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STUDIE IN OPDRACHT VANECONOMISCHE ZAKEN

'Nederlandswatercluster
nognietexcellent*
Waterzakenzijnindeajgelopenjaren inNederlandsteedsmeerindebelangstellingkomentestaan
endeinternationalewatersectorlaateensterkegroeizien.InNederlandzijntientallenorganisaties
diehetbelangvaneendeelaspectvanhetwaterbehartigen,maartochblijft deeconomischeontwikkelingvandeNederlandsewatersectorachterbijdeinternationalegroei.Verschillendeinstanties
proberendittijtekeren.
BinnenhetNetherlandsWater Partnership(NWP)werkenbedrijven, kennisinstituten,overheidenngo'ssamenomeentoekomstvisie teontwikkelen met hetdoelom
deomzetvandeNederlandse waterexport in
vijfjaar teverdubbelen.Dewatersector is
door hetInnovatieplatform (samenmetde
maritiemesector)totéénvandeviersleutelgebiedenbenoemd.Indit kaderheeft het
MinisterievanEconomischeZakendeeconomischebetekenisvoorNederland vande
waterzuiveringstechnologiesecror in kaart
gebracht.BinnendeEuropeseCommissie
staatwaterhoogopdeagendaen middels
hetWaterSupplyandSanitation Technology
deelvanhetEuropeanTechnology Platform
wordtdewateragendavanhetje KaderprogrammavandeEuropeseUnie voorbereid.

genotmiddelen hebbeneentotaleafzet van
65miljard euro.
Debedrijven eninstellingen indesector
voereneenbreedscalaaanactiviteiten uit.
Daarnaastheeft 60procenrminder dan50
medewerkers indienst.Voorhetmidden- en
kleinbedrijfzijn inNederland devolgende
afzetmarkten inafnemende betekenisvan
belang:drinkwatervoorziening (1.310miljoen euro),huishoudelijk afvalwater (710
miljoen),leidingen enriolering(610miljoen),industriëlewatervoorziening(540miljoen)enindustrieel afvalwater (460miljoen).
Voordebuitenlandseomzet vandeze bedrijvenzijn deindustriële watervoorziening
(790miljoen),drinkwatervoorziening(260
miljoen) enindustrieel afvalwater (240miljoen)het belangrijkst.

Ruimnegenmiljard euro
HetEconomischInstituut voorhetMidden-enKleinbedrijf(EIM)heeft recentelijk
inopdrachtvanEconomischeZakeneen studieuitgevoerdnaardeeconomischebetekenisvanwaterzuiveringstechnologie voor
Nederland.Zo'n 1.453Nederlandse bedrijven
eninstellingenbehalengezamenlijkeen
omzetvan9,1miljard europerjaar inde
waterzuiveringssector (tweeprocentvanhet
bruto binnenlandsproduct),waarvanzeven
miljard euroinhetbinnenland en2,1 miljard euroinhet buitenland.
Publiekebedrijven,waaronder dedrinkwaterbedrijven endewaterschappen,
hebbeneenaandeelvanbijna32procent
indetotaleomzet;ingenieurs-enadviesbureausbehalenbijna zevenprocenten61procentvandeomzetisafkomstig van 1.387
bedrijveneninstellingen(intotaal5,6miljard).Dehuidigeomvangvandewaterzuiveringssectorwijsternietopdatwenualte
makenhebbenmeteenenormegasbel.Ter
vergelijking:defabrikanten vanvoedings-en
l8

| H 2 0 f, 1 2 0 0 6

Groteinternationale vijver
Deomvangvandesector inNederland
betreft slechtseenheelkleingedeeltevande
wereldwatermarkt. Wehebben temaken
meteenhelegrotevijver. Debehoefte inde
internationale watermarkt aan waterzuiveringisenormgroot.In2000bedroegde
totalemondialeomzet voor drinkwatervoorziening(158miljard euro)en afvalwaterbehandeling(136miljard) circa294miljard.
Bovendiengroeidedewereldmarkt deafgelopenjaren elfprocent.Deverwachtingis
datdietrendzichdoorzet.

Excellent
EconomischeZaken heeft devraag
gesteldofmomenteel sprakeisvaneen technologisch'excellentcluster'. Technologische
excellentieookvanuit internationaal perspectief Eentechnologisch 'excellent cluster'
kenmerktzichdoordeaanwezigheid in
Nederlandvanexcellentekennisen kunde
ophetgebied van waterzuiveringstechnologie,hetbestaanvantoonaangevende Neder-

landsebedrijven opditgebiedmeteenbetekenisvolleomzetvoordeNederlandseeconomieéneenrelatiefhogematevaninnovatievandebedrijven enkennisinstituten en
relatiefgoedescoresop wetenschappelijk
gebied.Metdekenmerkenvaneen dergelijk
cluster isNederland instaatom internationaalsterktegroeien.
Opbasisvandehuidigeuitkomsten van
hetonderzoekdoorEIMmoetdevraagvan
EZechterontkennend worden beantwoord.
Vandebijna 1.400bedrijven en instellingen
inNederland werken circa350bedrijven in
meerofminderemateaanresearchen ontwikkelingvanheteigenproductofin
opdracht vanderden.Ditzijn voornamelijk
kleinebedrijven, die14procentvandetotale
Nederlandse omzet vertegenwoordigen.
Detechnologischepotentieisaanwezig
ominnovatie teversterken endaarmeede
economischebetekenisverder telatengroeien.Oponderdelen iswelsprakevantechnologischeexcellentie,ookvanuit internationaalperspectief.DeNederlandse kennisbasis
isgefragmenteerd endeactorenzijn gemiddeldgenomen nietinnovatiever dande
industrie inhetalgemeen.Zoscorende
actorenwelbeterophetpercentage bedrijvendatinvesteert inResearch&Development,maar hetaantalmedewerkersdatzich
hiermee bezighoudt ligtduidelijk beneden
gemiddeld.DeR&D-intensiteit kan derhalve
bij hetgrosvandebedrijven en instellingen
duidelijkomhoog;depotentie isdaarvoor
zeker aanwezig.
Aansprekende innovaties vinden voor
hetmerendeelplaarsdoorenkeleinternationaalopererendeproducenten (nichespelers),
waar innovatiedeeluitmaakt vandestrategie.Bijdeontwikkelingvaninnovatieszoekendezepartijen weldesamenwerking met
eenbeperkt aantalpartijen, waaronder
waterbedrijven, waterschappen en onderzoeks-enonderwijsinstellingen. Doortoepassingvannieuw ontwikkelde technologieënontstaan technologiedomeinen zoals
membraantechnologie,MBRen(an)aërobe
zuiveringstechnieken waarhet Nederlandse
clusterinbredezinvan profiteert.

Sleutelbegrippen
Destudielaatziendat-ondanksallelof
ronddeinternationale bekendheid van
enkeleNedetlandsenichespelersinde
waterzuiveringssector -de randvoorwaarden
voorverdereinternationalegroeinogniet
zijn ingevuld.

Bijoplossingen opkleineschaalzullen
Nederlandsespelersgoedinstaatzijn om
hun sterkepunten naarvoren tebrengen
(creativiteit,flexibiliteit en technologische
kennis].Bijproblemen dieomsysteemoplossingenopgroteschaalvragenenwaarop
internationale aanbestedingsprocedures van
toepassingzijn,komenechterdezwakke
punten vanNedetlandsespelersnaarvoren.
Voorhetbiedenvandergelijke oplossingen
hebbenzij teweinigslagkrachtdooreen
gebrekaanschaalgrootteeneengebrekkige
samenwerking.
OpbasisvaneenuitgebreideSWOT-analyseenenkelescenario'sdiehieruit volgen,
blijkt dat innovatie,exporten samenwerkingsteedsbelangrijker worden,niet alleen
vanuiteendefensieve houding maarjuist
ookomtekunnen profiteren vandegrote
kansendiezichmet name internationaal
aandienen.Omdetoenemende internationaleconcurrentieaantekunnenzullende
Nederlandsespelersmeeraandacht moeten
besteden aanhetcreërenenbehouden van
eentechnologische voorsprongenmetcreatieveoplossingen moeten komen,zoals
nieuwedienstenconcepten ennieuwevormenvan samenwerking.

bedrijfsstrategie teveranderen en moeten
wordengeprikkeld omteinnoverenen
samentewerken.Dezeprikkelskunnen van
verschillendeaardzijn: bedrijfseconomisch,
maatschappelijk, marktvraag ofconcurrentie.DeNederlandse waterzuiveringssector
kentvoorbeelden vanbedrijven die innovatietotstrategiehebbenverheven,omdat zij
daartenaanzienvandeconcurrentie voordeelengroeiuit kunnen halen.Zijervaren
een bedrijfseconomische prikkel.Voordeze
gevallengeldt'eengoedvoorbeeld,doetgoed
volgen'.Dezevoorbeelden moeten vooral in
despotlightsvandesectorwordengezet.
Daarwaardeprikkelsvoorgezamenlijke,groteinnovaties nietofonvoldoende aanwezigzijn ofonvoldoende leidentot kennisinteractie metdeprivatesectorisdevraag
relevantinhoeverredezeprikkels kunnen
worden ingebouwd.Het maatschappelijk
nut vanzuiverenschoonwater isenorm
groot.Zokandevalorisatievankennisdoor
kennisinstellingen nietalleenworden
geprikkeld doordeinstellingen daarvoor te
belonenofdaaropafterekenen,maarook
omdatzij daarmeetegemoet komen aande
maatschappelijkedoelstellingomhetaanbodvanschoondrinkwater indewereldte
vergroten.

'Strategisch denken en doen'
Ineenmarktwaarintechnologieingrotematedeconcurrentiekracht bepaalt,zijn
innovatieenhetvermogenomte innoveren
uitermatebelangrijk. Eenexterneoriëntatie,
metalsbelangrijke exponentenvisie,toekomstgerichtheid, netwerken, samenwerkingenklantgerichtheid,vormt eenzeer
wezenlijk onderdeelvanhet innovatievermogenvaneenbedrijfofcluster.
Indeuiterstcomplexe internationale
settingwaardegroeimogelijkheden liggen,
vormt'strategischdenkenendoen'desleutel.Technologischevoorsprongvolgtop
basisvaneenstrategischekeuzeomvoorop
tewillen lopen.Samenwerking met andere
partijen bij R&D-activiteiten volgteveneens
uitdezekeuze,maarookheraangaanvan
samenwerkingsverbanden bij marketing-en
distributieactiviteiten.Strategisch georiënteerdebedrijven makenduidelijke keuzes
voorkansrijke segmenten.
Strategischdenkenendoenisniet alleen
vanbelangvoordebedrijven.Allespelersin
dewaterzuiveringssector, inclusiefdeoverheid,zullen meeraandacht dienen tehebbenvoordeontwikkeling vaneengezamenlijk toekomstbeeld endestrategieomdezete
realiseren.

Prikkels
Bedrijven aarzelenvaaklangomde

Metanderewoorden:partijen vanverschillendepluimage kunnen vanuit verschillende-strategischgefundeerde -prikkelstotgemeenschappelijke doelstellingen
komen.Vooralheteenszijn overdedoelstellingen iscruciaalvoorsuccesvollesamenwerking,hetcreërenvansuccesvolle innovatiesenvoorhetaanboren vandeexportmogelijkheden daarvan.

Helderheid
DeNederlandse waterzuiveringssector
kanhaar internationalepositie aanzienlijk
versterkendoorinnovatie.Daarvoor moeten
dedoelstellingen omteinnoveten vande
verschillende bedrijven eninstellingen helderwordenenduidelijk zijn welkemotieven
ofprikkelsdaarachter zitten.Deinnovatiedoelstellingenvandeindividuele partners
moetenonderdeelzijn vande bedrijfsstrategie.Proformageformuleerde doelstellingen
-bijvoorbeeld voorverkrijging vansubsidiegelden-hebben weinigtotgeen structurele
waarde.
Alshetgaatomcomplexe innovatietrajecten ishet vangrootbelangdatdeaandachtvanhetmanagement zichniet alleen
beperkttotdetechnischeontwikkeling.Veel
innovatiesmislukken,omdatdeaandacht
ontbreekt voormarketingactiviteiten en
voordeorganisatorische impact van nieuwe

producten ofdiensten.Dezefacetten krijgen
alleendenoodzakelijke aandacht wanneer
allegeledingen binnen eenorganisatieeen
strategischbelangtoekennen aandeinnovatie.Destrategische inbedding van innovatie
isessentieelvoordeinnovatiekracht vaneen
organisatie.

Puur goud
Deoverheidrichtzichmet nameopverbeteringvandeinnovatiekracht van het
Nederlandsemidden-enkleinbedrijf Versterkingvaninnovatie indewaterzuiveringsectorvanuit dezebedrijven lijkt aantrekkelijk,omdat dithetmeestinnovatievedeel
vandesectorbetreft. Degrote bedrijven
moetenechternietworden uitgesloten.Zij
zijn vancrucialebetekenisvoorhetvergrotenvandeexport.
EconomischeZakengeeft nadrukkelijk
tekennendat initiatieven indemarkrdienenteontstaan.Ditgeldtookvoordeeventueleontwikkelingvaneeninnovatieprogramma waardeoverheiddeelsaanzal
meefinancieren enwaarbinnen groteinnovatiesdoorsamenwerking tussen wetenschappelijkonderzoek,technologieontwikkeling,productvernieuwing en
markttransities totstand kunnen komendie
ookdaadwerkelijk bijdragen aandeeconomischeontwikkeling.
Daarmeeslaatdeovetheid despijker op
dekop.Hetopstellen vaneen innovatieprogramma betekentnamelijkdatde betrokken
bedrijven eninstellingen heteens zullen
moetenwordenoverdeuitgangspunten en
doelstellingen vanditprogramma.Indeverdereuitwerkingwordtzichtbaar in hoeverre
dedoelstellingen echtopelkaar aansluiten.
Etmoeten keuzeswordengemaakt voorproducten waarindebetrokken partijen willen
investeren.
'Puurgoud'wordt nietgewonnen door
eenandereverdelingvandekoek,maar door
eenvergrotingvandekoekwaarmeedecontinuïteit vanheteigen bedrijfofdeinstellingenheteigen bedrijfsresultaat worden
versterkt.Dezevergrotingvandekoekkan
slechtswordengerealiseerdviasuccesvolle
innovaties,met eengrotereexportendoor
beteresamenwerking, f
ArnoudMuizer (EIMBV)
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