Vinger aan de pols van de waterverbruiker

De patiënt is niet echt ziek, maar het kan
geen kwaad om regelmatig de vinger aan
de pols te houden. 'De patiënt' is de
waterverbruiker en de diagnose werd
gesteld door deelnemers aan een onlangs
in Frankrijk gehouden workshop over
Public Relations.
De workshop, die werd georganiseerd
door de IWSA Commissie voor Public
Relations in samenwerking met de Société
d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR),
werd bezocht door 48 deelnemers uit
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11landen. Het gespreksonderwerp was
Drinkwater: Om het behoud van het
vertrouwen van deconsument Er werden
case studies gepresenteerd met informatie
over de verwachtingen van de klant en de
maatregelen die waterleveranciers treffen
om daaraan te voldoen. Bij voordrachten
uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en
Noorwegen werd gebruik gemaakt van
informatie die via enquêtes en marktonderzoek was verkregen. De bijdrage
van Zweden bestond uit een evaluatie van
de wijziging in de publieke houding jegens
drinkwater tegen de achtergrond van
dreigende vervuiling.
Franse consument staat achter het
produkt
De houding van waterverbruikers in
Frankrijk werd beschouwd in een context
waarin professioneel onderzoek zeldzaam
is en informatie over de consument
schaars. Consumentenkwesties beginnen
inmiddels steeds belangrijker te worden,
en in de afgelopen twee jaar is dan ook
een aantal onderzoeken uitgevoerd.
Een nationaal onderzoek in 1988 wees uit
dat het publiek leidingwater beschouwt als
een natuurlijke grondstof en dat er een
algemeen vertrouwen heerst in de
kwaliteit van het drinkwater. De factoren
waarover de consument zich zorgen
maakt, betreffen veelal de kosten van het
leidingwater, hoewel er bijzonder weinig
bekend bleek te zijn over de elementen
waaruit de tarieven zijn opgebouwd.
Er bestond een aanzienlijke vraag (75%
van alle ondervraagden) naar een
nationale tarievenstructuur, waarvan de
hantering echter op lokaal niveau zou
moeten plaatsvinden.
Er werd bezorgdheid geuit over zowel de
kwaliteit als de kwantiteit van het drink-

water in de toekomst. Hoewel verbetering
van de smaak en de hardheid gewenst
werden, zei 70% niet bereid te zijn meer
te betalen voor kwaliteit.
In 1990 werd in de westelijke voorsteden
van Parijs een regionaal onderzoek uitgevoerd waarbij een lijst met vragen over
kwaliteit en prijs aan 2.000 huishoudens
werd toegezonden. Uit de reacties bleek
dat 84% van de ondervraagden leidingwater dronk en vertrouwen had in de
kwaliteit ervan. Door de 16% die zei geen
leidingwater te drinken, werden de
hardheid, de smaak of de geur, en een
gebrek aan informatie over de kwaliteit
aangevoerd als redenen daarvoor.
In afwijking van het nationale onderzoek
uit 1988 gaf 74% van de ondervraagde
voorstedelijke Parijzenaars in 1990 te
kennen, meer te willen betalen voor
zachter water. Een meerderheid vond de
watertarieven redelijk, terwijl 18%ze aan
de hoge kant achtte.
In de samenvatting van de consumentenbehoeften die naar aanleiding van deze
onderzoeken werd opgesteld, kwam handhaving van het niveau van dienstverlening
naar voren als de belangrijkste prioriteit.
Behoud van de drinkwaterkwaliteit stond
op de tweede plaats, gevolgd door de
behoefte aan meer informatie over
kwaliteit en prijs, en verbetering van het
loodgieterswerk aan huis.
In respons op de openbare mening zoals
die uit deze onderzoeken naar voren
kwam, hebben de belangrijkste Franse
waterleidingbedrijven hun informatievoorziening gecoördineerd. Er werd voor
gekozen, de voorlichting af te stemmen op
de leeftijdsgroep van 15- tot 25-jarigen in
plaats van op alle groepen van de samenleving. Er zijn communicatiemiddelen
ontworpen om deze 'consumenten van de
toekomst' te kunnen bereiken: onder meer
reclame, films en presentaties. De in de
herfst van 1990 gedane inspanningen
hebben inmiddels al vrucht afgeworpen
doordat ze hebben bijgedragen tot het
kweken van begrip voor de watertekorten
waarvan de media de afgelopen zomer
melding maakten.

drinkwaterconsumenten, opinievormers
als journalisten, ambtenaren en docenten,
en medewerkers van waterleidingbedrijven.
In de jaren tachtig kwamen milieukwesties
in toenemende mate in de publieke
belangstelling te staan, en in 1988 stonden
ze zelfs voor het eerst samen met
werkloosheid op de eerste plaats.
Hoewel het algemene beeld van het
drinkwater positief was, daalde het
vertrouwen erin enigszins tussen 1988 en
1983. Het gunstigste oordeel was
afkomstig van de leeftijdsgroep van 46 tot
65 jaar, het minst tevreden waren ouders
van kleine kinderen. De vervuiling van
het grondwater werd beschouwd als een
toenemend probleem, en de risico's die
landbouwmeststoffen en afvalstortplaatsen
met zich meebrengen werden expliciet
genoemd. Drinkwater had een beter
imago in agrarische gebieden dan in de
steden, en in het noorden was het oordeel
gunstiger dan in het zuiden. Meer dan
50% van de ondervraagden meende dat
de drinkwaterkwaliteit gedurende de
afgelopen vijf jaar was verslechterd.
Van de consumenten en opinievormers
die de vragenlijst invulden, gaf slechts
21resp. 35% op, regelmatig kraanwater te
drinken. Bij het geven van kwaliteitsoordelen was het uitgangspunt dat drinkwater een eerste levensbehoefte vormt die
vers, schoon en reukloos moet zijn.
Hardheid en toevoegingen als chloor en
ijzer werden dan ook als ongewenst
bestempeld.
Slechts een derde van alle consumenten
en de helft van de opinievormers
herinnerde zich, artikelen over water in
de media te hebben gelezen. Van de
Aft>. 1 -Replies totheQuestion, How Oftenis Drinking
WaterConsumed (FederalRepublic ofGermany
- 1988 Survey).
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Duitse waterleidingbedrijven genieten
het vertrouwen van het publiek
In 1983 en opnieuw in 1988 liet de Duitse
Vereniging voor Gas en Water een marktonderzoek uitvoeren om het publieke
imago van drinkwater in de Bondsrepubliek te peilen. Beide studies
besteedden aandacht aan kwaliteitsaspecten en met voorbehoud van enkele
kleine wijzigingen in de vragenlijst van
1988 is het mogelijk, de resultaten van
beide vragenlijsten te vergelijken.
Er werden drie doelgroepen benaderd:
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consumentengroep zei 64% veel te weinig
te weten over drinkwater. Dit was met
name evident in de leeftijdsgroep van
15tot 17jaar (82%), ouders met jonge
kinderen en studenten (71%), en docenten
(65%). Voor wat betreft de tarieven vond
53% van de ondervraagden dat die
redelijk waren, terwijl 41%ze te hoog
vond. Een meerderheid van de
consumenten en de opinievormers was
bereid hogere tarieven te betalen wanneer
dit extra geld zou worden aangewend voor
de bescherming van het water.
De voorziene risico's voor de toekomst
zijn tussen 1983 en 1988 toegenomen.
De gevolgen van milieuvervuiling werden
beter begrepen, en de chemische en
agrarische industrie werd met name
genoemd. Er bestond grote zorg over de
toereikendheid van de bestaande wetten
en de bekrachtiging daarvan. Met name
de groepen waarvan ouders van jonge
kinderen, 15- tot 29-jarigen, docenten en
studenten deel uitmaakten, waren kritisch.
De waterleidingbedrijven in Duitsland
blijven een gunstig beeld houden in de
ogen van hun consumenten, hoewel het
vertrouwensniveau is teruggelopen van
64% in 1983 tot 55% in 1988.
De kenmerken die met waterleidingbedrijven geassocieerd worden, zijn
betrouwbaarheid, opgewekte en
enthousiaste medewerkers, en de bereidheid, informatie te verschaffen. In het
algemeen worden de bedrijven hoger
gewaardeerd dan hun produkt.
Er werden drie conclusies getrokken naar
aanleiding van een analyse van het
onderzoek:
1. De grote publieke belangstelling voor
milieukwesties dient benut te worden voor
het richten van de aandacht op de noodzaak, drinkwater te beschermen. Er zou
een relatie gelegd kunnen worden tussen
milieubescherming via waterbescherming
enerzijds, en de kwaliteit van het drinkwater anderzijds.
2. Het beeld van drinkwater als een
kwaliteitsprodukt dient te worden
versterkt.
3. Waterleidingbedrijven moeten een
imagoverbetering nastreven door zichzelf
te presenteren als leveranciers van
absoluut veilig en betrouwbaar water.
Enerzijds moeten ze een ononderbroken
goede kwaliteit van het water door hun
eigen inspanningen garanderen, en anderzijds dienen ze campagne te voeren tegen
watervervuilers.
Er is een actieplan opgesteld om deze
doelstellingen te verwezenlijken.
Een 'Gezamenlijke Watercampagne' is
ontworpen om algemene informatie over
de branche te coördineren die door het
hele land kan worden gebruikt.

Het belang daarvan is gelegen in het feit
dat de Bondsrepubliek over meer dan
6.500 waterleidingbedrijven beschikt,
waarvan er 70 tezamen de helft van het
totale wateraanbod verzorgen. Het grote
merendeel van de bedrijven is dus klein of
middelgroot, en beschikt daarom niet over
uitgebreide PR-voorzieningen.
Doel van de gezamenlijke campagne is,
een modulair informatiesysteem te
vormen, dat het voordeel van eenvormigheid koppelt aan de mogelijkheid, het aan
de lokale omstandigheden aan te passen.
De eenvormigheid leidt tot een hoge mate
van herkenning bij de consumenten en
maakt het mogelijk, voorlichtingsmateriaal
goedkoper te produceren.
Er wordt gestreefd naar een open en
eerlijke PR-benadering, die ondubbelzinnig ingaat op de problemen die milieuvervuiling voor de waterleidingbedrijven
met zich mee brengt. Een campagne met
als titel 'Waterbehoud' wordt voorbereid,
terwijl intussen videopresentaties en
brochures worden gebruikt om het
publiek in te lichten over specifieke
onderwerpen zoals nitraten en
bestrijdingsmiddelen. Het is de bedoeling,
het publiek door middel van informatie te
helpen bij het oplossen van milieuproblemen, door kennis erover te
verbreiden.
Het onderzoek maakte duidelijk welke
groepen met name grote aandacht
verdienen; dat waren onder meer ouders
van jonge kinderen, jongere mensen tot
29 jaar, schoolkinderen, docenten, en tot
op zekere hoogte vrouwen in het
algemeen. Deze groepen hebben een
grote behoefte aan informatie, en in de
toekomst zal de PR over drinkwater dan
ook speciaal gericht worden op de
scholen. Een aantal van 600.000 leraren
op een leerlingenaantal van ongeveer
10 miljoen leerlingen in de Bondsrepubliek betekent dat circa éénvijfde van
de totale bevolking les geeft danwei les
krijgt. Scholen met hun consumenten van
de toekomst vertegenwoordigen dan ook
een potentieel grote en ontvankelijke
doelgroep.
Er wordt echter onderkend dat het onderwijs een sector is die met enige zorg moet
worden benaderd. Docenten reageren
gereserveerd op duur uitgevoerde
brochures; ze verlangen goed materiaal
maar daarbij moeten zorgvuldig
opgestelde leercriteria in acht genomen
zijn. Ze geven er ook de voorkeur aan,
moderne leermiddelen te gebruiken zoals
video, film en overheadprojectie.
Op basis van dergelijke inzichten is een
'Schoolpakket over Water' samengesteld.
Daartoe behoort een film die de
problemen rond drinkwater in de context

plaatst van een meer algemene milieuproblematiek, en een 'Waterforum voor
Scholen'. Dit laatste is een cursusmodule
voor de eerste klassen van het voortgezet
onderwijs. Om deze activiteiten te ondersteunen worden er regelmatig seminars
gehouden om personeel van de waterleidingbedrijven te trainen in het voorlichten op scholen.
Het onderzoek toont duidelijk de
emotionele basis van veel bezorgdheid om
de drinkwaterkwaliteit en de bedreiging
van het milieu. Dit geeft aan dat PR-werk
ten behoeve van de watervoorziening zich
weliswaar op de informatieverschaffing
moet concentreren, maar ook niet voorbij
moet gaan aan het gebruik van
indringende beelden met een sterk
emotioneel effect.
Het is niet genoeg om alleen PRmaterialen te ontwikkelen voor extern
gebruik; het is noodzakelijk om die aan te
vullen met interne PR. Met dit in het
achterhoofd is een PR-handboek samengesteld dat de waterleidingbedrijven
kunnen gebruiken, en worden regelmatig
trainingscursussen georganiseerd. Om het
inzicht in de betrokken concepten te
verdiepen wordt een PR-tijdschrift uitgegeven dat ingaat op de filosofie achter
de diverse campagnes en dat laat zien hoe
nationale en lokale activiteiten elkaar
kunnen aanvullen.
Het gecombineerde effect van deze
verschillende initiatieven is geweest, dat
een serie PR-activiteiten van start is
gegaan, waarvan het effect in de komende
jaren zal blijken. Het is de bedoeling dat
ze in de loop van de tijd zullen worden
aangepast wanneer zich nieuwe
ontwikkelingen aandienen.
Flessewater is geen oplossing,
zegt de Nederlandse consument
In Nederland bestaat geen bezorgdheid
over mogelijke watertekorten in de
toekomst; er zijn grote zoetwaterreserves
om de voorziene behoefte in de toekomst
te dekken. Wellicht heeft daarom het
beleid ten aanzien van drinkwater binnen
het algemene milieubeleid een lagere
prioriteit gekregen dan het verdient.
Maar de publieke opinie is in beweging
naarmate de bevolking zich sterker bewust
wordt van de bedreiging die de vervuiling
voor de watervoorziening vormt.
Tegen een achtergrond van vervuiling met
nitraten en bestrijdingsmiddelen vragen
de gebruikers garanties van hun waterleidingbedrijven met betrekking tot de
kwaliteit van het kraanwater.
Gezien deze situatie hebben de Nederlandse overheid en de diverse waterleidingbedrijven het van belang geacht,
meer inzicht te krijgen in de mening van
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het publiek. Daarom gaf het Ministerie
van VROM in 1989 opdracht tot een
consumentenonderzoek onder
1.500 mensen. Hun respons wees uit dat
een meerderheid van de consumenten een
groot vertrouwen houdt in de kwaliteit
van hun drinkwater; 89% drinkt kraanwater en slechts 2% acht het nodig, water
eerst te filtreren of te koken. Parallel aan
dit vertrouwen liep echter de door 77%
van de bevolking geuite zorg over de
waterkwaliteit in de toekomst.
Helderheid, smaak en hardheid van
drinkwater werden belangrijk genoemd;
95% was tevreden over de helderheid en
77% over de smaak. 64% beschouwde het
water als een in principe gezond produkt.
Verrassend genoeg bleek bijna éénderde
van de respondenten niet te weten of het
water gezond was.
Het onderzoek onthulde dat veel
consumenten niet alleen geïnteresseerd
zijn in milieukwesties, maar dat ze zich er
ook bij betrokken voelen, met name waar
het drinkwater betreft. Een meerderheid
van de consumenten was zich bewust van
bespreking in de media van onderwerpen
over drinkwater, maar slechts een paar

149

van hen streefde actief naar informatie.
Dat de Nederlandse consumenten goed
op de hoogte zijn van de gevaren die de
kwaliteit van het drinkwater bedreigen,
bleek duidelijk uit hun antwoorden in het
onderzoek. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de
problemen die samenhangen met overbemesting werden als ernstig probleem
beschouwd, evenals de chemische
verontreiniging van het oppervlaktewater
door de industrie. Hen meerderheid van
de respondenten (53%) achtte de
vervuilers in eerste instantie
verantwoordelijk voor de bewaking van de
drinkwaterbronnen, met de overheid op
de tweede plaats. De opinie was dat
industrie en landbouw een groot deel van
de rekening voor het schoonmaken van
het milieu moesten betalen.
De meeste consumenten zien mineraalwater niet als een alternatief voor leidingwater, hoewel de consumptie van flessewater aanzienlijk is toegenomen in de
afgelopen jaren. Van de 16% die mineraalwater dronk, deed 42% dat om gezondheidsredenen. Bij 40% gaf de smaak de
doorslag.

Ajb. 2 -AssessmentofQuality Aspects ofDrinking
water(TheNetherlands - 1988 Survey).

Toen de deelnemers aan het onderzoek
gevraagd werd hun waterverbruik te
schatten, bleek dat die schattingen in het
algemeen te laag waren. Een meerderheid

Advertentieuitde massamediale 'draagvlak-campagne'van de VEWIN, die deze weekvan startging.

Water,hetwonderuitdekraan.
Je sLiiil ernooit zo hij stil;
jedraait dekraan epen ener
komt water uit. Drinkwater.
En Jat gebruik jegewoon.
Gelukkig kan Jat in
NeJerlani Want Je uaterleidmghedrijven staan opde
bresvoorJe kwaliteit ran hei
drinkwater. Logisch datje mei
dat gewone,maar tochheel
oi!2onaere drinkwater hewusi
omgaat. Dat isalles wat het
icalerleidmaocdn/f van
u vraagt.

Gebruik
wat jenodig hebt.
Niet meer.

UW WATERLEIDINGBEDRIJF

150

(62%) verwachtte geen toename in het
huishoudelijk verbruik, terwijl de officiële
prognoses een duidelijk ander beeld laten
zien. Het is zeker dat de kosten vanhet
drinkwater in Nederland zullen stijgen
vanwege de toenemende kosten van het
zuiveren van oppervlakte- en grondwater.
Te oordelen naar de uitkomsten vanhet
onderzoek is het twijfelachtig dat hogere
tarieven het waterverbruik zullen
afremmen; 56%gafte kennen, evenveel te
blijven gebruiken, zelfs als de prijs zou
worden verdubbeld. Slechts 27%gafaan,
dan minder te gaan verbruiken.
De meeste ondervraagden zagen geen
manier om hun waterverbruik te
beperken. Hun voornaamste aandacht
gold de persoonlijke en huishoudelijke
hygiëne, en slechts 25%meende in staat
te zijn water te besparen. Naar de mening
van de Nederlandse waterleidingbedrijven
zullen natuur- en milieubelangen het
noodzakelijk maken het waterverbruik
terug te dringen. De houding vanhet
publiek maakte duidelijk dat dit opeen
zorgvuldige manier moet worden aangepakt, en dat een massamediale
campagne de weg daarvoor zal moeten
bereiden.
De uiteindelijke conclusies van het onderzoek waren dat 77%van de bevolking zich
zorgen blijkt te maken over de
toekomstige kwaliteit van het drinkwater,
en dat er geen serieus alternatief voor
leidingwater blijkt te bestaan. Flessewater,
dat duizendmaal duurder is dan leidingwater, blijkt voor de meerderheid van de
mensen geen optie te zijn.
De waterleidingbedrijven realiseren zich
dat ze de beste prestaties leveren wanneer
ze het vertrouwen van hun klanten
genieten. Daarom is het belangrijk hoehet
publiek tegen zijn waterleveranciers
aankijkt. Er moet meer aandacht besteed
worden aan communicatie en aan de
creatie van een beeld van de bedrijfstak
dat voldoet aan de verwachtingen van de
klant.
De VEWIN is begonnen met de
ontwikkeling van een strategische
benadering van de bredere communicatiebehoefte waarin het imago van zowel de
bedrijven als het produkt een grote rolzal
spelen. Waterleidingbedrijven worden
geleid door mensen die met trots een
betrouwbaar produkt onder strikt
gecontroleerde omstandigheden leveren.
Drinkwater is een onmisbaar produkt voor
iedereen en moet worden beschouwd als
iets aantrekkelijks, fris en schoons. Hetis
de bedoeling, van het produkt iets
achtenswaardigs te maken; om dit doel te
realiseren moet een nationale 'draagvlakcampagne' worden gevoerd door de
VEWIN. De individuele waterleiding-

bedrijven laten hun eigen communicatieplannen aansluiten op deze massamediale
campagne, waardoor de landelijke
campagne en de regionale invulling
geïntegreerd worden.
'Water uitde kraan - schoon en goed'
is de boodschap in Zweden
De algemene situatie zoals die geschetst
wordt in de onderzoeken in Frankrijk,
Duitsland en Nederland geldt eveneens in
Zweden. De publieke belangstelling voor
milieukwesties is aanzienlijk toegenomen
en er heerst een groeiende bezorgdheid
over de gevaren die water en gezondheid
bedreigen. De waterkwaliteit in Zweden is
over het algemeen goed, maar er bestaan
problemen met verzuring. De hardheid
geeft geen aanleiding tot klachten, en eris
geen bezorgdheid over de kwaliteit,
hoewel een aantal warme zomers en
verminderde neerslag de grondwaterbronnen hebben doen slinken, waardoor
in bepaalde gebieden welhet gevaar van
watertekort dreigt.
De overheid heeft strengere kwaliteitseisen ingevoerd en daaraan wordt door de
waterleidingbedrijven voldaan, maar het
publiek blijft zich zorgen maken. Van de
leeftijdsgroep van 15tot 65 jaar beschouwt
75% de industrie als grootste vervuiler,
hoewel 50%vande vervuiling aan de
huishoudens te wijten is.Vervuiling van
het afvalwater met huishoudelijke
Produkten alsverf, olie, vet en medicijnen
vormt een probleem voor de zuiveringsinstallaties. Het wordt noodzakelijk geacht
het publiek te doordringen van de eigen
bijdrage aan de vervuiling, en adviezen te
geven over meer verantwoordelijke
manieren om afvalprodukten kwijt te
raken.
Naar aanleiding van negatieve berichtgeving in de media met betrekking tot de
waterkwaliteit besloot Stockholm Water
een publieke informatiecampagne te
lanceren. In eerste instantie had die de
vorm van advertenties in twee dagbladen
en de verspreiding van brochures over
500.000 huishoudens. De dagbladpublicaties brachten de stoutmoedige
boodschap: 'Water uit de kraan - schoon
en goed', en gingen in op het hoe,waten
waarom van de watervoorziening.
Deze actie van een tot dan toe 'stille
dienstverlening' maakte een overstelpende respons los vanuit het publiek,
dat massaal om meer informatie vroeg.
Een van de gevolgen was dat gedurende
een jaar of langer geen negatieve
publikaties in de dagbladen over de
waterkwaliteit verschenen.
De gunstige reacties maakten het
gemakkelijker om het idee te introduceren

dat het publiek zelf mede deel uitmaakt
van het vervuilingsprobleem.
Het waterleidingbedrijf presenteert zichzelf als een goede organisatie met goede
bedoelingen en zorgzaam personeel.
De teneur van de boodschap is dat water
de moeite waard is om met zorg te
behandelen. Voortbordurend op de
positieve houding van het publiek is
Stockholm bezig een waterfestival in
augustus 1991te organiseren. Men hoopt
dat het zowel de toeristen als de eigen
stedelingen zal aanspreken, en dat het
festival zalworden opgeluisterd meteen
internationaal watersymposium, 'De
bronnen van het water in de volgende
eeuw'.
Dienstverlening staat voorop
in Noorwegen
In het kader van een openbaar onderzoek
naar de houding van de klant tegenover
dienstverlening en waterkwaliteit werden
namens het Drinkwater- en afvalwaterbedrijf van Oslo in 1987 vragenlijsten
gezonden naar 2.000 willekeurig gekozen
huishoudens. De respons bedroeg73%
vanuit de buitenwijken van de stad en
36% vanuit de stad zelf. De in de
antwoorden vervatte informatie is gebruikt
om een strategisch plan voor de waterleveranties te helpen ontwikkelen.
Op de vraag: 'Hoe vaak drinkt u water uit
de kraan?', antwoordde 62%dat dagelijks
te doen, 23% zeihet vaak te doen, 13%
zelden, en 1%zei nooit kraanwater te
drinken. Deze antwoorden werden aangevuld door de 96%van de respondenten
die zeiden dat ze nooit flessewater
kochten. Eenzelfde vertrouwen in het
drinkwater sprak uit de antwoorden op de
vraag of het geleverde drinkwater veilig
was vanuit een oogpunt van gezondheid:
69% meende zonder voorbehoud dathet
veilig was,terwijl 22%het relatief veilig
achtte.
Vragen over milieukwesties leverden
minder bevredigende antwoorden op.
Van de respondenten die in de gelegenheid waren, in een rivier te zwemmen
meende 55%dat het water te zeer
vervuild was om in te spelen ofte
zwemmen. 37%had in het afgelopen jaar
in de Oslo fjord gebaad. Op de vraag over
de tarieven gaf 65%als antwoord, per
huishouden meer te willen betalen voor
de zuivering van rioolwater en verbetering
van de riolering om aldus schoner water
in de rivieren en de fjord vande stad te
krijgen. Voor wat betreft het standaardtarief voor water- en rioleringsdiensten
vond 15%het tarief redelijk, was 51% van
mening dat dat acceptabel was en 18%
meende dat het te hoogwas.
Hoewel het onderzoek uitwees dat het
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publiek een groot vertrouwen heeft in de
watervoorziening in Oslo (91% wanneer
degenen die het water relatief veilig
achtten worden opgeteld bij diegenen die
het volledig veilig vonden), gaven de
resultaten ook een minder positieve
houding ten aanzien van de kwaliteit te
zien. Ongeveer 27% van de klanten was
termen van kleur, smaak, reuk of druk.
In de laatste drie jaar heeft het Waterbedrijf van Oslo een strategisch plan
ontwikkeld. Een van de eerste stappen
was een visie voor de organisatie te
ontwikkelen om een intern brandpunt te
hebben: 'Het Waterbedrijf in Oslo zal
worden beschouwd als een dienstverlenende instantie'. Het klantenonderzoek maakte deel uit van het
concept waarin consumenten de kwaliteit
in dienstverlening wordt geboden waarop
ze rekenen.
Er zijn reeds maatregelen getroffen om de
dienstverlening aan klanten en de
afhandeling van klachten te verbeteren.
Een belangrijk element daarvan is het
opleiden van personeel en het registreren
van alle klachten, zowel de schriftelijke als
de mondelinge. Doel daarvan is te
garanderen dat op alle klachten
onmiddellijk wordt gereageerd op een
vriendelijke en behulpzame wijze.
In de informatiebehoefte werd voorzien
door de publicatie van een rapport over
het functioneren van de waterleiding en
riolering in Oslo, dat onder alle huishoudens en de meeste scholen in de stad
werd verspreid. Ook is voor scholen een
milieu-informatiepakket samengesteld dat
niet alleen lesmateriaal bevat, maar ook
excursies naar de drinkwaterinstallaties.
Op technisch gebied is de levercapaciteit
van water vergroot als reactie op klachten
over de geringe waterdruk, en zijn
preventieve onderhoudsprogramma's
opgezet om problemen het hoofd te
bieden die ontstaan doordat water
verslechtert wanneer het stilstaat in de
leidingen. Hoewel Oslo zijn water betrekt
van hoogwaardige bronnen, worden er
nieuwe zuiveringsinstallaties gebouwd om
de kwaliteit nog verder te verbeteren.
De noodzaak, alert te blijven en het
publiek betrokken te houden werd onderstreept door een incident dat in 1988
plaatsvond. In dat jaar infiltreerde besmet
water een drinkwaterreservoir.
Vijfhonderd mensen kregen last van
diarrhée, en het voorval kreeg
onvermijdelijk grote aandacht in de media.
Het Waterbedrijf van Oslo zette een
crisismanagement-team op en besloot tot
een beleid van open en eerlijke
antwoorden op vragen vanuit het publiek
en de media. Binnenkomende en

uitgaande berichten werden centraal
gecoördineerd, zodat de situatie doorlopend gevolgd kon worden. Het kostte
vier weken om het probleem op te lossen,
en veel lessen eruit werden ter harte
genomen.
Conclusies
De resultaten van de onderzoeken die
tijdens de workshop werden gepresenteerd, zijn bemoedigend. Naar het schijnt,
heeft de klant een groot vertrouwen en
een sterke loyaliteit, maar de bezorgdheid
over de kwaliteit van het drinkwater in de
toekomst maakt dat zelfingenomenheid
misplaatst is. De consument is als patiënt
misschien niet ziek, maar er bestaan goede
redenen om de vinger aan de pols te
houden.
De besprekingen over de informatie die
uit de onderzoeken was voortgekomen en
de onderliggende tendensen wijzen uit dat
de situatie in Europa niet evenwichtig is.
In het algemeen beschikt Noord-Europa
over voldoende water maar heerst daar
bezorgdheid over de kwaliteit, terwijl in
het zuiden het omgekeerde het geval lijkt
te zijn: daar is men eerder bezorgd over
de kwantiteit dan over de kwaliteit.
Er werd energiek gedebatteerd over de
beste manieren om het imago van het
drinkwater te verbeteren - moet dat
gebeuren door het produkt zelf aan te
bevelen, of moet een vriendelijker beeld
van de waterleidingbedrijven worden
bevorderd? De algemene opinie was dat
beide belangrijk waren. Het produkt moet
aanbevolen worden, maar het beeld van
de bedrijven is eveneens belangrijk.
Wanneer de klanten hun waterleidingbedrijf beschouwen als vriendelijk,
toegankelijk en genegen tot openheid dan
wordt een klimaat van vertrouwen
geschapen waardoor verklaringen in
crisissituaties sneller geloofd worden.
Met de beperkte PR-budgets in gedachte
was het duidelijk dat de inspanningen
meer doelgericht dienen te worden.
Eén van de elementen die vanuit de acties
die in respons op de onderzoeken waren
genomen naar voren traden, was het
concentreren van de voorlichting op
schoolkinderen. Dit garandeert een goede
investering in de toekomst, en wanneer
lesmateriaal zorgvuldig wordt samengesteld op basis van educatieve criteria,
zullen de 'consumenten van de toekomst'
tenminste beter geïnformeerd zijn dan
hun voorgangers.
Uit een aantal rapporten bleek duidelijk
dat waterleidingbedrijven in veel landen
het vuur na aan de schenen is gelegd door
de media. In sommige gevallen kwam de
kritiek van die kant als een verrassing
voor de 'stille dienstverlening' die in het

verleden een grote mate van respect had
genoten. De boodschap van de PRworkshop was dat we niet moeten klagen
noch de moed verliezen - onze taak is het,
effectieve manieren te vinden om met de
media om te gaan om te zorgen dat het
publiek kan profiteren van betrouwbare
informatie en een verantwoord perspectief
van de problemen.
Dit rapport is gebaseerd op besprekingen
van voordrachten die door de volgende
personen zijn gehouden:
Henedict Donnelly, Lyonnaise des EauxDumez en Tierry Lentz, Saur-Challenger,
Erankrijk.
Mw. Ingrid Dannbeck, Vereniging van de
Duitse Gas- en Waterindustrie, Duitsland.
Robert Haast, VEWIN, Nederland.
Mw. Brita Forssberg, Stockholm Water,
Zweden.
Bjarne Heiland, Drink- en Afvalwaterbedrijf in Oslo, Noorwegen.
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In Memoriam
ir.Johan de Jong
Verbijsterd waren we door het bericht dat
ons bureau-hoofd Johan de Jong op
9 februari plotseling was overleden.
Niet te geloven, eigenlijk nog maar veertig
jaar en in de kracht van z'n leven.
Zonder enig voorteken voor ons begaf zijn
hart het.
Johan begon in 1978 als geo-hydroloog bij
ons bureau, waarvan hij in 1984 hoofd
werd. Wij hebben Johan leren kennen als
een rustige en integere man. Iemand ook
met een grote deskundigheid van zijn vak,
waar hij helemaal in opging.
Met veel inzet heeft hij gestalte gegeven
aan de ontwikkeling en uitwerking van het
grondwaterbeleid in Noord-Brabant.
We zullen ons Johan blijven herinneren
als een vakman en een goed mens.
Namens de medewerkers van het bureau
Grondwater van de provincie
Noord-Brabant, H.J. van Zoelen

