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‘CORONACRISIS SCHAADT,
MAAR BLIJF INZETTEN
OP INNOVATIE’

De coronacrisis treft ook de watertechnologiesector.
Bedrijven hebben vooral last van opdrachten die
worden uitgesteld of geannuleerd, maar toch moeten
ze blijven inzetten op innovatie, zo is het devies.

Elke schakel ondervindt de gevolgen
van de coronacrisis: van R&D en productie tot aan verkoop en export. Veel
bedrijven hebben gebruik gemaakt
van de NOW en TOZO-regelingen,
bedoeld voor inkomensondersteuning
of tegemoetkoming in de loonkosten.
Toch zijn medewerkers ontslagen of
contracten niet verlengd. De belemmeringen die bedrijven ervaren lopen
uiteen, maar annuleren of uitstellen
van opdrachten en laat betalen door
klanten, worden vaak genoemd.
Toch lijkt de impact af te nemen. In
juni verwachtte een kleine minderheid
van de bedrijven financiële problemen
te krijgen, meer dan de helft meldde
een omzetverlies van minder dan
10 procent. Dat is een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van mei.
Een en ander blijkt uit de peilingen die
Water Alliance samen met NWP en
Envaqua als WaterCoalitie NL sinds
het begin van de crisis uitvoert. Op de

drie enquêtes (april, mei, juni) reageerden 27 bedrijven, actief in meerdere delen van de sector: drinkwater,
afvalwater en proceswater.
Directeur Hein Molenkamp van Water
Alliance zegt dat het van belang is
om de effecten op langere termijn te
monitoren. “Enerzijds is het zorgelijk om te zien dat meer bedrijven
personeel hebben moeten ontslaan
of contracten niet hebben verlengd.
Anderzijds is het positief dat m
 inder
bedrijven belemmering van de
maatregelen ervaren. Daarnaast zien
bedrijven veel kansen in de verduurzaming van de economie en de rol die
water(technologie) hierin kan spelen.”
Bij de online-presentatie van de
enquêtecijfers in juli, vertelde Jeroen
Neefs over de peiling van de FME
onder bedrijven in de technologische
industrie. In deze branche hakt de
crisis erin. “Het derde kwartaal van dit
jaar ervaren onze leden als econo-

misch dieptepunt. 72 procent van de
bedrijven krijgt te maken met fikse
omzetdaling. Ongeveer 42 procent
komt nog dit jaar in liquiditeitsproblemen. Ook 2021 ziet er heel slecht uit.”
Belangrijkste oorzaak: vraaguitval.
Als reactie schroeven veel bedrijven
de innovatiebudgetten terug, aldus
Neefs. “Misschien een logische keuze,
toch waarschuwen wij. De crisis in
2013 heeft geleerd dat vooral de
bedrijven die inzetten op innovatie die
crisis overleefden. Dat is ook nu van
groot belang. Onze sector moet het
van innovatie hebben.”
TKI Watertechnologie zet om die
reden in op nieuwe innovatieprojecten
en zijn er Innovatiemakelaars actief
die bedrijven kunnen adviseren over
het overdragen van technologie of de
innovatie van hun producten, processen of diensten, zei TKI-directeur
Jantienne van der Meij.

