgroep buiten deze voorzieningen
De uitdaging
De internationale gemeenschap heeft nog maar relatief kort geleden
water en sanitatie tot prioriteit verklaard. Het is bekend dat het minimaal
10 jaar duurt voordat deze doelen leiden tot implementatie en concrete
resultaten. Een nieuwe aanpak is nodig om deze problemen te
doorbreken en de blokkades te omzeilen. Belangrijke uitdagingen binnen
de drinkwater en afvalwatersector zijn:
• Water en sanitatie zijn veelal een publieke verantwoordelijkheid
maar politieke, socio-economische en culturele initiatieven zijn zeer
gevoelig voor bureaucratie en institutionalisering.
• Juist in de armste gebieden van ontwikkelingslanden- het platteland
en de slums - is de overheid zwak en de private sector informeel.
Gemeenschapsorganisatie, NGO's en religieuze organisaties zijn
soms sterker aanwezig en kunnen een goede rol vervullen.
• Water is vaak helder ondergebracht bij een ministerie. Sanitatie en
hygiëne ligt vaak half bij een water ministerie en half bij een
gezondheidsministerie. Het valt daardoor vaak tussen wal en schip en
krijgt daardoor lage prioriteit.
• Er bestaat een netwerk van deskundigen maar het heeft grote moeite
om te communiceren met verafgelegen gemeenschappen en de
vertaling van kennis in lokaal begrip en lokale actie.
• Er bestaan nog weinig voorbeelden van lokale gemeenschappen die
eigen initiatieven nemen en projecten uit zich zelf initiëren.
• Fragmentatie, gebrek aan harmonisering en een top-down benadering
tussen overheden, internationale organisaties, donors en ontvangers
veroorzaken vertraging en blokkeren succes.
De uitdaging is met een goed afgebakend concept een doorbraak te
bereiken die vervolgens breed kan worden nagevolgd.
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De kans
Gezien de bovenbeschreven beperkingen is het nodig de marktsector te
betrekken bij de implementatie van de millennium development goals.
De "bottom of the pyramid" vertegenwoordigt een enorme (toekomstige)
markt als deze op de juiste wijze en met de juiste producten kan worden
bediend. Philips speelt daar al op in, bijvoorbeeld met het Woodstove
concept. In MDG landen waar grote centrale nutsvoorzieningen te duur
zijn, zijn meer kleinschalige decentrale en geïntegreerde concepten en
voorzieningen nodig voor watervoorziening (drinkwater en landbouw) en
voor sanitatie en energie. Dit betekent dat er een drijfveer nodig is voor
de marktsector en dat er innovatieve concepten nodig zijn om dit
financieel-economisch mogelijk en aantrekkelijk te maken.
Standaardisatie van concepten en technieken en het creëren van lokale
productiefaciliteiten en lokaal onderhoud en beheer zijn manieren om tot
schaalvergroting en kostenreductie te komen. Win-win situaties tussen
westerse bedrijven en lokale bedrijven gebaseerd op franchise en
licentieconstructies en nieuwe financieringsconcepten zijn daarbij
mogelijke oplossingsrichtingen.

Autarkische Gemeenschap
Sanitatie = Gezondheid
Marktwerking
Bewustwording
=> intra-light
=> point-of-use
=> financiering
E>Ctibit I: Th• World Economie Pyr~mid

Het concept
Het concept Autarkische Gemeenschap beoogt deze transformatie te
stimuleren door het ontwikkelen van zelfvoorzienende gemeenschappen
en duurzaamheidconcepten voor water, energie en afvalbeheer gebaseerd
op de persoonlijke motivaties van dorpsbewoners. Vragen die onder
andere aan de orde komen zijn:
• Wat zijn de behoeften van lokale bewoners en hoe zijn deze te
adresseren?
• Hoe zijn dorps- en wijkbewoners in semi-urbane gebieden te
motiveren om duurzaam om te gaan met water, energie en afval?
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•
•

Welke technologieën zijn beschikbaar c .q. te ontwikkelen om een
autarkische gemeenschap mogelijk te maken?
Welke organisatie-, beheer- en financieringsvormen zijn beschikbaar
c.q. toepasbaar te maken voor een autarkische gemeenschap?

Coalitie
Een coalitie is in voorbereiding waaraan onder meer deelnemen TNO,
Aqua 4 All, Simavi, IGRAC en Philips Research voor inrichting van een
autarkische gemeenschap in enkele proeflocaties in India en Afrika.
Daartoe wordt steun gezocht bij onder meer het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking.

5.1.5 Water en Narrowcasting
Overwegingen
Regelmatige hydratatie (dagelijks anderhalve liter water) is goed voor
lichaam en geest. Leerprestaties verbeteren en op latere leeftijd neemt de
vitaliteit toe door regelmatige hydratatie. Onvoldoende hydratatie leidt
tot ziekten als obesitas en suikerziekte.

75% van de Amerikanen is volgens onderzoek gedehydrateerd. Het
gevoel van dorst wordt door 40% geïnterpreteerd als honger en leidt tot
eten in plaats van drinken. Dat draagt bij aan obesitas en daarmee
samenhangende ziekten die tot de grootste kosten van de
gezondheidszorg behoren en de kwaliteit van leven schaden. Doorbreken
van deze vicieuze cirkel heeft grote maatschappelijke opbrengsten.
De jonge Amsterdamse onderneming 'Waterwijs' heeft met TenQ een
succesvolle combinatie ontwikkeld van narrow casting (elektronisch
prikbord) en geavanceerde watertap. Leerlingen van middelbare scholen
nemen kennis van de boodschappen op het scherm en tappen een flesje
voor tijdens de les. Het concept is inmiddels geplaatst op 500 scholen
met een bereik van 250.000 leerlingen. De content van narrow casting
(maatschappelijk relevante boodschappen, informatie van de scholen,
informatie over water) is de drager van de business case.
Brabant Water is één van de sponsoren van het eerste uur van TenQ.
Andere waterleidingbedrijven steunen het initiatief eveneens, waardoor
de dekking geleidelijk landelijk is. TenQ is toe aan internationale uitrol
en nieuwe markten, bijvoorbeeld lagere scholen, instellingen, publieke
ruimtes, bedrijven, met bijbehorende content en business concept.
De uitdaging
De combinatie van narrow casting en watertap blijkt zeer succesvol op
scholen en heeft veel potentie voor uitrol naar andere markten in Nederland en internationaal. Voor verschillende markten en landen komen
specifieke combinaties van partijen in aanmerking voor de uitrol. Het
Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
september 2007

29

opbrengstmodel verschilt per markt: voor plaatsing bij scholen,
bedrijven, instellingen of in de publieke ruimte gelden andere modellen.
De uitdaging is een business concept te ontwikkelen dat in verschillende
markten toepasbaar kan worden gemaakt en snelle uitrol toelaat.

De kans
Narrow casting op sociale trefpunten op scholen, in bedrijven en in de
publieke ruimte vormt een omvangrijke markt. De in korte tijd
gerealiseerde positie bij 500 scholen met een bereik bij 250.000
leerlingen is een indicatie van de marktpotentie. De ontvangst bij scholen
en door leerlingen is bijzonder positief. Door de behoefte aan schoon en
veilig water te koppelen aan de behoefte aan relevante informatie op het
Point of Use ontstaat een even simpele als krachtige combinatie van
functies als sociaal trefpunt.
Specifieke en soms individueel bepaalde functies kunnen worden
toegevoegd, bijvoorbeeld voor vitaliteit, smaak, energie (sport) of
medicatie, of specifieke, individueel bepaalde boodschappen. De content
is de kern van het business model. Het gaat niet om de waarde van de
taps (hooguit enkele dubbeltjes per flesje) maar om de waarde van de
informatie voor zender(s) en ontvanger(s), zoals dat ook met displays het
geval is. De koppeling met water draagt op de aangegeven wijze bij aan
individuele en maatschappelijke meerwaarde.

Water en Narrowcasting
scholen
instellingen
stations
tankstations
knooppunten
bedrijven

obesitas, leerprestaties
geestelijke gezondheid
hydratatie, sociale cohesie
wellness, ziekteverspreiding

Prikbord en watertap
collectief
vitalisatie
gaming
persoonlijk medicatie
thuis
hydratatie

Het concept
Het concept bestaat uit een watertap voor het vullen van flesjes met
schoon en veilig leidingwater, gekoeld en desgewenst met additieven en
beeldscherm voor narrow casting op persoons- of doelgroepniveau. Het
concept kan technologisch worden gepelfectioneerd met
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persoonsherkenning, electronische informatie op flesjes en services,
passend bij de doelgroep en Point of U se.
Door samenwerking met partijen die de distributie in specifieke markten
voor hun rekening nemen, kan snelle en brede uitrol plaatshebben. De
eenheden kunnen worden geplaatst op scholen, in bedrijfsrestaurants, in
(besloten) publieke mimten (tankstations, bankkantoren, winkels) en
andere knooppunten in het sociale verkeer, steeds met specifieke content
en opbrengstmodellen.
De coalitie
Een coalitie is in voorbereiding met TenQ, Brabant Water en wellicht
Philips die voor de verschillende markten een opbrengst-, content- en
distributieconcept ontwikkelt voor snelle uitrol. Ook is gerichte
deelname te verwachten vanuit overheidsorganen (GGD's,
universiteiten) of -programma's, die zich met gezondheid bezighouden.
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6 Organisatie van het Programma

6.1 Bouwstenen van de organisatie
Voor de voortzetting van Water en Gezondheid gaat het (tijdelijke)
project van de afgelopen pioniersfase over in een permanent
programma, met een de volgende bouwstenen:
• Een Programmaraad met een voorzitter/boegbeeld van internationale
bestuurlijk/politieke zeggingskracht en leden uit bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties, banken, overheden en
kennisinstellingen. De Programmaraad stelt de doelen van Water en
Gezondheid vast en bewaakt deze. De raad zorgt voorts voor de
financiële en bestuurlijke continuïteit van de missie.
• Een Dagelijks Bestuur dat zorg draagt voor de uitvoering van de
missie en de realisatie van de gestelde doelen. Het Dagelijks Bestuur
ondersteunt de Programmaraad.
• Een Kerngroep die uitdagingen in markt en maatschappij op het
gebied van Water en Gezondheid identificeert en ontwikkelt tot
kansrijke coalities. De kerngroep werkt volgens het proces van
innovatieversnelling en vervolmaakt dat proces. De kerngroep
ondersteunt het dagelijks bestuur.
• Een Center of Excellence voorziet, als onderdeel van een
kennisnetwerk, in de noodzakelijke expertise op het gebied van
Water en Gezondheid, passend bij het gekozen motto 'veilig,
duurzaam en gezond' en bij de gekozen focus van Point of U se
integratie, infralight en "small scale" toepassing van technologie.
• Een Business Incubator met voldoende financiële middelen om
innovaties te ontwikkelen tot kansrijke (wereldwijde)
exportproducten.
• Start-ups en ideeën die een antwoord vormen op uitdagingen in
markt en maatschappij , in verschillende fases van ontwikkeling.
In de afgelopen pioniersfase zij n voor elk van deze bouwstenen de
contouren vastgesteld en voorbeelden ontwikkeld. Overleg is gevoerd
over samenstelling, inrichting en financiering.
De besturingsstmctuur en juridische vormgeving zullen verder worden
uitgewerkt, waarbij natuurlijk de voorwaarden voor goed bestuur
('governance') in acht worden genomen.
De combinatie van Programmaraad (met oog voor uitdagingen in markt
en maatschappij en financieringen), Innovatieversneller
(ideeëngenerator als bron voor nieuwe business), Center of Excellence
(op business gericht kenniscentmm) en Business Incubator (financieel
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instrumentarium voor de stap van idee naar business) staat gezamenlijk
ten dienste van de missie van Water en Gezondheid.
De Start-ups zijn los gekoppeld (loosely coupled) aan het programma.
De binding loopt eerst en vooral via de missie van Water en
Gezondheid. Start-ups functioneren als zelfstandige business, met eigen
financiering en management. De Business Incubator kan daarin
deelnemen in aanvulling op participatie door andere partijen.

6.2 Programmaraad
De Programmaraad bewaakt de missie van Water en Gezondheid, draagt
deze uit en draagt zorg voor voldoende maatschappelijk, financieel en
organisatorisch draagvlak:
Water en Gezondheid brengt kennis tot waarde door innovaties te
initiëren en te versnellen in marktgerichte coalities met bedrijfsleven,
financiële instellingen, overheden, kennisinstellingen m Non
Governmental Organisations, om de exportpositie van Nederland te
verbeteren en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen
op het snijvlak van water en gezondheid in welvarende, arme en snel
ontwikkelende economieën.

De Programmaraad stelt de doelen van Water en Gezondheid vast en
bewaakt deze. De doelen worden helder, concreet en waar mogelijk
jaarlijks kwantitatief geformuleerd en zijn gekoppeld aan de missie en
de te creëren waarden die daarbij zijn genoemd (business-,
maatschappelijke-, MDG-, klant-, innovatie-, Europese-, kennis-, en
arbeidswaarden).
Op basis van de inzichten van de pioniersfase en de missie wordt een
onafhankelijk voorzitter benaderd met een politiek/maatschappelijke
achtergrond en inzicht in internationale vraagstukken op het gebied van
water en gezondheid. Voor de Programmaraad worden bestuurders
benaderd uit het regionale bedrijfsleven (water, gezondheid, food,
technologie), regionale en landelijke politiek, kenniswereld (water,
gezondheid, technologie), banken en maatschappelijke organisaties.

6.3 Dagelijks Bestuur
De Programmaraad wordt voor de uitvoering van de missie ondersteund
door een door haar vast te stellen Dagelijks Bestuur (DB). Het DB doet
voorstellen voor de doelstellingen voor het programma, ontwikkelt een
beleidsplan en een jaarlijks actieprogramma en legt deze ter
goedkeuring voor, voert besluiten uit en legt verantwoording af. De
Programmaraad krijgt waarschijnlijk de juridische vorm van een
Stichting, in de komende tijd nader uit te werken.
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Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een goede balans in de behartiging van
de maatschappelijke belangen en de economische doelen. Met het oog
hierop en gelet op de continuïteit vanuit de pioniersfase zijn de
initiatiefnemers in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd.
Het budget van de Programmaraad bedraagt jaarlijks € 250.000,- voor
organisatiekosten, vergoedingen, publiciteit en reiskosten. In aanvulling
daarop beschikt het Dagelijks Bestuur over een budget voor
medefinanciering van business outlines en businessplannen van jaarlijks
eveneens € 250.000,-. Uitgangspunt is dat financiering in belangrijke
mate ook specifiek per coalitie wordt gezocht..

6.4 De Kerngroep: Innovatieversneller
Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door een kernteam van
deskundigen die zorgdragen voor een permanente stroom van kansrijke
ideeën die kunnen leiden tot business en daarvoor coalities
bijeenbrengen. Het kernteam is een voortzetting van de tijdelijke
organisatie uit de pioniersfase (Philips Research, TNO, KIW A Water
Research, Brabant Water, Waterschap de Dommel, EIM, van de Geijn
Partners) kan naar behoefte worden uitgebreid met vertegenwoordigers
uit andere domeinen, zoals financiële deskundigen.
De hoge, wekelijkse frequentie van bijeenkomsten van het kernteam in
de pioniersfase zal in de komende periode worden verlaagd. Daardoor
ontstaat ruimte om ideeën uit te werken, coalities te smeden en Business
Outlines te ontwikkelen.
Het budget voor het kernteam bedraagt jaarlijks omstreeks € 250.000,voor bijeenkomsten en regie.

6.5 Center of Excellence
Het Center of Excellence voorziet in de noodzakelijke expertise op het
gebied van water en gezondheid, passend bij het motto veilig, duurzaam
en gezond en de gekozen focus: point of use integratie, infra-light
oplossingen, small scale toepassing van hoogwaardige technologie. De
focus houdt het kenniscentrum op zijn plaats tussen gevestigde
kennisinstituten voor water en gezondheid, met als voornaamste
aandachtsgebieden:
• Bijdragen aan het creëren van businessideeën en coalities, in
samenwerking met het kernteam
• Bijdrage aan de beoordeling van marktkansen, verbonden aan
uitdagingen, businessideeën en inzetbaarheid van technologie.
• Coördinatie en deels ook uitvoering van integrerend en toegepast
onderzoek voor Water en Gezondheid.
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Functie van kennismakelaar en kennisbank, mede te realiseren door
de opzet en uitbouw van het kennisnetwerk
Onderhouden en vervolmaken van het model van de
Innovatieversneller.
Contacten met kennisinstellingen, bijvoorbeeld voor stages en
werkstukken
Ontwikkeling van talenten uit organisatie van initiatiefnemers en
andere participanten voor de watersector.
Contacten met maatschappelijke organisaties in het kader van de
Millennium Development Goals.

Het Center of Excellence wordt naar verwachting gevestigd op de High
Tech Campus. Het is onderdeel van een kennisnetwerk met specifieke
expertise op de verschillende deelgebieden. De positie in het
kennisnetwerk duidt op de integrerende rol van Water en Gezondheid:
bijeenbrengen van kennis, technologie en functies vanuit de positie van
de consument en de omgeving waarin die verkeert.
Leidend voor het Center of Excellence is de wetenschap dat innoveren
vooral een organisatorisch vraagstuk is, met technologie in een
ondersteunende rol. Het is eerder design, bedrijfskundig en
maatschappelijk georiënteerd dan technologisch van aard. Het weet de
technologie te vinden als de uitdaging of de oplossing erom vraagt.
Inventariserende gesprekken zijn gevoerd met TU Eindhoven,
Wageningen Universiteit en Researchcenter (WUR), Philips Research,
KIW A Water Research en TNO en de initiatiefnemers over de
gezamenlijke inrichting van het Center Of Excellence. Gedacht wordt
aan een start met 5 tot 7 gedetacheerde medewerkers, bij succes uit te
bouwen tot 25 a 30 in dienst van of gedetacheerd bij het Center of
Excellence. Tevens zijn mogelijkheden besproken voor het inrichten
van een leerstoel Water en Gezondheid.
Het Center of Excellence verstevigt de brug tussen vraagstukken in
markt en maatschappij en kennis van technologie en design. Het
vergroot de toegankelijkheid van de sector voor nieuw talent waarmee
de watersector een breder maatschappelijk belang kan dienen. Een
illustratie is de opdracht (prijsvraag) aan een groep studenten van
Industrial Design van de TU Eindhoven om met vernieuwende ideeën
en concepten te komen voor Water en Gezondheid.
In overleg met Brabant Water, Waterschap de Dommel, TU Eindhoven,
TNO, Philips Research en KIW A Water Research wordt een programma
opgesteld met een doorkijk voor 5 jaar, met nadere bepaling van
begroting en financiering, expertisevelden en inrichting van de
organisatie.
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6.6 Business Incubator
De Business Incubator is een laatste element uit de
programmaorganisatie. De incubator is bedoeld om in een vroeg
stadium financiële en praktische ondersteuning te bieden aan kansrijke
ideeën, op basis van een uitgewerkte business outline of business plan.
De Business Incubator heeft gelijkenis met soortgelijke instrumenten bij
Philips en TNO. Deze incubators worden met eigen middelen
gefinancierd en toegepast voor ideeën en technologie uit eigen stal.
Voorbeeld zijn Crueen bij TNO of Fluxion bij Philips.
Er is gelijkenis met incubator fondsen van banken voor e-commerce en
bijvoorbeeld SAM Waterfund van Robeco. Daarin worden bancaire
fondsen bijeengebracht die worden toegewezen aan ideeën die binnen
het aandachtsveld vallen en aan de gestelde criteria voldoen. Het
Tuinbouw Innovatiefonds heeft eveneens gelijkenis, waarbij banken en
sector gezamenlijk deelnemen en investeren in kansrijke innovaties.
Voor de Business Incubator Water en Gezondheid worden banken,
Philips Research en enkele andere belanghebbende partijen uitgenodigd
om middelen bijeen te brengen die worden geïnvesteerd in kansrijke
proposities, op basis van een business outline of businessplan. Bij
besluiten over toewijzing van middelen worden de potentiële financiers
en deskundigen betrokken. Het Center of Exellence kan tot de
investeerders behoren, met name voor eigen technologie.
De incubator heeft een minderheidsbelang, uiterlijk tot 50% met het oog
op een maximale business oriëntatie. De overige aandelen en
bijbehorende investeringen worden ingebracht door andere zakelijke of
publieke partijen. Ideeën worden niet vanuit de incubator op gang
gebracht, maar getrokken door ondernemers die daarin investeren en die
financiële tuggesteun nodig hebben.
De initiële omvang van de Business Incubator bedraagt € 5 mln in een
looptijd van 2 jaar toe te wijzen aan kansrijke ideeën. Na 2 jaar wordt de
balans opgemaakt van investeringen, tempo en return volume van
bestaande en eventuele additionele behoefte aan kapitaal, rekening
houdend met de performance en vooruitzichten van tot dan gedane
investeringen.

6.7 Organisatorische en financiële verbindingen
De Programmaraad richt zich op markt en maatschappij en bepaalt
doelen en prioriteiten voor Water en Gezondheid (producten, diensten,
markten), rekening houdend met de missie. De Programmaraad maakt
(financiële) ruimte voor de eigen financiering, financiering van de
innovatieversneller, financiering van de Business Incubator en
financiering van het Center of Excellence.
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De verantwoordelijkheid voor Start-ups, Business Incubator en Center
of Excellence behoort aan de partijen die daarin deelnemen en
investeren. De Programmaraad draagt daarin geen verantwoordelijkheid,
maar stelt zich wel zeker van voldoende organisatorisch en financieel
draagvlak voor de uitvoering van de missie.
Als het draagvlak onvoldoende is dan zal de Programmaraad passende
maatregelen nemen en in het uiterste geval zichzelf opheffen. Deze
beoordeling zal minimaal vieljaarlijks plaatshebben, waarbij
participanten de gelegenheid hebben hun positie te bepalen. Eventuele
opheffing van de Programmaraad staat los van continuïteit van het
Center of Excellence en de Business Incubator.
Organisatorische en financiële verbindingen zijn derhalve licht
aangebracht (loosely coupled). Het gaat niet om het bouwen van een
concern met deelnemingen maar om de missie en het genereren van
business, waarbij alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid dragen.

6.8 Begroting samengevat
Samengevat luidt de begroting als volgt:
- Programmaraad, organisatiekosten, vergoedingen,
reiskosten, publiciteit jaarlijks
- Medefinanciering business outlines en - plannen,
jaarlijks
Kerngroep, jaarlijks
Center of Excellence, startfinanciering
- Business Incubator fonds (startfinanciering 2 jaar)

€ 250.000,€ 250.000,
€ 250.000,p.m.
€
5 mln

Voor de initiële periode van 2 jaar bedraagt de begroting
van de vereiste financieringsbehoefte
€
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7 Vervolgaanpak

Philips Research doet samen met andere partijen mee in de verdere
ontwikkeling van enkele businessgerichte coalities. Met TNO, KIW A Water
Research, TU Eindhoven, WUR en Philips Research en de Brabantse
watersector wordt gesproken over het inrichten van een Center of
Excellence voor Water en Gezondheid op de HighTech Campus in
Eindhoven. Nog nader uit te werken afspraken zijn gemaakt voor het
inrichten van een Programmaraad en een Business Incubator om kansrijke
concepten door te ontwikkelen tot succesvolle business. De vervolgaanpak
betreft een combinatie van maatregelen en activiteiten:
• Funderen van Water en Gezondheid als Programma met een
boegbeeld van internationale bestuurlijk/politieke statuur,
ondersteund door een Dagelijks Bestuur waarvan de Brabantse
watersector deel uitmaakt. De verkennende gesprekken over het
voorzitterschap en de samenstelling van de Programmaraad worden
in de komende maanden afgerond. De Programmaraad zal in het
najaar voor het eerst bijeen komen om missie, doelen, organisatie en
financiering te bespreken.
• Oprichten van een Center of Excellence dat past bij de gekozen
focus, de belangen van de Brabantse watersector en de regionale
bedrijvigheid versterkt en deel uitmaakt van kennisnetwerken voor
Water en Gezondheid. De verkennende gesprekken over
positionering, inrichting, deelname, locatie en financiering worden
de komende maanden afgerond zodat omstreeks 1 januari 2008 een
besluit kan worden genomen over de start.
• Inrichten van een Business Incubator met voldoende financiële
slagkracht om innovaties voor Water en Gezondheid te ontwikkelen
tot kansrijke (wereldwijde) exportproducten. De gesprekken met
potentiële participanten worden in het najaar afgerond, zodat de
basisfinanciering van de Business Incubator begin 2008 geregeld is
en medefinanciering kan plaatshebben van start-ups op basis van
business outlines en businessplannen.
• Ontwikkelen van een business outline voor enkele van de gevormde
coalities als basis voor een start-up Mogelijkheden worden thans
voor alle vijf de geselecteerde coalities uitgewerkt. Gesprekken over
de financiering voor het opstellen van de business outlines zullen op
korte termijn worden afgerond waarna de activiteiten van start
kunnen gaan.
• Voortzetten van het proces van innovatieversnelling door nieuwe
coalities te vormen rond uitdagingen in markt en maatschappij op
het gebied van Water en Gezondheid.
De samenstelling van de Kerngroep uit de pioniersfase is vooralsnog
ongewijzigd. De frequenties van de bijeenkomsten wordt verlaagd naar eens
per twee of drie weken, zodat meer aandacht kan worden gegeven aan de
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vorming van coalities en ontwikkelen van business outlines. Voor het najaar
is reeds een programma van bijeenkomsten opgesteld, voortbouwend op de
inspiratie en netwerken uit de pioniersfase. De bijeenkomsten zullen straks
aansluiten bij de inzichten van de Programmaraad.
Andere onderwerpen waaraan wordt gewerkt zijn:
• Financiering van de voortzetting van het programma,
gemeenschappelijk door marktpattijen, banken, kennisinstellingen
en regionale, landelijke en Europese overheden
Op basis van de rapportage van de pioniersfase zullen de
initiatiefnemers de besprekingen over voortzetting van het
programma met Brainport Eindhoven, NWP/Partners voor Water,
provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid 10, EU en andere
belanghebbenden intensiveren. Het opstellen van business outlines
voor coalities zal op basis van projectvoorstellen afzonderlijk voor
financiering en subsidie in aanmerking worden gebracht door de
betreffende coalities, onder meer bij Brainport Eindhoven en/of
NWP/Partners voor Water.
• Zorgdragen voor publiciteit om Water en Gezondheid uit te dragen
en het draagvlak verder te verstevigen.
De afronding van de pioniersfase is een goed moment om naar
buiten te treden, het draagvlak verder te verstevigen en de uitstraling
te vergroten De start van de Programmaraad, de vorming van de
Incubator en de ontwikkeling van het Center of Excellence zijn
momenten voor publiciteit, noodzakelijk om Water en Gezondheid
te positioneren. Er is ruimte voor W ater en Gezondheid gecreëerd
in het openingscangres van TTIW op 16 oktober 2007.
In een te houden lezing zullen de kernwaarden van Water en
Gezondheid worden gepresenteerd:

'Innovatie in versnelling; publieke watersector werkt in Brabant
samen met bedrijfsleven aan innovatie, Eindhoven geeft gehoor
aan de oproep van het innovatieplatform. '
In de lezing zal aandacht worden gegeven aan de positionering,
missie en doelen, innovatieversnelling, coalities, organisatie van het
programma, de bottom of the pyramid.
Langs deze lijnen zal Water en Gezondheid zich in het najaar van 2007
verder kunnen ontwikkelen van een tijdelijk project gedragen door de
initiatiefnemers Brabant Water en Waterschap de Dommel tot een
permanent programma aangestuurd door breed samengestelde Programma,
met een Center of Excellence en een Business Incubator om uitdagingen
van maatschappij en markt te ontwikkelen tot kansrijke ideeën en
profijtelijke business.

10

In dit kader wordt verwezen naar het Artikel van Brinkhorst, Waterspiegel,
November 2005, Bijlage 8.4
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8.1 Rapport 'Een wereld om Water', november 2005
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8.2 Artikel Waterspiegel februari 2005, lnnovatieplatform,
Wijffels

INTERVIEW

VISIE OP DE WATERSECTOR
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'Het terugdringen van
schooluitval

in hetVMBO
is voor mij

een prioriteit'

M kok~~ is hier wd hel'! st<'rk vcrt('!lcnwoordigd.
De NcMrlandse samenleving is sinds het lx'gin van
de 20stc <'<'tiW vcrticaal gcol'g:lnise<'rd in de vorm
van piramides. De mcnsen in dl' top ~pa l<'n wat
er onderop gt'b<'urt. met relatief b<'pcrktc uinvisscling. Die hit'rarchic is l'<'ll van de oorzaken van
de matige productiviteit in Nederland. De baas ~
paalt. Er wordt slechts een beperkt beroep gedaan
op nu.•nscn, zod at de motivatie va n de Wl'l'knemcr
vermindert. Ons maatschappelijk bestel is l'l'l\ VCI'
zorg ingsstaat. De staat zorgt voor je. Burcm1cratiSl"
ringvan grote ond<-m emingen en groteorganisaties
~~~ weinig ond<'m<'mersschap. Uit onderzoek op d<'
univers iteit van Utrecht o~~~· de gt'schicctscht·ijving
van h<'t Nederlands bedrijfsleven en de Nl'<lcrlandsc

WliKeb: "Mei concrete ol5f11oken mookje de producliYîteilsogendo
en d.ll wal d.l.....,.. ln hel ptatlorm gebeurt lol ~n moat>ehoppelijk
proje<~ lol een gezamenlijke insp.1mlng op ~n breed front in de
Nedefl•ncbe samenlcWing.•
txonomi~ in de- 20stc <'<'UW blijkt dat hN aantal ond<'t'ncm<'t'S in vt'rhouding tot de total<' b<'rocps~
\'Oiking b<'hoorlijk tl'rugloopt."

VltiiiSertl Mccr invcsrcrcn. instituties vcmieuwcn en pat·tijcn \'l.'rbindcn. Het dl'l'd~ grote advi~s
van h<'t lnnovatit'plattbrm, de 'Vitaliscring van de
kènniscconomic', richt zich op 'h<'t ~tl'r ontwikkt'lcn van de mogelijkhede n van nwnscn als de sleutel
woreen dynamische kenniscconomic' cn lwt wegnemen van cl<' but'C;tucratic en vcrsnippering in het
IYAI[qii'I[G(l l H8RUARI lOClS 6

Water en Gezondheid, Rapportage Pioniersfase,
september 2007

43

INTERVIEW
'Watersector
kent haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid door op
ideële basis
kennis te delen'

VISIE OP DE \1\ATERSECTOR

bestel. Het platform kiest daarbij voor C\'n schxric
van sl<'utdgcbieden waarbinn~n het 1..-ggcn van dl'
noodzakt:'lijkc vcrbindingl'n tussl'n dl' spell'l'S aang~j aagd wordt. WatN', waarondr:r waterbouw, watcr~hl'l'r, watet-zuivl'ring en watl'rbehandeting, is o p
1>.1sis van \'OOr:lf bepaald<' crit<.'ria gl'sl'IN'tt'<'t-d tot
van de vier sl<'utdgcbil'd<'n.
Wij !'fe ls: "Nederland hl'<:'ft Vl'l'l ('rvaring op h N g<'bil'd van wat<'rmanag<'m<'nt. o md:1t wc leven in <'~n
van oorsprong mO<.'r:tsdclta. In int<'rnationaal pers pt'<.'tief hC\'ft dl' watCI'St'l:tor hoogwa;.u-digc kennis
c n tl'Chnologi<'. En er is in di<' sl'Ctor voldO<.'nde organisen~nd v•ermogcn en rorumftlllt'llt aanwt•zig van
de betrokken parrijen. Daarom is de watct-sl'Ctor tot
sleut<'lgebied aangewcz~ n . Wc hcbb<•n als waterland <-.:-n schat aan t:'rvaring opgedaan. Als wr: daar
op ~'OO rtbouwcn, kunnc.-n wc L-.:-n belangrijk<' intt·t~
~n

nationale positie innemen."

Kllllb Hili Internationaal is Nederland ('(.'onom isch actief tn<'t baggerbedrijven. aannemersb<'dtijvcn en met ingenil'ursb u rc:~u's. Dit z ijn private
activitt•itl'n. De activitl'it<'ll van cle watt-rsector • wa·
tt-rbeh('('r <'ll drinkw:~tl'tVOOt'Zic nittg • hçbben <'m
publi<'kl' status. Ugt er <'en iMNe taak >'OOrd..- watcrbl'drijvcn op dl' intemationalc waterzuhx-rings·
markt?
Wijffds: "Daar zou h<'t ministctil' van Onnvikk<'lingssam ('nwNking inderdaad t't:'n sp;:-crpunr van
moeten makt'n. Ont\vikkc.-lingssaml'nwcrking is c.-cn
mantschappelijkt' wt-anMoordt'lijkheid d il' bt«'d

gedragen moet worden. Voor O\'l'rhcidsb<'<lrijwn in
de watersector ~tckt•nt dat kennis delen op iMNc
basis, dus zond<-r t-ommr:rciNc ovN'\v;:-gingt•n. Ook
pubtit.-kc b<'<lrijvcn moeten ctc mogdijkhcid hr:bbt:'n om hun stt'l'ntjc bij re d rng;:-n. Hiet1'00r z ijn al
in iti:ttic\'1:'11 genomen in de w:ttt't'S<.'I:tor. Ik zit in de
Raad van Advi.:-s van de in 2002 o pgcrichtt' stichting
Aqua4AII. Hierin bundelt de publieke watci'Sl'Ctor
haar krachten o m ccn duurza me ont\,~kk<'lillg re
bevorderen van de drinkwatervoorziening, sani·
tatie en het wat~rb<•hC\'r in o ntwikkelingsla nden.
Büna all~ waterbcdrij>\'n l'll div<'rS<' w;~tN'Sc happ<'n
stl'un~n dl' stichting. 111l't in totaal o ngcVI.'<.'r <'<'n
miljocn euro per jaar. Daamaast ktijgr Aqua<IAII
s ubsiclies van ovct'h<'<lt•n l'll dono ren. Daar g<-l>curt
dus V('(' I."

li........ Wijff..-ls lt-gt uit dar h<'t lcgg<'n van d<'
noodzakt'lijkt' vl'rbindingen in ren Sl"CtOr in vt'N g<'vallcn primair ren k'\\\'Sti<' is van mens~n bij elk:~ar
brl'ngcn. ·wij constatt'rcn vanuit vcrschilll'nde in·
valshocken, dat dl' watersl'Ctor z ich bc~r zou kun·
nen o t-ganis<'rcn om all<' kl'nnis en ervaring. bij\'llOf~<'ld mi.'t watl'r in dl-ltagcbieden , b(j l'lkaar te
krijgl.'n m optimaal in tt' Zi.'ttcn. Daar ligt el'n uitda·
ging. Onla ngs sprak ik met iemand van het projt-.:t
Dcltanl'th, dl' projl'Ct\'l'rkcnning Netwerk Europese
Delta's. Het g;tat hier o m ren saml'n\\\'l'king t uss..-n
Rijn-SCheldt' Dclta-partnct'S • de Noord·Europest.delta's . en d(' tll('(!itt-n':lne deltasamenwl'rking
[)(>ltaMed. Een anttzct voor cr:tl brl'dt' Europese

Ambmauze roei- en banenstrataale EU
n mnart 2000 lormuleeroo de EuropeSII R~ld in liSS11bon de dot>lstelling: 'Europa llloet
de nlel!st t011(wnrólflde en d)'lolnllscOO ~enniwcoctontle in de wereld 1\'QNJQn, WJ~rb4J
een d\rurt..'l!M I!Conontisdttl ~ liliel tot lllêefiMt betoru 1)01\QII en ll<lflh<l<:hUll'e 'IQCÏJii!
SOIIIQ4tl\;lng. Die doelstemng heet 'Ussobon-strat119ie'. Deze ll\MI1d is de Eli'Opl!se Commissi<! met
een meuwe EU·W~tegie gelo.omen die tot
groei tlllWl!rkgelegertheid nlQilt lei<l&t\ Do Agooc!J
vonl~snbon \\'Qfdt nioow ielltlfl ing;!biDlOO. Met do M ilVUllende maatreglllen kan do !108i op·
lopen tot drie tJI'OC'!flt v.~~t ll<ll Bruto Binneetkinds Product (BBP) In 2010 oo l<unnllnmeerdM ll'S
mi~O@Il banen worden geschapoo. Mootregelen zijn dringend nodig. v;1
j!lnr na de lancering v;~n
de USS~~bon-strotegie is lboolijk ~t rtiet wordtolgestevend op de gewen!.te m ultater\ Wil hel
EU-model voor duul'lM\e ontwikketing in de toelo.om' t overeind bl~villl, dan moet do ec:onomiól VM
oo EU cortCUrreconder en d)'llilmischer worden. Oe Commissie heef\ vo« de EU illl oo lidstaten
een tontrOOt octiep!M opgest~
Zij roept oo lidstaten op an tijdons do [lKopese R<lnd irt het YOO!jnor (22 M 23 nl(IM) een nieuw
p."'rtnersc;h~p voor groei en Wl!rkgelegenl1414d o.m te gJan.
Henron Wij ltels benndntkt OOt IIM$1 het investeren in kenr~s 0'11 te iniiOVeren tlll int&m.1bon:tol
te COilC\Jm!l'\lf\, ook de ortden! kont llloet worden hervomtd, de sociale zeilerheld in Nl!derl.md.
"Nu intl1flll'el.oo we do sociale Mllrhetd primair ols oon stillsel von tnkooltli>SIIIli'Vangende
VOOfliQI\Ml!]l!ll voor mensen dte geen inkomen hebben. M.lor dJt stelsel moot mensen juist aanzet·
tl!ll on helptlil bij het investllfl!n in richroll. Dus sociole zelo.etheid lillil ols een investetingstr".iecl
Oe lewnsl~lill!J is d,'l(lr een vocrheeld wn. ln die regeling · die in 2006 ing;l(lt • kunntlfl
wem~ Sp«<O voor periodes von onb\>loold Vlll'lol ot om tl81'der te stoppen 11\et - ~tlfl. Ook
oo spant'loonregelinq 1s een O$caol in>tr\lmetlt otll menw•1 In ~not te stell110 to spMll\ voor onder
scholing. Socio ie rngelingen blijven ontwikkelen ols strlllul;tns om zeil ve~ antwocll'dOOjldletd
te nomen. Ook bedrijWil dr(IQQII vtr.lntwoordelijkhllkl om to inv.tQf81'1 in de V\liW~ oploidÎI\9 en
ontwikkeling VM hun Wl!rkn~~mers. Oe 0\lllt'heid moet dil! bedtiJven stimul11ren om dMr middeloo
voor vrij te maken. Zo krijgje do Nl!deriatldse orbetdsproductiviteit weer in een stjgertde lijr\ •

[j]
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IIÎt\<~ssding v,m opg«tnne k<'ll!lis ~ n <'IV.Iring. HN
Fonds [(·onomisch<' StrucruutY<'rstcrking k~n llnan·
ci('('l stc\IIWII.omdat hN proj~·t d <' k<' nnisintl·astru,,
tuur ' '<'I'SII.'I'kt. P.trtij<'n h<'bl><•n zkh zd f \'C'l'Z<IIIWlcl.
!)(' aanpak bi1H1<'l1 d ..• sleutdg<'bi<'d<'ll is g<'bas<'<'rd
op z<'llbrganisati.:-. H<'t id('(' is dat <'r v,l lluit zrlf:.l<lll·
dig<' initiati<'V<'II idC<'\'n <'ll WI.'IIS<'II bown kom<'ll
voor <lillg<'ll dil' lllOl'l<' ll g<'bl.'lll'<'ll of mOCI<'II v<'ra n·
dl.'r,•n. Een \WZOCk da~ tVOOl' k~ n bij het ministl'ri<'
\ '.lil E<
' onomisch<' Zak<'I\ ll<'<'l'g<'l<'gd wo1'<1<'ll. Sam<.'n·
w,•rk<.'n. Zo mo<'t<'tl wc N<'<l<'rland ot-ganiscl'<'n om
l.'<'nlt:id.:-n.t..< rol t<' kuunrn SP<'kn, wrrr ldwijd."

in hN VMBO <.'<'n prioritdt. Wrdcr vind ik ,·onctW<'
a!Spt\lk<'n tuss.:-n <1<' Ol'<'rh<'id <'ll so..-iat<' p.1rfll<'l'S
O\'C'rw~t <' r in CAO's ~a n dl.' pt'O<Iu ctivitc i ts.1gl.' nd~'s
wordt g<'cla.m h<'<'l b<.'IJ IIgrijk. Om <Ir IJ ti.• I ga.m zit·
t<'ll <'11 conn -crr afsprak<'ll mak<'n waar de komende
tijd g<'Z<Hilcllli.ik aan &<'W<'rkt wordt. Zo m.1ak j.:- d<'
productivitdtsag<'ltda .:-n dat wat daa1voor in her
1•latto nn gd)<'llrt tot <'<'ll ma.lll;Chapp<'lijk projC<·t.
t0t <'<'n g<'2~ 111 <' 11lijkdnspanni ngop<'<'ll brl'<.'d from
in dl.' NI.'Mrlandse sa m<•nl.:-,~n g. Dat is w~ t mo..-t ge·
beure n."

Akkoanl Ht•tlnnovatk(>latto rm w il tO<'wrrken naar

rugdl'ingcn \'1\ coördittt.'l\'ll v~u1 d"' ho\'Vr(•lhrid in·
novati<':lubsidks. Maar ook over h<'t w tvangrn n n
d<'Z<' subsicli<' door lisca.ll \'OOrdr ,•l. D<' watcrl><'< ll ij·

In dr 1\<'l'<'<l<' Ka mer is g<'discussk<•rd ov,•r hr t
<'<'n innovatieakkoord tussrn all<' betrokk.:-n pa1tij·
<'11 • OVNh<•id. l>ctlrijfsk \'l.'n en k<' IIIIÎSÎIISl<'llingt' n •
i11 h<'t naja;\r vnn 2005. Er is 1111 <'<'ll lid van hN pl~t·
to rm .lan g,·-w~Zl'll die bij v~ rsdlill<'lld\' parrij"n g-a.1t
\'<:'t'k('nn<' n wat n\l.'n in d it akkoord . d<' .1fspraaldijst
zou will('ll inbr('ll!)<'ll. Hr t wordt g<'rll g root OV\'r·
k<><'t>rl<.' nd akkoo1'<1. maar h<'t plan is o m rind 2005
mN <'<'n aantal <l<'<'lakkool'dl'll l<' komen. Wat zijn
voor Wijffri s dl.' bl.'lang rijkstl' bouwstencil \"<Hl dit
akkoord?
Wijtli.•ls: "Er liggril Y<'<'l o nd<.'rwrrP<'ll "'·'·' ~'i<' .tfspr.l·
kl'n O\'l'r kunt maken. Bijvoot l><'<'ld hl't vN~tN kr n
v.m de sam<'n\\'l'rking russen hoger. midd,•ll>.1ar <'11
\'OOrl><'t'l'id<'ll<l bl.'rocpson<krwijs. hct bl.'drijfsl<'\'<'11
<'11 de ov'l'rhcid. Of d<' afspr.1ak met univ<'t~i tdt<'ll
hoc h.:-t fuiHI .uurnt<'<'l Olldrt'ZOl'k wot'dt grtln;m ·
d <'rd. Voor mij is hN trrugdrillg<'n v.111 schooluitval

tl'-

w n zijn voor l'l.'fl\i•'" " 'ing va l\ bijvoorbi.'Nd z ui\\'ringstl'<.' hnick<'n van ·~~ t<'r m<'d<' ,tthankrlijk van
innovati('SIIbsi<ti<'s. FisraM voord<'.:'! door bijvoor·
l><'l'hl <'<'11 w rlaging v,m d(' \'C'nnootschapsbl.'lnsting
Is voor de (Htblicke S«tor niet intcl\':IS<H\t.
Wijtl'rls: "Het ga.1t o m dl.' vraag w.lt hl't m<.'<'s t N11x·
tirfis om dl.' cconomk t<' bl'''Or<i<'ren: gencrirk beleid door bijvoorl><'<'ld bl.'lastingtaril'\'<'ll t ..• \WiagNI
of SP<'Cifk k bell'id door ,Ktivitdt<'n rr o ndcrstrun<'ll
d il' a nders niet tot smnd zoudr n kom<'n. Ik ct.:-nk
dat wij in de komcn<i<' P<'l'Îod<' nkt zond<.'rsp..-ci lkk
bel<.' id kunnen. Ik ben zdf g<'<'ll I'OOI~tand<'r V.HI h<'f
o fschatli.•n va n alll'rld sul>si<ti,•s. Stroomlij n<.'n is
prima. ma.H' ,tfsdl.tfl'rn om d.1a rm<'<.' de' lx-lnsting
te kunncn \'N'Iog,•n. vind ik g<.'<'ll goed id<'<'."
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8.3 Artikel Waterspiegel juli 2005, Wetsus, de Boer

INTERVIEW

VISIE OP DE VlaTERSECTOR

'Alle kennis van
waterbehandeling
zoveel mogelijk
bundelen'
Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad van
Toezicht van Wctsus, over één TTI voor water
V00111l<llfg lllilliSt.•r 1\111 ErollollliSdl~ .Z.Ikt'll, HnliS
Wijl'l'S, luitld~ micldt'll jan'llll<'!;c'Jtlg met de 11010
'KtniiiS In BCII't'.l,'illg' de noodklok. Htl !ldt•icl 1~11
Nr<krl<wcl zou fr l'<llgrns tl~ ex-bclvluclsmtut op g.,.ldt t
moct,·n.riju om lt zorg,•u dat het N<~krlmtdsc ll.•tllijf$.
lfl't~t meer geld uîttrfkt 1'001' nYorrh & dt'I'Ciopmrnt.
ft'll lmtgt' Sll'OOIII CIOII mCICih'fg<'i<'ll volg<i<', met ttfS
!ldnugrijk~te l.nfl<'lljiit: de opridtti11g 1'1111 vfcrT,·dtuologlsdtc Top lnstihltt•n (!TI's). Slllk 100r stuk samt'ltll\'1'
klug>wrbtllldcu tusuu bedrijwn t'll uuln.,.siMt<'ll die
hti!'<'ll de kc,mls· en inllowttit'pnmdox, de klooftussen
fnnclnmt•nr.vl onclrrzock <'11 het I~ISWI t'l"''lltt, op
t~ h<1J<'II. MOI)!I'l't•th de Boer. I'OOr:titter 11111 de Rctad
1-1111 To.ozidlt •~111 Wftsus: "Dk gc'll<1d1te moet door de
huidig-e minister 11111 EronOtttiS<"he Zah" l'mlfr wonlcr1
W~le1igcl."

argrccth de Boer: ·Hans Wijers hcctl de
t\mdamcnten ~legd voor datgt-nc waar
nu nog st,'Cds mee bezig zijn <.'11 waar
Laurens jan Brinkhorst nu ook tcl'l.'Cht op
wrder koerst. Ik ben het volstrekt eens met de opvat·
ting van Brinkhorst dat maximalt' kenrtis en innovatie l<.'idt tot duurzante cconomische groei. Ik beu
ook heel blij m<.'t het beL1rtg dat Bntsscl hech t aan de
Europt-se wrstert<.ing van topinstituten en techno!<>
gis<: he \'OOrtgang. In aansluiti.ng op wat in Ussabon
is afgt'S prokcn, is het uiterst noodzakelijk dat N<.'der·
L1nd Ct.'n \OOfhocdcpositi<.' krijgt. D.lt is 11\1 nog niet
op all<:' gebieden het gevaL \l:)()rwaarrlen daarvoor
zijn kwalitatief Zl'er goed unh~rsitair oudenvijs
en een royaal bud~t \'OOr fimdamcnterl ond<.'r·
zoek. Daar mankl-crt het op het og<.'nblik nog aan.
Want !<.'Chnol.ogi.schc lloogsmndjcs bereik. je niet als
u nivcrsltciren moeten bezuinigen op fimdamcntccl
onderzoek. In zijna~mretûleid l~eeft fimdamcnreel
ondN-zock in N<.'tlerland niet de pL1ats die het naar
mijn 0\~rtuiging zoumoctcnlu~bbcn. Bij bezuinigen
moet je keuzes nmken. D.1t is ook terecht, ma.1r die
\\~

In ct. rutlillok 'VI 1t op<»
nf!W:tor' gtWn voor
dt btdrul1blr. bt~Uu
stlllfllol~ lul kiJk op
wllltr "'dt watnanctlt.
In dtD teltilt 1111'1 Wilt•·
pttg!ll Hl't inltiVttW

mtt M~th dt 8otr,
11001tiltllf •n ct. Rillid 'Rn
Toe>~itht Vll'l W•NI OVK
htt btlllng van foo1n IJfOClt
Ntdtllands Tethnolog!Sd\
Top I!Nituut w.ltw.

..

WAT~(Ç(l /

keuzes gaanergvan her !lieren nuuit,met té,~inig
oog \'OOr w:tt m~t blijwil voortbestaan."
Naast het belangvan subsidies moet het systt'Cm van
onderwijs. oudl-rzoek ,•n onckrnemerscilap zodanig
wordett georganiseerd dat innovaticw goederen en
diensten kunnen worden ~L'Nlisrerd.
De Boer: ·oat hangt natuurlijk af v:m initiatiewil
u it het vdd en die zijn er gelukkig. Wat ontstaat.
moet gestimuleerd worden. Ik ervaar dat daar op
dit ogenblik zc~r spr.1kc v:m is. HN is bl•langrijk
dat de rijksolwbeid aange-en dat dingen tot stand
moeten komen, ma.1r het is belangrijker dat het veld
die signaten van d~ overheid ook oppikt. De samen·
il•ving moet er met.' aan de stag en het rijk moet
daa r weer op inspelen. D.1nkbaar gcl>ntik maken
van initiaticwn die in de samenleving ontstaan: di<.'
hebb<.'n altijd meer k.1ns van sla~n . dan wJuncer de
owrheid het oplegt.·
Swroer van W~nbergcn zegt in zijn colunm ten
behocYC van het prebelcids.1dvies met betrekking
tot innovatie 'Innovatie in N,'<lertalld; de markt
draalt en de 0\ocrheid tà.1lt'(2004): "Het fundamentl'lc ouderzoek \".Indaag is de motor v:m het couuncr·
ciNl' ondNozock mot~n. Fundamentcel onderzoek
\'OOt'Op t'll daar waar mogel[jk. b[j\OOtbC<'ld in
~hnologisclte Top Instituten. rnai."Vlakken vinden
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met de rommeociNe k:lnt van de zaak: Maar hij
roe dat het onMrzocl< fu ndamcntl'l.'l
gestuurd moet \\lOrden en niet commerried.
De Boer: ·oat is een mooie principiêl(' opvatting
van hem. Ik k.1n me daar ook veel bij voorstellen. je
kunt geen behoorlijke voontitgang bock(' n, als j<' het
fundamentcel ouderzoek niet op orde houdt. Ma a rit\
bijvoorbeeld ons onderzoeksinstituutWetsus nemen
de bedrijven toch een belangrijke verantwoordelijkheid om onderzoeken te stimulerett w;~ar zij zelf
w:tt aan hebben. Die combiMtie tussen onderzoek
en het bcL1ng da.1rt>ij van de bedrijvc 11 vind ik een
goede. Dat doet niets af aan het gl'~vcn dat er door
gegaan moet \\lOrden met het fu ndamenrele onderzoek, m;~ar bet bcL1ng van het bl'<lrij!Sk•;cn mag
geen tw•:cde of derde plaats krijgen. En niet alleen
maar fu ndamentcel onderzoek plegen waarm~'l.'
politieke succ<•sscn ~boekt kullllen worden, zoals
met DNA-technologie bijvoorbeeld. Daar is men N'g
voor geporteerd. Maal· ook fundamcnti.'\•1 onderzoek
stimuleren op andere gebieden waar Slicet'Ssen
la n~ r op zich laten w:tchtcn, daar is op dit moment
de sker niet naar in Nederland:
VOl'gt daar aan

Plt8nt81 De Boer legt uit dat het onderzoeksinstituut voor water - \"'ctsus - in Leeuwarden helemaal

gericht is op het lloggcn van de link tussen 1\.tndamenteel ondcrzoekcn de praktijk. "\<\~tsus heeft een
din.><:te reL1tie met het bed rijts ll'vcn. Het bt'<lrijfslc\'t'll betaalt ons ook \'OOr een deel, daarna.1st
krijgt het instituut subsidic van de drie noordelijke
provinciale ovcrt1l'den. De ut\iwrsiteiten levcren ons
de voor de bedrijven van belang zijnde basiskennis.
\Wtsus gaat samen met aio's en hoogleraren die
cr bij betrokk\'n zijn \~rder met pré<OnC\tiTCilticcl onderzoek, opdat de resultaten etvan ~bnaikt
kunnen \\lOrden door het bedcij!Sll'\'\'U. Wc zijn nu
een jaar bezig en het gaat erg goc'<l. Het w:ttcrinsrituut is succcM>l en kwalitatief g01.'<1. Wc zijn nog
klein, maar alles wijst erop dat \YC groot kunn~n
worMn.•
De bclloeftc a.1n ren dergelijk instituut in de drie
noordelijk~!

provincit'S kwam van het bedrijtSleven

in samenwerking met de universiteiten Wagenin-

gen en 1\1.\>nre. Watcrbcdrij \~n wilden meer kutmen
doen met de door univcrsitdtl'n ontwikkelde technologie. Dat zou gerealiseerd kutmen worden door
een instituut dat tussen de uni,~rsitcitcn en de
bed rijven instaat. De Friese Water Allianric - een
club van een aantal grote w:ttcrp;~rtijcn in Fticsland
- en de u nivcrsireitcn vat\ W:lgl'ningen en TlvcnH'
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INTERVIEW

VISIE OP DE WATERSECTOR
ontwikkddcn ~n model dat resultc~rde in de
totstandkoming van \\~tsus. De drie n-gionalc owrhed~n s11bsidil!ren NI voor bcdlijwn zijn <'Cil.lantal
lidmaatschap5\-or mcn m~lijk.
D~ llo<'r: "Bcdlij!Sp;:uticipantcn zijn mede bepalend
\'OOr de keuze van het onderzoek dat gedaan wordt.
Wetsus onderzoekt op dit ogenblik vijf them.1's die
tot stand zijngt-komen doordiscussies tussen 110iwrsit~iten ~n bedrijv-en. Bcdrij\~ll die participeren en
dus m~ebctalen ht:'l>ben ook de eerste rechten voor
het g<"'lruik van de bevindingt'n als d~ eerste toepas-

ingaat. Daarna is de kennis vi.1 patenten en pubticlties volstrekt openb.1ar en brt'<lcr inzetbaar ten
behoc\~\l:lll inno\l:ltics."

b.1re kennis gt'realiscerd wordt. Op dit og;:-nblik
heeft 'M:>tsus drie pa~nteu in aanVr.tag. De eersten
van een hele reeks die gaan komen."

Het is niet zo dat hN bedrij~lewn iets Vr.tagt en
dat de uni\~rsi~it dan drnait. Ook d~ hooglcmren
hebben heel nadn1kkelijk een wens ten aanzien van
wat ze o nderzocht zouden willen zien. En die hooglcmren stul\'1\ dan de twintig aio's van Wetslis aan.
Dat functionl-crt prima. En we zijn altijd in g;:-sprek
m~t bedlijwn. Wij ll~bben absoluut gt'Cn rem gezet
op het aantal bedlij\'Cn dat zkh bij Wt'tsus kan
mc-ldt:'n. Wc hebben nu twintig bedliJ'ven. \l:lri~rcnd
van hele gro~ multlnatHmnls. Shdl bijvoorbreld, tot
wat kleinere MKB-bcdlijven. En \\~willen Dl('('I', daarom gaan wc op de bedf\jwn af. Ook intcrnationa.ll

Als onderzoek tot sbnd komt uit ~n behoefte \1:111
de commNcie, het bl'<lrijfsl~~~n. gaan parenten t-en
rol spden. ~ remmcnd~ werking ontstaat als de
kmnls beped<.t blijtl tot het bedrijf dat het parent
heeft. Volgens De Boer is dit ook onderw~rp van
uitgebreide discussk>s is gt'wo.-~t.
~Boer: "Met name uni>~rsireitNI hechten erg aan
die openbaarheid. Maar bedlijven betalt:'n behoorlijkc bedra~lll' ll willl'll niet dat hun concurrent er
met d~ k~n n is vandoor gaat.]c zit als onderzoeksinstitu ut metbedrijvenaan tafel. En hetonderzoek dat
bij \>Vctsus in samenwerking met de uni~rsireiten
wordt 11it~ocrd, vcrsto;-rkt l'l'Chtstrecks het ondc:rzock dat bedrij\~n zelf doen om het uiteindelijke
product tot stand te brengt'n. Di~ lx'<lrijvcn willen
daar natuurlij k wat aan hebben. Er is nu een afspraak
gemaakt dat d~ openbaarhdd pas na Vl:'rloopvan tijd

Vleugels lilslaan

De beslissing voor een bepaald
onderzoek vindt plaats bituu~n <'Cn heel Intensief
~luitvormingsproCI.>s tussen de hooglcmren en de
bl.'<lrijwn die zich bij Wetsus aangcsloten hebben,
aangestuurd door ~n themaman..1ger. Vo~ns De
llo<'r function~rt dat hl'CI got'd.
De Boer: "Zo'n beslu it wordt gt'zamenlijk gciiOmcn.

sluiten\\~ ni~ts

uit. Maarvoordat \~ 011Ze vleug;:-ls
krnchtig uitslaan, moeten w~ t'l'rst nationaaI het
een en ander g~ onder de kni~ hebben. V\~ zijn al
"~I bezig met ~n project dat din><:t toepasbaar is in
~~~ontwikkelingsland. Het bi.'<! rijf dat er bij betrokken is, hl•eft zichook vanuitdatoogmerk bij Wetsus
g;:-mcld. Op dit ogenblik doet W~tsus daar samet\
met de \IIIÎ\~rsireiten en dt:' opdmchtgevcr onderzcx•k naar. Het zm1 perreet zijn als niemw o ntwikkl'-

Ondarzoellspr ramma Watsas
etsus, centre ror susto>ill:lblt mtef toclu~ richt llth op dt OOitwikkelMig v.v1 nieuwe Jecl11101ogietn op l'o!t y.=bllld
VM dlourzMm water. Het 01\denoekSprogranlm<~ v3n W<lt$U$ i< Yel'do!<!ld In vijf t11tma s. dÎII in MilWil $illlliii1Sfl!W
me\ de panicip!ll1.etll!n v"~tld. Boooetldll thema's l'J" specotidta oe5~earcho~n ~rd, doe NS
prornat~etl wordel\ Ullge\'llel'd.

De \Oigelmvljthema's t!jn~
loot: om het toenemendil v.to ~ldw!)de toetwa~tekort het hoofd Ie ble<lenls duuruune 011ttoutil1g vetl lM-.. gJOI'Id· en~~
v"lw3ter een \~oste voor towel w;>terllergebruill al$ voor de productie VM toet wt~ter.ln cl3t ktlder Is nieuwe ~hnologie
1'1009 doe tou~n verwojdeot In een herbrulkb;lre vorm. Wet~ richt toch op de ontwikkeling V3n onttoul.lngS!echnologieVOOf
vtoel$tomromen mijt een hOge lon\tilt'~ en op de onttollting Vllll tee-, brak· en al'valm ter.
Dectntrolt w•terbehandeling: t!f I> een ~oero:uuend~ vra3g nMr ldeinschnhge \~~ó!l po'Oduclle en afl/~lw.ltl!f ~nde
li11g$1echnologieen. Ooel~tellk'!J van dot onderzoek Is de CMvlk.l<.~llnq v;m etllctente en robuu!ote te<: hnologoeen voor de
W!Wijdenng VM veronu e1nogongen k1 drinkw:lteo.
Mer*u nbiO!Wtlonn: t111dolionele ofl/3lw.1tell\llveringen worden steeds m--.eNangen door membfJanb~~
Het dol!! os om mt'rllllrnmblo!e&c~ rolluust:er en tnerglezuonlger te maken, en da~rdOOr ~iso:h Olll'ltlekkebjkef.
Blofouling V;K~1Mmbr1111tf\: membt'Mn~r~lie wordt steeds "'"rtoege~ bij de produet~ v~n vellig engouond w~ter.
VefV\Ioling van men>bfJnetl door groei en ophoptng van nucro-organl$1'1~n "'ten blofilm (biOfouhng) os et!ll groot p~rn.
Membr&MVI!NUIIing ~~~ VOOf een deel woroen 110011<omeo door voortulvering van het te behtu'ldl!len Wl\ter.
Energit uit w.tter: dll\..LIII~ energieptodllcue os wm t fUCIMI belang voor het voonbeMMn van otue huidige SM~enleomg.
W4teo en w\\terbehl!o'ldeling $pelen In <M opzicht een bela1tgr~ke rol bljwofbeeld door hergebrut """ vetwlllng uK water'"
de vorm vM energie. Wetsu~ richt zich op de ontwikkelwig van tec:hootogle voor dlouname eoergoeproduttle.
N33st de v~f then~:~·~ doet Wet>us ook praktisch menlbr33notld<eltoek op wMertlll~~t<inggebled.

Hel ondenoeksiaslici.U vO« WDC« •WetlUS. in Leeuwarden is heleraaal g~ric:ht op het I•SIJ" v..n de li .. tmiN fW'IdlimenMI
-nooit tn clt pnlrtijk. Wetsus ....kt cM - ..1>'-9 als univwoitoiltn de -cM bedrjjMI ..n "-~•1111 rij net. konnis ........._
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lingeu op het groit'<l van watl!rtedmologie roegepast
worden in bijvoorlx'l'ld ontwikkelingslanden."

held is hierin gc'inh:'rc-sscerd. Men hc-cft ons ook al
diverse keren bezocht en is trots op ons. Dat doet

TTI-status Op de\\\.'gvan N\'der\and naar de Europc'-

ons deugd natuurlijk. Ik ben benieuwd in hocwrre
zij dc-nken dat wij met onzc- gt·ootre voor t'l'll rn-

SC' worncx'<le op het gcbit'd van innovatit's, moeten
rn·s het aanbod V.lll ~nnisinstitute rl en uniwrsiteitl!n en dl' behoefte aan toepasbare onderzOt'ksfl'sult.lten vJ.n het bedrijfslewn bij elkaar bre~n. In
llOl'\~rrc kan \Wtsus zich a.1n zo'n rn mt•ten?
De Boer: "Er is tlit•t zo'n groot '~rsc llil. Daarom
vinden wij lu~t zinvol om daarowr met dl' rijksowr~id h:' praten. 0\~rigcns ht'C!t de rijkso,~rheid, het
ministerie van EZ, daar zelf al initiatil'f wor genomen. In wezen zijn wij a l een ht'l'l klein 'Il-chnologis<:lt Top Instituut. Waarwij onderzoek doen op het
gebied van vijfthema's. zul je bij ecu rn praten O\~r
''-'l'l mt'l'r then1:1's. Als je kijkt naar de Mllnitirs e n
voorwaarden di<:' indertijd doorWijers zijn opgesteld.
door Paars 1. dan zie je dat \Wtsus daa r ook lu~k'
maal aan voldOt't. Zonder dat dat het uitgangspunt
ge\\~t·st is. Men ht'C!t tOt'n niet gezegd: wij moeten
t'l'n rn worden. Men wilde t'Cll 'cenn·e of excellence'
oprichten. waarvan ook de regionale econom ie van
l~t

noorden zou prolire ren.·
Bij bet a !Scheid van De Boer als burgemet'Ster van
Leeuwarden in 2004 zd re in ec:-n interview met NRC:
' Ik lll'n iemand d ie in staat is partijen bij elkaar re

status in aanmerking komen. Ma.1r wc willen ook
groeien. Wij zijn er v;m mret af aa11 op uit gewt'l'St
om ec:-n brede basis re krijgen. Wij o nderhouden
onder andere contactl!n met kennisinstitmtt Kiwa
en ondenOt'ksinstituut STOWA om deze instituten

zo mogelijk te betrekken bij \o\'etsus. Eén van onze
doelstellingen is a lle kennis van warerbehandcling ZO\~el mogelijk te bundl'len. Dat kan deze nu
nog vcrsnipperde SC'ctor aa nzienl~jk beter en sterker mak-en. Die gesprekken lopen nu al ren kleine
a nderhalf jaar. Kiwa-(jin.-ctcur l'al1l Hessclink heeft
vorig jaar bij de opening van Wetsus een tOt-spraak
gehouden. Op dit ogenblik wor·dt onderzocht ofwl'
ec:-n intensiewre S.11llt'll\\"'rking met Kiwa zouden
kunnen a.1ng:1an dan zij oorspronkelijk beoogden.
Dit is allemaal ht'CI recent. Wat betekent dat voor
een instituut als Wetsus. VV;Jnt Wetsus functiont'Crt
voor de markt. Dat is de oorspronkelijk-e dodstèlling. daar zijn w~ wor opgericnt. Kiwa is nlindt:'r
nmi<.tgericht. Dat betekent ook iets voor hen. Het is
heet gOt-d om s.1men re wcrk~n . maar daarbij moet
je st~'l'ds \Wr ogen houden wat je met die samenwc-rk.ing wilt bereiken. Hoc je bet versclûl tussen

brengen en die zaken die dre~n vast te lopen los
kan trek~n.' Is Mzc ervaring ook toep.1slxlar binnen
lu~t ketlnisilb'tituut?
De BOt'r: "Ik sprak tOt'n ;~ Is wrtegenwoord~r van
het Openlxlar Bestum. Toen ik ~r Wetsus gevf3agd
werd, was er geen sproke van uit~nlopendc belangen. Er lagen idel~n etl partijen moesten nog beval·
ten van standpunren CI\W hoc en w.1t. Men had wel

de bdnngcn van Wetsus en bijvoo!Weld Kiwa ku nt
owrbruggen. Daar moeren \W nog l~el goed over
praten. Wetsus is opgericht als een technologisch
warerinstituut voor duurzamc- watertechnologie.
waarbij dt:' marktvraag bepalend is."

behOt't~

aan ec:-n o rtath.1nkdijke voorzitter. Ik kom
niet uit het lll'drijfslc\~ll. Ik lcom ook niet uit de
uniwrsitaire \\~reld. Ik sta e r op l'en andN-e manier
in. Ik zit l'fbij. omd:lt ik p.1nijl'll bij elk..1ar kan brengen. Als de L'l'n de ander niet bt'grijpt, dan is hetwor
nlij vanuit mijn bl-stuurtij~ ervaring \vat makke-lijker om de vra~n re stellen die gt-sreld moeten
worden. Wat op dit ogenblik ook goed van pas komt,
is mijn kennis owr hoc M rijksowrlleid flu\ctiont'Crt.
Vorig ja.1r was er nog helemaal gt-en sprake van dat
de rijksoverheid erbij betrokken zou worden."

Marlltger1cht De ov1~rbeid h~ft in het Paasakkoord
70 miljoen euro ~t'I.'Serwerd 'wr de vier sleutelgc-bit'<ll'n, waaf\oan water er ~nis. Met ;~Is \OOf\vaardc
dat net lll'drijfslewn er bij lll'trokken moet worden.
De rijkso\~rheid wil hier binnenkort met Wetsus
over praten. De Boer is erg benieuwd hoc de OVI!dleid
het kennisinstituut ~tsus hieroij in wil zetten.
De Boer: "Wat de rijksowrhcid wil is heet tocpa~
lxlar op ons instituut. Wetsus nmction~rt nu een
jaar \'O~ns de principes van t'l'll Tn en de rijksoverWA'ltlti PI[G[l / JUl i 21l0S 7
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8.4 Artikel Waterspiegel, november 2005, EZ, Brinkhorst

INTERVIEW

VISIE OP DE \M\TERSECTOR

'Omnibusregeling neemt
financiële knelpunten bij
innovatie weg'
Laurens jan Brinkhorst, EZ-minister, over
commerciële activiteiten van drinkwaterbedri jven
H.t rhtlllll is llmul,y dtm ooit. Milgl'TI btdrijwn dil' in handm rijn 11111 owrlt,•tlen, zot~s tlrinkWtlfti'bttlrijll'rt,
comml'l'ritk a<til'ifl'il<'ll onrplOOim? Hrr morr, zrggm S<lllllftig,'ll. o.• kennis woorowr IYOitrbi'tlrijvm b,'Stfli.l:·
kt'll mo..'l wortlm S<'i'.~portt<i'tl, wd mt'tr dan 101 nu ro.• is g~t!Otln. An<l<i'ttl rijn 1'1111 nt<'lling tlllt publirkr
drinlrllllll'l'tlttlrijl\'11 """ al r.•wtl tl\'onruur mog,'ll tlflltgtltln. \.\-iH mug "\'I m ll'tll mognkt? worrrsph'gt'l
sprtllr hierOI'l'l' m,•r d~ minisltr mn Eronomistir~ Zclktn, LclUr<'IIS Jan Brlnkhorst. •n: sra r.'<'T 1>)1<'11 ltx>r
contra~ ruggrslits 001

,•wnrutlt onb.•dorltlr kntlpunli'll in h,•r lnsii'Ummrorium voor publitke btdrijl\'11

wrg rr ntrn '"·•
indt u dat de wa~ersec tor z'n vleugelsiClil
moeten kumen uil$laan, wal betrelt innovatieexport en 4erde wereldactilliteilen?
EZ-minister l.nurens jan Brinkhoro; •Dat juich ik
toe! Zeker wanneer het gaat om stimulering van
hDOg\~aardigl: export v.m producten en d ienstcn.
water is door het lnno,·atiepl at~rm tiP) anngcwezen
:~I s een ''an de vier Sleutclgebi<:den van de Nooerlandse Economie. Op rol van gebieden beschikt de
Nroerlandse watersector over kennis en bedrijvigheid van wereldklasse. Ambities als een \'Crdubbeling van de exportomzet binnen vijf ja:u- spreken
het lP bijzonder aan. Bo"endien zijn de intcrnntiona.Jc aspecten v:m de watersector v:m belangvoor de
Nrocrlandse samenlrnng. Allereerst als aandeel in
de export en de economische groei. maar de internationale activiteiten lc,-cren ook ervarin~n op die
binnen Ncdcrlan<l van bcl:mg zijn. Daar komt nog
eens bij dat de l<.Cnniso~-crdrach t van de watersector
in ont,~ikl<.Ciingslanden bijdraagt a:m de realisering
van de Millcnium ~velopment Goals."

[IJ
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Ulur.ns Jan Brimhor$t
IMfdit l'llllgll ÏJidltÎd YDOr
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VIII dnnkwatw~
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• Hoe lumen publieke en private partijen samen een
büchge lewren aan deexportv.tnwater1
·Het Actieplan internationaal ondernemen v:m EZ
raat zien hoe het k.abinct samen met private partijen internationaal actie\-c ondernemers wil ondersteunen. Het initiatief ~-an ctcze publieki>rivate
samenwerking ligt bij het bedrijfsleven. die samen
met de ""whcid en kennisinstellingen llun krachten bundelen om internationaal suCCCS\'01 te ondernemen.
Op dit moment is het NWP be1.ig een toe.komsr.isie
voor 2005-2014 op te stellen met alle actoren in de

Nederlandse watcrscctor. Die toel<omstvisic - en de
behorende activiteiten - is een product van
publiek-priv:lte samen,,'Crking.
In het programma Parrncrs voor Water 2 worden
Nederlandse w:~te!bedrijven gestimuleerd Sllmen
met kennisinstellingen en overltrocn activiteiten
te ontplooien in het buitcnrnnd door middel van
ftnanci~lc ondersteuningvan haalbaarhcid"tudies.
proct)>rojecten. maar ook seminars. nct:wcrkbijeenkomstcn ct cetera. Maar nogmaals. het initiatief
moet bij hetbedrij !Sleven li~n."

da:~rbij

-Welke mClgelijkheden hebben drinkwaterbe~ven
om in het buitenland COIIImercioleactilliteiten te
ontplooien?
"Drinkw.ltert>edrijven beschikken over een enorme
h~'CC!hcid kennis en ervaring die ook buiten
hun verzorgingsgebied en primaire taak roegepast
kunnen worden. Voor een ondernemend bestuurder lijkt me dat een prachtige uitdaging. In beginsel zijn er naar mijn weten g.:tn v.-ctten of statuten
die het ontplooien v:m commcrciclc activiteiten
''Cfbiedcn.
Het toezicht op een drinkwaterbedrijf geschiedt
door de Raad van Commissarissen en de Algemene
Vcrgadering "an Aandeelhouders. De eigenaren van
drinkwatcrbcdrij,·cn 7.ijn ''cclal gcmcenten crtJof
pro,•incies. Zij moetl!n uiteindelijk instemmen met
de eventuele commerciclc activiteiten van hun
drinkwaterbedrijf. Op hen wil ik daarom een appèl
doen om hun rol met verve te spelen en de waterbedrijven ook te prikkelen tot innovaties en export.
Maar de hieruit voortvloeiende commcrciClc acti''Îtc~iten moeten natuurlijk wel goed gescheiden
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'Internationale
aspecten
watersector
van belang voor
Nederlandse
samenleving'

• Kan het EZ-.wbsidie inst'unentarium voor innovatie
ook van toepassing lijn op publieke be*üven?
•tn beginsel wel zolang de ~drijven aan de voordrinkwarer~rijvcn ov~r een economische machtspositi~ voor de uit\ouering van hun kerntaak: het
waarden van de des~treffcndc instrumenten
voldoen. De huidige voorwaarden ktlnncn wellicht
~~~n van drinl<w:!.tcrin ~en speeltlek ~l'"lorging:s
somseen probleem \urmen.Voorwaarde kan bijvoorg~bi~d. Zolang ~r geen miSbruik gemaakt wordt
van deze economische machtspOSitie. z.ïjn er ~n beeld zijn dat men naast ondersteuning vanuit de
overheid ~en eigen im~st~ring of een eigen bijdr:lgc
bclemm~ring~n om te export~rcn. Maar de w:~t~rbc
drijwn mogen dez~ machtspositi~ ni~t misbruiken moet do~n. Niet alle publieke bcdrijv~n kunnen dat
om op and~~- open markten oncerlij"k te concur- vanuit hun doelstelling. Dan houdt het natuurlijk
reren. Bijvoorbeeld door op d~ markt di~nsten op. Ik sta overigens zeer open voor concrete suggcsti~s om evcntu~lc on~doclde kn~lpunt~n in h~t
of producten aan te bied~n onder d~ marginale
kosten. wanneer ~drijven dat doen. kan de NMa of instrumcntarillm voorpubli~kc bedrijven weg te
de Europese Commissic op grond van het nl~dedin nemen. In de EZ-brief aan de Twe~de JCamer over
de H~rijking van het Finant'l~el Instrumentarium
gingsrccht ingrijpen.~
blij'-m v:m drinkwateractiviteit~n.

Op grond van d~ Wat~rl~idingw~t ~schikk~n de
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INTERVIEW

VISIE OP DE VIATERSECfOR

(10 mei 2005) heb ik de ambitie beschreven dat
Nederland moet excelleren als ktnniseconomic.
Om deze ambitie te verwczenlijktn Wll ik de innovatiekracht van de ondernemer benutten. En wil
ik de marktpartijen uitdagen tot en steunen bü het
leveren v.m topprestaties op kansrijke ~icdcn.
Om de ondernemer optimanl te kunnen helpen bij
innovaties gn ik de instrumenten en de aanpak van
mijn ministerie moderniseren. Dh-crsc bestaande
subsidiere~ingen TOOT innovatie worden binnenkort samengevoegd tot een ·orunibusregNing'. Deze
omnibusregeling wordt een soon gereedschapskist
waarmee ik ftnanciele knelpunten bü innovatie kan
wegnemen:

sen. producten en diensten die uniek zijn in de
wereld. Als hun ambities worden belemmerd door
hindernissen die binnen de ~antwoordeliJkhcid
en invloedsfeer van de overheid vallen. wil ik zo'n
consoltium grnag helpen. Ik vraag van zo"n consoltiurn onder meer ambitieuze en creatieve idectn met
een helder doel en grote gevolgen voor een duurzame economische groei. Maar ook een duiddijkt
strategie - u itgt'\'OCrd door een sterke orgnnisatie
met een groot draagvlak -. een grote aniebcreidbl!id
en een f1inkt 11nanci~le bijdrage. Het beste ~rstel
\'OOT een innovatieprogramma klijgt een op maat
gesneden ondersteuning van EZ bij\OOrbccld uit de
omnibusregeling. Maar ook andere ondersteuning
is mogelijk. Bijvoorbeeld bij tcchnologie\'trktnning.

• Wat hwdt dit c:oncrMt in?

Of ondersteuning van de EVD bü handelstnissies.
(De EVD is als agentschap van het ministelie van
Economische Zaken de uitvoeringsorganisatie van
de lijksoverheid voor het 111cilitercn en bet stimuleren van internationaal ondernemen en internationale samcn~rking. red.~ Nederlandse bedrijven.

aanpak houdt in dat een consoltium van
bedrijven en ktnnisinstclli~n zich uit welbegrepen eigen belang zal inspannen om topprestaties
te leveren. Presteren door het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van nieuwe concepten. proces~oezc

luinwaterbedrijl ZUid-Helland verbeten drinkwaterdisuibutiesvsteem in Bekasi
n de lrdme!>ische stad Setssi. een voorstad van JakallB. 51B8t DuilwoterbedriJ Zuid-Holland op het punt een Jlflliectopte ~voor
•erl>eleo i'9"' 111 het drir*waterdistributie>y.teem. Want de e>plosief
goeierode stad telde in 2003 op 3.5 mi!Joen nwoners >lectlts 75.000 wa~et~~an
>luitingen. Het plaat5elijt waterbedrjl POAM wil het-I eensluiringen binnen •!i!.)681' verdlJlbelen en klopte voa stet.n &an btJ het Waterlords 1~.
Dat mordde tewns uit in een diwb.tiemlnlgement pr~ dat de goedkeuring
k.ag Vlll'l de Verenîgo;J Nederlandse Gemeerten
Projectleider leo Ngland van DuilwaterbedriJ Zuid-Holland legt uit wilt de
bedoeling was: ·w~ hebben het distributiesysteem ondergebracht in een
computermodel. Dat i>_.. basis waarmee POAM verschillende activiteiten kan
!JIIIIn altplooien. want di!ilributiemanagement heeft te maken met prodLCto&
cepocllei~ reinwateritelders en pompstations tot en met de 681'Y.Juitmgen zelf.
Die hele li!J hebben wij in beeld gebracht. Da..maast zijn drie .....men u11 BeltoS<
101 hydra~~ ootweeper opgeleid bij het IHE in Dellt (lntemationallnsbu.ae

[i]

lor lnfnntrucuo( Hy!taUic ond EnvronmeniBf Erginecring). Dat betekent
dl!t de lndonesiéB voortaan zeiiSI«ldig met het cornpul!!rmodel uitbreidingen
en verbelleringen in het ret ortwerpen.• Em n::JYember is de oplev~ l1l8llr
deermee as de betroldtedleid ven het dlr-erbedr!l bij BetaS< nog niet ten
einde. Nijlend: ·rOJ<Iens hetprojeáontdektenwedat de~ tlllt:iency. de
relatie tussen het geproduceerde en vettochte water, IMOf 51 pnx:ent is. Wil
POAM in de toekomst in aerrnertting komen voor financiering van zjjn <istributiesystean. don zal het tx:h een aantreldcelijker partner moeten ztin. We pRIIen
dearom binnenton met de directie van PDAM owr ~ l•eductieprogranvna
en een verhoging van de bifngselfkierr;y. Doar hopen we dan -als er goedkeuring komt von lndone5isc:he kant- begin volgendjaar mee te beginnen." Het pn>
ject werd voor 50 procent gerlnancierd door het Gemeentelijk Somenwerkill!P
Progamma van de VNG. WBIIOJII ook -tertedrijven Slbsidie lu.nnen knjgen.
Duinwoterbedr!if Zuid-Holland fuencierde 40 procent en Be~ zeH 10 procent
Het WDterfonds lndonesi!! financien nu 75.000 niewle aansluiungen.
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kennisinstcllingtn. universiteiten en de overheden
kunnen ook bij een panncrsearch in het buitenland
de door EZ op \TIC plekken wereldwijd gestationeerde Technisch Wetenschappelijk Attachc!'s {TWA's)
kosteloos inzetten om infomlatic O\'Cr innovatie en
rechnologic te verzamelen."

Sleutellellied water
• Hoe kunje cptinlaal innovatiek.,sen verzilveren op
41e bimen. en buite•landse watw111artn?
"Voor de k.ansrijke gebieden waarop Nroerlandsc
bedrijven en kennisinstellingen zich willen en
kunnen onderscheiden van hun internationale
concurrenten. wil ik ambitieuze en integrale innovatieprogramma's ontwikkelen. Binnen het sleutelgebied Water v.il ik samen met alle panijen een
pilotprogramma vormgeven om e!T.Iring op te d~n
met deze programmatische aanpak.
Een innovatieprogramma m~t alle knelpunten bij
innovaties dctl.nil!rcn. analyseren en elimineren om
zodoende kansen re \-crzilveren. zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt. Een Technologisch Topi nstituut W'ater kan bijvoorbeeld een
onderdeel vormen van zo'n innovatieprogramma.
Die knelpunten bij innovatie hebben lang niet altijd
betrekking op geld voor Research&.Dcvelopment.
Innovatie wordt juist in de watcrrui\<eringscctor
vaak bemoeilijkt door niet-technologische belemmeringen. Ik noem u enkele voorbcelden. De h uidigt marktordening en -werking wordt gtkcnmerkt
door regionale monopolies en een grote overheidsinvloed. Hierdoor zijn de priklcrls voor innovaties
niet optimaal. De ontv.ikkclaars en aanbieders van
innovaties zoeken soms lang en te\-crgcds naar een
eerste opdrnchtgev'Cr -jirsc mO\\'T'- of koper- raurrching
mstOm<'f"- om een pilot-ofrefcrentieproject te vcrv.'Czenlijken. De verplichting tot opcnballl' aanbesteden
ontmoedigt soms de san1enwcrking tussen drinkwaterbcdrij,•en en private partijen (producenten
van onderdelen en bOu..,..'Crs van inst3llati~s) bij het
zoeken naar nieuwe oplossingen. Hun gczam~nlijk
opgebouwd~ kennis kan namelijk gratis beschikbaar komen voor derden."
• Hoe denkt u de betrokkenheid v., ~inkwaterbedrjj·
ven in rlallid11 te bevorderen?
"Het lijkt mij goed denkbaar dat drinkwaterbedrijven c~n belangrijke rol spelen bij een e\'tntueel
pilotprogramma waterzuivering. Als dcs.k undigc
aftl~mers van waterzui\Tringtcchnologie kunnen
zij s.1men met bcdrij\'Cn en kennisinstellingen
succesvolle innovaties ontwikkelen ~n toepassen.
Zij kunnen d~ private sector uitdagen om te komen
tot een lange termijn contract voor het ontwerp.
de bouw. het onderhoud en het bcheer van waterzuiveringsinstallaties. Zij kUnnen optreden als
jirSt movtr en la~m ching costumtr voor pilot- en refc-

inislef Laurens Jan Brir.horst (EZ~ "o.-rlijke concurrentie tU!>Sen privl>le ondernemeB
en een ondernemende ~erheid moet wrxdl!n wori<omeo. Hierworzijn rege~ inde maak. Het
kabinet heelt aangekondigd dat het mi komen met
gedragsregels voor de 0\lefheid op de lll<lritt. Hieronder vallen oclc ondemerniflii'!O met een bijzoodere
po!>itie, zoal~ de drinkwaterbedrijven. Die bedr!jllen
mogen de voordelen die zij uit hun bijzondere po~ ie
vem!jgen niet gebruiken voor andere &Ctiviteiten. En
zij mogen hun andere activiteiten niet fmncieren uit
h111 collectieve en publieke middelen. DM zou er imm~ $Jlroke zijn van kruis!Mlbsidie. Daar zijn publieke
inkomsten niet voor bMtemdl EertiJ<e concurrentie
is iets dat fZ hoog in het vaandel heelt stMn. Dit vereist dus een duidelijk gescheiden en controleerbare
boekiiWding. De verliezen die eventueel wordan
geleden bij c00111\erCiêle actPiiteiten mogen niet
ten laste komen ven de publieke kerntaak. Winslen
mogen echter wel terugvloeien in de publieke kas.
Hetantwoord op de vreag ol een drinkwaterbedrijf
oclc (canmerciële) activiteiten kan ontplooien om
nieuwe technologieën te verkopen. om know-hr1111
in te ze11e0 of om organisatorische ~p te bieden in
ontwi<kelingslanden i!. dus voorel afhankelijk ven de
visie, ambitie, creatPiiteit ondernemi~in en moed
ven de eigen bestwrdl!rs. Als de ht.idige w~~ttel~e
ko~ onbedoeld te veel knellen hoor ik det graeg.
mMr ik zie voorol~ geen noodzMk om nieuwe
mogelijkheden te moetl!n creo'!ren. Uitgang"f'U"l bl9ft
echie< dat al~ men in concurrentie treedt met commerci61e concurrente!\ die concurrentie dan co« op
een eerlijke manier moet gebe!Ken.•

DJ

rentieprojccten. Zij kunnen hun int~rnationale
contact~n en netwerken delen met private panijen
zodat die toegang krijgen tot buitenlandse markten en opdrachten. Zij kunnen naast hun diensten
van algemeen belang ook commerciele werkznamhcct~n verrichten. bijvoorbceld het leveren van
proceswater o! het zuiwren van afvalwater voor
de industrie, mits deze taken in de ~khouding
transparant gtscheiden zijn van hun nuataak en er
geen sprake is van kruissubsidies of andere vorn1cn
van oneerlijke concurrentie. Ond~r dezelfde voorwnarden kunnen zij ook nieuwe waterdiensten en
-producten ontwikkelen en aanbieden. zelBtandig
of binnen een consortium. De kennis en winst die
zij v~rwef\~n op de commercil!le mlll'kt kunnen ook
ten goede komen aan het publieke wnterbcdrijf.
Konom. drinkwaterbcdrij\~n kUnnen een grote
bijdrage lc\'Cren aan topprestaties van de Nederlandse kenniseconomie. Of zij dat ook daadwerkelijk gaan doen is mede afhankelijk van de visie en
het I~! bij de eigenaars van de drinkwarerbcdrijven.
Ik daag die bestuurders dan ook uit om dat ondernemerschap te tonen."

'Er zijn geen
wetten of
statuten die het
ontplooien van
commercié1e
activiteiten
verbieden'

IIIIP I ll
llldriJV81lllhl
lUSIIIIS riVItl

dnJvea
VEWIN staot op het \landpl.ft dat noo-priA bett'~

1011!. de cn.wele<tledrlf*l.
gelip MI'S«\ op stim.lle-

~

klJgen a~~ in de
pi'OIIt-sector. A~ing
\11111 valutllris.ico's zou -..cor
publieke -ll!rbedij.<en een
~eun '"de rug IJI1 bij buiel-

lerdse ICttVIIt!iten.
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8.5 Koenders spreekt VN-Veiligheidsraad toe, april 2007
Klimaatverandering kan volgens minister Koenders
gevolgen hebben voor de veiligheid in de wereld. Bij
de aanpak daarvan spelen niet alleen individuele
landen, maar ook de VN, de Wereldbank en andere
instellingen een rol.
Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) zei dit tijdens zijn
toespraak voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De
Veiligheidsraad hield op 17 april een speciale sessie over
klimaatverandering.
Klimaatverandering kan volgens Koenders 'verstrekkende en potentieel
dramatische' gevolgen hebben voor de veiligheid in de wereld. Het gaat
daarbij onder meer om water- en voedseltekorten, gezondheidsproblemen, vluchtelingen en sociale onrust.
Koenders: 'We moeten ervoor zorgen dat landen de risico's van
klimaatverandering aankunnen.' Daarbij spelen volgens hem niet alleen
individuele landen, maar ook VN-organisaties, de Wereldbank en
andere instellingen een belangrijke rol.
Prioriteiten
Minder broeikasgassen uitstoten is volgens Koenders een belangrijke
prioriteit. De impasse bij de VN-onderhandelingen voor de periode na
2012 noemt hij 'onacceptabel en onverantwoord'.
Een andere prioriteit is het aanpassingsvermogen van landen aan de
gevolgen van klimaatverandering.
Klimaatverandering maakt het moeilijker en duurder om
de Millenniumdoelen te halen, aldus Koenders. Dit betekent dat
armoede langer blijft bestaan. Dat is volgens hem niet acceptabel.
Financiering
Koenders vindt dat voor deze prioriteiten een nieuwe financiering nodig
is, gebaseerd op het principe dat de vervuiler betaalt. Hij stelt voor dat
de Wereldbank en de VN actief onderzoek blijven doen naar
innovatieve financiering.
Verder zij n er volgens Koenders internationale juridische instmmenten
nodig. Deskundigen op dit gebied zouden daarvoor bij elkaar moeten
komen. Nederland wil deze debatten graag faciliteren en bevorderen.
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Statement in the open de bate of the UN Security Council on Energy,
Security and Climate
18-04-2007 1New York IToespraak
Koenders - Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Madam President, Secretary-General,

Introduetion
The Netherlands wekomes this
important initiative to hold a debate on
Energy, Security and Climate. It has
come at the right time.
The primary responsibility of the Security Council is to maintain peace
and security. Understandably, the Council tencts to focus on cmTent
conflicts. Sometimes however, we need to look beyond the horizon of
cmTent conflict to explore the challenges and threats the future may
bring to security.
I refer here to the very useful discussion in this Council on the impact of
HIVI AIDS on peace and security in Africa.
Millions and millions of people willlisten to and watch the Live Earth
concerts on 7 July. They will wonder what world leaders are and will be
doing to reduce the risk of elimate change. The discussion here today
underlines this Council's commitment.

Urgency
The recent IPCC Report elearly shows, stronger than ever before, that
action is urgently needed. The world is being exposed to the
increasingly devastating effects of elimate change. And elimate change
may well have far-reaching and potentially dramatic consequences for
security in regions throughout the world, such as shortages of water and
food, health problems, population movements, and environmental and
social stress. Even new sourees of conflict may emerge. Disasters might
occur more frequently and with more devastating effect.
According to UN estimates, by 2010 the world will have 50 million
environmental refugees even without taking the impact of elimate
change into account. The IPCC report refers to an 80% chance that
availability of water in subtropical areas will substantially decline.
By 2050, billions of people will be coping with an inadequate or even
non-existent water supply. It is obvious that this will have not only
social, economie and humanitarian, but also security implications.
Climate, peace and security are in our view global public goods of
crucial importance. Though the poorest countries have contributed the
least to elimate change, they will be the most seriously affected by it.
And they lack the knowledge, capacity and resources to deal with it.
That problem must be addressed.
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We have to ensure that countries can cope with the risks posed by
elimate change. This is of immediate importance. Not only individual
countries but also UN agencies, the W orld Bank and other institutions
have an important role to play in ensuring full-fledged disaster
preparedness.

Prevention: mitigation and adaptation
For this to happen, the 2005 Summit has called for a Culture of
Prevention. Timely actdressing elimate change and identifying its
potential security riskscan help prevent conflicts. We urge the
Secretary-General of the United Nations to alert the Security Council on
elimate related crisis situations, which might endanger peace and
security. The two main priorities of today in dealing with elimate change
and related security risks are to reduce emissions and to adapt to the
impact of elimate change. It is urgent now to mitigate cmTent trends.

1t is in my view, unacceptable and irresponsible that negotiations for a
post 2012 arrangement are in deadlock. We cannot wait.
Mitigation
As the German EU Presidency has just stated, the EU has shown
leadership in an effort to evereome the deadlock. Without waiting to see
what other countries would do, the EU leaders decided this spring that
emissions must be cut by 20% by 2020. The Netherlands even wants to
achieve a 30% cut. This should reduce the risk of elimate change to an
acceptable interim level, but efforts need to be continued beyond that
date. However, everything will depend on the commitment of every
country concerned.
I am referring here not only to the large industrial countries, but also to
all economies that contribute to the growth of C02 emissions. The UN
negotiations fora post 2012 arrangement will be crucial if we are to
make that commitment tagether and we urge Member Sates to take
politica! initiatives to make this possible.

Adaptation
Climate change is making it more difficult and more expensive to
achieve the Millennium Development Goals. It means that poverty will
prevail for longer. That is unacceptable. We have to stand by the goals
we set ourselves in 2000. Actdressing elimate change means actdressing
the Millennium Development Goals.
The IPCC also points out that sustainable development can make
countries less vulnerable to elimate change by enhancing their adaptive
capacity and increasing their resilience.
Madam President,
As is well known, the Netherlands has a special relationship with water.
Much of the country is below sea level. The Dutch government will
continue to take action to secure it from the effects of fmther rises in sea
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level. We are willing toshare our knowledge withother delta countries,
particularly in the developing world. But the Netherlands is not only
preparing for threats from the sea. We are also taking account of our
rivers, the Rhine for instance, that flow into the Netherlands from our
neighbouring countries. Water availability in catchments' areas will
change and this might well influence stability between countries, even
between regions. We are working with countries such as those in the
Nile, Zambezi and Mekong Basins to cope with elimate change and
ensure water supply stability. The aim is to build confidence and
promote peaceful mutually beneficia! solutions.

Financing and legal issues
Mitigation and adaptation will require new funding based on the
principle that the polluter pays.
Those who are most responsible for elimate change should also be the
ones to pay most towards mitigating its effects. Carbon markets play an
important role. As an innovative way of funding adaptation a levy on
carbon dioxide emissions and other innovative financing mechanisms
might be fmther studied. I propose that the World Bank and the UN
actively continue exploring ideas for innovative financing.
Internationallegal instmments are also needed to deal with the
consequences of elimate change. Extensive knowledge already exists in
this field. Weneed tobring the experts together with policymakers,
politicians, diplomats and NGOs. The Netherlands will be happy to
facilitate conferences and policy debates in The Hague, the legal capital
of the world and take a politica! initiative to further this.

RoleofUNSG
Madam President,
I highly appreciate this discussion today in the Security Council. Tony
Blair underlined the mismatch between the global challenges we face
and the global institutions available to confront them. The UN neects to
be streamlined to meet those challenges effectively.
We wholeheartedly applaud Secretary-General Ban Ki-moon's decision
to make elimate change one of his priorities. Climate change requires us
to reassess security risks, so that we can take adequate preventive and
corrective measures. I invite the Secretary-General not only to alert the
Security Council on risks to peace and security, but also to instruct UN
agencies to support preventive measures. I strongly encourage him to
continue working towards a World Summit on Climate Change.
Such a Summit and today's debate have to contribute to address the
problems of Climate Change. We owe it to our children and future
generations and the billions of fellow citizens, who will experience the
huge Live Earth Eventon July 7th, will rightly ask us.
Thank you.
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8.6 Leren van buiten
In de pioniersfase is de kerngroep Water en Gezondheid geïnspireerd
door presentaties 'van buiten' . Deze presentaties zijn direct gevolgd door
workshops waarbij veelal de contouren voor nieuwe uitdagingen in
gezamenlijkheid zijn opgesteld. Gesproken hebben:
• Jelto Smits, Incubator, Philips
• Peter Wierenga, Innovatie & Kanteling, Philips Research,
• Kevin Kanters, Agro en Food, Brabant water
• Paul Roeleveld, Urinescheiding, Grontmij
• Langendijk, Mendel, Fleuren, Tenq, stichting Waterwijs
• Chris Dutilh, MVO, Unilever
• Sjef Ernes, MDG, Aqua 4 All
• Rolien Sasse, MDG, Simavi
• Bert Jansen, Memstill, TNO
• Hetzer en Roesink, Water Funding, SNS Reaal
• Peter Wessels, Desalination, KIW A Water Research
• Get't-Jan Breure, Glastuinbouw, LTO Glaskracht
• Dorothea Seebode, Philips Research, Duurzaamheid
• Helle van der Roest, DHV, Water Vitalisatie
• Maurice Luijten, dhr. Kuijpers, Senter Novem, Financiering
• 10 eerste jaarsstudenten Industrial Design, presentatie ontwerp
opdracht Water en Gezondheid, TU Eindhoven (zie onder)
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8.7 Van Uitdaging tot Bedrijvigheid
In aanvulling op paragraaf 4.5 wordt onderstaand verdere toelichting
gegeven op de te doorlopen stappen:

Vanuit de Kerngroep wordt invulling gegeven aan het verzamelen en
structureren van uitdagingen op het snijvlak van Water en Gezondheid.

Innoveren in coalities

Marktvraag
Fa ctsheets
Criteria
Shortlist
Start-Up idee
Marktanalyse
Potentiële
coalitiepartners

Businessidee
Idee eerste stap
Belangen partners
Rolverdeling
Partners volgende fase
Opzet financiering
fase Business outline

Business model
De ondernemer
Business scenario
Eerstvolgende stap
Globaal
realisatieplan
Detailplan eerste
stap

Waardecreatie vindt plaats vanaf de start pilot/prototype, wanneer ook
het businessplan vorm krijgt.

New business

Business model
De onderneme r
Business scenario
Eerstvolgende stap
Globaal realisatieplan
Detailplan eerste stap
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8.8 Overzicht uitdagingen (factsheets)
Onderstaand overzicht van de geformuleerde uitdagingen, opgeslagen in
de web-based projectruimte, die door kerngroepleden virtueel (via
Internet) kan worden benaderd en bewerkt.
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