Ondernemerschap in het waterleidingbedrijf*

Het werkterrein van de bedrijfskunde
Bedrijfskunde houdt zich bezig met
ondernemen en management. Het eerste
addertje schuilt hier al onder het gras.
Ondernemen en managen, bedrijfsleiding
zijn begrippen die elkaar niet geheel
dekken. In bedrijfskundige opleidingen
kun je wel leren wat management is, maar
voor ondernemerschap is nodig een extra
dimensie van talent, durf en risico nemen.
Zoals in de taalkunde en aan het
conservatorium wel geleerd kan worden
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met taal en muziek om te gaan, zo kan
men nog niet verwachten dat daar grote
talenten, de Hemingways en de Mozarts,
opgeleid of'gemaakt' worden.
Twee dimensies zijn nodig: talent en
vaardigheid. Aan dit laatste vooral wordt
in de bedrijfskunde aandacht besteed.
Uit bestudering van uw opleidingsmateriaal krijg ik de indruk dat het goed is
om wat meer aandacht te vragen voor de
bedrijfskunde. Aan de jonge universiteit
Nijenrode, sinds 1946 business school,
hebben wij hoogst interessante jarenlange
ervaringen met het opleiden van technici
die van het hoger technisch beroepsonderwijs komen. Er is bij ons een aparte
CT-cursus van een jaar, waarin bedrijfskunde als kopopleiding wordt gegeven.
Wat houdt dit in? De eindtermen van de
studie zijn samen te vatten in de eis dat de
afgestudeerde CT'er op basis van
grondige kennis van en een inzicht in
onderdelen van relevante wetenschappelijke disciplines zelfstandig, zowel
als in teamverband op systematische en
integrerende wijze kan bijdragen tot het
voorkomen, beperken en oplossen van
problemen in bedrijven ter realisering van
gestelde doelen. Bedrijfskunde is een
betrekkelijk jonge tak van toegepaste
wetenschap die gebruik maakt van
interdisciplinaire werkwijzen. Dat wil
zeggen dat er steeds sprake is van een
samenspel van methoden, technieken,
redeneringen en concepten uit basis- en
afgeleide disciplines. Tot de eerste
categorie behoren naast technologie,
waarin Nijenrode in tegenstelling tot Delft,
Twente en Eindhoven niet geverseerd is,
onder andere: algemene economie,
sociologie, psychologie, politicologie,
culturele antropologie, sociale psychologie,
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Samenvatting
In de overheids- en non-profitsector is een grote belangstelling voor de bedrijfskunde ontstaan. Dit hangt onder andere samen met deregulering, afslanking,
fusievorming, herschikking, privatisering en verzelfstandiging. In bestuurlijke
kring staat daarbij de interne dienstverlening in het overheidsapparaat op rijks-,
provinciaal en gemeentelijk niveau centraal. En daarnaast het klantgericht
functioneren in het kader van nieuwe kwaliteitsnormen voor dienstverlening.
Van nabij heb ik deze ontwikkeling talrijke malen mogen meemaken.
Frappant vind ik bijvoorbeeld de jarenlange strijd van de Nederlandse
Spoorwegen, de PTT en de Gemeenten die systematisch vanuit een produktgerichtheid marktgeoriënteerd zijn gaan denken en handelen. Het gaat er daarbij
niet alleen om conceptueel anders te leren denken maar ook om het op gang
brengen van veranderingsprocessen om als organisatie anders te interacteren,
zowel intern als extern.

taalwetenschap, wiskunde, informatica,
recht, economische en sociale geografie.
Tot de afgeleide disciplines zijn onder
andere te rekenen: bedrijfseconomie,
commerciële economie, organisatiepsychologie, politieke risico-analyse, interculturele communicatie, (cross-culturele)organisatieontwikkeling, toegepaste taalkunde, management science waaronder
statistische analyse en operationele
research, automatische informatieverwerking, handelsrecht, belastingrecht,
internationaal recht en landenstudies.
In de bedrijfskunde onderkennen wij
probleemvelden, aandachtsvelden of subdisciplines. Hierin wordt getracht de interdisciplinairiteit te operationaliseren.
In onze universiteit sluit de indeling in
vakgebieden hier als volgt op aan:
- Management, Organisatie en Personeel
(MOP). (Hoe is een bedrijf georganiseerd?);
- financieel-Economische Beleidsvorming en Beheer (EEBB) Hoe komt een
bedrijf aan geld en hoc wordt het
beheerd?);
- Commerciële Beleidsvorming en
Marktonderzoek (CBM)
(Hoe definiëren wij onze Produkten en
diensten vanuit behoeftepatronen van
klanten? Hoe bevorderen wij klantgerichtheid? Hoe concurreren wij? Hoe optimaliseren wij de mix van marketinginstrumenten?);
- Bedrijf en Economische Omgeving
(BEO) (Hoe opereert een bedrijf in zijn
financiële en internationale omgeving);
- Bedrijf, Maatschappij en Overheid
(BMO) (Hoe ligt de ethische, juridische
en maatschappelijke verantwoordelijkheid
van het bedrijf);
- Kwantitatieve Methoden (KM) (Wiskunde, statistiek, operations research,
methodologie, informatica);
- 'foegepaste Taalkunde (TT) (Frans,
Duits, Engels en Spaans);
- lichamelijke Opvoeding (LO).

Uit de vragen achter de vakgebieden kunt
u een eerste indruk krijgen van de
betekenis welke deze kunnen hebben voor
de beleidsvorming en bedrijfsvoering in
het waterleidingbedrijf. Uit de genoemde
aandachtsvelden zijn vcrgelijkings- en
toetsingscriteria af te leiden voor u.
Vergeet EO niet want daar behandelen wij
onder andere stressbestendigheid.
De differentiatie vraagt om extra aandacht
voor de integratie. Daartoe is een apart
vakgebied in het leven geroepen: ondernemingsstrategie. De werkwijze bij de
leerprocessen is bovendien zo gekozen dat
integratie wordt bevorderd. Er wordt veel
gewerkt met cases, bedrijfsspelen, rollenspelen, stages, integratieblokken, projecten
en afstudeeropdrachten.
Bij de studie houden wij uiteraard het oog
op ondernemerschap. Bij het bekende
werk van Peters en Waterman voor
Excellente Ondernemingen schijft
J. de Soet, directeur van de KLM dat het
bij ondernemen gaat om acht kenmerken
die alle neerkomen op 'goed oudllollands koopmanschap':
- De klant is koning.
- Beter kleine baas dan grote knecht.
- Geen woorden maar daden.
- Het draait om mensen.
- Zelfde handen uit de mouwen steken.
- Eenvoud is het kenmerk van het ware.
- Schoenmaker, blijf bij je leest.
- Vrijheid in gebondenheid.
Deze kenmerken zijn illustratief voor de
ondernemingsattitude. Bedenk dat het
vaak gaat om gevechtsconcepten.
Nodig om in felle concurrentiestrijd en
klantgerichtheid overeind te blijven en zo
mogelijk te groeien. Bedenk ook dat niet
alleen klantgerichtheid maar ook professionaliteit bij het concurreren voor waterleidingbedrijven van het grootste belang
is. De waterleiding bevindt zich in een
spanningsveld van afweging van maatschappelijke belangen. De grote bedreiging zit hem niet alleen in de ver-
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vuiling. Ook bij het veilig stellen van
areaal en vergunningen moet worden
voorkomen dat men aan het kortste eind
trekt.
Enkele gedachten als bedrijfskundige
over het waterleidingbedrijf
Door uw organisatoren is mij de gelegenheid geboden om mij gedocumenteerd
voor te bereiden op deze voordracht.
Zo hebben de afgelopen weken onder
andere dertien opleidingsmodules voor de
Hogere Waterleidingtechniek van de
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland VEWIN
mijn studeerkamer opgeluisterd.
Daarin worden typisch technische onderwerpen behandeld zoals: 1. Hulpwerktuigen, 2. Chemie, Bacteriologie en
Biologie, 3. Rechts- en wetskennis,
4. Vloeistofmechanica, 5. Waterzuivering,
6. Materialenkennis, 7. Reinwaterberging, 8. Informatie- en
beïnvloedingstechniek, 9. Bedrijfseconomie, 10. Distributie, 11. Waterwinning, 12. Transport en 13. Drinkwaterinstallaties.
In module 9 vind ik een benadering die
wat op bedrijfskunde lijkt. Maar in het
licht van datgene wat ik hierboven verteld
heb, zal het duidelijk zijn dat de monodisciplinaire benadering schraal afsteekt
bij wat wenselijk is. Nu weet ik wel dat er
nog wel wat meer gebeurt dan wat hier
naar voren komt. Maar toch weet ik uit
ervaring met bijvoorbeeld onze CT'ers
hoe belangrijk het is om nu juist boven op
zo'n technische ondergrond een bedrijfskundige context op te bouwen.
Mijn eerste suggestie is dan ook: moeten
wij niet eens denken aan een veertiende
module? Wat dat inhoudt is hopelijk uit
het bovenstaande duidelijk geworden.
Organisatietalent is een groot goed en
moet onderbouwd worden met skills
In moderne ondernemingen probeert men
met het oog op de decentralisatie van
grote concerns zelfs het entrepreneurschap te verleggen in de vorm van
intrapreneurschap. Dat wil zeggen dat ook
op de lagere niveaus eigen initiatief, teamprestatie en lot op zekere hoogte risico's
nemen wordt gestimuleerd. De verantwoordelijkheid wordt participatief
ingevuld. Dit is een interessante ontwikkeling voor het waterleidingbedrijf.
Politici hebben doorgaans weinig of geen
verstand van modern management. Als er
onvoldoende professionaliteit van waterleidingszijde ter ondersteuning wordt aangeboden dan kan het gebeuren dat er
slechte beslissingen genomen worden.
Een voorbeeld zien wij in het streven naar

steeds grotere eenheden. Dit is in ondernemingsland nu juist achterhaald. In vele
gevallen is men hierop teruggekomen en
probeert men in de vorm van wat kleinere
units een actieve levende, niet-burcaucratische intrapreneurvruchtbare werkstijl
te bevorderen. 'Small is beautiful' zei
Schumacher al. Dat wil niet zeggen dat
men staffaciliteiten niet zou kunnen
bundelen. Maar de noodzaak daartoe
behoeft nog niet automatisch in te houden
dat nu maar alles in een groot bureaucratisch systeem moet worden ondergebracht. De bedrijfskunde zou bij het
doordenken van organisatiestructuren en
van veranderingsprocessen wellicht van
dienst kunnen zijn.
Klantgerichtheid professioneel bekeken
Naast dit interne-organisatorische aspect
zou ik thans iets over het externecommunicatieve aspect willen zeggen.
Het gaat hierbij om dat deel van het
ondernemen dat wel eens als de kern
wordt gezien. L* vindt het aan het begin
van deze voordracht. De directeur van de
KEM zette het ook bovenaan bij zijn
inventarisatie. Het gaat om klantgerichtheid. Een attitude waar men in ondernemingsland mee vertrouwd is. Dank zij
concurrentie op straffe van ondergang.
Ook daarover kan de bedrijfskunde ons
veel leren. Denk hier aan de subdisciplines marketing en ondernemingsstrategie.
Er zijn drie verschillende betekenissen
van marketing. Ten eerste marketing
conceptueel, ten tweede marketing
operationeel en ten derde marketing als
toegepaste wetenschap, als kunde, als
overdraagbaar vakgebied.
Marketing conceptueel gaat over marktgerichtheid. Dit is doorgaans één van de
vier fasen in de ontwikkeling van ondernemingen. De eerste fase is die van
produktgerichtheid en in het verlengde
daarvan (ten tweede) verkoopgerichtheid.
Deze twee beginfasen staan in scherp
contrast tot de derde en vierde oriëntatiefasen: die van marktgerichtheid en ten
vierde de sociaal/ecologische marktoriëntatie. Het gaat hier om de definitie
van de sociale werkelijkheid. Om de
identiteitsvraag van de organisatie als
geheel. De Amerikaanse professor Levitt
sprak van bijziendheid, van marketing
myopia bij ondernemingen in de eerste
twee fasen. Hij liet zien dat ondernemingen in de vernieling geraakten
doordat zij eenzijdig produktgericht
waren. De /Amerikaanse spoorwegen
maakten die fout. Zij definieerden het
antwoord op de identiteitsvraag bij uitstek
'What business are we in' als: 'Wij zitten

in de spoorwegbusiness'. Zij wisten alles
als goede technici van locomotieven, rails,
stations, kolen enzovoort, enzovoort.
Zij hadden hun werk anders moeten
definiëren volgens Levitt en wel vanuit de
behoeftepatronen van de klant en de
vraag moeten beantwoorden met
'Wij zitten in de transportbusiness'. Als zij
dat gedaan hadden dan zouden zij een
totaal andere analyse gemaakt hebben van
hun concurrentiestrijd. Immers vliegtuigen, boten, vrachtauto's, personenauto's
zouden zij bij hun marktanalyse en
toekomstplannen hebben betrokken en
dat zou tot andere ondernemingsstrategieën hebben geleid. Ik breng u in
herinnering wat er gebeurde toen de
Nederlandse Spoorwegen in de jaren
zeventig dit voorbeeld ter harte namen en
uitgebreid activiteiten gingen organiseren
om de klant voor transport per spoorweg
te winnen met gerichte argumenten
binnen het krachtenveld van de transportconcurrentie. De gigantische ommezwaai
bij de PTT heb ik van dichtbij mogen
meemaken. Ook daar telefoonwinkels,
diversificaties van Postbankactiviteiten, te
veel om op te noemen. Sinds enkele jaren
ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van city marketing als professioneel vakgebied met als doel succes in
de gevechten om de vestiging van binnenen buitenlandse ondernemingen voor
gemeenten. Ook daar bestuurlijk uiterst
professionele functionarissen die konden
profiteren van handreikingen vanuit de
bedrijfskunde.
Hoe zit het met de waterleidingbedrijven?
'What business are you in?' In water? Of
in het voorzien in de levensader bij uitstek
van alle Nederlanders? Is uw business
misschien leven, misschien zelfs overleven, of gewoon maar de kwaliteit van
het leven?
Ik denk hierbij aan de inspirerende rede
uitgesproken tijdens de viering van het
veertigjarig bestaan van de IWSA te Nice
op 8 september 1987 van Joël de Rosnay
over:
- water en de oorsprong van het leven;
- water en het lichaam een
communicatiesysteem;
- water en de menselijke beschaving;
- water, een levenskracht van de aarde;
- water en de toekomst van het leven,
erfgoed en vervuiling.
Ik denk ook aan het pas verschenen boek
van Jan Tinbergen: 'Kunnen wij de aarde
beheren?'.
Ik denk aan de functie die de waterleiding
heeft. Te voorzien in een schrijnende
behoefte aan professionaliteit bij een
krachtig tegenstuur tegen sterke krachten
die de onbeheersbaarheid in de hand
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werken. Ik denk aan het onuitgesproken
vaak onbewuste en daarom in uw kring
nog niet tot uitgangspunt voor een
strategie geworden appèl om op de gong
te slaan. Van u te laten horen. U bent de
professionele stem van ons allemaal!
Doch uit uw communicatie blijkt niet dat u
op deze wijze uw identiteitsvraag aanpakt.
Laat van u horen, gericht, overtuigd en
met kracht.
De definitie van uw sociale werkelijkheid
is bepalend voor uw doen en laten.
Nu is er met uw ondernemingen iets
wonderlijks aan de hand. De eerste fase
van de ontwikkelingscyclus: produktgerichtheid is volop actueel. Maar daarnaast is het sociaal/ecologische bewustzijn
uit de vierde fase zeer duidelijk herkenbaar. Als bedrijfs- en marktkundige mis ik
echter de tussenfasen. Ik mis uw marktgerichtheid. Het technologisch en het
sociaal-ecologisch kader is er doch zonder
de expliciet-bewuste attitude dat u dit alles
doet voor uw klant. Hoogstens, kijk maar
naar de bestuurderen in de vele jaarverslagen die ik gelezen heb, heeft u een
afgeleide functie. Uw business is
misschien wel een 'politicians business' en
geen 'consumenten en industriële klanten
business'. U bent gehoorzame uitvoerder
van de politiek wellicht. Dat is mischien
ontzettend goed. Maar het zou ook wel
eens fout kunnen zijn of iets daar tussen
in. Ik oordeel niet. Ik reik slechts vraagtekens aan, bouwstenen voor de ontwikkeling van een eigen, uw eigen
strategie.
Ik kom nu tot de tweede betekenis van
marketing.
Marketing Operationeel. Daarbij wordt
misschien duidelijker waar zwakke punten
kunnen zitten in een beleid.
Marketing conceptioneel gaat over
attitude. De operationalisatie daarvan is
een ander vraagstuk.
Bij het in de praktijk brengen van het
marketing concept gaan wij uit van een
beslissingsproces dat doorgaans uitmondt
in een marketingplan. Daarin zijn een
aantal stappen te onderkennen:
- bepaling van doelgroepen of
segmenten,
- ontwikkelen van positionering van het
produkt, daarbij wordt het produkt niet als
iets technisch gedefinieeerd maar in
termen van behoeftepatronen van
consumenten en industriële afnemers,
- produktontwikkeling gericht op de
behoeftepatronen,
- prijsbeleid,
- distributiebeleid,
- communicatiebeleid,
- participatiebeleid; doen wij alles zelf of
samen met anderen,

- personeelsorganisatie in dienst van de
klantgerichtheid.
Op ieder van deze onderdelen zijn zeer
uitgebreide beschouwingen te geven.
In dit kader beperk ik mij tot een enkele
opmerking over communicatiebeleid.
Ik weet inmiddels dat uw werk op dit
terrein onder de naam voorlichting
indrukwekkend is.
In het jaarverslag 1986 van het Waterleidingbedrijf Midden Nederland lees ik
onder voorlichting naast een aantal
activiteiten voor de interne voorlichting
ook: 'Tezamen met andere openbare
Nutsbedrijven werd het blad Energie en
Water uitgegeven, dat in ons voorzieningsgebied huis-aan-huis werd verspreid. Met pers, radio en televisie
bestonden goede relaties. In het verslagjaar werd - in het raam van de reorganisatie - begonnen met de opzet van een
afdeling 'Klantenservice', die onder
andere een centrale rol zal gaan spelen bij
de klachtenbehandeling. Naar verwachting
zal deze afdeling in de eerste helft van
1987 van start kunnen gaan. Ook in
andere jaarverslagen kunnen we zien dat
de vergelijkbare activiteiten op gang zijn
of op gang komen. In vele jaarverslagen
kom ik vergelijkbare activiteiten tegen.
U zou bij dit soort aanpakken het oor eens
te luisteren moeten leggen bij ondernemingen. Ik kan u al voorspellen dat u
kritiek kunt verwachten op de term voorlichting. Dat is in de ogen van ondernemers en verouderd begrip. Het houdt
eenwegscommunicatie in van de zender
naar de ontvanger. Typisch iets dat bij de
verouderde produkt/verkoopgerichtheid
hoort. Ja, zult u tegenwerpen, wij luisteren
toch ook naar klachten. Maar dat is wel
passief en nog steeds geen actief op het
marketingconcept gebaseerde interactie
met afnemers.
Daarvoor is een integraal communicatieplan nodig gebaseerd op, wat wij noemen
de corporatie indentity. Hen vakterm, die
refereert aan de vraag 'What business are
we in'. Het gaat om het hierboven
genoemde antwoord op de identiteitsvraag. Hoe definiëren wij ons in termen
van behoeftepatronen en hoe communiceren wij over onze gedefinieerde functies
met doelgroepen. Daarbij hoeft het niet
alleen om afnemers te gaan. Alle groepen
die 'at stake', die betrokken zijn kunnen in
het communicatieplan worden opgenomen. Dit is van belang voor een consistente afstemming. Voorlichting is in
zo'n plan slechts een onderdeel.
Naast voorlichting moeten ook de andere
instrumenten van de communicatie-mix
op elkaar worden afgestemd.

Wij komen hier terecht in talrijke disciplines die geïntegreerd moeten worden.
Te denken valt aan bijvoorbeeld public
relations, direct marketing, reclame,
industriële koopprocessen, marktonderzoek, marketing en ondernemersstrategie.
Veelomvattend, en verreikend en verrijkend mits bedrijfskundig verantwoord
afgestemd.
Voor de derde betekenis van marketing die van toegepaste wetenschap - verwijs
ik naar mijn uiteenzetting over de bedrijfskunde. Ik beperk mij thans tot enkele slotopmerkingen, een korte samenvatting in
de vorm van zes stellingen als basis voor
een verdere discussie.
Zes stellingen als basis voor verdere
discussie
- Bij denken over doen in de toekomst
van de waterleidingbedrijven in ons land
hoort een voordurend toetsen van eigen
beleid aan dat van andere overheids- en
non-profitsectoren. Vergelijking met overheidsbedrijven voor gas, elektriciteit, met
PTT, met gemeenten en vele andere sectoren toont aan dat klantgerichtheid meer
is dan voorlichten alleen.
- Bij het denken over doen in de toekomst hoort echter ook een voortdurend
toetsen van eigen beleid aan dat van
ondernemingen waarbij winst als
parameter voor succes geldt. Van vrije
ondernemingen die moeten overleven in
harde concurrentiegevechten kan worden
geleerd dat produktoriëntatie als antwoord
op de identiteitsvraag van een onderneming tot verzwakking en faillissement
kan leiden. De identiteit van het waterleidingbedrijf - het antwoord op de vraag
'what business are we in' - is niet 'wij
maken water', maar 'wij scheppen de
voorwaarden voor het leven zelf. Klantgerichtheid betekent klanten bewust
maken van die functies in de taal van de
klant die anders is dan de taal van waterleidingingenieurs.
Ondernemingen beschikken over een uitgebreid arsenaal van instrumenten om de
communicatie met klanten ie optimaliseren. Daar valt veel van te leren.
- Communicatie, interactie en beïnvloeding moeten ook worden verbeterd
om ervoor te zorgen dat waterleidingbedrijven in de strijd om conflicterende
interessen zich alert en professioneel
opstellen zodat hun wensen voor vergunningen bij de maatschappelijke afwegingen optimaal worden gehonoreerd.
Ook in de waterleiding sector heerst zo
gezien hevige concurrentie.
De waterleiding moet zich profileren als
levensader. Dat moet de consument
• Slot oppagina 146
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Van belang isnog, dat de mineralisatie van
organische stof tevens onder andere NH 4 en
P 0 4 oplevert. C H 2 0 in de reactievergelijkingen van tabel V isnamelijk een
vereenvoudiging van CH 2 0(NH 3 ) y (H 3 P04) z ,
op zich nog een grove versimpeling van de
samenstelling van organisch stof.
Ammonium en fosfaat zijn echter vanaf
niveau 3,dus in elk anoxisch milieu redelijk
stabiel respectievelijk mobiel. In oxisch.
(sub)oxisch en suboxisch milieu kan NH 4
namelijk worden omgezet in N 0 3 en wordt
P 0 4 dikwijls in sterke mate gebonden aan de
stabiele, omniprésente ijzerhydroxide-huidjes
om zandkorrels.
Geochemische evenwichtsberekeningen
Met min of meer complete wateranalyses en
nauwkeurige pH-metingen in situ, ishet
mogelijk na tegaan ofhetwatcraldan nietin
chemisch evenwicht verkeert met diverse
mineralen, die deel uit (kunnen) maken van
het korrelskelet. De liggingvandit evenwicht
is belangrijk, omdat dan duidelijk kan
worden welke reacties het water al ondergaan heeft en welke nogzouden moeten
volgen. De verzadigingsindex van water voor
een mineraal (SI m j nera |), isgedefinieerd als:
SImineral = log( IA P / K m i n c r a l )

(8)

waarin:
IAP
= ion activiteitsprodukt in onzuiver
water, berekend uit gemeten concentraties
^mineral = oplosbaarheidsconstante in zuiver
water bij gegeven temperatuur.
Dit houdt in, dat water met een SI = 0in
evenwicht verkeert, bijeen SI < 0 onderverzadigd isen het mineraal verder kan
oplossen en bij een SI > 0 oververzadigd is
en het mineraal zou kunnen afzetten.
Eén van de uitstekende en onontbeerlijke
computerprogramma's die iteratief voor een
multicomponentensysteem de speciëringen
vele relevante mineraalevenwichten
berekent, isWATEQF gepresenteerd door
Plummer et al [1976].
De evenwichtsberekeningen kennen
natuurlijk ook problemen. Zo blijft het
uiterst moeilijk rekening te houden met
organische complexen (bijvoorbeeld met Fe,
Mn, P 0 4 en Si0 2 ). De vaste fasen zijn
meestal niet zuiver, met resistente huidjes
bedekt of vertonen verschillen in kristallisatiegraad, met gevolgen voor hun oplosbaarheid. En een uiterst trage reactiekinetiek
kan in een bepaald systeem het bereiken van
evenwicht verhinderen. De chronische oververzadiging van ons grondwater aan kwarts
vormt een goed voorbeeld.

Het vervolg van dit artikel, met praktische
voorbeelden uit Nederland verschijnt in een
van de volgende afleveringen van H 2 0.
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- Waterleidingbedrijven zouden systematische en grondige bedrijfskundige trainingen moeten volgen op het terrein van
ondernemerschap, van moderne
managementmethoden en van moderne
externe communicatie. Dit moet planmatig
worden aangepakt. Het gaat om attitudeverandering, dat betekent de ontwikkeling
van programma's voor efficiency- en
effectiviteitsvergelijkingen en trainingen
met de hier boven aangegeven methoden.
Opleiden omvat veel meer dan lezen en
luisteren. Denk aan de veertiende module.
Denk ook aan de noodzaak van attitude
verandering door middel van
competentiegerichte didactiek (cases,
bedrijfsspclen, rollenspelen, stages,
inlegratieblokken, afstudeeropdrachten,
projecten). Er moet een landelijk
programma komen voor deze bedrijfskundige aanpak.
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Hij zijn afscheid wegens pensionering is
de heer ing. W. Kats het Ridderkruis in de
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Ondernemerschap
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bewust gemaakt worden. Vanuit dat perspectief staat de organisatie sterker in
onderhandelingen, lin werpt zich doelbewust op als professionele behartiger van
milieubelang en spreekbuis. Aan professionaliteit is grote behoefte. Hoe doe je
dat. Door toepassing van moderne
marketing- en communicatietechnieken
op grond van consumenten-onderzoek.
Zoals bijvoorbeeld image-analyse.
- Van ondernemingen kan ook veel worden geleerd op het terrein van modern
management binnen de bedrijven intern.
- Hij de vergelijking van het waterleidingbedrijf met ondernemingen kan de
bedrijfskunde denkwijzen en toetsingscriteria aanreiken, zowel voor interne als
voor exierne activiteiten.

De heer Kats heeft sinds 1977 bij GW
gewerkt als bedrijfsleider van de in 1976
gereedgekomen Plassenwaterleiding. In
deze 11 jaar heeft hij zich veel beziggehouden met de waterkwaliteit van de
Loosdrechtse Plassen. Ook in zijn vorige
functie als hoofd van de afdeling
Onderzoek en Technologie van de Dienst
Milieubeheer bij de provincie Utrecht
heeft hij veel te maken gehad met dit
plassengcbied. Samen met medewerkers
van GW stelde hij in 1973 het rapport
'Veiligstelling van de kwaliteit van het
water van de Loosdrechtse Plassen' op.
Dit rapport heeft uiteindelijk geleid tot de
defosfatering van het oppervlaktewater in
de Loosdrechtse Plassen.

