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Innovatieindewaterketen:hetvoorbeeld
van Delfland
Innovatieinhetwaterbeheeriseenactueelonderwerp.Erwerdnognooitzoveelover.gesproken.
Kennelijkgaathetnietvanzelf.Vanuitderijksoverheidenhetbedrijfsleven wordendepublieke
partijendieverantwoordelijkzijnvoorhetwaterbeheeraangespoordominnovatieftezijn.Daarbijbuitelenargumentenals efficiencyverbetering
enexportbevordenngoverelkaarheen.Innavolgingvanhetlandelijk innovatieplatform moetde
watersectoraandebakomookzijnsteentje bijte
dragenaandeverbeteringvandeexportpositie.
Ookwaterschappenwordennadrukkelijkaangesprokenomhunverantwoordelijkheid tenemen.
Deaanwezigekennisenexpertisemoetenniet
alleeningezetwordenominheteigenbeheergebiedhetgoedetedoen, maarookomdaarbuiten
eensteentje bijtedragen.
Waterschappen moeten elkedagkeuzes
maken.Energiestoppen ininnovatiebetekentopkortetermijn extra mensen beschikbaarstellenenextragelduittrekken voor
onderzoek.Dekostgaat hiervoordebaat
uit.Ditiseenknelpunt. Hetzuiveringsbeheer bij waterschappen isinhogemateeen
beheersactiviteit. Deaandacht voor efficiënt
beheerenkostenbeheetsing resulteert snel
inhetbedenken vanad-hocoplossingenvoor
acuteproblemen.Innovatiegaatniet vanzelf.Explicieteaandacht isnoodzakelijk.
Waaromzouden waterschappen echter
participeren ininnovatieprojecten enonderzoekalshetzuiveringsparkvoldoetaande

lozingsnormen endecapaciteit opotdeis?
Uiteraardomoplangetermijn efficiënt te
kunnen blijven. Innovatiedieinheteigen
beheersgebied toegepast kanworden,kan
tot efficiënte investeringen leiden met,in
vetgelijkingtotmeettraditionele technieken,lagerekosten,ofkanleiden toteenbetereomgevingskwaliteit. Eenbeterzuiveringsrendement, mindet ruimtebeslag,
tegenlagerekosten,hergebruik van reststoffenenenergie.Genoegdoelstellingenom
innovatiefteblijven. Eenwatetschap heeft
dus baatbijderesultaten vaninnovatie.Het
gaatechterdieper.Indehuidige maatschappijwotdt vaneenoverheid verwachtdatzij
instaat isomdetelatiefsnelle ontwikkelingenbijtebenenendaaradequaatopkan
reageren:ontwikkelingen ophetgebiedvan
informatietechnologie, technologieinalgemenezinenklimaatswijzigingen. Bovendien wotdendeeisenophetgebiedvan
ruimtelijke ordeningzohoogdat creatieve
oplossingen nodig worden.
Deorganisatie moetdus wetenwatinde
buitenweteldspeelt.Datbetekentdatinde
otganisatieeencultuur moetheetsendie
positiefstaat tegenover veranderingen.De
organisatiemoet instaatzijn omflexibelop
omstandigheden tereageren. Eenactief
innovatiebeleid isdaattoeeen uitstekend
middel.Hetbereiktdatmensen vernieuwingpositiefwaarderen,datpersoneelflexibelerwordtendatetsttucturenzijn omveranderendeeisentevertalennaar andere
werkmethoden. Losvanderesultaten van
innovatie loont hetdusookomeen innovatieveorganisatietezijn.
Verbeteringvandepositievanhet
bedrijfsleven enexportbevordering kunnen
eenaanvullende redenzijn omalszuiveringsbeheerder inonderzoekeninnovatiete

Vanwegededynamiekendegroteverwevenheidmethetwaterbeheerisde^lasrumbouweenbelangrijkepotentiële
partnerininnovatieprojecten.

participeten.Inhoevettehiervootdan ook
specifiek middelen terbeschikking worden
gesteld,isindegrondeendiscussiediein
het bestuur vaneen watetschapgevoeldzal
moeten wotden.Hetzelfde geldt voordediscussieoverschaalgrootteen afvalwatetketenbedrijven. Bijdehuidige organisatieschaalvanhetzuivetingsbeheer isde
investering ineeninnovatieproces soms
grootinvetgelijking totdepotentiële winst.
STOWAisinveelgevalleneenoplossing.
Maarparticiperen in STOWA-projecten
alleen leidtniet totinnovatieve organisaties
endtaagt maat vooteendeelbij aande
gesteldedoelen.

Cluster Afvalwater e n Werken
Delfland heeft teedsenkelejareneen
actiefinnovatiebeleid indewaterketen.Met
vallenenopstaan hebben wegeleefd watje
welenniet moetdoenominnovatiesengoedeideeëneenkans tegeven.Webetogen niet
datweallesgoeddoenenwezijn zeketnog
langnietuitgeleefd. Maarwehebbenervarendatmeteenbeetje goedewilenwat
organiseerwerk erveelmeermogelijk isdan
ineersteinstantie lijkt.Ditbeleid isnog
steedsinontwikkeling,maatdeervaringis
voldoendeomenkelebelangrijke lessente
trekken. Ingrotelijnen isdevootlopigeconclusie:hetgoed otganiseren vaninnovatieis
essentieel vootdeacceptatieenimplementatieervan.Watheeft Delfland gedaan?
Managementneemthetvoortouw
Bijdeteorganisatiein2002vanhetHoogheemraadschapvanDelfland iseenteam
watetketenmanagementeninnovatieopgericht.Doorvanuithetmanagement expliciet
middelenbeschikbaar testellenkanookwetkelijkslagkrachtontwikkeld wordenom
innovatieterealiseren.Denknietdateen
drukbezetprojectleider ofbeleidsmedewerker
erzomaareeninnovatieproject bijkandoen.
Hetisvootdemeestengeenroutineommoeilijkekeuzentemakenwelkcreatiefnieuw
ideewelofnietdeaandachtverdientofhoe
eenanderemaniervanwerken geïmplementeerdkanworden.Daarmoetdetijdvoor
genomen worden,tijddievaakopgaataanadhocptoblemenofmanagementprocedures.
Delfland heeftdaarominhaarinternebeheerstructuur innovatiealsptoductgecreëerd
waaropurengeschreven kunnen worden,met
eenindebegrotingvastgesteld budget.
Organiseren
Alsbijelkcreatiefideeophetmoment
dat hetzichaandient nagedacht moet wordenofhet watis,wiedaaroverbeslist,hoe
hetuitgevoerd zou moetenenwaarde financiënvandaan moeten komen,duutt hetal
snelweerenigetijd voordatje daaruitbent.
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Inveelgevallen kandat betekenen dat een
project alhelemaal nietopgepakt wordt.
Zorgdusdat het volgendeindeorganisatie
isgeborgd:mensen dietijd hebben(het liefst
minimaal parttime) om innovatie teorganiserenen testimuleren,diecontacten leggen
met partners,diedevoortgangvan projecten
monitoren endaaroverrapporteren endie
alscoachvooranderen kunnen optreden.
Verdermoeten erglobalecriteriazijn waarmeededeelnameaandeuitwerking vaneen
nieuw ideeofonderzoeksproject beoordeeld
kanworden (bijvoorbeeld despeerpunten in
hetbeleid vanhet waterschap,de thema's
diedekomende vijftot tienjaar actueel zullenzijn).Ookmoet het helder zijn wie
beslistover het beschikbaar stellen van middelen(urenengeld).Op managementniveau
wordt het budget vastgesteld,opeenlager
niveau wordtdekeusgemaakt voor bepaalde
projecten.Organisatiecapaciteit moet
beschikbaar zijn omprojecten te trekken,
evenalseenwerkstructuur om onderzoeksvragen teidentificeren, bijvoorbeeld een
jaarlijkse workshop metdeverantwoordelijken voordeprimaire processenen met
beleidsmedewerkers.Zorgtenslottedatje de
mensen dieerbelangbij hebben ofeen
belangrijke rolkunnen spelen, regelmatig
bijelkaar komen omideeën uit tewisselen,
elkaar temotiveren endevoortgang te
bespreken, bijvoorbeeld ineen innovatieplatform. Het kunnen mensen zijn van hoog
tot laag,creatievegeesten,maar ook mensen
diesterkzijn in beheer.

waterschappen kunnen denieuwe techniekenentechnologiealseerstetoepassen, kunneneenproeftuin zijn voor pilotinstallaties
enhaalbaarheidsstudies, kunnen geldschieterenkritische afnemer zijn die kunnen
meedenken overrandvoorwaarden, haalbaarheid endaarmeezijn het deskundige
adviseursophetgebied vanbeheeren onderhoud, toepasbaarheid en maatschappelijke
wenselijkheid. VoorDelfland isSTOWAde
belangrijkste pattij.
Betrekdeorganisatieerbij
Zorgdaarnaastdat ookderestvande
organisatieaangesloten isenregelmatigen
gestructureerd innovatieprojecten ofonderzoekuitvoert oferbij betrokken is.Eendoelstellingkanzijn ombijvoorbeeld altijd één
oftweepilotinstallaties operationeel tehebbenopdelocatievaneen zuiveringsinstallatie.Hierdoor ishetpersoneel vanderwzi
betrokken.Onzeervaringisdat,opdeze wijzegeorganiseerd,eenslagvaardige organisatiekanontstaan dieinstaat issnelopnieu-

weuitdagingen teanticiperen.Datdaarmee
ookeenbijdragegeleverd wordt aandeconcurrentiepositie vandewatersector, isuiteraard eenbelangrijk bijkomend voordeel.
Wathebben dezeinzichten Delfland het
afgelopenjaar opgeleverd?In iedergevaleen
innovatie-agendadiewelkeuitpuilt vande
praktische,creatieve,nuttigeen ambitieuze
ideeën.Meerideeëndan opdit moment met
debestaandeorganisatie kanworden waargemaakt.Daarnaast over2005eenscorevan
tien projectvoorstellen ofparticipaties, waarvanertweenietzijn uitgevoerd,drie zijn
afgerond zonder vervolgenervijfsuccesvol
zijn afgerond. Verdereenflexibeleen lerende
organisatie,diesteedsbeter instaat isom
effectief met nieuweuitdagingen om te
gaan.Enzeker nietalsonbelangrijkste, een
groeiend netwerk aanrelatiesmet innovatiepartners, f
Michael Bentvelsen
(Hoogheemraadschap van Delfland)

Ookhetbeheerspeelteenbelangrijkerolinhetinnovatieproces(foto:ManonEekhout).

Eenander ideeishetopnemen vaneen
initieel budget voorinnovatie.Vanuit dit
(beperkte) budget kaneeneersteaanzet tot
innovatiegefinancierd worden.Echtvernieuwende ideeënofprojecten waar haast
bij is,kunnen vlotopgestart worden zonder
vergaandeen uitgekauwde motivatie eneen
breeddraagvlak.Hetopnemen vaneen
innovatietoets in hethandboek Projectmatig
werken isookeenidee.Enweeskienopsubsidies.Vooralvoorinnovatie bestaan veel
subsidiemogelijkheden.
Partnerszoekenenjt rol Vennen
Eenwaterschap isinhogemateeen
beheersorganisatie. Het iseen vereistedat
waterschappen derdenzoekenvoor innovatie.Debeste ideeënworden meestalgeboren
uitdewisselwerking tussen mensenen
organisaties.Universiteiten en adviesbureauszijn bekwaam qua onderzoek, het uitvoerenvanstudiesen het vertalen vanoplossingen naarontwerpen en hebben meer
flexibiliteit in termen van menskracht. Dit
zijn dus interessantepartijen, maarook
andereoverheden,NGO'sen producenten en
leveranciers kunnen dierolvervullen.De
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