VERSLAG

KVWN-VOORJAARSCONGRES IN HET TEKEN VAN SAMENWERKEN

Schmitz:nadenken over
Europese opslag op
m3-prijsvan drinkwater
MoetNederlandofzelfsheelEuropahetTransevoorbeeldvollenenstructureeleencentopdekubiekemeterpnjsvoordrinkwaterzettenvoordeaanpakvandewereldwatervraagstukkenendaarmee
voorhetbehalenvandemillenniumdoelstellingen?Dievraag legdeVEWIN-directeurSchmitzneer
bijdeaanwezigenophetKVWN-voorjaarscongres opz6meiinNemoinAmsterdam.Datcongres
stondinhettekenvansamenwerkenenhetbinnenhalenvanjongeren bijdevereniging.
Schmitz maakteduidelijk datdeaanpak
vanuitdeNederlandsedrinkwatersector in
dedoordetsunamigetroffen gebieden in
Indonesiëmoeizamer verlooptdan verwacht
was.Beslotenisdehulp teconcentreren op
viergebieden:Atjeh Utora,Meulaboh, het
eilandje NiasenSimeuleu.In sommige
delenvandegetroffen regio'svaltvolgensde
directeur vanVEWINeenvoudigweg niets
meeropteknappen,omdater niemand
meerwoont enernietsmeerovereind staat.
Schmitz koppeldedezehulp aandemillenniumdoelendiezichonderandere richten
opeenveelbetereverdelingvanzoet water
overdewereld.Nederland heeft zichverplichtvoor2015intotaal50miljoen mensen
vanschoondrinkwater ensanitairevoorzieningen tevoorzien.Ookdatdoelisverrevan
eenvoudigtebereiken.Schmitzzietveelheil
inhoogstaand technologisch onderzoekom
meerdrinkwater temaken,metnamedoor
ontzoutingvanzeewater.Hijverweesdaarbij naardedoorderijksoverheid geopperde
technologischetopinstituten. Ombinnende
drinkwatersector daarvoorinaanmerking te
komen,moetergezamenlijk opgetreden
worden,zobenadrukte deVEWIN-directeur.
TonBoonvanOchsee,dieministerVan
Ardennevan Ontwikkelingssamenwerking
verving,pleitteeveneensvoor samenwerkingmetprivatebedrijven. Hij noemdeeen
voorbeelddatdedagdaarna(27mei)
bekrachtigdzouwordendoorhet tekenen
vaneenovereenkomst,waarbij 280.000inwoners indeIndonesischestadPekanBaru,
(noordoost-Sumatra)voorzienkunnen wordenvanschoondrinkwater en riolering.
Overigensverdubbelt hetministerie het
bedragvan4,5miljoen eurodatdedrinkwatersector inNederland inAtjeh stopt.

Gastspreker ophet KVWN-voorjaarscongreswasKathrynMcCain,dedirecteurvan
deNoord-Amerikaanse drinkwatermaatschappijAWWA.Zijgafeenoverzichtvande
problemenwaarmeededrinkwatersector in
deVerenigdeStatengeconftonteerd wordt,
zoalshetfeitdatveelmensenjuist in regio's
willengaanwonenwaarweinigwatervoor
handen is(alsvootbeeld noemdezeonder
meerLasVegas).DatveelNoord-Amerikanenhetkraanwatetnietvertrouwen en filterenmaakteMcCainzichtbaar kwaad."We
leverenschoondrinkwater endat verpesten
zedoorfilters tegebruiken diezenietofniet
bijtijds schoonmaken."Maaréénvande

BurgemeesterCohenvanAmsterdamkon
hetnietlatenomdebestuurlijke samenwerkingtussen Waterleidingbedrijf
AmsterdamendeDienstWaterbeheeren
Rioleringtenoemenalshétvoorbeeldvoor
derestvanNederland.Henbindtmeerdan
henscheidtenbovendienwerkenzeefficiënteralszesamenwerkendanwanneerze
alsapartebedrijvenblijven werken,aldus
Cohen.

grootsteproblemenwaardeAWWAmee
kampt,isdehogegemiddelde leeftijd vande
medewerkers,namelijk47jaar. Kathryn
McCainvreestdatbinnen afzienbare tijd
veelkennisenervaringuitde bedrijfstak
verdwijnt ennietopgevuldwordtmet nieuwekennisenervaring.
Datprobleemspeeltookin Nederland.
EenredenvoordeKVWNomhetniet alleen
oversamenwerken tehebben,maarookover
hetaantrekken vanjongedeskundigen inde
drinkwatersector:de'young ptofessionals'.
Maarliefst 18jongeren,althansjonger dan
35jaar,waren ophetcongres afgekomen,
wellicht ookaangetrokken dooreen loterij
waarmeezeeencongresnaarkeuzekonden
kiezen.KVWN-voorzitterMartien denBlankenhadereerlijkgezegdminder verwachr.
ToineRamaker(Kiwa),zelféénvandiejongeren,had hetKVWN-ledenbestandkritisch
bekekenenkwamtotdevolgende cijfers:
vande1.250ledenisslechtséénprocent student enzevenprocentjongerdan35jaar.De

TonBoonvanOchsee,metopdeachtergrondVEWIN-directeurTheoSchmitzendagvoorzitterDickSprong.

helft vandeleden istussen40en50jaar oud.
Overigensisongeveerdehelft vande
KVWN'erswerkzaam bij waterleidingbedrijven enalstweedegrotegroepongeveer
eenzesdewerkzaam bijadviesbureau's.Tot
slotisachtprocentvandeleden vrouw.
Binnenvijftottienjaarwordteenuitstroom verwachtvandebabyboomers.Dan
ontstaan vacatures,dieernu veelteweinig
zijn, aldusRamaker.Jongerenwillenmisschienwelindewatetsectorgaan werken,
maarerzijn veelteweinigvacaturesopdit
moment.Deinstroom vannieuwe studenten bij specifieke wateropleidingen in
Nederland isvrijstabiel.Voorde technische
opleidingen daaldedeinteressewel flink,
metzo'n40procent.Alséénvandeweinige
ptaktijkvoorbeelden noemdeToineRamaker
decarrièrevande70studenten dieHansvan
Dijk(TUDelft) opleidde:vanhengingener
bijna 50werken bijcommerciële waterbedrijven enslechts 13 bijdepublieke waterleidingbedrijven.
Dejongeren vannuzoeken ineen baan
volgensRamakervooraldemogelijkheid tot

intellectuelegroeiencreativiteit.Het salaris
komt opdetweedeplaats.
LilianevanLietvanhet onderzoeksbureauSARVgingdieper inopdezieleroerselen
vandejongere.Jongerenzijn niet langmeer
vooréénfunctie enthousiast temaken.Door
deenormeveranderingen indeverspreiding
vaninformatie doordevelecommunicatiemiddelen endedaarmeevaakgepaardgaandeoppervlakkigheid vancontacten zijnjongerensnelenthousiast, maarookweersnel
weg.
JanPasschier,professor indemedische
psychologieaanhetErasmusMedischCentrum inRotterdam,gafdeaanwezigen een
humoristische lesoverdebiologischeen
psychologischewortelsvansucces-en faalfactoren inpartnerships.Zijn boodschap
wasdatvooralemotioneleintelligentie telt
incontacten,vethoudingenenrelaries.«f
Foto's: Einicl vanLint /
Waterleidingbedrijf Amsterdam

NaafloopvanhetKVWN-voorjaarsconqresinNemowerdinhetScheepvaartmuseuminAmsterdameenovereenkomstbekrachtigdwaarinzoweldeNVAalsdeKVWNenAWWAbelovenzichintezettenomsameneen'Young
professionalnetwork'teontplooien.V.l.n.r.FlorriedePater(NVA),KathrynMcCain(AWWA)enMartietidenBlanken(KVWN).
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Risicobeheersing
inplaats van
dijkverhogingen
bestaandesamenwerkingsverbandenenrivierverruimiiysprojectenzijnnietvoldoendeomte
beschermenre,genhoogwater.Dekansopoverstromingenblijft. Daarommoet^ewerktwordenaanrisicobeheersingenmeersamenwerking
opEuropeesniveau.Zoluidtdeconclusievan
hetinternationalesymposiumoverhoogwaterbeschermingdatvan25totenmet27mei
plaatsvondinNijmegen.
Inplaatsvanalleenmaat te strijden
tegen hetwatet enhetsteedsvetdetverhogenvandedijken, moetereenintegraleaanpakkomen metveelaandacht voot het
bepetkenvanslachtoffers enschade,vonden
dedeelnemers.Daarommoetgewelktwordenaanhetverderontwikkelen van(intetnationale)waarschuwingssystemen enook
moetenbouwwijzen worden geïntroduceerd
diewatetschadeaaninboedelengebouwen
naovetstromingen beperken.Verderkan het
inttoduceren van hoogwatetschadeverzekeringenenoversttomingsrisicokaarten burgersenbedrijven aanmoedigen hierinzelf
verantwoordelijkheid tenemen.Tenslotte
moet meet multidisciplinair onderzoek uitgevoerdworden,zoalsonderzoeken die
socialeeneconomischeaspecten combineten.
Hetwasdederdekeerdat beleidsmakets,
beheerders,uitvoerdersenonderzoekers,in
totaalzo'n300mensen,bijelkaar kwamen
omkennisuit tewisselenensamenwetkingsverbanden aantegaanmet betrekking
tot hoogwatetbescherming. Dedeelnemers
aanhetsymposium kwamen vanoverde
helewereld:Europa,China,Japan,Afrika en
deVerenigdeStaten.

Wetsus
TenonrechtemelddeH20inhetvotigenummerdatWetsuseendoorhetMinisterievanEconomischeZakenopgezetengefinancierd kennisinstituut inLeeuwatdenis.DatzouWetsus
graagwillen,maarvooralsnogheeft hetinstituutzichalleenconform hetzogehetentechnologischtopinstituutmodel vanEconomischeZakengeorganiseerden gefinancierd.
Op20meijl.promoveerdedeeersteWetsus-AIO.HetgaatomRonaldJansendiesuccesvolzijn
proefschrift overkleurverwijderinguitdrinkwatetvetdedigde.Hijwasdelaatstetweejaar
gedetacheetd bijhetwatetkenniscentrum.«[

Sindshet votigesymposium overhoogwatetbescherming,dat in 2002in Beijing
plaatsvond,zijn er554overstromingen
geweest,waarbij 18.500slachtoffers te
betreuren warenendeschadeopliep tot24
miljatd dollat.
Hetvolgendeinternationale hoogwatetsymposium wordtin 2008inCanadagehouden. «
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