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Voorwoord

Beste lezer,
De Corona-crisis heeft impact op (bijna) alle sectoren in Nederland, ook op de internationaal opererende
watersector. Uit de eerste resultaten van de terugkerende enquête, welke de WaterCoalitie NL (bestaande uit het
Netherlands Water Partnership, de Water Alliance en Envaqua) namens Topsector Water en Maritiem uitvoert voor
het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), blijkt dat het merendeel van de watersector een achteruitgang in
haar export ervaart. Daarnaast zijn er enkele partijen, vanwege hun niche gerelateerd aan COVID-19, die juist een
toename in omzet in het buitenland zien.
De verschillende steunpakketten vanuit de overheid zijn waardevol. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat zeker voor de
Nederlandse watersector een deel van de effecten pas veel later zichtbaar wordt, wanneer de steunpakketten er
naar verwachting niet meer zijn. Tijd dus voor een signaal vanuit deze watersector over wat nodig is om goed uit
de Corona-crisis te komen.
Dit onderzoek ‘De herstart van de Nederlandse Watersector Post-Corona’, uitgevoerd in opdracht van NL in
Business, vormt dat signaal vanuit het deltatechnologie en watertechnologie deel van de Nederlandse water
sector. Voor het maritieme deel van de watersector voert Nederland Maritiem Land (NML) een vergelijkbare
opdracht uit, zodat we een goed idee krijgen van de impact op en wensen vanuit de Nederlandse watersector als
geheel.
De resultaten van dit onderzoek geven ons waardevolle input over de maatschappelijke en economische effecten
van de Corona-crisis op het internationale ondernemen van onze cruciale sector. Daarnaast helpt het om de
behoefte aan ondersteuning van de Nederlandse watersector met betrekking tot het verder ontwikkelen en
bijstellen van haar internationale ambities scherp te krijgen. Zo kunnen we onze sector ondersteunen en
versterken, ook in crisistijd.
Graag pakken wij samen met de Nederlandse watersector de uitvoering van de actieagenda op!

Hartelijke groet,

Bianca Nijhof
Managing Director
Netherlands Water Partnership

Den Haag, 19 juni 2020
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1 Inleiding en onderzoeksmethoden
De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (Coronavirus) liggen de meeste
activiteiten stil en blijven mensen thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van de
activiteiten, komt ook de economie in het gedrang. Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden
al snel de financiële impact van de crisis. Nederlandse bedrijven in de watersector zijn vooral ook getroffen
als gevolg van het belangrijke omzet aandeel wat ze uit het buitenland halen.

Echter zijn er ook geluiden dat de crisis als ‘wake-up
call’ kan dienen, waarbij gezocht moet worden naar
meer duurzame verdienmodellen, die de economie,
de aarde en menselijke gezondheid in acht kan
nemen. Ook biedt het bedrijven de kans om interne
processen en bedrijfsvoering te stroomlijnen,
producten en diensten te verbeteren, om derhalve
sterker uit de crisis te komen.

De data voor dit onderzoek zijn verkregen middels
verschillende methoden. Via desk research en het
analyseren van rapporten en nieuwsartikelen zijn de
nodige inzichten voor de context van het onderzoek
verzameld. Daarnaast zijn de resultaten van twee
recent uitgevoerde enquêtes van de WaterCoalitie
NL (Water Alliance, Envaqua en NWP) en een
evenementenonderzoek binnen de watersector
verkregen om inzicht te krijgen in de economische
en organisatorische impact van de Corona-crisis op
onderdelen van de watersector (zie Appendix A).
Om kwalitatieve data te verkrijgen voor vraagstukken
over de ‘Dutch Water Sector’ (DWS) post-Corona
zijn vijf focusgroep discussies gehouden met een
representatieve selectie experts uit de Nederlandse
watersector. Deze focusgroepen zijn verdeeld over
vier thema’s1 :

De watersector is een van de belangrijkste export
sectoren van Nederland. De Water Export Index
telde in 2018 ruim 8,1 miljard euro en per saldo is een
stijging van 4 procent verwacht over 2019 (Panteia,
2019). Daarnaast speelt water een cruciale rol in de
Nederlandse maatschappij als verbindende factor
tussen diverse disciplines. Het belang van voldoende
en veilig water voor de gezondheid wordt wederom
bevestigd door de Corona-crisis. Dit onderzoek
richt zich op de impact van de Corona-crisis op de
watersector, de specifieke behoeften van de sector
in diverse aandachtsgebieden, de kansen die wegens
de crisis zijn misgelopen en de nieuwe kansen die uit
de crisis ontstaan.

1
2
3
4

De onderzoeksvraag van dit rapport is daarom:
“Welke voorbereidingen kunnen nu al getroffen
worden om een herstart te bevorderen post-Corona,
welke behoeften bestaan er in de sector en hoe
kunnen we thematische en geografische focus
aanbrengen aan die internationale strategieën?”

Impact van de Corona-crisis op organisatie
vormen en impact op handelsbevordering
Verwachtingen van DWS t.o.v. overheid en NWP
en financieringsbehoeften post-corona
Impact van de Corona-crisis op Water-Tech vs
Delta-Tech en innovatiebehoefte
Impact van de Corona-crisis op gevestigde
markten vs ontwikkelingsmarkten

In aanvulling op deze vier focusgroep discussies is
een diepte-interview gehouden met een sleutelfiguur
uit de Nederlandse watersector.
Voor een overkoepelende blik op de trends en
ontwikkelingen die zich afspelen in de DWS als
gevolg van de Corona-crisis heeft dit onderzoek
ervoor gekozen een interne enquête af te nemen
onder NWP-werknemers. Hun rol als contactpunt
voor de watersector en verschillende regio’s, thema’s
en programma’s geeft hen unieke inzichten in
behoeften van de watersector op basis van
verzoeken, de impact op het werk van de DWS
binnen verschillende regio’s en thema’s en de
praktische ondersteuning die de DWS nodig heeft.
Deze enquête is uitgezet onder 63 respondenten en
heeft 15 reacties opgeleverd.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het
cruciaal om de impact van de Corona-crisis nu, de
mogelijke toekomstperspectieven post-Corona en
de kansen en obstakels voor de watersector te
begrijpen. Het contextueel kader zet de resultaten uit
eerdere rapporten en onderzoeken over post-Corona
herstel uiteen en gaat hierbij in op het specifieke
belang van water. Het volgende deel van dit onderzoek beschrijft de resultaten van focusgroepen en
interviews met diverse experts uit de watersector.

1 In verband met de beschikbaarheid en groepsomvang van de
groep rondom thema 1 is er gekozen voor twee sessies over dit
thema.
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Kenmerkend aan het uitvoeren van onderzoek, heeft
ook dit onderzoek beperkingen. De gelimiteerde
tijd die beschikbaar was, heeft als gevolg dat enkele
experts niet deel konden nemen aan de focusgroep
discussies. Daarnaast vereist de focus op kwalitatieve
informatie interpretatie van de onderzoekers, wat
beïnvloed kan worden door hun eigen denkbeelden.
De onderzoekers zijn zich hiervan bewust en hebben
door middel van voortdurende reflectie gepoogd zo
objectief mogelijk te blijven. Daarnaast is dit onderzoek uitgevoerd in het Nederlands, wat als gevolg
kan hebben dat internationale experts binnen de

Nederlandse watersector buitengesloten zijn.
Desalniettemin hebben de onderzoekers gestreefd
toegankelijk te zijn voor een zo divers mogelijke
selectie experts. Wegens ethische overwegingen
blijven de deelnemers aan dit onderzoek anoniem.
Dit onderzoek is uitgevoerd door een team van NWP,
bestaande uit:
Noortje Pellens
Arjan Braamskamp
Vincent Cornelissen
Bastiaan Lammers
Bianca Nijhof
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2 Contextueel kader
2.1. Belang van water voor

Water is van grote waarde voor de economie:
Wereldwijd zijn 3 van de 4 banen afhankelijk van
voldoende watervoorziening (Water Europe, 2020).
Investeren in de watersector draagt bij aan duurzame
economische groei, met groene banen met een hoog
rendement in alle sectoren van de samenleving.
Volgens de WHO zijn de economische voordelen
van investeren in water en sanitatie proportioneel:
De schatting is dat zo’n 1,5% van het mondiale bruto
nationaal product (BNP) en voor elke euro die
geïnvesteerd wordt in water en sanitatie circa 4 euro
opbrengt wat betreft lagere medische kosten en
toename in productiviteit (Water Europe, 2020; CNN
interview Henk Ovink). Het World Resources Institute
(WRI) schat dat het slechts iets meer dan 1% van het
mondiale BNP zou kosten om alle landen in 2030

Corona herstel en kansen
post-Corona
Water is een “key enabler” om post-Corona herstel
te versnellen. Water kent geen grenzen en is inherent
verbonden aan andere sectoren. Het is niet alleen
verbonden met natuurlijk en cultureel erfgoed, maar
bepaalt ook kansen en weerbaarheid door de link met
klimaat, infrastructuur, digitalisering, biodiversiteit,
voedsel, toerisme, transport, handel en energie
(Water Europe, 2020). Voor post-Corona herstel is
het nodig dat er een verschuiving plaatsvindt naar
een ‘water-smart society’, waarin crisismanagement
transformeert tot risicomanagement en preventie,
zowel nationaal als internationaal.

van schoon water te voorzien. Water gerelateerde
ziektes daarentegen kosten veel landen tot 5% van
hun BNP door slechte gezondheid en verminderde
productiviteit (CNN, interview Henk Ovink).

De waarde van water wordt vaak over het hoofd
gezien en investeringen in goede waterinfrastructuur
als kostenpost omdat de economische voordelen van
betere watervoorzieningen en sanitatie niet worden
benadrukt, of althans niet in dezelfde tijdsperiode
als de investeringen (“kosten”) aan de voorkant van
de projecten. De Corona-crisis stelt dit in nieuw licht.
Water is niet alleen een sociaal of milieutechnisch
onderwerp, maar wel degelijk een economisch
onderwerp blijkt nu. De pandemie heeft een enorme
impact op de economie, door overheidsmaatregelen,
veranderingen in gedrag van consumenten en
beperkingen in grensoverschrijdende handel en
productieprocessen. De geschatte impact voor
Nederland is een krimp van tussen 1.2-7.7%,
afhankelijk van de duur van de maatregelen.
Belangrijk is echter hoe Nederland dit te boven kan
komen.

Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA)
richt zich net als de internationale duurzaamheidsagenda op de samenleving in 2030. Het over
koepelende doel van de NIWA is “de waterzekerheid
en waterveiligheid in de wereld van mens, plant en
dier vergroten, en de Nederlandse bijdrage daaraan
en het Nederlandse verdienvermogen optimaliseren”
(NIWA, 2019). Water werkt als verbindend thema,
dat essentieel is voor het behalen van de SDG-doel
stellingen. Naast SDG 6 draagt de NIWA ook direct
bij aan het bereiken van SDG 2 (voedselzekerheid),
SDG 11 (weerbare steden) en SDG 13 (klimaat).
De NIWA berust zich op twee pijlers. Pijler 1 is
lokale realisatiekracht, wat een van de meest onder
scheidende krachten van het Nederlandse waterbeheer vormt. Lokaal leider-en eigenaarschap zijn
belangrijke randvoorwaarden voor succes. Pijler 2
is de Integrale benadering voor waterveiligheid en
waterzekerheid. De NIWA richt zich dus al op het
verbeteren van de watervoorzieningen, vergroten
van waterveiligheid en de langere termijn duurzaamheidsdoelstellingen die cruciaal zijn om als richting
aan te houden voor post-corona ontwikkelingen.
Indien goed uitgevoerd, kan de NIWA handvatten
bieden voor de overheid en de watersector om
post-corona de juiste keuzes te maken en beter uit
de crisis te komen.

Investeren in schoonwater infrastructuur redt
mensenlevens en dit is het moment dat gebruikt
moet worden om deze investeringen op te schalen.
Het is niet alleen het juiste, maar ook het slimste om
te doen (CNN, interview Henk Ovink). De Coronacrisis laat zien dat er zonder water geen gezondheid,
geen leven, geen voedselproductie is (Annemieke
Nijhof interview duurzaam bedrijfsleven; The
Guardian). De Nederlandse Watersector kan – en
moet misschien wel – juist nu nationaal en inter
nationaal verantwoordelijkheid nemen.
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2.2 Duurzamer uit de crisis

helpt economisch te herstellen post-corona en tegelijkertijd het klimaatprobleem aanpakt (Europese
Commissie; World Economic Forum, 2020).
Het rapport van de SER benadrukt dat bij het herstel
van de maatschappij tijdens en na corona gezondheid, economie, bescherming van zwakkeren en
kansen bieden voor nieuwe generaties niet tegenover
elkaar staan, maar naast elkaar. Om de herstelagenda
en welvaartsgroeiagenda te ondersteunen en
economische groei op gang te brengen zijn
overheidsinvesteringen en publiek-private samen
werkingen een onmisbaar impuls (SER, 2020;
Edelman, 2020).

In mei 2020 bracht de Corona-crisis denktank van de
SER (sociaaleconomische raad) een adviesrapport uit
over ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’.
Dit rapport biedt uitgangspunten voor herstelbeleid
alsook voorwaarden voor de beleidsagenda. Met de
inzet op economische groei moet brede welvaart
voor huidige en toekomstige generaties en kansengelijkheid nagestreefd worden (Adviesrapport SER,
2020). Dit betekent aandacht voor de mondiale
duurzaamheidsagenda.
De Corona-crisis lijkt kansenongelijkheid te versterken.
Voor vele mensen in kwetsbare gebieden is de eerste
verdedigingslinie tegen het Coronavirus al buiten
bereik. Het verzekeren van goede gezondheid staat
of valt met de beschikbaarheid van schoon water
(Henk Ovink in CNN, 2020). WASH-bedrijven in de
drinkwater en sanitatievoorziening zijn qua werkzaamheden nauw betrokken bij de huidige gezondheidscrisis en de mogelijke reactie daarop. Zeker in
grote delen van de wereld waar geen toegang is tot
schoon en veilig drinkwater en sanitatie ligt er een
markt voor drinkwaterbedrijven om iedereen hiervan
te kunnen voorzien, en de huidige crisis zal een
stevig politiek platform bieden om die investeringen
en projectontwikkelingen te versnellen.

Er moet anticyclisch geïnvesteerd worden in het
toekomstige verdienvermogen en de brede welvaart
van Nederland. Als reactie op de Corona-crisis, is de
verwachting dat de publieke aandacht gericht zal
zijn op het inzetten van overheidsgeld om bedrijven
en werkgelegenheid zoveel mogelijk op de been
te houden. Tegelijkertijd raden de position paper
van TNO en het adviesrapport van de SER aan op
de langere termijn na te (blijven) denken over hoe
Nederland structureel economisch uit de crisis kan
groeien. Hierin speelt innovatie een belangrijke rol.
Nederland scoort goed op het gebied van onderzoek
en innovatie, maar loopt achter op andere landen wat
betreft investeringen. Verhoging van de nu relatief
lage investeringen in onderzoek en innovatie kan een
manier zijn de economische groei te versnellen en op
termijn tot competitief voordeel te leiden. De Nederlandse watersector staat wereldwijd bekend om haar
innovatieve technologieën en heeft de expertise en
innovatie in huis die benodigd is voor het oplossen
van mondiale intersectorale vraagstukken (FMO en
NWP, 2019).

De internationale actieagenda van VNO-NCW en
MKB-Nederland raadt als belangrijkste actiepunten
aan om doorgang bij grenzen voor goederen en
personen soepel te houden en internationaal goed
samen te werken over noodzakelijke maatregelen.
Voor de Nederlandse watersector is het van groot
belang dat protectionistische maatregelen in het
binnen- en buitenland voorkomen worden.
Versterking van Europese samenwerking is essentieel:
Het herstel van de Nederlandse economie is voor een
groot deel afhankelijk van de sociaaleconomische
vorderingen van andere landen binnen de Europese
Unie (EU). Samenwerking en uitwisseling van
informatie tussen lidstaten moet toenemen om
grensoverschrijdende activiteiten weer op gang
te brengen. Dit vereist investeringen in Europese
samenwerking (VNO-NCW, 2020; NL in Business,
2020). Daarnaast is versnelde digitalisering van
handelsbevordering een belangrijk component.

Een rapport van NDC Partnerships van mei 2020
betreft ‘Klimaatactie in hart van COVID-19 herstelplannen’ en benoemt hoe verschillende regeringen
de Nationally Determined Contributions in hun
herstelplannen op willen nemen. De ministeries van
Milieu en Klimaatverandering hebben 4 belangrijkste
gebieden aangegeven waar zij inschatten dat de
NDCs bijdragen aan economische stimulans of
gezondheidssector respons. Een van deze punten
betreft het versterken van de publieke gezondheid
door het verminderen van kwetsbaarheid door
natuurlijke rampen: afvalwatermanagement, water
en sanitatie. De overige gebieden hebben ook een
sterke link met de werkzaamheden van de water
sector: Climate resilience, disaster riskmanagement
en slimme landbouw en voedselzekerheid. Een ander
voorbeeld dat door landen aangehaald werd als oplossing met veel potentie is het gebruik van
nature-based solutions als herstelmaatregel.

De Europese Unie stuurt aan op een duurzame
Europese economie, in lijn met de Green Deal. Dit is
de routekaart voor het duurzaam maken van de
economie, waarbij op alle beleidsdomeinen klimaat
en milieuproblemen aangegrepen worden als een
kans om de transitie inclusief en rechtvaardig te
maken (Europese Commissie: Een Europese Green
Deal). De Green Deal is de groeistrategie die Europa
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Responses aligned to NDCS
Energy accessibility and renewable energy

10%

Food security

19%

Waste and water sanitation management

19%

Climate resiliency and disease control

63%

GHG mitigation

Green growth

25%

17%

Bron: NDC Partnerships – Climate action at the heart of COVID-19 recovery plans

uit. Bij het verwerken van afvalwater kan methaan
gebruikt worden voor energie in plaats van aardgas.
Op dit moment wordt tussen 80% en 90% van het
afvalwater onverwerkt geloosd in de natuur (The
Guardian, Fiona Harvey). Investeren in waterprojecten
draagt dus bij aan werkgelegenheid, economische
vooruitgang en duurzame ontwikkeling.

De Corona-crisis geeft een impuls voor een groenere
herstart: De crisis kan als reset worden gezien,
waarna we meer aandacht kunnen hebben voor
milieu en sociaal welzijn als onderdeel van
economische groei. De klimaatdoelstellingen die NL
heeft geratificeerd en de SDGs bieden richting voor
duurzame ontwikkeling die post-Corona aangehouden
moet worden. Voor deze groene herstart is water
essentieel. Water speelt een vitale rol in het
verminderen van het versterkte broeikaseffect.
Het VN Water rapport van 2020 geeft aan dat kansen
gemist worden om waterprojecten te gebruiken om
broeikasgassen te verminderen en tevens toegang
tot schoon water te vergroten. Afvalwater stoot
tussen 3% en 7% van de broeikasgassen wereldwijd

Het volgende hoofdstuk bespreekt de impact van de
Corona-crisis over de gehele breedte van de watersector – m.u.v. de maritieme sector2 - en gaat in op de
behoeften, de strategische stappen voor de herstart
en nieuwe kansen die ontstaan als gevolg van de
Corona-crisis.

2 In het rapport van NML wordt de impact van de Corona-crisis
op de maritieme sector besproken.
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3 Resultaten
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de focusgroepen en diepte-interviews met experts uit de
watersector. Voor de focusgroepen zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld, waarbij de
kwantitatieve data toegepast zijn als leidraad in de discussie. De focusgroepen werden voorgezeten door NWP.
Aan de hand van vooraf bepaalde stellingen werden de diverse onderwerpen besproken. Open gesprekken in
een confidentiële sfeer hielpen obstakels, nieuwe kansen en concrete stappen benoemen. Het tweede deel van
dit hoofdstuk presenteert de resultaten uit de interne NWP-enquête. Hoewel deze geïnterpreteerd kan worden
als vooringenomenheid, zijn wij van mening dat het juist bijzonder bruikbare inzichten kan opleveren vanwege
de unieke positie van de NWP-werknemers t.o.v. de watersector. Voor de deelnemers en de vragenlijsten van
de focusgroepen en interviews, zie appendix B en C.

3.1. Resultaten uit focusgroepen

Hoewel de verwachting is dat voor het behoud van
verdienvermogen van de Nederlandse watersector en
het draaiend houden van de export, enerzijds meer
afhankelijkheid van de grote koplopers uit de sector
ontstaat, is er anderzijds behoefte aan de kleinere

en diepte-interview
3.1.1. Impact van Corona-crisis op
		
organisatievormen en bedrijfs		 structuur

snelle, wendbare bedrijven die op kansen kunnen
duiken.

De Corona-crisis maakt kwetsbaarheid van bedrijven
en organisaties kenbaar. Kwetsbaarheid is voor
meerdere definities vatbaar. Als we uitgaan van een
definitie waarbij negatieve economische impact als
gevolg van de crisis leidend is, dan zien we dat die
kwetsbaarheid de sector breed raakt en dat een
causale relatie op basis van bedrijfsactiviteiten en
bedrijfsstructuren lastig te identificeren is.
Het onderzoek wijst uit dat het niet zozeer het type
organisatievorm of grootte is dat de kwetsbaarheid
bepaalt. Kleinere organisaties zijn relatief minder
goed georganiseerd dan grote, wat grotere kwetsbaarheid doet vermoeden. Het niche karakter van
de activiteiten daarentegen is bij kleinere bedrijven
vaak weer meer aanwezig en ook in crisistijden
gaat de behoefte aan die specialistische kennis of
technologie gewoon door. Daar staat tegenover dat
de grotere internationaal opererende organisaties
en bedrijven met een behoorlijke financiële buffer,
moeilijkheden ervaren doordat ze zich verspreid over
de continenten bevinden en dus van alle kanten de
problemen meemaken. Cruciale factoren die kwetsbaarheid beïnvloeden in een crisistijd als de Coronacrisis zijn
• Handelingssnelheid
• Wendbaarheid
• Invloed
• Niche

Weinig bedrijven zijn voorbereid geweest op een
crisis van deze omvang. Rampen zullen blijven
gebeuren. De gevolgen kunnen beperkt worden als
er lering getrokken wordt uit de huidige crisis in de
bedrijfsmatige besluitvorming. De huidige Coronacrisis brengt kwetsbaarheden aan het licht, maar
biedt bedrijven en organisaties daarmee ook de kans
zwakke punten te verbeteren en daardoor weer
baarder te zijn voor een volgende crisis.
Bedrijfsverandering als gevolg van de Corona-crisis
De Corona-crisis maakt inzichtelijk wat de tekortkomingen zijn in een bedrijfscultuur en organisatiestructuur. Een crisis vraagt om snelle beslissingen en
aanpassingsvermogen. Aan de andere kant biedt de
Corona-crisis ook de kans om met nieuwe inzichten,
het moment te gebruiken om veranderingen aan te
brengen. Naast het blootleggen van inefficiënte of
suboptimale organisatiestructuren onthult de
huidige crisis ook breuklijnen (op macro-niveau) in
de samenleving en gevolgen van socio-economische
ideologieën in de praktijk.
De uitvoering van het werk moet nu anders, met
name aan de installatie/implementatiekant.
Door Corona wordt er minder gereisd en dus moet er
op andere manieren gewerkt worden. Er ontstaan
problemen in implementatie en commissie van
projecten doordat niet gereisd kan worden. Dit leidt
wel tot economisch gedreven innovaties waarin
bedrijfsstructuur aangepast wordt en zich meer richt
op lokaal opereren. Lokale connecties in buitenlandse
markten worden dus nog belangrijker.

Kleinere organisaties blijken vaak sneller en wendbaarder te zijn in tijden waar op korte termijn grote
veranderingen plaatsvinden en MKB’s die zich in een
niche bevinden blijven werk beter behouden dan
partijen met een algemenere oriëntatie.
Grote, invloedrijke partijen zijn vaak minder wendbaar, maar zullen juist weer eerder publieke steun
ontvangen.
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3.1.2.

Focusmarkten in en na de crisis

Een grote uitdaging voor internationaal werk van de
watersector in deze tijd komt voort uit de stilte die
heerst bij Nederlandse opdrachtgevers en organen
van de overheid. Aan de andere kant gaan de internationale NGO’s en ondersteunende organisaties in
het buitenland als GIZ en DIVID juist door. Er worden
kansen gemist, als de Nationale Overheid verschuift
naar een te reactieve aanpak en de ondersteuning
voor de sector wegvalt. Daartegenover staat dat
proactiviteit van het buitenpostennetwerk en een
sterke, gerichte ondersteuning vanuit de overheid in
Nederland de sector een voorsprong kan bieden op
de concurrentie door al in ontwikkelingen en nieuwe
kansen te denken. De multilaterale banken geven
verschillende signalen af. Sommigen investeren in
internationale waterprojecten, anderen verschuiven
de focus naar Corona relief. Dit levert nieuwe kansen
op voor de WASH-sector, maar minder voor andere
delen van de watersector.

Mensen en ook bedrijven houden vast aan wat ze
kennen in onzekere tijden. Voor het merendeel van
DWS betekent dit de markten waarin zij zelf al actief
waren. Toch is ook hier is de reactie van de sector
niet uniform.
Zolang internationaal vliegverkeer beperkt is vanwege
Coronamaatregelen, wordt internationaal werk ook
beperkt. In Europa is meer mogelijk met alternatieve
transportmanieren, wat als effect heeft dat bedrijven
mogelijk hun focus wat dichter bij huis gaan leggen
en zich meer gaan richten op de nationale markt
en Europa. Het ministerie kan een rol spelen in
het promoten van internationale handel door
differentiatie aan te brengen voor zakelijke reizen
in bepaalde sectoren ten opzichte van privéreizen.
Bedrijven zullen zich grotendeels meer richten op
de voor hen bekende markten en kiezen ervoor in de
gaten te houden of de prioriteiten en spelregels in
die markten niet veranderen. Dit heeft voorrang op
het verkennen van nieuwe markten. De Corona-crisis
dwingt bedrijven en organisaties om na te denken
over hoe het ook anders kan nu er niet gereisd kan
worden, wat een drijfveer vormt voor innovatie.
De belangrijkste vraag zal zijn wat, of welke markt,
het makkelijkst is en de minste inspanning kost.
Een alternatieve strategie kan ook zijn om te onderzoeken welke markten zich het eerst weer openen
voor internationale handel, waar behoefte aan is in
deze markten, of deze behoefte aansluit bij het
product en zich daar verder op aanpassen.

3.1.3.

Prioriteiten (nu vs later)

De keuzes die tijdens de huidige Corona-crisis
gemaakt worden, bepalen hoe de toekomst eruitziet.
Daarom moeten keuzes om groen te herstellen nu
al gemaakt worden, deze projecten zullen immers in
de komende jaren uitgevoerd worden. Ook wordt nu
bepaald waar geld aan wordt uitgegeven, dus het
belang van duurzame investeringen moet snel
duidelijk worden gemaakt. De spelregels van nu zijn
bepalend voor na de crisis. Wat ontbreekt is een
besef van urgentie. Het is cruciaal dat we alles nu
goed doen. Daarvoor mag er geen uitstel zijn, mag
men niet doorgaan met het bestaande en dit alles
vereist een gedisciplineerde aanpak waarbij de
instinctieve economie-ondersteunende en korte
termijn aanpak niet ten koste mag gaan van onze
lange termijn doelstellingen (sociaal, maatschappelijk,
milieu, economisch).

Toch wordt er door anderen weer voor een andere
aanpak gekozen. De Nederlandse watersector is
divers en bestaat uit veel verschillende actoren met
verschillende drijfveren in hun werk. De bedrijven en
organisaties met een minder aanwezig winstoogmerk
verwachten zich in deze tijd juist meer in te zetten
op ontwikkelingslanden. Het vinden van een nieuwe
balans tussen de veranderende realiteit en ook weer
kennis openstellen voor opdrachtgevers staat hierbij
centraal. Al kan er nu minder werk plaatsvinden op
locatie, veel kan ook op afstand en digitale ontwikke
lingen rukken op in gebieden waar de faciliterende
infrastructuur hiertoe eerst ontbrak.

Verschillende organisaties merken nu al dat ze ten
onder gaan als ze niet bijsturen. De wederopbouw
post-corona vereist dat nu al moet worden nagedacht
over wat van belang gaat zijn en hoe de Nederlandse
watersector vooruitstrevend kan zijn. Daarvoor is
anticyclisch investeren van groot belang, om nú te
investeren en ook lokale partners niet in de steek te
laten.

Voorbeeld: Een universiteit die op afstand programma’s
biedt aan internationale studenten die anders met een
uitwisseling in Nederland zouden verblijven. Het wordt
mogelijk gemaakt deze programma’s vanuit het
buitenland aan lokale universiteiten te volgen, maar
geaccrediteerd te worden vanuit de Nederlandse
universiteit. Zo kan ook de noodzaak tot reizen voor
onderzoek verminderd worden.

Het tweede orde effect van de Corona-crisis zal
potentieel een grotere impact hebben dan het eerste
orde effect. Gedurende de crisis is er minder orderintake, waardoor de impact met name later voelbaar
is. De realiteit is vertraging en uitstel van lopende
projecten. Dat is nog te overkomen, maar een lege
pijplijn wordt een onoverkoombaar probleem.
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Een helikopter view is nodig vanuit de overheid om
niet de korte termijn te laten leiden, ten nadele van
de lange termijn. Het heeft geen toegevoegde waarde
als de steunfondsen van de overheid nu gericht zijn
op het overeind houden van bedrijven, als er niet in
de lange termijn geïnvesteerd wordt in nieuwe
projecten en een goed gevulde DWS-pijplijn.
De investeringscyclus duurt enkele jaren en dus moet
de overheid investeringen in innovatie en duurzame
infrastructuur vasthouden. Zo niet, dan komen
dezelfde problemen op latere termijn terug én is het
geld voor de herstart besteed aan niet houdbare
oplossingen.

3.1.4.

Er ligt een mogelijke rol voor NWP om de clusters te
faciliteren op basis van waarnemingen in de samenleving,
nationaal en internationaal en de DWS aan de hand te
nemen en te sturen naar nieuwe kansen.

Een belangrijk onderdeel van het probleem, waardoor
water nog niet hoog op de agenda staat in relatie tot
andere onderwerpen, is dat het de watersector is die
pleit voor water. De waterwereld moet een omgekeerd perspectief gaan creëren en vanuit andere
thema’s denken over water: Voedsel/gezondheid/
klimaat zijn belangrijk en daardoor en daarvoor is
water belangrijk. Hier zit zowel een enorme kans als
een opgave. Het is de rol van de watersector om de
brug te slaan naar andere gebieden en te laten zien
hoeveel toegevoegde waarde het heeft om vanuit
die samenwerking waterzekerheid de basis te laten
zijn van goede gezondheid, duurzame ontwikkeling,
economie, voedsel etc.

Handelsbevordering

De Nederlandse overheid beschikt over een groot
netwerk van overheden en ambassades wereldwijd.
De toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid kan voor een groot deel liggen in het inzetten
van dit netwerk om waterproblematiek lokaal te
identificeren en communiceren naar het netwerk in
Nederland. Dat valt nu al binnen het mandaat van
het buitenpostennetwerk, maar een dergelijke
inventarisatie moet juist nu versneld plaats gaan
vinden.

De DWS moet hiervoor buiten de sector kijken, naar
wat er in Nederland nodig is. De groeimogelijkheden
zitten op het snijvlak van de verschillende sectoren.
Het is cruciaal om een paar thema’s te selecteren en
het aantrekkelijk te maken voor grootschalige
investeringen op kruisvlakken, waarbij het hele
systeem meetelt en de focus niet verdeeld raakt over
te kleine segmenten. De referentie die vaak gemaakt
wordt is om de silo’s te doorbreken en cross-sectoraal
te gaan denken. Daarnaast moet voor succesvolle
integratie ook overheid en bedrijfsleven intensiever
samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten3.

Internationale handel komt in een ander licht te
staan, waarbij handelsmissies of conferenties er heel
anders uit komen te zien. Een concrete suggestie
over de beoogde rol voor NWP hierin wordt verder
besproken in ‘Instrumenten, financiële spelers en de
rol van de overheid/NWP’. Handelsstromen zullen
zich meer regionaal gaan ontwikkelen, wat voor
Nederland ook een signaal kan zijn om dichter bij
huis te blijven. De internationale agenda zal zich
daarvoor meer op Europa moeten richten. De lange
termijnvisie moet scherp blijven, ook in tijden van
economische recessie. De internationale agenda
begint bij focus op verbeteringen binnen Nederland
zelf en de EU: Nederland moet het eigen beleid
her-evalueren en de eigen impact op duurzaamheid
begrijpen.

Voorbeeld: Het ontwikkelen van een integraal waterdomein. Alles behoort tot één systeem en binnen dat
systeem heeft elke partij zwaartepunten waar kennis
ontwikkeld wordt. Individuele acties hebben effecten op
andere domeinen van het systeem: de kans ligt in systeemintegratie. Samenwerkingen en verbindingen tussen
publiek-privaat en water- en deltatechnologie
zijn cruciaal voor grote systeemoplossingen.

Zo zullen ook binnen de watersector de delta en
watertechnologie dichter bij elkaar gebracht moeten
worden en een betere samenwerking tot stand
moeten komen. Wanneer er meer naar het systeem
wordt gekeken, blijkt dat daar grote oplossingen
in zicht zijn waarbij de gebundelde expertise van
delta- en watertechnologie nodig is. Op onderwerpen
als waterzekerheid, grondwater, droogte, hebben
de twee sectoren een grote overlap. Er is veel meer
mogelijk wanneer integraler naar opgaven en dus
ook naar oplossingen gekeken wordt. Een voorbeeld
is het investeren in Nature Based Solutions, dat is
expertise van de delta technologie kant maar daar zit

3.1.5. Samenwerkingen en kansen voor
		 watersector
Integrale samenwerking op kruispunten/clusters
Water werkt als enabler, op alle kruispunten: water en
energie, water en afval, water en infrastructuur, water
en klimaat. Op basis van observaties van prioriteiten
in de samenleving moet de watersector een aantal
clusters selecteren en deze uitbouwen om focus aan
te brengen.
3 Benutten van publiek-private samenwerking zowel breed als
specifiek, waarbij de overheid faciliteert en de sector in de
lead is.
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Voorstel: Bieden van integraal plan vanuit NL voor de
Green Deal en het duurzaam besteden van het water-gerelateerde deel van het 250 miljard EU-budget voor
herstart.

een crosslink met watertechnologie die op dit
moment nog onvoldoende wordt gemaakt.
De overlap is interessant: Nederland is sterk in beiden
en ondanks de versnippering in een grote groep van
kleinschalige MKB-bedrijven, is de versmelting van
kennis en technologie wel ontzettend sterk.
Door in te zetten op integrale, interdisciplinaire
samenwerking kan de impact van de sector sterk
vergroot worden.

Hoewel de Corona-crisis nu op de voorgrond treedt,
verdwijnt de impact van klimaatverandering en
gebrekkige infrastructuur niet. In plaats van paniek
en kortetermijnmaatregelen moet vooruitgekeken en
geïnvesteerd worden. De nut en noodzaak van goed
waterbeheer gaan niet weg. Sterker nog, water
projecten zorgen voor werkgelegenheid, duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast zal de impact van
klimaatverandering nog veel groter zijn dan die van
het Coronavirus. Perspectief is een heel belangrijk
aanknopingspunt om met de urgentie van de huidige
crisis de effecten van klimaatverandering versneld te
kunnen aanpakken. Het momentum van de huidige
crisis moet gebruikt worden om klimaatactie te
versterken.

Voorbeeld: Er is nog relatief weinig ervaring met droogte
in Nederland. Dit kan als kans gezien worden om buitenlandse partijen, zowel binnen als buiten de watersector,
met ervaring met droogte (zoals bijvoorbeeld Spanje of
Oman) naar Nederland te halen om interdisciplinair en
integraal samen te werken.

Groener uit crisis
Er ligt een kans voor NWP om uit de watersilo te
stappen en aan te sluiten bij wat er al gebeurt voor
structuurverandering met ‘influencers’ bestaande uit
boegbeelden van topsectoren. Met internationale
partners kan de Nederlandse watersector initiatieven
helpen lanceren in de context van klimaatadaptatie
en klimaatactie in aanloop naar de internationale
duurzaamheidsconferenties. Daarnaast kan het
vormen van slimme coalities beleid sturen naar een
groenere kant en duurzaamheid als kans benutten.
De DWS spreekt van een gemiste kans als de Coronacrisis niet benut wordt voor de transitie naar een
duurzame samenleving.

Om groener uit de crisis te komen is een holistische
visie nodig, die duidelijkheid geeft aan wat er bereikt
moet worden en hoe Nederland en de Nederlandse
watersector daaraan bijdragen. Hieraan kan praktisch
invulling worden gegeven door het naar voren brengen
van goede programma’s, projecten en ideeën om de
recovery te beïnvloeden. Om investeringen in duurzame oplossingen te kunnen realiseren moet er een
pipeline aan duurzame projecten komen die voordehand liggen voor investeerders om in deze Corona-

Bron: Medium.com – What’s Next for Corporate Sustainability in a Post-COVID19 World
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crisis op terug te grijpen. Deze projecten moeten
SDG-proof zijn, met een echt Nederlandse
programmatische aanpak en businesscase, in samenwerking met de multilaterale wereld. De watersector
moet een verhaal klaar hebben staan over de
programmatische aanpak, de investeringen, de
projecten en de uitvoering. Met deze pipeline kan de
watersector provocatief agenderen bij investeerders.

wanneer ze robuust en adaptief zijn. Die adaptieve en
weerbare eigenschap moet de stedelijke omgeving
helpen, ongeacht de aard en schaalgrootte van de
bedreiging of risico.
In crisistijd blijken goede voorzieningen, zoals
betrouwbaar water, elektriciteit en datavoorziening
van immens belang. De Nederlandse nutsbedrijven
vormen een voorbeeld van betrouwbare, stabiele
organisaties en systeem robuustheid. Juist omdat het
NUTS-model in Nederland zo sterk gepositioneerd is
en functioneel blijft in tijden van crisis, is het bij uitstek geschikt om als good practice te gebruiken in de
resilience discussie, en de kennis en kunde die achter
die voorzieningen zit, kan ingezet worden als een
kracht van Nederland. Dit is van grote toegevoegde
waarde voor de branding van de DWS: Investeren
in en ondersteuning bieden bij het opzetten van
robuuste ‘utilities’. Nederland kan strategisch meedenken over de wederopbouw na een ramp als deze
vanuit governance structuur en de rol van de utilities.

Nieuwe branding voor Nederlandse watersector
De Nederlandse watersector heeft een nieuwe
branding strategie nodig. De oude insteek richt
zich voornamelijk op het zenden van Nederlandse
waterkennis en technologie. Het exportbeleid moet
zich minder laten sturen door ‘Bringing The Dutch’.
Dit vereist een andere omgangsvorm met elkaar, ook
binnen Europa. Onderdeel van deze nieuwe branding
is: Waar gaan wij bij helpen? Als je kiest voor NL waar
kies je dan voor? Bijvoorbeeld integraliteit in relatie
tot de duurzaamheidsagenda.
Om kans te maken op het duurzaam inzetten van
de beschikbare budgetten, moet de Nederlandse
watersector zich onderscheidend en vernieuwend
profileren. De kracht van NL is juist samenwerken,
innoveren, onderzoek, fact-based, duurzaamheid.
De NL-aanpak moet uitgaan van een zorgvuldige,
inclusieve, integrale duurzame aanpak naar een
proces van samenwerken, waarde creatie en lange
termijn eigenaarschap. Dat betekent:
1 Inclusiviteit, met alles en iedereen, zowel binnen
Nederland als in het buitenland
2 Integraliteit, dwars door de SDGs en duurzaamheidsagenda, maar ook cross-sectorale strategie
waarbij sectoren verbonden worden en samen
optrekken
3 Lange termijn, weerbaarheid, en voorbereid zijn
op het onbekende

Daarnaast raadt de watersector aan dat, voor betere
internationale samenwerking, Nederland zich ook
openstelt voor wat er intern nodig is (maar wat van
buitenaf gehaald wellicht effectiever en efficiënter is),
zoals kennis en kunde op het gebied van droogte van
andere landen. Betere samenwerking en meer evenwicht in de samenwerkingsagenda kan bevorderd
worden door het inzetten van kennis uit het buitenland in Nederland (en vice versa uiteraard), zowel
internationaal als nationaal.
De watersector moet het contact opzoeken met de
directe probleemeigenaren en vraag-gedreven
werken of overheden die bereid zijn besluitvorming
te delen met eindgebruikers.
Voorbeeld: Een van de grootste problemen is acuut:
toegang tot schoon drinkwater. DWS moet direct
aansluiten op wat probleemeigenaren en lokale stakeholders aangeven dat nodig is, zonder bemoeienis van
overheden met eigen belangen.

De Corona-crisis laat het belang van resilience en
voorbereiding zien. De agenda die nodig is voor de
post-Corona situatie moet zich richten op de noodzaak van een “adaptive approach”. De Nederlandse
watersector is koploper in resilience, robuustheid en
adaptiveness. Ook in tijden van pandemie, of nog
verder onbekende uitdagingen en crises waar de
wereld mee te maken zal krijgen, blijven robuustheid
en adaptiveness essentieel. Deze uitganspunten
beschikken over de capaciteit om publieke gezondheid te omarmen in de aanpak. Dit is in het bijzonder
belangrijk in de stedelijke omgeving. Meer dan 50%
van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden
en dit is dan ook vaak waar grote problemen tot
uiting komen (World Bank Data, 2018). Hoewel aanpassingen in de publieke ruimte maar een deel van
de problemen oplossen, zijn steden wel weerbaarder
voor rampen zoals een pandemie of overstroming,

In post-corona tijd zullen herinvesteringen naar eigen
bedrijven en lokale koplopers gaan, wat nogmaals
het belang tot samenwerkingsvormen benadrukt.
De Nederlandse watersector wordt in grotere mate
afhankelijk van lokale partijen. Het oprichten van
internationale coalities is essentieel; door diverse
expertises met elkaar te verbinden in integrale aanpak kunnen lokaal winnende projecten en coalities
georganiseerd worden.
De Corona-crisis dwingt de DWS om na te denken
over hoe projecten ook op een andere manier kunnen.
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Projectontwikkeling en implementatie vinden nu voor
een groot deel plaats op locatie in het buitenland,
waarbij bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden voor
constructie bij de lokale partijen liggen. Die niche
expertise vanuit Nederland, aangevuld met lokale
inzet die door middel van capacity-building opgebouwd kan worden. Zo kan er internationaal gewerkt
blijven worden, maar in een nieuwe modus met meer
communicatie op afstand en via intensievere samenwerking met lokale partners.

een land aansprakelijk is, is essentieel. Daarnaast is
een bekende uitdaging voor internationaal werk van
de watersector dat de personen die leiding moeten
geven en voor continuïteit moeten zorgen binnen
overheden en instanties worden vervangen bij
politieke verkiezingen.
Tevens als gevolg van het ontbreken van een overkoepelende visie met lange termijndoelen is dat er
zowel binnen de watersector als daarbuiten te veel
opportunistisch op projecten wordt gereageerd.
De SDGs en de duurzaamheidsagenda zijn belangrijk
en nuttig, maar staan te ver van de praktijk af om
handvatten te bieden. De success rate van nu (directe
impact) wordt vaak hoog gewaardeerd, terwijl voor
monitoring weinig aandacht is. De consequentie is
dat op deze manier opportunistisch ingezet wordt
op projecten die inefficiënt zijn, niet duurzaam zijn
en vaak niet de juiste groep of optimale hoeveelheid

Deze nieuwe branding is in lijn met de NIWA en
de pijlers van lokale realisatiekracht en integrale
benadering. Hoewel de NIWA als strategisch
document klaarligt, wordt deze in de praktijk niet
of nauwelijks toegepast. De nieuwe manier van
denken en de urgentie om de NIWA toe te passen
in de huidige Corona-crisis is nog niet geland bij de
beleidsmakers. Onder andere om deze reden wordt
de brug van beleid naar praktijk nog niet gemaakt.

3.1.6.

mensen ten voordele komen op de lange duur.
De incentive is niet om tot effectieve maatregelen te
komen, maar om met aannames van impact op zo
kort mogelijke termijn van start te gaan.

Zorgen van de watersector

Korte termijn blik en vertraging
Op dit moment wordt geld vrijgemaakt om te
investeren in het herstellen van economische
activiteiten post-corona. Het gevaar is dat deze
investeringen zich richten op korte termijn
economische groei, i.e. het zo snel mogelijk
maximaliseren van werkgelegenheid en omzet
waarbij duurzaamheid en lange termijnvisie op de
achtergrond verdwijnen. De watersector voorziet
investeringen in tekortschietende infrastructuur in
plaats van duurzame oplossingen en roept de sector
op hier collectief tussen te zitten.
Economische wederopbouw is belangrijk, maar het
geld moet slim worden besteed.

Met gebrek aan monitoring wordt ook geen inzicht
verkregen in de daadwerkelijke impact van interventies. Hier ligt een enorme plicht en kans voor de
watersector om op in te spelen, lessen te trekken
uit de uitkomsten van monitoring en zich daarbij
kwetsbaar op durven stellen. Alleen op deze manier
kunnen in de toekomst, gerichte en effectieve interventies uitgevoerd worden om bij te kunnen dragen
aan de lange termijnvisie en duurzaamheidsagenda.
De noodzaak van monitoring als standaard onderdeel
van projecten moet erkend worden door opdracht
gevers, door dit onderdeel op te nemen in het vrij
maken van budgetten.
Investeringsbereidheid en toegang tot financiële
middelen
Er zit een gat tussen investeringsbereidheid en
investeringsmogelijkheden. In 2019 nam de wereldwijde investering in water gerelateerde infrastructuur
af, terwijl de vraag naar sanitatie en watervoorziening
toenam. Hier zit ruimte voor samenwerking tussen
publiek en privaat, wat ook kansen biedt tegen
bezuinigingen.

De DWS noemt dat problemen ontstaan door
bezuinigingen en kortetermijndenken. Projecten komen
on hold te staan of worden helemaal stopgezet.
Op de korte termijn worden eerst brandjes geblust,
voordat er verder vooruit kan worden gekeken.
De verwachting is dat geld steeds kostbaarder wordt
en daardoor steeds meer bezuinigingen in gang zullen
worden gezet. Deze bezuinigingen belemmeren het
verdienvermogen en opties tot nieuwe projecten en
zullen daarmee ook meer vertraging in gang zetten.

Kleine partijen worden vaak buitengesloten door
de uitvraag van financiële instellingen en het is voor
hen moeilijk om bij partijen als de Wereldbank aan te
kloppen. Hier ligt volgens de DWS een duidelijke rol
voor NWP om beter de verbinding met international
financial institutions (IFI’s) tot stand te brengen en te
zorgen voor openheid en gezamenlijkheid over wat
er met elkaar bereikt zal worden. Vanuit matchmaking
rol kan NWP deze diensten verbeteren voor de sector.

Gebrek aan overkoepelende visie
Wat in veel landen ontbreekt is een holistische visie
voor de komende vijf tot tien jaar. In ons onderzoek
werd ook Nederland beschuldigd van een gebrek
aan een ware visie voor 2030. Dit heeft als resultaat
dat bij het oplossen van het ene probleem, een
ander probleem elders ontstaat. Een visie over wat
te bereiken met meetbare doelstellingen, waarvoor
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3.1.7.
		

Instrumenten, financiële spelers en
de rol van de overheid/NWP

Om projectontwikkeling en internationale samenwerking
te versterken kan NWP in haar activiteiten voor de sector
duidelijke richtlijnen stellen. Er ligt een rol voor NWP
om selectief te zijn met de kennis en expertise binnen
de DWS en vanaf het beginstadium zorgvuldige matchmaking te voeren. De watersector geeft aan behoefte te
hebben aan duidelijke doelen, concrete missies en niche
onderwerpen. Deze insteek van activiteiten geeft meer
zicht op opschaling en projectontwikkeling en daarbij is
de DWS eerder bereid zich te committeren.

Investeren in relatie met financiële instellingen om
hun visie, denkwijze en procedures te snappen is
belangrijk en levert betere offertes op. Een belangrijke financiële speler waar de watersector nog niet
goed gebruik van weet te maken is de EU.
Daarnaast spelen ontwikkelingsbanken een grote
rol in projectontwikkeling in het buitenland en
zorgen voor een continue geldstroom, in landen met
planeconomieën. Waar de plannen wijzigen met
de regering, zorgt dit internationale geld wel voor
continuïteit.

3.1.8.
		

Stimuleren van innovatie voor
duurzame herstart

De watersector geeft aan dat NWP goed gepositioneerd
is om voor nieuwe markten spelers bij elkaar te brengen,
vooral ook om de verbinding te leggen tussen kennisinstellingen, NGO’s en het bedrijfsleven. EU en internationale financiële instellingen zijn vaak op zoek naar deze
consortia.

Anticyclisch investeren: Investeren in kennisontwikkeling: uit de crisis innoveren met bedrijfsleven en
kennisinstellingen zorgt voor een sneller herstel dan
met bezuinigingen. Innovatie moet ingezet worden
om te sturen richting een duurzame, circulaire wereld.
Het versnellen van bedrijven door hierop in te zetten is
van groot belang voor de impact van innovaties.

Projectontwikkeling in het buitenland: Grote kansen
vs versnippering
Op dit moment is de observatie dat er geen keuzes
gemaakt worden die op de lange termijnvisie inzetten.
Nu terugkijkend op de afgelopen jaren is het moeilijk
beoordelen wat er internationaal bereikt is door de
watersector en hoe dat overeenkomt met de eerder
beoogde doelstellingen.

Er zijn veel kleine potjes geld beschikbaar voor het
ontwikkelen van kleinschalige innovaties. Voor het
dure gedeelte, namelijk de uiteindelijke pilots en
demo’s zijn weinig instrumenten. De ‘first implementer’
moet risicodragende financiering krijgen om deze de
crisis door te helpen. Bij de grotere innovaties komen
grotere risico’s kijken. Duidelijkheid over beleidskaders
en communicatie over risico’s is van enorm belang om
te voorkomen dat innovaties en investeringen on hold
komen te staan.

Voor het realiseren van een maximale positieve
impact moet er in de toekomst meer naar lang
lopende programma’s gekeken worden en moet
worden gehandeld vanuit een holistische visie.
Hier ligt een duidelijke rol voor de overheid.
Het is belangrijk te richten op grote kansen die direct
binnen die visie passen. Wel is het daarbij cruciaal
om inclusief te zijn en te zorgen dat kleine partijen
betrokken blijven. Deelprogramma’s moeten beschikbaar zijn voor kleine partijen, maar wel onderdeel
uitmaken van het grotere geheel. Kleine niche
partijen kunnen soms meer specifieke diensten
leveren dan grote buitenlandse partijen, maar worden
door de uitvraag vaak buitengesloten.

Júist in crisistijden moet innovatie gestimuleerd
worden: Dit is de enige manier om beter uit de crisis
te komen. De Corona-crisis en impact op internationaal
opereren heeft als gevolg dat bedrijven moeten
innoveren om goedkoper te kunnen produceren,
aantrekkelijk te blijven, een beter product te leveren
en meer lokale levering en productie te stimuleren.
De crisis spoort bedrijven aan te innoveren om het
hoofd boven water te houden en daarmee de brede
definitie die omvat ‘productinnovatie, systeeminnovatie
en bedrijfsinnovatie’. Bezuiniging op innovatie staat
gelijk aan kapitaalvernietiging van ervaring en kennis.

Nederland moet niet bang zijn een internationaal
consortium aan te gaan om deel te kunnen nemen
aan projecten van Wereldbank: Nederland moet niet
meer uitstralen dat ze alle kennis in huis heeft; dat
botst bij internationale samenwerking. Om veel te
bereiken kan Nederland het best langdurig focussen
op een selectie van thema’s, waarbij clustervorming
breder is dan de DWS alleen. De aandacht voor een
selectie thema’s voorkomt versnippering van de
sector, wat vaak leidt tot een onvoldoende duidelijk
toegevoegde waarde.

Er moet een voorrangsregeling zijn voor innovaties
die zich richten op duurzame ontwikkeling en er
moet een extra versnellingsstap komen in het
implementeren van innovatieve oplossingen.
Gezien investeren niet zonder risico kan plaatsvinden,
moet de overheid kijken naar het grote plaatje:
De innovaties die goed gaan, leveren veel op. Dit is
het moment voor een duurzame herstart, met duidelijke kaders: innovatie dient de samenleving duurzaam, circulair en gezonder te maken.
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3.2. Interne enquête

crisis. Hoewel de Corona-crisis een zware tijd en
enorme impact heeft op alle fronten van de samenleving, klinkt er een positief geluid uit deze enquête.
Alle 15 respondenten geven aan dat ze denken dat er
nieuwe kansen liggen voor de watersector. In de
tabel hieronder staat toegelicht wat zij zien als
nieuwe kansen voor de watersector.

De interne enquête richt zich op de ontwikkelingen
die de NWP-werknemers zien gebeuren in de sector,
de benodigdheden die de sector aankondigt voor
betere ondersteuning, de beperkingen die
NWP-werknemers voorzien in de komende tijd en de
nieuwe kansen die ontstaan als gevolg van de Corona-

Do you think there will be new opportunities for the Dutch Water Sector (DWS) as a resut of the Corona-crisis?
Are these opportunities on the short or long-term
Answered: 15

Skipped: 0

Yes, why and which?

No, why not?
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40%
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Onderstaande tabel geeft de belangrijkste uitkomsten van de enquête weer in relatie tot vier hoofdonderwerpen.
Thema

Uitkomsten

Ontwikkelingen binnen de
DWS

•
•
•
•
•

Nieuwe kansen voor de
DWS

•
•
•
•
•
•
•

Beperkingen op korte en
lange termijn

•
•
•
•

•
•
•

Ondersteuning door NWP

•
•
•
•
•
•
•
•

Sommige projecten lopen vertraging op door beperkte reismogelijkheden
Landen waarin Nederlandse bedrijven lokale aanwezigheid hebben lopen minder
onderbrekingen op
Meer online evenementen en in veel gevallen minder reizen nodig
Wastewater innovaties en hittestress komen hoger op de agenda, net als water
onderwijs oplossingen in bepaalde delen van de wereld
Terughoudendheid van de sector in het verkennen van nieuwe markten in de
Coronatijd
Sterkere focus en gevoel van urgentie met betrekking tot WASH en de nexus tussen
waterkwaliteit en gezondheid in het algemeen
Wastewater treatment: Specifieke kans voor de DWS is de vroegtijdige detectie van
COVID-19 in afvalwater en noodzaak voor betere monitoring
Building with Nature: De noodzaak om milieu te beschermen en biodiversiteit in
stand te houden.
De Green Deal biedt nieuwe kansen: Building back better
Resilience, IWRM, klimaatadaptatie en mitigatie -> voortdurende problemen
Digitalisering van waterdata en virtueel werken
Nieuwe herstelfondsen beschikbaar
Korte termijn
Economische dip en vertraging van projecten
Lange termijn
Beperkingen bij gebrek aan reismogelijkheden impact op projecten in/met regio’s
die gebouwd zijn op funderingen van vertrouwen. Het is moeilijk een vertrouwensrelatie op te bouwen via online contact, zeker in gebieden met weinig toegang tot
digitale middelen
Verminderde kansen uit internationale evenementen
Focus op economisch herstel ten koste van water investeringen
Aangepaste manier van werken vermindert beperkingen op lange termijn:
intensievere samenwerking en co-creatie met lokale partners
Toename in vraag naar organiseren van webinars en grotere verwachtingen van
beschikbaarheid via online bijeenkomen
Meer druk en hogere verwachtingen van de kwaliteit van de content en onder
scheidend zijn in de hoeveelheid online evenementen
De sector wil meer op de hoogte zijn van beleid van ambassades en lokale
overheden
Meer vragen over Corona herstelfondsen
Ondersteuning en delen van goede voorbeelden over hoe samenwerking rondom
water internationaal nog steeds belangrijk is en door kan gaan
Meer behoefte aan tailormade aanpak voor bedrijven door NWP
Meer focus op financiële gezondheid en verminderde risico opties in internationaal
werken
Momentum bewaren voor het bijdragen aan oplossingen voor waterproblematiek
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4 Conclusie en aanbevelingen
Dit onderzoek heeft als doel een antwoord te vinden op de vraag: “Welke voorbereidingen kunnen nu al
getroffen worden om een herstart te bevorderen post-Corona, welke behoeften bestaan er in de sector en
hoe kunnen we thematische en geografische focus aanbrengen aan die internationale strategieën?”

Om beter de crisis uit te komen moet geïnvesteerd
worden in duurzaamheid en innovatie. De NIWA en
SDGs vormen goede richtlijnen, maar staan te ver
van de praktijk. De brug tussen beleid en praktijk
moet beter gevormd worden. Daarnaast moet de
focus liggen op het door laten lopen van projecten
en anticyclisch investeren, om kapitaalvernietiging
tegen te gaan en competitief voordeel te verkrijgen.
Duidelijke beleidskaders kunnen helpen in de
communicatie van risico’s en onnodige opstoppingen
in innovatie voorkomen.

Uit de resultaten van dit onderzoek komen aanbevelingen voort voor de Nederlandse watersector, NWP
en de overheid. Deze aanbevelingen zullen leiden tot
het realiseren van een goede herstart voor de Nederlandse watersector post-Corona4.
De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn
verkregen uit de input van de watersector, maar staan
niet op zichzelf. Vergelijkbare bevindingen en
aanbevelingen komen voort uit het onderzoek van
NML, die zich op de maritieme sector heeft gericht.
De overeenstemmende geluiden uit zowel de water als
maritieme sector bevestigen de noodzaak voor actie op
een aantal gemeenschappelijke uitdagingen.
Beide onderzoeken benadrukken o.a. het belang van
cross-sectorale samenwerking, financiële ondersteuning
vanuit de overheid, het inzichtelijk maken van de rollen
van diverse stakeholders voor een lange termijn, integraal plan en een omgeving waarin overheid en bedrijfsleven intensiever samenwerken.

Uit de analyse komt naar voren dat veranderingen in
de handelsbevordering benodigd zijn en een nieuwe
branding van de Nederlandse watersector essentieel
is. De watersector heeft veel toegevoegde waarde op
de raakvlakken van water en andere thema’s en dus
is clustering voor thematische focus noodzakelijk.
Robuustheid, weerbaarheid en een adaptieve aanpak
staan centraal in het werk van de DWS. Bovendien
komt een nieuwe manier van internationaal werken
voort uit de Corona-crisis waarbij meer met lokale
partners samengewerkt zal worden en ook de
markten dichtbij huis verder verkend moeten worden.
Internationaal werken blijft mogelijk en noodzakelijk
voor de DWS, waarvoor goede ondersteuning nodig
is.

4.1 Nederlandse watersector
•

Gerichte steun vanuit NWP uit zich in het identificeren
van kansen en verzorgen van goede matchmaking
met juiste partijen, alsook het faciliteren van toegang
tot financiering. Een sterkere, meer structurele toenadering tussen de overheid en watersector is nodig.
Overheidsondersteuning betreft daarom zowel het
activeren van het buitenlandpostennetwerk als de
instanties in Nederland om beter in contact te staan
met de sector.

•

Een kritische aanpak met betrekking tot de
ontwikkeling van nieuwe instrumenten met een
specifieke focus op duurzaamheid, lange-termijn
doelstellingen die bijdragen aan de positieve
positionering van Nederland in deze nieuwe globale
maatschappij is nodig. Tot slot moet de DWS meer
integrale samenwerking aanbrengen om sterker en
minder versnipperd te werk te gaan en meer toegevoegde waarde te bieden.

•

•

Aanbod definitie en ontwikkeling van goede
value propositions – Hoe definieert de DWS haar
krachten en, waar mogelijk, onderscheidend
vermogen en op welke thema’s? In hoeverre sluit
die definitie aan bij het bestaande beleid en de
beschikbare middelen, zowel op nationaal als
internationaal niveau. Waar ligt internationaal de
toegevoegde waarde naar aanleiding van deze
nieuwe realiteit?
Erkenning van het feit dat de value propositions
en unique selling points van Nederland als gevolg
van de crisis verschoven zijn – of juist door de
crisis aan het licht gebracht zijn en beter
uitgedragen dienen te worden.
Interne proces, bedrijf en productverbetering
– het maken van een efficiëntieslag om sterker,
beter voorbereid uit de crisis te komen.
Actief aangaan van samenwerkingsverbanden
tussen verschillende topsectoren en type
bedrijven, inclusief mogelijke eigen financiële

4 Hoewel de rolverdeling hier aangegeven staat voor de
aanbevelingen, gaat het uiteindelijk om gezamenlijke doelen,
die gezamenlijk nagestreefd moeten worden.
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•

•

•

commitment aan relevante programma’s rondom
cross-sectorale clusters.
Ontwikkelen van een pijplijn aan duurzame
projectvoorstellen en ideeën die als vanzelf
sprekende investeringen kunnen dienen voor
de herstart, zoals bijvoorbeeld Nature Based
Solutions als herstelmaatregel.
Ontwikkelen van een business case voor een
lange-termijn monitoring en water resource
assessment programma – ism NWP en de
Overheid – om midden- en lange termijn impact
van projecten en Nederlandse inzet inzichtelijk te
maken.

•
•

•

•

4.2 NWP
•

•

•

•

•

•

Standpunt van NWP over de kracht van DWS:
een kritische stem over de inzet van die kennis
en kunde en op welke thema’s en het benoemen
van de rollen van de diverse stakeholders (private
sector, publieke sector, NWP) in een integrale,
lange termijnvisie voor duurzame, milieuverantwoorde, economisch succesvolle ontwikkeling
met water als basis.
Het verschaffen van duidelijkheid aan DWS – en
gerelateerde sectoren – over de potentiele impact
van de EU-Green Deal ambities en het inzichtelijk
maken van de focus van het programma, de voorwaarden en de toegang tot mogelijke fondsen.
Beter en actiever positioneren van de NIWA in
zowel binnen- als buitenland en de verbinding
zoeken met de SDGs, en programma’s en
projecten identificeren die praktische invulling
kunnen geven aan de SDGs en NIWA-ambities
– in nauwe samenwerking met NL-overheid (en
wellicht ook andere globale overheden).
Lokale partnering wordt steeds belangrijker voor
DWS om internationaal te kunnen uitvoeren en
dus concurreren. NWP moet actief inzetten op
de identificatie van die lokale potentiele
consortium partners en onder andere die matchmaking verankeren in alle internationale
programma’s en activiteiten.
Bruggen bouwen tussen diverse sectoren – water
als enabler, niet als doel op zich. Verankeren van
de value propositions in context van energie,
landbouw, voedsel, klimaat, gezondheid.
Het uitwerken van de toegevoegde waarde van
DWS en specifieke daaruit volgende deelthema’s
omzetten in cluster-specifieke benadering.
Een niet-complete lijst bestaat uit:
- Adaptive Capacity
- Integraliteit
- Water Governance
- Water utilities
- Toegepast onderzoek/ Innovatie

Delta Tech en Water Tech deelsectoren dichter
bij elkaar brengen om te komen tot een sterkere
propositie naar buiten toe.
Actief de verbinding zoeken met andere top
sectoren voor sterkere, integrale samenwerking.
Toegang tot internationale fondsen en IFI’s beter
in kaart brengen en toegankelijk maken voor een
bredere groep partijen – al dan niet op consortium
basis.
Meer focus in uitgaande missies en betrokken
DWS-spelers – Handelsmissie format op de
schop.
Ontwikkelen van een business case voor een lange-termijn monitoring en water resource assessment programma – in samenwerking met DWS en
de Overheid - om midden- en lange termijn
impact van projecten en Nederlandse inzet
inzichtelijk te maken.

4.3 Overheid
•

•

•

•

•

•

•
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Het leggen van kruisverbanden tussen diverse
globale doelstellingen (SDGs, NIWA) en de rol van
water bepalen in de diverse klimaatactie gerelateerde
initiatieven.
Het creëren van een omgeving waarin overheid en
bedrijfsleven samenwerken aan impact en een sterke
herstart voor de watersector – Overheid en bedrijfsleven kunnen het in deze tijd niet alleen.
Het mobiliseren van het buitenlandse postennetwerk
voor een grootschalige inventarisatie van huidige,
lokale waterproblematiek, met meer aandacht voor
de identificatie van de eindklant/eindgebruiker.
Versterking van de Europese samenwerkings
structuren met het oog op een meer regionale
aanpak post-Corona en de noodzaak tot intra
regionale samenwerking om concurrentiepositie te
beschermen en verbeteren.
Innovatie fondsen in stand houden – anticyclisch
investeren noodzakelijk om ingeslagen weg niet te
verliezen en om sterker uit de crisis te komen, mits
juiste lange termijn doelstellingen in het oog worden
gehouden.
Helikopter view is nodig vanuit de overheid om
korte-termijn post-Corona ambities op de juiste
manier te verbinden met de lange-termijn doel
stellingen van duurzaamheid, conservatie van
natuurlijke bronnen, positieve sociale impact van
waterprojecten. Vanzelfsprekend moet de inzet van
financiële middelen die lijn volgen.
Buiten traditionele silo’s stappen om de cross-
sectorale visie van DWS te ondersteunen en te
faciliteren, middels beleid, inzet van capaciteit en
financieel instrumentarium.

•

•

•

Bieden van integraal plan vanuit NL voor EU-green
deal en de duurzame aanbesteding van de 250
miljard EU-geld voor herstart.
Het actiever betrekken van private sector DWS bij
bestaande relaties tussen NL-overheid en grote IFI’s,
met specifieke focus op invulling van projecten
gefinancierd met Nederlandse trustfund gelden.
Faciliteren van bovengenoemde monitoring en
assessment ambitie.

•

•
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Meer focus aanbrengen in uitgaande missies en
betrokken private sector spelers – Handelsmissie
format op de schop.
De brug slaan tussen beleid en praktijk bij de
uitvoering van de NIWA om handvatten te bieden
voor de overheid om post-Corona de juiste keuzes te
maken en ideeën over duurzame oplossingen in het
waterdomein tot uitvoering te brengen.

5 Actieplan
Time
Corona-crisis

Economische Recessie

Monitoring & Assessment

Value Propositions
Utilities

Klimaat

program

Delta-Tech

NIWA/SDG positionering
Focusmissies

Water governance

DWS

Overheid

Thematisch clusteren
Privaat-publieke

Integraal

samenwerking

Water-Tech

Nieuwe instrumenten
Innovatie

Adaptive approach

n
g

rin

ie
at

m

or
nf

ne

rt

pa

li

ea

D

e

l
ka
Lo

e
re

G

Postennetwerk
Andere topsectoren

International Financial Institutions
EU

21

Actiepunten

2020
juli-december

Fondsen vrijmaken voor (anticyclisch) investeren in
innovatie, cross-sectorale uitvoering, monitoring en in
praktijk brengen NIWA
Definiëren van krachten en onderscheidend vermogen van
de DWS
Ontwikkelen van pijplijn aan duurzame projectvoorstellen en
ideeën
Bruggen bouwen tussen diverse sectoren vanuit clusterspecifieke benadering en verbinden met andere topsectoren
(via platform NML) voor integrale samenwerking
Aangaan van samenwerkingsverbanden tussen verschillende
topsectoren en type bedrijven in cross-sectorale clusters
Inzichtelijk maken potentiële impact van Green Deal en
faciliteren van toegang tot mogelijke internationale fondsen
en IFI’s
Creëren van een omgeving waarin overheid en bedrijfsleven
intensiever samenwerken en actiever private sector
betrekken bij relaties met IFI’s
Versterking van Europese samenwerkingsstructuren
Versterken contact met lokale partners voor intensievere
samenwerking op afstand in lijn met nieuwe branding van
DWS
Uitwerken van integraal lange termijn plan met rollen van
stakeholders voor duurzame ontwikkeling met water als
basis
Ontwikkelen van een business case voor lange-termijn
monitoring en assessment programma in samenwerking
met overheid en NWP
Format van handelsmissies verfijnen om meer focus aan te
brengen en toegevoegde waarde vergroten

DWS
NWP
Overheid
Allemaal
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2021
januari-juni

2021
juli-december
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Appendix A
WaterCoalitie NL-enquête en evenementenonderzoek
De enquêtes van de WaterCoalitie NL zijn uitgezet onder 45 watertechnologiebedrijven in Nederland en
geven een indicatie van de economische gevolgen van de Corona-crisis voor deze branche. De eerste enquête
bedraagt 35 respondenten, de tweede enquête 26. Het evenementenonderzoek telt 20 partijen uit de sector en
gaat specifiek in op de impact van de Corona-crisis op evenementen van de watersector, de voor- en nadelen
van online evenementen, de bereidbaarheid om te betalen voor nieuwe digitale diensten en wat er nodig is
voor de toekomst.

Er bestaat veel zorg over de economische impact
van de crisis op de watertechnologiesector.
De deltatechnologie gaat door, zeker in Nederland.
Het land moet beschermd blijven worden tegen
overstromingsgevaar. Binnen water technologie, is
met name bij ‘high tech’ de kans op overleven kleiner,
specifieker en duurder en afhankelijk van aanlevering
en goederen. Namens Topsector Water & Maritiem

zet de WaterCoalitie NL in om de economische
effecten en knelpunten van ondernemers in de
watertechnologiesector inzichtelijk te maken en
oplossingen te identificeren. De enquêtes onderzoeken
de impact op werkgelegenheid en omzet, maar
verkennen ook de belemmeringen of problemen die
ontstaan binnen de werkzaamheden van de watertechnologie branche als gevolg van de Corona-crisis.

Tegen welke belemmeringen of problemen loopt u aan in uw bedrijf als gevolg van de coronacrisis?

Verminderde R&D inzet
Ik ervaar (nog) geen belemmeringen of problemen
Geen of verminderd toegang tot de locatie waar gewerkt
moet worden (bijv. gebouwen, klanten)
Mijn bedrijf is gesloten op eigen initiatief
Problemen bij uitvoeren reguliere werkzaamheden, doordat
medewerkers (of ikzelf) werken vanuit huis
Medewerkers moeten worden doorbetaald terwijl er geen werk is
Medewerkers zijn (of ikzelf) ben ziek
Mijn producten kan ik niet meer exporteren
Leveringen zijn verminderd of gestopt (bijv. onderdelen)
Klanten annuleren bestaande opdrachten/orders of stellen ze uit
Forse afname of helemaal geen nieuwe opdrachten/orders
Mijn vaste lasten (huur, verzekeringen) kan ik volgende maand
niet betalen
Het volgende salaris van mijn medewerkers kan ik niet betalen
Klanten betalen mij niet of te laat (debiteuren)
Mijn bedrijf loopt achter met het betalen van leveranciers
(crediteuren)
0%
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April 2020
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De belangrijkste obstakels die watertechnologiebedrijven ervaren door de Corona-crisis zijn het
annuleren of uitstellen van bestaande opdrachten en
de beperkte toegang tot de locatie waarop gewerkt
moet worden. Ook komt naar voren dat klanten niet
of laat betalen, leveringen verminderd zijn en er
minder ingezet wordt op Research and Development.

nieuwe leads of het uitleggen van technische/
innovatieve producten heeft een live evenement
altijd de voorkeur. Wel is de sector nieuwsgierig naar
online oplossingen. Met name kleinere organisaties
die een sterke daling in omzet verwachten zijn
enthousiast over online evenementen.
Een verschuiving heeft opgetreden van verplaatsen
en annuleren van evenementen naar het organiseren
van virtuele evenementen. Voor 2020 staat gepland:
• Aqua Nederland digitaal – 2e week van juli
• Stockholm International Water Week – World
water week at home met virtuele presentaties van
24-27 augustus 2020
• WEFTEC Connected – van 5-9 oktober 2020

In mei heeft het evenemententeam van NWP een
interview met stakeholders uit de Nederlandse
watersector gehouden, waarbij 20 organisaties
telefonisch geïnterviewd zijn. In verband met
beschikbaarheid zijn de volgende resultaten op basis
van 10 organisaties. Het evenementenonderzoek
heeft als doel een meerjarig plan op te stellen dat
aansluit bij de doelen van de NIWA en de inter
nationale strategie van Topsector Water en Maritiem
(TSWM), met de support van de Nederlandse watersector. Sinds het uitbreken van de Corona-crisis zijn

Om richting te geven aan de toekomst van evenementen in de watersector werd ‘The Road To Events’
voorgesteld: Het vormgeven van een vernieuwde
manier van digitale evenementen organiseren die

er veel uitdagingen, maar ook kansen geweest op
gebied van evenementen.

reiken van online sessies tot podcasts en matchmaking activiteiten met landenpaviljoenen. Hier werd
door de deelnemers van het evenementenonderzoek
erg positief op gereageerd en zal verder door NWP
worden verkend.

De eerste resultaten wijzen aan dat de sector nog
vrij conservatief tegenover nieuwe, digitale manieren
van evenementen staat. Voor het identificeren van

25

Appendix B
Deelnemerslijst
Focusgroep 1
		

Paques
BothEnds

Focusgroep 2
		
		

Deltares
Nijhuis Industries
Van den Herik

Focusgroep 3
		
		

Wageningen University and Research
Witteveen+Bos
IUCN

Focusgroep 4
		
		

Water Alliance
TNO
Bluecon

Focusgroep 5

Acacia

		
		

Antea Group
Van Essen
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Appendix C
Vragenlijsten
Focusgroep 1&2

Focusgroep 3

1

Kleine bedrijven (MKB) en organisaties zijn kwetsbaarder dan multinationals in deze crisis
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

1

Bedrijven moeten zich meer voorbereiden op de
post-Coronaperiode dan focussen op de crisis
periode zelf
f Sterk mee eens
g Mee eens
h Neutraal
i
Mee oneens
j
Sterk mee oneens

2

In crisistijden richten bedrijven hun pijlen op de
gevestigde en thuismarkten ten koste van onder
ontwikkelde markten/ontwikkelingssamenwerkingslanden
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

2

Overheden en NWP moeten de crisis benutten om
het handelsbevorderingsbeleid structureel aan te
passen. Terug naar waar het was is geen optie.
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

3

Bedrijven moeten zich meer voorbereiden op de
post-Corona periode dan focussen op de crisis
periode zelf
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

3

Overheid moet nieuwe instrumenten uitrollen om
juiste internationale agenda post-Corona een
stimulans te geven
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

4

De crisis legt zwaktes in interne organisatie
structuren bloot en biedt daarmee kansen voor
een meer efficiënte bedrijfs-en marktbenadering
post-Corona
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

4

Overheid en NWP moeten programma’s oplijnen
post-Corona, bedoeld om projectontwikkeling in
buitenlandse markten versneld tot stand te brengen
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

5
5

Overheden en NWP moeten de crisis benutten om
het handelsbevorderingsbeleid structureel aan te
passen. Terug naar waar het was is geen optie.
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

De huidige mobilisering van buitenlandse fondsen
en hulpprogramma’s is voldoende en de rol van de
overheid en NWP hoeft hierin niet te veranderen
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

27

Focusgroep 4

Focusgroep 5

1

De watertechnologie sector wordt harder getroffen
dan deltatechnologie sector binnen de DWS als
gevolg van de coronacrisis
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

1

In crisistijden richten bedrijven hun pijlen op de
gevestigde en thuismarkten ten koste van onder
ontwikkelde markten/ontwikkelingssamenwerkingslanden
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

2

In crisistijden richten bedrijven hun pijlen op de
gevestigde en thuismarkten ten koste van onder
ontwikkelde markten/ontwikkelingssamenwerkingslanden
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

2

Ontwikkelingsmarkten zullen hard getroffen worden
in de komende jaren omdat handelsbevordering en
bijbehorende financiering naar gevestigde markten
zal stromen
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

3

De huidige Coronacrisis legt in ontwikkelings
markten gevoelige tekortkomingen bloot waar DWS
op in kan spelen
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

4

Handelsbevordering door NWP moet juist nu
internationaal zich meer richten op concrete
kansen van bepaalde minimale schaalgrootte
(i.p.v. versnippering ondersteuning)
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

5

De huidige coronacrisis stimuleert korte-termijn
denken dat resulteert in tekortschietende projecten
waarbij geen aandacht is voor duurzame
investeringen
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

3

Overheidsondersteuning moet zich post-Corona
vooral richten op stimuleren van innovatie binnen
de DWS omdat daar de meest kwetsbare bedrijven
actief zijn
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

4

Innovatie is een van de thema’s die het meest onder
druk komt te staan op interne agenda’s ten tijde van
de crisis
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens

5

Een duurzame herstart vereist voorrangsinzet van
overheidsondersteuning voor innovaties die actief
bijdragen aan maatschappij en milieu-oplossingen
t.o.v. innovaties die dat niet doen
a Sterk mee eens
b Mee eens
c Neutraal
d Mee oneens
e Sterk mee oneens
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Expert interview
1

Tijdens de focusgroepen is er gesproken over structureel aanpassen van het handelsbevorderingsbeleid en dat
teruggaan naar een pre-corona situatie geen optie meer is. Wat is uw mening hierover? Wat is hierin de rol van de
overheid? En van NWP?

2

De blik vanuit de overheid op de rol van de NL Watersector in het buitenland is vastgelegd in de NIWA.
Hoe dragen overheidsprogramma’s hieraan bij? Hoe verhoudt de NIWA zich, zoals deze nu wordt uitgevoerd,
tot COVID19 en de ontwikkelingen die nog gaan komen?

3

Wat ziet u in deze tijd in buitenlanden gebeuren waar u denkt dat de NL-watersector op in kan springen?
Hoe kan de overheid en/of NWP daar een rol in spelen om de sector te helpen dat gat te vinden en vullen?

4

Dit jaar komt GCA online summit en Davos; kunnen deze evenementen gebruikt worden als leverage om water
sterker op agenda te krijgen/DWS beter te positioneren voor post-corona?

5

Besproken tijdens focusgroep als belangrijk onderdeel van voorbereiden op goede herstart was anticyclisch
investeren. Hoe kijkt u aan tegen aanpak van ‘anticyclisch investeren’? Waarom?

6

Hoe kan de DWS beter gebruik maken van/toegang krijgen tot financiering en wat voor rol spelen de multilaterale
banken hiervoor post-corona?

7

Tijdens focusgroepen de mogelijke uitdagingen en belemmeringen van internationaal werk besproken, waarbij
werd genoemd dat er meer focus op Europa verwacht werd en meer met lokale partners samenwerken. Wat is uw
visie op focussen op de markt in Europa vs de rest van de wereld?

8

Tijdens focusgroepen is gesproken over nieuwe branding van DWS van ‘zenden’ naar meer ‘uitwisselen’ van
kennis, expertise, technologie (bringing the dutch vs integrating the dutch). Hoe kijkt u hier tegenaan en hoe kan
de overheid en NWP een faciliterende rol spelen in het realiseren van deze branding?

9

Wat zouden volgens u de belangrijkste aanbevelingen zijn voor het realiseren van een duurzame herstart
post-corona voor de watersector?

10 In de focusgroepen bespraken we de impact van COVID19 op water tech en delta tech. In de discussies hebben
we geen substantieel impactverschil terug horen komen. Ziet u aantoonbare kwetsbaarheid verschillen tussen de
delta tech en water tech bedrijven en hoe kunnen we die meer bij elkaar brengen in een integrale boodschap naar
de buitenwereld?
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NWP Interne Enquête
1

2

3

What is your role at NWP?
o Project Manager
o Project Officer
o Support Officer
o Management Team
o Regional Manager
o Different: ….
What is the impact of the Corona-crisis on your
work regarding region/topic/program?
o The Corona-crisis does not impact my work and
region/topic/program
o The Corona-crisis has little impact on my work
and region/topic/program
o Neutral
o The Corona-crisis has a negative impact on my
work and region/topic/program
o The Corona-crisis has a severe negative impact
on my work and region/topic/program
• Mention an example

Do you foresee any long-term limitations to the
work of the DWS as a result of the Corona-crisis?
o Yes, which?
o No

5

In your work with the DWS, what developments
have you noticed in the sector as a result of the
Corona-crisis?

Since the Corona-crisis, have you experienced any
alterations in the work of NWP as requested by the
sector?
o Yes, in what way?
o No

7

Do you think the DWS needs a different support
approach from NWP during and post-Corona?
o Yes, in what way?
o No

8

In your experience, how does the NWP strategy fit
current global developments in the context of COVID19?

9

Do you think our NWP team is well-equipped to
deal with any upcoming changes due to the Corona-crisis? Please explain why yes/no?
o I believe NWP is absolutely equipped for that
o
o
o
o

Do you think there will be new opportunities for the
Dutch water sector (DWS) as a result of the Corona-crisis? Are these opportunities on the short or
long-term?
o Yes, why and which?
o No, why not?

4

6

I
I
I
I

believe NWP is sufficiently equipped for that
believe NWP is not sufficiently equipped for that
believe NWP is absolutely not equipped for that
do not know

10 In what ways should NWP adapt or further improve its products, services, and relationship with the
members to be well-equipped for post-Corona
times?
11 If there is anything you would like to share that you
have not been able to do earlier on in the survey,
please indicate so below.
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