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NIEUWE NEDERLANDSE AMBITIES

Exportvanwaterkennis
naarChina
HetNederlandseInnovatieplatform -hetadviesorgaanvoorhetkabinetophet^ebiedvaninnovatie
-hee/tonlangsdewatersectoralséénvandezestoekomstigesleutehjebiedenvoordeNederlandseeconomie.geselecteerd.Dezenominatieisverbondenmetadditionele.geldstromenvoorondermeer
onderzoekenontwikkeling.Ond^randereopwatergebiediserheelveelwerkinChinateverrichten.
DitartikellaatzienwaterbijkomtkijkenomsuccesvolleopdrachtenvoordeNederlandsewatersectorinChinatevervullen.
Innovatie houdt in:het commercieel
succesvolomzetten vanonderzoek- en ontwikkelingsresultaten naar nieuweproducten,distributievormen, processen, diensten
ennieuwemarkten.Volgenshet NetherlandsWaterPartnership (NWP)beschiktde
Nederlandsewatersector weliswaar overveel
kennis,maarwordtdieonvoldoendeopbuitenlandsemarkten tegeldegemaakt.De
Wereldbankschatdeomvangvandemondialewatermarkt opongeveer800miljard
Amerikaansedollars,terwijl deomvangvan
deChinesewatermarkt circa340miljard
euro bedraagt meteenjaarlijkse groeivan
achttot tienprocent.Deperspectieven in
Chinazieneroppapierveelbelovenduit.De
voorzittervanhetNWPwildetotaleNederlandseexportvan4,3miljard euroin2003
verdubbelen,zonder overigenseenjaartal te
noemen.
Kortom:hetbehalenvandeambitieuze
doelstellingen vandebeideplatforms isvoor
eenbelangrijk deelafhankelijk vanonze
competentieominternationale commerciële
successen tebehalen.

Sleuteltot succes
Debehoefte aanvernieuwing inChina
opwatergebied omvatvrijwel alle terreinen,
zoalswatermanagement, watertechnologie
enduurzameconcepten.Per geografische
regiokandewaterproblematiek zeerverschillend zijn:droogte,overstromingen,
watergebonden industriële activiteiten,
stedenontwikkeling, kustproblematiek, toeristischeontwikkelingendenoodzaakvan
dijken.Vraagenconcretebehoeften inovervloed.TochishetvoorNederlandse bedrijvenveelalmoeilijkomprojecten teverwervenenwinstgevend aftesluiten.Dit wordt
veroorzaaktdoordeintensieve concurrentie
endeChinesespelregelsenmanier van
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zakendoen.Internationale markten, vooral
deChinese,werkenandersdandeNederlandsemarkt.Deinternationale watermarkt
wordtdoorveelbuitenlandsepartijen als
eencommerciëlemarktgezien.Niet alleen
Amerikaansebedrijven denkenzo,maarook
FranseenDuitsewereldspelerszijn soms
metpolitiekesteun ophethoogste niveau
bezigopdrachten teverwerven.Aldezespelershebben hoogwaardige technologieen
kennisinhuisendeconcurrenrie isdanook
intens.Chinazitalsinkopendepartij ineen
comfortabele positieenkankiezenuit het
bestewatdewereldaantebieden heeft.
Nederland heeft opwatergebied in China
eenzeergoedenaamendaardoorzijn erveel
kansen,mitsdeaanpakjuist is.In tegenstellingtotwatvaakwordtgedacht,issuccesin
Chinanietuitsluitend afhankelijk vande
allernieuwstetechniek.Alleaanbieders
komen metdebestetechnieken naar China.
Daarzitdus nauwelijks competitiefvoordeelmeer.Alleenuitzonderlijke projecten
alsdeAfsluitdijk endeDeltawerken zijn
uniek.
Somsisdeallernieuwste techniekhelemaalnietnodig.Veelbelangrijker isde
manier waaropdebeschikbare technieken
kenniswordt ingezetendemanier waarop
dezeaandeChineseman wordt gebracht.
Andersgezegd:marktoriëntatie,eenstrategischelangetermijnvisie enhet realiseren
vanprojecten passend indeChinese context
zijn enkelebelangrijke sleutelelementen van
eenspecifiekeaanpak.Dezeaanpakisde
sleutel totsuccesomkennis in commercieel
interessanteprojecten omtezetten.Deze
maniervanwerkenwijkt afvanonzegebruikelijkemanier vanoptreden.Indienwein
staatzijn ditterealiseren,hoevenweniet
bangtezijn voordeambitieuze internationaleconcurrentie.

Verzilveringvan kansen
Verschillendeaspectenzijn vanbelang
bij hetbetreden enontwikkelen vandeChinesewatermarkt omsuccestebehalen.Hierondervallenondermeerdevoorbereiding,
identificatie vandebehoeften en klantvraag,
presentatie vanNederlandseexpertise,identificatie enrolbelanghebbenden, keuzevan
netwerk,beslissersidentificeren, relaties
opbouwen,opstellen langetermijnplan,
definitie vansucces,manier vanacquisitie,
onderhandelen, kennisoverdracht enbescherming,innovatieproces, projectuitvoering,leidinggevenencommunicatie.De
uitdaging isaldezeaspectenmetdeChinese
manier vanwerkenendievanonstecombineren.Hierondereenaantal voorbeelden.
Weetwatjewilt
VeelWestersebedrijven zijn in verhoudingtotChinesezakenpartners vaakonvoldoendevoorbereid.VooralNederlanders
hebbendeneigingtezeggen:"Och,wewaren
enzijn eenhandelsnatie,wegaanergewoon
eenpaarkeernaartoeenzienterplekkewel
watdemogelijkheden zijn."Eenmeerprofessionele houding isnoodzakelijk. Weetwat
onzebelangen oplangetermijn zijn.Water
iséénvandeknelpunten waarmeedeChinesemaatschappij tekampen heeft. Wemoetengoednaaronseigenbelangkijken omte
bepalen watwewillen bereiken inChinaen
waaromweerwillenzijn. Hetbereikenvan
dedoelenstrekkenzichovereenlangeretermijn uitdanwegewendzijn.Daar staat
tegenoverdat langetermijnrelaties ook
gewaardeerdwordenenopdenduur aan het
succesbijdragen. Devoorbereiding omvat
derhalvenietalleendeactiviteiten in China,
maarookhetverkrijgen vanonvoorwaardelijkesteunvanhet thuisfront. Alsdebelangenniet tegendekostenenmoeiteopwegen,
moetdestapnaarChina nietgezetworden.
VoorsuccesinChinaisdestelregel'goed
doenofandersnietdoen'.
Weetwaardeproblemen?ijn
DeChinesewateLsectorheeft eengrote
behoefte aanbuitenlandse investeringen,
kennisentechnologie.DeChineseoverhedenopverschillende niveaus investeren fors
indezesectorenvelepartijen spelen mee. De
Chinesewatermarkt iszeerregionaalen
gesegmenteerd.Verschillenderegio's hebben
verschillendebehoeften. Behalvebij enkele
nationale projecten wordende beslissingen
overbelangrijke projecten binneneenregio
meestaldoordeprovincialeoverhedengenomen.Maarvoornieuwkomers vanuit het
buitenland ishetjuist daardoor eenmoeiL;-

keenondoorzichtigemarkt.Daaromishet
nuttigomdebestaande speerpuntenprojectenvanverschillenderegio'ste bestuderen
enereenpassendeuit tekiezen.DeChinezenspelengraagdeinternationale concurrentieuitomdebestepartij tevinden.Hoe
groterhetproject,desterijker deregioen
destemeerconcurrentie.Hetkansomsjuist
handigzijn eenminder ontwikkelde regioof
eenregionaalproject uit tekiezen.
Weetwiedebeslisserszijn
Hetismoeilijkvooreenbuitenlander de
machtsverhouding tussendeChinese
instantiesenpersonen teontcijferen. Een
Chineesisvanjongsafaangerraind omsnel
demachtspositie tebepalen.Bijdewatersectorzijn veelinstantiesbetrokkendieelkeen
bepaaldeeigenzeggenschap bezitten.Maar
sommigehebben meertezeggendanandere,afhankelijk vanhetproject. Menmoet
veeltijd investeren omdebeslissende
instantietevindenentebewerken.Eenmisstapindezefasekanfataal zijn voorhetsuccesvaneenproject. Hetbepalenvan hiërarchischeverhoudingen isogenschijnlijk iets
makkelijker. Maarandersdannormaal aangenomen,geefr deposirievermeld opf;en
naamkaartje nietaltijd dejuiste machtspositieweer.Eenechtemachthebber heeft niet
altijd allesopzijn naamkaartje staan.
Weetwatzewillen
Chinezenzeggennietgraag'nee'.Daaromishetmoeilijk omterugkoppeling te
krijgen entebegrijpen watnu debedoelingenzijn.Alsmeneenprojectvoorstel doet,
krijgt mensomstehorendatzeerovergaan
nadenken.Danhoorjedaarnietsmeerover.
DarbetekentvooreenChinees'nee'.Een

anderpunt isdatChinezenmeesterszijn in
het tactischonderhandelen.Veelvandetactiekenzijn bedoeldomdetegenpartij temisleiden.Hetiszaakdetactieken te(her)kennenomtekunnen achterhalen watzeecht
willenbereiken.Ookqua timing verlopen
onderhandelingsprocessen andersdan bij
ons.Opdevooronsmeest onverwachte
momenten komenaspecten terug waarvan
wijdachtendatzeallangduidelijk enbeslist

Rolvandeoverheid
Derolvandeoverheid isveelbelangrijkerdanweinNederlandgewendzijn.Zelfs
alshetgeeninkopende partij is,kunnen de
overheden,vooraldelokaleoverheden,een
afspraak maken ofbreken.Alseenbuitenlandsbedrijfgoedindesmaakvandelokale
overheidvalt,isondersteuningopeen breed
front teverwachten.Deoverheidzalvoor
goedeprojecten zorgen,een betrouwbare
partnerzijn,gunstigeregelingen treffen en
infrastructuur, faciliteiten engemotiveerde
werknemers terbeschikkingstellen.Indien
eenbedrijfin deogenvandeChineseoverheidnieraandeverwachtingen voldoet,is
heteindeoefening.Gebrekaansteun ofzelfs
tegenwerking ishetgevolg.
Omgekeerd geldtdatdeNederlandse
overheidbijdeondersteuningvanNederlandseorganisaties naareninChinaeen
andererolentaakheeft. DeNederlandse
overheiddient nietalleendeklassieke functievan'deuren openen'tevervullen.Ineen
Chinesecontextwordt ookverwachtdatde
Nederlandseoverheidactiefaanhet formulerenvanoplossingen meewerkt tijdens
lopendeprojecten.DitisvoordeNederlandseoverhedenvaakvolledigonbekend terrein.

EenvoorbeeldvansamenwerkendeNederlandsebedrijveninChina:hettestcentrumvoorscheidingstechnologie
inChengdu.
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Alleneuzenindezelfderichting
Westerlingen staaninChinabekend als
delangneuzen.Ietsommisschien trotsopte
zijn, maarhet wordt veelWesterlingen in
Chinaookvaakbleekomdeneus.Endat valt
dan helaasookmeerop.Eénvanderedenen
isdatoverhedenenbedrijven deneus niet
dezelfde richtingophebbenstaan.Het grote
aantalongecoördineerde handelsmissies en
delegatiesmetinveelgevallen identieke
bedoelingen endeelnemendesectoren ishier
illustratief Tevensvaltopdatditsoortmissiesinveelgevallenzonder concretedoelen
enplannen vanstartgaan.Dezeversnipperingvanactiesenactiviteiten isinveel
gevallendesastreus wanneer hetgaatom het
binnenhalen vanotders.Chinezen zijn
meestersintactischonderhandelen.DeChineesisdelachendederde.
Ditzijn slechtsenkelevoorbeelden van
delokaleomstandigheden enhoedaaropin
tespelen.Deafgelopen decennia hebben
latenziendatslechtsdiebedrijven overeind
blijven diemetdezespecifieke aspecten kunnenomgaan.Eengedegenplan,innovatieen
flexibiliteit vormen ingrediëntendieparallel
aanelkaaralsdebedrijfskundige Chinese
bordjes omhooggehouden moeten
worden,f"
Taco vanSortieren (Ynnovate)

Themanummers
Deresterendethemanummers voorditjaar
zijn:
Drinkwater(nummer6,24maart,
Afvalwater (nummer9,5mei),
Stedelijk waterbeheer(nummer 13,
30juni),
Proceswater(nummer 23,1 december).
Verderwordtditjaarweerde tweejaarlijkse
vakbeursAquatechgehouden.Dezewordt
indrieopeenvolgendenummersbelicht:
nummer 17(8september),nummer18
(22september)ennummer 19(6oktober).
Alsukopijwiltaanleverenvootéénvan
dezenummersdientdedefinitieve versie
vanuwartikel,compleetmetillustraties,
tweewekenvoorhetverschijnen vanhet
nummerbijderedactiebinnentezijn.
VoorPlatform-artikelengeldtdatdeze
vierwekenvoorhetvetschijnenvanhet
betteffende nummetcompleetbijde redactiebinnenmoetenzijn.
Voormeerinformatiekuntucontactopnemen
metderedactie:(010)4274165.
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