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Summary

To research the sustainability of water sector strategies, we need to know what the concept
of sustainability means (Chapter 1). However, the literature shows that the concept of
sustainable development means different things to different people. The main debate is if a
‘strong’ or a ‘weak’ version of sustainability should be pursued. Strong, or ecocentric
sustainability implies a redistribution to give more to the poor, and less to the rich, until an
acceptable balance between human society and the natural ecosystem has been achieved.
This difficult redistribution issue is avoided with the weak, or anthropocentric version of
sustainability. According to the ‘weak’ view, the natural ecosystem should be exploited
further to provide the poor with the same wealth that the rich have today. Which version of
sustainability should be chosen depends on one’s estimate of the earth’s condition. The
earth’s resources are limited, but maybe we are not even near these limits. Then it would be
a waste to go through the upheaval of a global restructuring of human society. As long as the
opinions on the earths condition remain different, the debate on sustainability will continue.

Though sustainability turns out to be a controversial concept, it can still be researched.
Social construction theory provides a useful framework for the description of the current
debate in the drinking water sector. According to this theoretical framework, a concept such
as sustainability is constructed in a discourse of social actors. They engage in a discourse
about meanings and goals, until a shared view of reality, or paradigm, is agreed upon. This
means that the network of actors and the discourse they engage in must be studied. Our
main research question is:

How is the concept of ‘sustainable development’ translated into business practices?

The research is based on the conceptual model in Figure 1. It uses the idea of Bruno Latour
(1979) that concepts only travel through society through contact between societal actors.
Therefore we look at the network of actors around the company, to see who inspires them. It
also includes the theory from Carl Weick (1979) that managers’ perceptions of their
environment are of more importance to their strategy, than the ‘real’ characteristics of their
environment. We assume a feedback loop between the strategies and the network, because
companies will probably make deliberate choices about their contacts.

Figure 1: Conceptual model of data collection.

The sub-questions following from this model are:

What perceptions do people at Dutch water companies have of the concept of
sustainability?

Which societal actors are involved in the process in which these perceptions are
constructed?

How do these perceptions influence company strategies and operations?

actor network perceptions of
sustainability

strategies
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The research question is about a specific area of cultural meaning, namely views on
sustainability, which is embedded in the general culture of water companies (Chapter 2).
Ways had to be found to unearth these beliefs without provoking socially desirable answers,
and also without providing the respondents with new information through interview questions.
Therefore, ethnographic interview techniques as described by Spradley (1979) were used. A
total of 57 internal and external interviews were held, and five group meetings of about one
hour. The interviews were typed out literally, which made a total of 930 pages of data. For
the analysis, ideas from Yin about case studies were used to be able to investigate the
complexity of a contemporary process. The grounded theory ideas of theoretical sampling,
data saturation, and open coding were used but the idea of conceptualising the codes in
researcher terms was abandoned. Instead, the ethnographic idea of ‘emic’ codes was used
in an effort to describe reality as seen from within water companies. The ethnographic
proposals of how to collect and analyse data were not entirely followed, because it was not
efficient to collect evidence for the entire culture of water companies, since the research
question was only about sustainability issues. The data were organized with Atlas-ti software.
Quotations and codes were used to develop individual case stories, and finally these case
descriptions were compared in a cross case analysis.

To put the sustainability debate in a perspective, the history is described of the past 150
years during which the drinking water sector became what it is today (Chapter 3). The year
1851 is often chosen as the starting point of the Dutch drinking water sector. In this year, the
first Dutch water company is established in Amsterdam. One of the reasons is the idea that
water quality from public pumps has something to do with the cholera epidemics. In 1900 a
total of 60 companies supplies 100 larger municipalities. Of these companies 39 are privately
and 21 are publicly owned. Between 1890 and 1910 consensus develops that public water
supply is an important governmental task. A period of private ownership (1854-1920) is
followed by a period of municipal ownership (1920-1975). Between 1910 an 1940 market
growth is realized through foundation of new companies. For municipalities with less than
10.000 inhabitants the necessary investments are a problem. This is solved by the upcoming
role of provincial governments. The highest number of companies is reached in 1938,
namely 231. The period between 1950 and 1970 can be considered as the period of
maturation of the water industry. In 1957, the Drinking Water Law becomes effective. It
contains broadly formulated performance requirements,  regulates monitoring of drinking
water quality, and expresses the intention to reduce the number of companies by mergers. In
1963 96% of the Dutch population is connected to the water supply system. The period
between 1970 and 1990 is characterized by a growing environmental awareness, a growing
prosperity and booming water demand. Because of the capacity problems, the national
government prescribes that a water company should at least serve 100.000 households.
Around 1975 desiccation becomes a hot issue. This is triggered by the large scale expansion
plans. The Foundation for Dune Conservation (Stichting Duinbehoud) is established in 1977
with the goal to drive the water companies out of the dunes. At first, the water companies feel
wronged with this opposition. Around 1985 they are on speaking terms with the nature
organizations. Around the year 1990 an important change takes place in the general societal
attitude towards environmental problems. Suddenly everyone agrees that something needs
to be done: the general public, the media, politicians and even large industries. Vewin
publishes an Environmental Plan in 1991. It looks at environmental problems from two
angles: “On one hand water companies as ‘victims’ of environmental pollution, on the other
hand water companies as ‘polluters’.”  Many provinces formulate a stricter groundwater
policy. This leads to many plans across the Netherlands for large scale drinking water
production out of surface water. The hottest topic between 1995 and 2000 in the drinking
water sector is the liberalization debate. The majority of the water companies is against
liberalization. To counter the arguments about efficiency and customer-friendliness, the
drinking water sector develops a voluntary benchmark, covering four themes: product quality,
customer satisfaction, environmental performance and costs. After the elections in May 1998
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a new minister of environment, Pronk, ends the debate by choosing for a public monopoly
structure. This shared history leads to a number of shared views in the drinking water sector.

There is general agreement in the Netherlands that PWN is the greenest water company
(Chapter 4). The word ‘sustainability’ is rarely heard in this company, but the perceived
meaning of sustainability is valued and the managers of PWN insist that it’s exactly what they
are striving for. The most important theme related to sustainability is the balancing of drinking
water production with nature management. Sustainability ideas combine well with most of
PWN’s strategy. This strategy is based on a positive decision to remain a governmental
monopoly, with high water quality, guaranteed supply, and protection of nature as its main
goals. Most of the ideas on sustainability are fully implemented in the company. Membrane
technology is operational, dune infiltration areas have been rebuilt in a nature-friendly way,
and the extraction of natural groundwater has been reduced to a low level. In the year 2000,
the company still wrestled with the green energy theme. PWN could buy green energy, but it
also wanted to reduce costs to legitimize its governmental monopoly. PWN’s most important
network partner, the provincial government, does not use the term in discussions with PWN,
because environmental decisions had already been made before the term sustainability
became popular. PWN’s other network partners, the nature organizations, see the term as
relevant to human survival and not to nature. There is much similarity between these network
partners and PWN in how they use and interpret the term.

WMO uses the concept of sustainability, because it fits in the existing company culture
(Chapter 5). It actively tries to give meaning to the concept by referring to the literature and
through internal and external debate. Its conceptualization is consciously human-oriented,
with emphasis on the People and Profit aspects. Given this meaning, the concept is in
accordance with the company strategy of balancing company and society interests. The
concept helps in defining a long-term strategy, something WMO needs badly because its
social and economic environment is changing quickly. However, when working with the
concept, its meaning changes continually. During the external debate, WMO came to realize
that many of its network partners have different views of sustainability. Because the most
influential actor, the provincial government, is internally divided, and other actors have no
formal power, the matter remains undecided. A second problem is that, although WMO is
willing to try innovative alternatives, reduced demand has robbed it of the financial ability to
invest. Therefore, the operationalization of sustainability is limited to cheaper solutions.

The sustainable profile of the Nuon corporation is largely based on sustainable energy,
where they have achieved market leadership (Chapter 6). The water business units share
the corporate idea that sustainable energy is the most important environmental issue. They
decided to use 100% sustainable energy. This action led to a ranking of Nuon Water
Gelderland as the best Dutch company in the Vewin benchmarks. Another strength of Nuon
is their investment in new technology. They invest in solar energy, membrane filtration
techniques, and small scale drinking water production. For improvement of other
sustainability aspects, Nuon Water Gelderland has a management system for quality, safety
and environment. These changes do not take place under the heading ‘sustainability’ and at
the water units there is no internal debate to define what sustainability means. Management
of nature is not seen as operational tasks for Nuon itself. They continue extractions at the
same level and try to reduce desiccation by providing financial support to other
organizations. Nuon chose ambitious goals of sustainability and client-friendliness and
presented them to the outside world before they were implemented internally. This may lead
to a misunderstanding by the outside world that it is only greenwashing, but the goals are
genuinely meant to steer internal management.

Delta is a multi-utility company, including energy, waste management, and telecom
businesses (Chapter 7). In this company, we see that the concept of ‘sustainable
development’ is interpreted entirely in the framework of its transition to the market. It is eager
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to make the transition and sees mainly positive consequences. ‘Sustainable development’ is
seen as another change imposed on the company by a coalition of Dutch governments and
NGO’s for nature and the environment. The general concepts this coalition connects with
sustainability, such as long term thinking, a whole system approach, and carrying capacity,
are valued by the company. It even claims its business has always worked along these
principles. However, the term ‘sustainable development’ is not appreciated by Delta, because
it associates it with political whims. That is how the respondents use the term themselves: to
legitimize their activities to actors who are sensitive to this terminology. A tight provincial
groundwater policy has forced Delta to take nature-friendly measures in the dunes, and
made it adopt the use of terms like ‘carrying capacity’. But its aversion to governmental
politics causes it to dislike the term sustainability, and to refuse to look for opportunities other
than commercial ones. However, if some commercial opportunities happen to be sustainable,
they emphasize that for strategic reasons.

The case descriptions are used to check the hypothesized relations between the network of
actors, perceptions of sustainability, strategy and operations (Chapter 8). The cases provide
ample evidence that the network influences perceptions of sustainability at the water
companies: respondents confirm that they are influenced by network partners; the use of the
term shows similar patterns at companies and networks; and the perceptions of the
companies match with those of their networks. It appears to be an ongoing dialogue, to
which water companies actively add views from their own cultural perspective. This means
that the culture of the water company is at least one other factor explaining the perceptions
of sustainability. Perceptions of sustainability are no input to the strategies, but more a kind
of output. The strategy is constructed (or emerges), and then the value of the concept of
sustainability for achieving the strategic goals is estimated. Strategy is influenced by a long
list of factors, which are all related to the direct survival of a company. Perceptions of
sustainability are not on this list. The factors that influence strategy can be put under the
following headings: the regional function of the company, its history and culture, and the
present influence of external actors on its strategy. A change in the strategy nearly always
leads to a change in the network, therefore, the feedback loop in the original model is
confirmed. At the operational level, a number of factors explains the existence of sustainable
activities: activities as a result of former company strategies, some of which are influenced by
perceptions of sustainability; activities as a result of deliberate operationalization of present
company strategy; activities as a result of direct market demand, that happened to be
sustainable; and activities forced upon the company by external actors. These findings lead
to an adapted theoretical model.

With the adapted model and the case descriptions, the research questions can be answered
as follows (Chapter 9).

What perceptions do people within Dutch water companies have of the concept of
sustainability? Water companies perceive sustainability as a concept that is in their own
interests to use. The concept also made them realize that the water companies themselves
need to perform well on environmental issues so that they can rightfully ask other actors to
behave responsibly. Apart from this shared view, the companies each developed their own
specific versions of sustainability.

Which societal actors are involved in the process in which these perceptions are
constructed? Provincial governments have the most significant influence on the water
companies. They have a groundwater licensing task and are often major shareholders. In
addition, the EU and the Dutch Ministries of the Environment and of Economic Affairs are
influential, because they decide on the market structure for energy and water utilities. The
influence of other societal actors, such as large industrial customers, water boards, and
nature organizations, differs in every case, giving the perceptions of sustainability of each
company a special flavour.
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How do these perceptions influence company strategies and operations? Environmental
awareness has been present in the sector for more than seventy years. As a consequence of
this long experience the concept of sustainability did not lead to a strategic turnaround in in
any of these companies. They see most of their present processes as sufficiently
sustainable, because they build durable infrastructure and because the Vewin Environmental
Plan of 1990 has been implemented.

This research shows how the concept of sustainability entered a society that was already
overwhelmed with meanings, actors, activities, and coalitions, and was given these existing
meanings. For example, for most respondents in this research ‘sustainable’ is a label for all
issues and activities previously labelled as ‘environmental’. The ‘weak’, or human-oriented
school is found at three of the four water companies: Delta, WMO, and Nuon. This is
understandable, because water companies have a human-oriented task: to provide the
public with drinking water. The weakness of the ‘weak’ approach to sustainability is that the
economic and social aspects are likely to prevail when times are more difficult. This is shown
in the case studies by the influence of the liberalization debate: sustainable activities are
postponed or canceled.

The ‘strong’ version of sustainability was found in several governments: the Ministry of
VROM, provincial governments, and a water board, who all mentioned the theme of staying
within the natural water system. The problems with this version of sustainability are that the
limits of the natural system are often hard to calculate, and that it is unacceptable for most
other societal actors. Neither the weak nor the strong version of sustainability seems to be a
solution for the problems sustainable development was meant to solve. A third form of
sustainability should be developed, that bridges the human and the nature interests. Humans
have to start seeing themselves as an integral part of nature again, instead of as being
outside and above nature. This idea seems to be put into practice by PWN. PWN combines
human and nature goals and tries to improve them both continuously. This is likely to be a
new, more promising model for the interaction of humanity and nature.

A certain level of consensus is necessary in order to put sustainability into practice. However,
the case studies show that expressing different opinions is equally important. Sustainability
has a broad and multifunctional meaning, and every organization and person needs to apply
it to his or her own situation. In this process, people use their own frameworks of views of
reality, and because the frameworks differ, everyone comes to different conclusions. This is
clearly illustrated by the case studies, in which four companies with the same end product,
within the same legal framework, come to four different conclusions about what is
sustainable, for understandable reasons.

Today, the concept of sustainable development is in a controversial stage. What does the
future of this concept look like? Will the environmental problems be solved after 50 years of
research and debate? Or is sustainability an essentially contested concept, like the concepts
of ‘democracy’ and ‘family’, and will a solution never be found? The problem behind the
concept of sustainability is the relation between human society and nature. There is no doubt
that ‘nature’ is an essentially contested concept. The term sustainability itself stands for a
specific conceptualization of the human-nature relationship, which may not last.
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Annex 1  Info sheet

Duurzame ontwikkeling in de strategie van waterleidingbedrijven

Probleemomschrijving van het promotieonderzoek
Van waterleidingbedrijven wordt gevraagd dat zij hun bedrijfsvoering duurzaam inrichten. De
maatschappelijke discussie over wat duurzame ontwikkeling in de praktijk inhoudt, is echter
nog lang niet afgerond. Hierdoor worden waterleidingbedrijven steeds met nieuwe invullingen
van duurzaamheid geconfronteerd. Aan de andere kant zijn waterleidingbedrijven zelf gebaat
bij duurzaam waterbeheer: hoe duurzamer dit is, hoe beter de kwaliteit van de grondstoffen
is en hoe goedkoper het dus is om goed drinkwater te blijven produceren. Vandaar dat een
pro actieve aanpak door de waterleidingbedrijven bij de ontwikkeling van het begrip
duurzaamheid aan te bevelen is.

Wat levert deze analyse op?
Het promotieonderzoek van de Erasmus -universiteit is erop gericht om het begrip ‘duurzaam
waterbeheer’ verder uit te werken. Waterleidingbedrijven zijn gekozen als startpunt: wat is
hun visie op het begrip duurzaamheid, en hoe vertalen ze het naar de praktijk? Tijdens het
onderzoek zullen indicatoren voor duurzaamheid worden ontwikkeld, die eventueel een rol
kunnen gaan spelen in de benchmarking. Daarnaast wordt het proces van visieontwikkeling
bij de waterleidingbedrijven bestudeerd: welke maatschappelijke actoren en gebeurtenissen
spelen hierbij een rol? Het onderzoek streeft ernaar de waterleidingbedrijven een
strategische voorsprong te geven, waardoor ze de rol kunnen krijgen van opinieleider op het
gebied van duurzaam waterbeheer.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vijf case studies, bij vijf Nederlandse waterleidingbedrijven. Iedere
case studie bestaat uit circa tien interviews binnen het waterleidingbedrijf en circa tien
interviews met belangrijke actoren rondom het waterleidingbedrijf. Daarnaast worden
relevante documenten en databestanden bestudeerd, op aanwijzing van de geïnterviewde
personen. In het eerste hoofdstuk van de case studies zullen uitwerkingen van het begrip
duurzame ontwikkeling vanuit de wetenschappelijke literatuur ingebracht worden door de
onderzoeker. Het eindproduct van dit promotieonderzoek moet echter zo nauwkeurig
mogelijk de visie van de waterleidingbedrijven weerspiegelen. Daarom zullen de
onderzoeksresultaten regelmatig worden teruggekoppeld naar de bestudeerde bedrijven.

Meer informatie:
Onderzoeker: Mw. drs. Judith E.M. Klostermann
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vakgroep Milieukunde (M7-12)
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel: xxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxx

Promotor: Mw. Prof. dr. Jacqueline M. Cramer
tel: xxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxx





271

A
nnex 2 

 Interview
 scenario

(fourth version: 18 july 2000)

Interview
s m

et m
anagers

Introductie

Inhoud van het onderzoek:

W
aterleidingbedrijven:

- hun visie op duurzaam
heid,

- vertaling naar de praktijk?
- sociaal proces, netw

erk
- strategische keuzes

V
ijf case studies:

- m
ax. tien interview

s intern en tien extern
- open vragen, jullie gezichtspunt, eigen jargon
- relevante docum

enten en databestanden

A
fsluitend: dit heb ik ook op papier

R
andvoorw

aarden onderzoek:

- respondenten blijven anoniem
- desgew

enst ook bedrijf anoniem
; achteraf afspreken

- inzage in de resultaten, evt. een presentatie
- cassetterecorder

E
erste interview

 intern

D
eel 1: A

lgem
een &

 strategie

H
oe kunt u dit bedrijf, deze hele organisatie typeren?

W
elke onderw

erpen zijn op dit m
om

ent controversieel? H
oe w

ordt er over
deze onderw

erpen gepraat? W
at is uw

 eigen visie?

H
oe zou u de strategie van uw

 eigen bedrijf om
schrijven? U

it w
elke

onderdelen bestaat de strategie? W
at voor resultaat w

ordt m
et de strategie

beoogd? W
aarom

 is dat belangrijk?

H
oe is m

en tot de huidige strategie gekom
en? W

ie w
aren daarbij betrokken?

Zijn er m
eningsverschillen over gew

eest (intern, extern)? H
oe verliep die

discussie?

Ik heb alle w
aterleidingbedrijven op kaartjes gezet en ik w

il aan u vragen om
ze op verschillende m

anieren in te delen. U
 m

ag zelf w
eten hoe u ze indeelt.

H
oe positioneren jullie je bedrijf in dit geheel?

(dus w
at is dan jullie strategie)
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E
erste interview

 intern

D
eel 2: D

uurzaam
heid

W
ordt in dit bedrijf de term

 ‘duurzaam
heid’ of ‘duurzam

e ontw
ikkeling’

gebruikt? Zouden jullie in een interne vergadering tegen elkaar zeggen: “Ja
m

aar dat is toch niet duurzaam
!”, of zouden jullie het anders noem

en?
B

ijvoorbeeld “het m
ilieu”, of nog anders?

In w
elke situaties praten jullie over dit onderw

erp? K
unt u een voorbeeld

geven van zo’n discussie? N
og een ander voorbeeld? Z

ijn er nog m
eer

voorbeelden van situaties w
aarin de term

 ‘duurzaam
heid’ w

ordt gebruikt?

W
at is je eigen visie op duurzaam

heid? M
et w

elke begrippen associeer je
het?
W

elke dingen m
oet je doen als je naar duurzam

e ontw
ikkeling w

ilt streven?
W

aar leidt dat dan toe? Is dat dan duurzaam
 en w

aarom
?

K
unt u iets vertellen over de m

anier w
aarop m

ilieuonderw
erpen het bedrijf

binnen kom
en: naar aanleiding van w

elke gebeurtenissen gaan jullie er intern
over praten, en w

elke personen of organisaties spelen daar een rol in?
K

ortom
, een stukje geschiedenis van het onderw

erp duurzaam
heid/m

ilieu in
dit bedrijf?

A
fsluitend: Z

ijn er docum
enten die bovenstaande onderw

erpen goed
w

eergeven, of die de stand van zaken voor m
ij zouden kunnen verhelderen?

Tw
eede interview

 intern

(invullen per bedrijf m
et doorvragen)

G
E

E
LTJE

S
 M

E
T E

LE
M

E
N

T
E

N
 V

A
N

 D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID
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E
erste interview

 intern

D
eel 3: N

etw
erk

E
xtern netw

erk:
W

elke organisaties hebben de m
eeste invloed op de strategie van het bedrijf

in het algem
een?

W
elke organisaties hebben invloed op concrete activiteiten in het kader van

duurzaam
heid?

W
elke ideeën leven binnen die andere organisatie? S

luiten deze ideeën aan
bij de uw

e? W
aarom

 w
el/niet? H

eeft die andere organisatie ook specifieke
ideeën over uw

 w
erkterrein?

Zijn de externe contacten de afgelopen 2-3 jaar anders van karakter
gew

orden? H
oe dan, en w

aardoor? K
unt u voorbeelden geven?

Tw
eede interview

 intern

O
p deze geeltjes staan verschillende actoren uit het w

aternetw
erk. D

eze
actoren kunnen op tw

ee m
anieren invloed op uw

 bedrijf hebben: om
dat ze

een bepaalde m
acht hebben, of om

dat ze inspirerende ideeën hebben.
K

unt u ze eerst eens rangschikken in de groepen veel, w
einig en geen m

acht?
E

n daarna in de groepen vaak inspirerend – som
s – nooit inspirerend?

Zijn er nog andere indelingen denkbaar? Is de set com
pleet of ontbreken er

nog actoren?
p.m

. vijfpuntsschalen?

Ik heb hier nog een stapeltje w
aarin jullie afnem

ers specifieker zijn
onderverdeeld. Is dit een set w

aar jullie binnen het bedrijf iets m
ee kunnen of

delen jullie het anders in?
K

un je de kaartjes eens indelen in: krenten uit de pap, onrendabele hap en
overige?
Zijn grootverbruikers altijd industrie?

Is de R
aad van C

om
m

issarissen invloedrijk in dit bedrijf? W
at hebben ze voor

ideeën, en hoe oefenen ze invloed uit op dit bedrijf?
H

oe kom
 je erin? (vakkennis, interesse, politieke verdeling?)

H
oe is de relatie m

et de aandeelhouders?
W

at betekenen de aandelen van uw
 bedrijf voor de aandeelhouders:

w
instuitkering, zekerheid/m

acht, betrokkenheid/belangstelling, een
last/rom

pslom
p?

G
E

E
LTJE

S
: E

X
TE

R
N

 N
E

TW
E

R
K

 + K
LA

N
TE

N
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E
erste interview

 intern

D
eel 4: S

trategie

Tw
eede interview

 intern

S
peelt individuele bem

etering hier nog een rol?
Idem

 w
at betreft loden leidingen?

W
aterbesparing heeft tot afbuiging van het verbruik geleid; zetten jullie dit

voorlichtingsbeleid nog voort?

G
aat om

zet boven huidige productiecapaciteit uitgroeien? Zijn de problem
en

m
et de toekom

stige productiecapaciteit al opgelost? H
oe w

erken jullie
daaraan? S

peelt duurzaam
heid daarin een rol, b.v. recharge?

H
ebben jullie plannen om

 in de m
arkt van w

aterkoelers en/of flessenw
ater te

gaan?

W
aterketen: w

elk toekom
stm

odel hanteren jullie: dat jullie als bedrijf de
afvalw

aterzuivering en het rioolbeheer helem
aal van de andere partijen

overnem
en?

W
aterketen actoren hebben nu verantw

oordelijkheden gekregen die elkaar
bijten: w

at zijn daarvan voorbeelden?

Jullie kiezen w
el/niet voor horizontale integratie, d.w

.z. m
et energie. W

aarom
?

Zijn er nog andere argum
enten voor?

Zijn buitenlandse conglom
eraten beangstigend?

W
aarom

 w
il m

en overheidseigendom
 veilig stellen en ziet m

en toch een cross
border lease als w

enselijk?

Intern netw
erk:

K
unt u een paar voorbeelden noem

en van belangrijke besluiten die in dit
bedrijf genom

en m
oeten w

orden? W
elke personen zijn bij deze besluiten

betrokken?
G

E
E

LTJE
S

: W
A

TE
R

LE
ID

IN
G

B
E

D
R

IJV
E

N
G

E
E

LTJE
S

: E
X

TE
R

N
E

 O
N

T
W

IK
K

E
LIN

G
E

N
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 E
erste interview

 intern

Tot slot: sneeuw
balvragen

V
oor dit onderzoek is het belangrijk om

 een volledig beeld te krijgen.
V

indt u het goed als ik een keer ga praten m
et enkele van uw

 externe contactpersonen?
Zijn er ook m

ensen die er heel anders over denken dan u?
W

aar kan ik deze personen bereiken?
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Interview
 overig personeel intern

A
lgem

ene vragen:
H

oe zou u de strategie van dit bedrijf om
schrijven?

Is duurzaam
heid, of m

ilieu, een belangrijk onderw
erp in dit bedrijf? H

oe w
ordt erover gepraat en door w

ie?

H
oe gaat dit bedrijf om

 m
et externe contacten? W

iens taak is het?

W
at zijn nu belangrijke besluiten die in dit bedrijf genom

en m
oeten w

orden?
W

ie zijn daar in het algem
een bij betrokken? W

ie neem
t w

aar tijdens afw
ezigheid van de directeur?

M
ilieucoördinator:

- heeft het bedrijf een systeem
 voor interne preventie en m

ilieuzorg?
- w

at is de hiërarchische plaats van m
ilieu in de organisatie (het hoogste niveau w

aar m
ilieuverantw

oordelijkheid is geplaatst)?
- w

erkt het bedrijf op m
ilieugebied sam

en m
et klanten of andere organisaties?

- is het bedrijf betrokken bij natuurbeheer?
- lobbiet het bedrijf tegen vervuiling van w

aterbronnen en/of tegen kleine grondw
aterw

inningen?
- participeert het bedrijf in vrijw

illige (internationale) initiatieven?

A
fdeling V

erkoop/m
arketing/voorlichting:

- streeft het bedrijf naar groei in om
zet van m

3 w
ater?

- w
elke producten, w

elke hoeveelheden verkocht aan w
ie?, tendensen?

-
m

3 w
ater verdelen over actoren: huishoudens, boeren, industrie, niet-com

m
erciële organisaties

-
w

at gebeurt er op het gebied van voorlichting?

A
fdeling T

echnologie/Infrastructuur:
- w

ordt er geïnvesteerd in andere w
aterbronnen dan grondw

ater?
- w

at is het bronnenbeleid t.a.v. grondw
ater (w

aar, hoe)?
- w

elke innovaties staan op stapel?

A
fdeling financiën:

- w
at zijn de belangrijkste exploitatie posten en w

at de belangrijkste investeringen in de afgelopen 3 jaar?
- in w

elke infrastructuur of projecten? Tot w
elke baten leidt dat? W

as dat voorzien?
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Interview
s netw

erkpartners

N
B

 bij netw
erkpartners: ook w

eer docum
enten verzam

elen om
 etnografische vragen voor te bereiden!

Introductie

Inhoud van het onderzoek:

W
aterleidingbedrijven:

- hun visie op duurzaam
heid,

- vertaling naar de praktijk?
- sociaal proces, netw

erk
- strategische keuzes

V
ijf case studies:

- m
ax. tien interview

s intern en tien extern
- open vragen, jullie gezichtspunt, eigen jargon
- relevante docum

enten en databestanden

A
fsluitend: dit heb ik ook op papier

R
andvoorw

aarden onderzoek:

- respondenten blijven anoniem
- desgew

enst ook bedrijf anoniem
; achteraf afspreken

- inzage in de resultaten, evt. een presentatie
- cassetterecorder

E
erste interview

 extern

D
eel 1: A

lgem
een

H
oe kunt u dit bedrijf, deze hele organisatie typeren?

W
elke onderw

erpen zijn op dit m
om

ent controversieel? H
oe w

ordt er over
deze onderw

erpen gepraat? W
at is uw

 eigen visie?



278

E
erste interview

 extern

D
eel 2: D

uurzaam
heid

W
ordt in deze organisatie de term

 ‘duurzaam
heid’ of ‘duurzam

e ontw
ikkeling’

gebruikt? Zouden jullie in een interne vergadering tegen elkaar zeggen: “Ja
m

aar dat is toch niet duurzaam
!”, of zouden jullie het anders noem

en?
B

ijvoorbeeld “het m
ilieu”, of nog anders?

In w
elke situaties praten jullie over dit onderw

erp? K
unt u een voorbeeld

geven van zo’n discussie? N
og een ander voorbeeld? Z

ijn er nog m
eer

voorbeelden van situaties w
aarin de term

 ‘duurzaam
heid’ w

ordt gebruikt?

W
at is uw

 eigen visie op duurzaam
heid? U

it w
elke onderdelen bestaat het?

Zijn er ook m
ensen in deze organisatie die er heel anders over denken?

W
at vindt u dat het w

aterleidingbedrijf zou m
oeten doen?

A
fsluitend: Z

ijn er docum
enten die bovenstaande onderw

erpen goed
w

eergeven of die de stand van zaken voor m
ij zouden kunnen verhelderen?

E
erste interview

 extern

D
eel 3: N

etw
erk en strategie

H
oe intensief is het contact m

et de w
aterleidingbedrijven? O

ver w
elke

onderw
erpen hebt u contact?

W
elke ideeën leven binnen het w

aterleidingbedrijf? H
oe zou u de strategie

van dit w
aterleidingbedrijf om

schrijven? H
oe vertaalt het bedrijf deze ideeën

naar de praktijk? S
luiten de ideeën aan bij de uw

e?

H
eeft uw

 organisatie invloed op de strategie van w
aterleidingbedrijven? O

p
w

elke m
anier dan? V

oorbeelden? Zou u m
eer invloed w

illen hebben?

D
oor w

ie w
orden de w

aterleidingbedrijven het m
eest beïnvloed?
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Annex 3 List of interviews for field study in 1998

Municipality Tilburg coordinator/ project leader
Water Plan

26 March 1998

Province Noord-Brabant head of department
Environment & Water

9 April 1998

Tilburgsche Waterleiding
Maatschappij (water company)

hydrologist 24 April 1998

Waterleidingbedrijf Noord-West
Brabant (water company)

director 3 June 1998

Stichting Het Noord-Brabants
Landschap (nature organization)

employee 6 July 1998

Waterschap de Dommel
(water board)

head of department
Consultancy Water
Management

6 July 1998

Waterschap de Veluwe
(water board)

chairman 21 July 1998

Waterleidingbedrijf Midden-
Nederland (water company)

head of Marketing department 29 July 1998

Waterschap Schieland (water
board)

chairman 18 August 1998
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Annex 4 List of codes

Actor codes in alphabetical order

Code Date
created
(m/d/y)

Modified

AC-agriculture 03/10/00 09/17/02
AC-Board of directors 03/07/00 02/07/02
AC-consultants 03/08/00 09/17/02
AC-consumers/citizens 03/08/00 09/17/02

05/01/00: Ik twijfel: zal ik hier de gebonden klanten van maken
de burgers, particulieren? Ik zie namelijk in de quotations dat ze
met klanten meestal de burgers bedoelen. Ik zal deze termen in
ieder geval in de autocode meenemen en dan zie ik later wel.
p.m.: bij Delta ook energiekklanten, wat doe ik daarmee? wsch
multinuts klanten dus meenemen?

AC-energy sector 03/08/00 09/17/02
04/12/00 Comment for ex-code <multi-utility> Ik hoop dat ik hier
geen spijt van krijg als ik met nuon en delta bezig ben
�
04/20/00 ik heb er nu al spijt van en ga het splitsen. Ik heb de
multi-utilities weer uit deze code gehaald; daar is al een aparte
code voor. Dat is soms wel moeilijk, om ze te onderscheiden; in
feite zijn multi-utilities altijd 'de energiesector' maar omgekeerd
is het niet zo. In de meeste van de citaten die nu onder 'de
energiesector' vallen probeert men zich juist van de
energiesector te onderscheiden, of wordt een samenwerking
beschreven."

AC-European Union 03/08/00 09/17/02
AC-fire brigade 04/27/00 05/08/02
AC-housing associations 04/27/00 09/17/02
AC-industry/business
customers

03/10/00 09/17/02

AC-Ministry Economic Affairs 03/08/00 09/17/02
AC-Ministry Environment 03/08/00 09/17/02
AC-Ministry Finance 04/20/00 05/07/02
AC-Ministry Water Works 04/27/00 09/17/02
AC-municipalities 03/08/00 09/17/02
AC-nature organizations 04/20/00 09/17/02
AC-Parliament 04/27/00 06/18/02
AC-property developers 04/27/00 02/07/02
AC-province 03/08/00 09/17/02
AC-Rail Infra Management 04/27/00 02/07/02
AC-RIWA Rhine association 05/03/00 09/17/02
AC-shareholders 03/08/00 09/17/02
AC-VEWIN water company
association

04/20/00 09/17/02

AC-water boards 03/08/00 09/17/02
AC-water companies 03/08/00 02/07/02

"05/23/00 hieronder komen ook Aquanet en Reststoffenunie
omdat dat die opgericht zijn door de waterleidingbedrijven."
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Verbal codes in alphabetical order

Code Definition Date created
(m/d/y)

Modified

aim for continuity voortbestaan van het bedrijf als
zodanig.
�

03/08/00 08/26/02
Comment for ex-code
<voorzichtigheid> 04/12/00
Comment for ex-code <zelfstandig
blijven> 04/12/00

aim for guaranteed
supply

ernaar streven dat iedereen altijd
over schoon water beschikt.

01/03/01 08/23/02

aim for high water
quality

pogingen om de kwaliteit van
grondstoffen en producten te
handhaven of te verhogen.

03/08/00 08/26/02
01/12/01 Onder hoge kwaliteit
nastreven valt meestal
waterkwaliteit, en dat is weer
hoofdzakelijk gezien de
volksgezondheid. Ik raak steeds
weer in twijfel of ik niet aparte codes
voor volksgezondheid en voor
waterkwaliteit moet maken, maar ik
doe het toch maar niet ('coderen is
niet gelijk aan analyseren'). Andere
aspecten van kwaliteit zijn
bijvoorbeeld ontharden van
drinkwater en kwaliteit van
dienstverlening.
09/15/00 Ondertussen heb ik dus wel
een code 'volksgezondheid' gemaakt
en er zat nog steeds veel vervuiling
wat dat betreft in de quotations.
Hopelijk met de analyse-exercitie
verbeterd."

aim for larger scale streven naar een grotere omvang
om kosten te drukken en
professionaliteit te vergroten;
wordt zowel intern gebruikt (bv
een huishoudwaterproject) als
extern dus fusies en
samenwerking.

03/08/00 08/27/02
Comment for ex-code <PERC-groot>
05/12/00 Ik heb deze toch maar
gemerged, die perceptie zit tenslotte
vooral bij mij en in feite gaat dit over
hetzelfde namelijk over
schaalgrootte, streven naar
grootschaligheid, op grote schaal
Comment for ex-code <fusies en
overnames> 03/09/01
10/12/00 Definitie: samenvoeging
van 2 of meer bedrijven tot een
geintegreerd geheel; soms op basis
van gelijkwaardigheid (fusie) en
soms met een dominante partner
(overname). Kan gaan over
waterleidingbedrijven onderling, of
met energiebedrijven, of met
(onderdelen van) waterschappen.
Comment for ex-code <Hydron>
04/12/00 Hydron kan ik niet voor de
andere waterbedrijven gebruiken als
code."
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Code Definition Date created
(m/d/y)

Modified

aim for low costs Zowel de wens van buitenaf, als
de interne doelstelling, als
daadwerkelijke strategieen om
een lage kostprijs en bijbehorend
laag tarief te handhaven.
�

03/08/00 08/26/02
Comment for ex-code <efficiency>
04/12/00 Efficiency kan ook in
materialen en energie betekenen
(ook al betekent het meestal geld)
Lage kosten/tarieven nastreven
voorkomt dit misverstand
05/15/00 ik twijfel nog: moet het lage
of lagere kosten zijn? zijn kosten
voor drinkwater niet al structureel (te)
laag? En streven ze naar lage
kosten, ook al zijn ze iets hoger dan
vorig jaar?
Ik heb de quotations net gecheckt en
de code dus toch veranderd in lage
ipv lagere. Ik vind de kostprijs nl niet
hoog."

aim for multi-utility Een bedrijf dat water, elektriciteit
en gas als gecombineerde dienst
kan aanbieden. Bovenstaande
drie worden meestal als 'core
business' gezien, maar soms
biedt een multi-utility ook nog
andere utilities zoals
afvalverwijdering,
afvalwaterzuivering, kabel-TV,
telecom en internet.

04/20/00 08/27/02

aim for privatisation/
monopoly

Privatisering: staatsbedrijven
laten overgaan van in private
handen, bv. door
overheidsaandelen te verkopen
op de beurs. Met het doel om
service te verbeteren en prijs te
laten dalen door bedrijven aan
concurrentie op de markt bloot te
stellen. Liberalisering is een
mildere vorm, nl opheffen van het
overheidsmonopolie. Dan blijven
bedrijven in overheidshanden,
maar de markt is wel open voor
nieuwe (private) aanbieders.

04/27/00 11/28/02
05/03/00 twijfel: moet ik dit mergen
met monopolie? monopolie
quotations eens bekijken.
Comment for ex-code <monopolie>
05/04/00 Deze code 'monopolie'
heette eerst 'overheidseigendom'
maar volgens mij wordt hier meer
over gesproken met de term
'monopolie' of 'monopoliepositie'. Het
is een complex van zaken waar
overheidseigendom een onderdeel
van is; het is een organisatievorm
voor de watersector.
En vandaag heb ik deze code dus
gemerged met privatisering. Dit is
namelijke de andere kant van de
medaille. Als ik nog eens autocoding
doe moet ik ook de term monopolie
meenemen.
10/18/00 Privatisering/liberalisering
heb ik ingekort tot privatisering. In de
praktijk wordt de hele discussie
namelijk met 'privatisering'
aangeduid. Privatisering is: verkopen
van aandelen door overheden aan
private partijen. Liberalisering is:
toelaten van nieuwe partijen op een
door de overheid gemonopoliseerde
markt."
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Code Definition Date created
(m/d/y)

Modified

aim for product
differentiation

ontwikkeling van andere
watersoorten dan drinkwater en
aan water gerelateerde diensten.
Proceswater zit hier wel onder
maar huishoudwater is een
aparte code

03/07/00 08/23/02
Comment for ex-code <proceswater>
04/12/00
�
Comment for ex-code
<flessenwater> 03/09/01 Definitie:
Overwegingen van
waterleidingbedrijven om al of niet in
de markt van gebotteld water te
gaan.

assess future verwijzingen naar de toekomst,
bv toekomstvoorspellingen, data
in de toekomst en pogingen te
werken aan plannen op lange
termijn.

04/27/00 08/26/02

choose materials overwegingen over grond- en
hulpstofgebruik en keuze van
materialen

03/08/00 08/16/02

compete abroad Als respondenten refereren naar
buitenlandse actoren en/of
buitenlandse projecten.

03/08/00 09/24/02
p.m.: bij de meeste bedrijven zou dit
kunnen vallen onder ontwikkelingen
extern, maar bij Delta bestaat hier
ook een netwerk dus valt het onder
actoren. Beter weer gewoon
buitenland maken?"

cooperate other
organizations

samenwerkingsrelaties met
andere organisaties binnen en
buiten de watersector

03/08/00 08/27/02

cooperate water
chain

ideeen over samenwerking in de
kleine waterketen, dus van
winning via gebruik en lozing op
het riool naar afvalwaterzuivering
en lozing op het
oppervlaktewater; praktische
stappen daarin; en alles wat sec
gaat over riolering en
afvalwaterzuivering.

03/08/00 08/27/02
05/19/00 Bij deze code voeg ik ook
riolering; moet dat in aparte code?
Comment for ex-code <zuivering
afvalwater> 03/09/01 Definitie:
zuivering van rioolwater door
waterschappen
01/09/02 Ik merk tijdens coderen
steeds twijfel: samenwerking tussen
waterleidingbedrijven, samenwerking
met waterschappen, samenwerking
met watersector in bredere zin bv
Kiwa en Vivendi... Dat bedoelde ik
eigenlijk niet met waterketen, maar
toch komt hier alles terecht. En
samenwerken andere organisaties is
ook weer niet wat ik bedoel: dat is
meer samenwerken buiten de
watersector bv met provincies,
energiebedrijven,
woningbouwcorporaties... Dus wat
nu? Voorlopig dit memootje
uitdraaien en
even laten betijen, evt codes
opruimen
01/16/02 Samenwerken in
waterketen is toch een belangrijk
onderscheid, en ik bedoel hier vooral
samenwerken met waterschappen
en evt gemeenten. Dus
samenwerken met andere
waterleidingbedrijven en met andere
bedrijven in de watersector zoals
Kiwa en Vivendi ga ik onder
samenwerken andere organisaties
gooien."
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Code Definition Date created
(m/d/y)

Modified

create image working to achieve a certain
image in the outside world

01/10/02 08/26/02
01/10/02 Ik kom ook veel fragmenten
tegen over PR, window dressing, en
bij gebrek aan een betere code
gebruik ik daarvoor 'discussieren'.
Moet ik toch weer 'imago en
zelfbeeld' invoeren? Ik wil toch een
thema maken van die integriteit,
onzekerheid etc.
Ik zie nu dat ik 'imago en zelfbeeld'
heb gemergd met 'cultuur
herkennen'. Dat is OK wb zelfbeeld,
maar niet wb imago! Ik ga dit toch
even opruimen en een nieuwe code
maken: 'imago creëren'

criticize method interesting interactions with
interviewer, mistakes in interview
questions etc

05/23/00 08/23/02

define sustainability issues die volgens de
respondenten met duurzaamheid
te maken hebben; reacties op
mijn vragen over duurzaamheid,
gebruik van de term duurzaam of
duurzaamheid

05/04/00 08/27/02
Moet ik deze term opsplitsen in bv
energie bevolkingsgroei welzijn etc?
�
05/02/01 Soms moeilijk om te
coderen met die drie codes dz
definieren, dz beinvloeden en dz
activiteiten uitvoeren. dz beinvloeden
is de activiteit van de provincie,
bijvoorbeeld. En ik codeer het proces
van definieren ook met dz definieren,
naast de definities die daar
uitkomen. Maar daar zou ik ook de
code dz beinvloeden voor kunnen
gebruiken, omdat het een proces van
beinvloeding is."

describe history beschrijving van ontwikkelingen
in de tijd, vaak contrasteren van
periodes, bevatten meestal ...
jaar geleden of concrete
jaartallen.

03/08/00 11/12/02

develop household
water

Lagere kwaliteit water dan
drinkwater, meestal bereid uit
oppervlaktewater, bedoeld voor
huishoudens, met name voor
toiletspoeling, wasmachine en
buitenkraan.

03/07/00 08/26/02
Comment for ex-code <Leidsche
Rijn> 04/12/00 Leidsche Rijn is in
huishoudwater opgenomen omdat
deze code anders niet van
toepassing zou zijn bij andere
cases."

discuss formuleringen die er op wijzen
dat er op dit moment of in het
verleden meningsverschillen
bestaan, mn. als respondenten
de woorden 'discussie' of
'argument' gebruiken

05/12/00 08/26/02
Dat ik deze code nog niet heb! Veel
statische codes, maar als ik ooit nog
iets over het proces wil zeggen...
Comment for ex-code <argument>
11/23/00 Samengevoegd met
discussieren
Comment for ex-code <onderzoek>
03/09/01 Definitie: op de praktijk
gerichte analyses door academisch
geschoolde personen in eigen huis
of uitbesteed aan adviesbureaus,
meestal met een
natuurwetenschappelijke invalshoek.

distribute water referenties naar distributie van
leidingwater, het leidingnet

03/08/00 08/23/02
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Code Definition Date created
(m/d/y)

Modified

formulate strategy het bedrijfsbeleid in grote lijnen,
achterliggende doelen (soms
impliciet), manieren die men
bedenkt om op externe
ontwikkelingen te reageren,
motivaties voor activiteiten.

03/08/00 08/27/02
10/29/01 strategie bepalen en
strategie beinvloeden ligt te dicht bij
elkaar vind ik. Daarom geef ik nu
toch weer voorkeur aan strategie
formuleren."

implement individual
metering

vervangen van collectieve
watermeters in
appartementenblokken door
individuele watermeters

03/08/00 08/16/02

implement
sustainability

Concrete activiteiten die
waterleidingbedrijven (en
anderen) uitvoeren met
duurzaamheid als hoofd- of
nevenargument. Het kunnen al
uitgevoerde projecten en al
lopende routines zijn, maar ook
heel concrete plannen.

05/04/00 08/26/02
Comment for ex-code
<duurzaamheid> 05/10/00
05/04/00 Na de meecodeer exercitie
besluit ik om deze code te splitsen
in: -invloed op duurzaamheid -
perceptie van duurzaamheid -
activiteiten ikv duurzaamheid Ik
begin vandaag alvast met de nieuwe
codes en het opdelen van de oude
quotations doe ik binnenkort.
05/10/00 vandaag dus.
04/24/01 Tijdens coderen met
uitsluitend de drie du-codes (def,
strat, act) merk ik dat er allerlei quot
zijn die moeilijk in te delen zijn, bv
duurzaamheid tot onderdeel van de
strategie maken bv 67.3 En nu zet ik
dat dan maar onder 'activiteiten ikv
du'."

improve service twee betekenissen: enerzijds
dienstverlening als aspect van
reguliere productlevering (bv
vriendelijkheid van het personeel,
24-uurs bereikbaarheid bij
storingen) en anderzijds
diversificatie naar nieuwe
diensten (bv facturering,
advisering)

03/07/00 08/27/02
Comment for ex-code
<klantvriendelijk> 03/09/01 Definitie:
streven naar goede service aan
consumenten en zakelijke klanten.

influence spatial
planning

momenten waarop
waterleidingbedrijven te maken
krijgen met Ruimtelijke
Ordeningsbeleid, zowel qua
grondwater beschermende
regulering als qua druk op de
ruimte door claims van andere
actoren, en manieren om ermee
om te gaan.

11/03/00 08/23/02
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influence strategy aanwijzingen dat actoren invloed
hebben op de strategie van
waterleidingbedrijven.

05/15/00 09/12/02
Comment for ex-code <politiek>
03/09/01 Definitie: aanduiding van
een groep actoren met de term
'politiek'; hiermee kunnen zowel
politieke als ambtenaren-
vertegenwoordigers van de overheid
worden aangeduid. Meestal wordt de
term gebruikt in verband met een
belangenconflict tussen
waterleidingbedrijven en overheden.
Hieronder plaats ik ook citaten met
termen term 'maatschappelijk'
gebruikt lijkt dat een aanwijzing dat
er geen conflict over is.
oei oei, ben nog op mijn vingers
getikt door jeanine Evers over slordig
gebruik van de term politiek. Politiek
dat is in de sociologie puur de
politieke partijen. Maar de
waterleidingbedrijven gebruiken het
ook in ruimere zin: overlegsituaties
met gemeenten en provincie waarin
je het niet direct eens bent.
05/03/00 'maatschappelijk' schaar ik
ook maar onder politiek.
Comment for ex-code <STR-invloed
externe ontwikkelingen> 03/09/01
Definitie: verwijzingen naar
ontwikkelingen buiten het bedrijf die
invloed op het bedrijf hebben.

influence
sustainability of
strategy

momenten waarop actoren
invloed hadden op het denken
over duurzaamheid bij het
waterleidingbedrijf, zowel over
hoe belangrijk duurzaamheid is
ten opzichte van andere
management prioriteiten, als wat
de inhoud van duurzame
bedrijfsvoering moet zijn.

05/04/00 08/26/02

influence with
legislation

verwijzingen naar wetgeving en
juridische procedures

03/08/00 08/27/02

innovate
organization

proberen de organisatie te
verbeteren, vaak gebaseerd op
moderne organisatie-theorie.

03/07/00 09/12/02
Comment for ex-code <ONTW-IN-
zorgsysteem> 05/12/00 ik had toch
maar weinig quotations met
zorgsysteem en het is gewoon een
instrument voor organisatie
vernieuwing
Comment for ex-code <projecten>
03/09/01 Definitie: van tevoren
geplande werkzaamheden met
afgebakende tijd en budget.
Wat moet ik met deze code; heeft
het nog een functie?"

innovate technology streven naar vernieuwing van de
technologie voor productie en
distributie van drinkwater en de
processen daaromheen bv
slibverwerking.

03/07/00 08/23/02
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justify higher costs Hoewel de bedrijven streven naar
zo laag mogelijke kosten, hebben
de tarieven toch de neiging om te
stijgen. Daarom gaat men zich
hiervoor verantwoorden met
allerlei redenen, verdeeld over
externe ontwikkelingen (krapte op
de arbeidsmarkt: daar kunnen wij
niks aan doen) en interne
strategische besluiten (de cost
gaat voor de baet uit).

03/08/00 08/23/02
p.m.: eigenlijk moet het zijn: hogere
kosten/tarieven verantwoorden, bv
solvabiliteit ophogen is tarief
ophogen zonder dat de kosten
stijgen (hoogstens toekomstige
rentekosten voor leningen).

operate
commercially/in the
interest of society

ontwikkeling in de
waterleidingbedrijven om zich
minder als een monopolist (of
anonieme waterboer) op te
stellen en meer als een 'echt'
commercieel bedrijf, dus
klantvriendelijker, meer
maatwerk, gericht op
kostprijsverlaging, groei van het
marktaandeel, op shareholders
en op winst

03/07/00 08/27/02
05/01/00 code 'markt' veranderd in
'marktgericht/marktconform'. Of ik
deze twee begrippen nog moet
onderscheiden zie ik later wel.
Marktgericht klinkt nl meer als een
kans, marktconform meer als een
bedreiging. Verder ga ik vandaag
privatisering/liberalisering eruit halen;
hiermee wordt de code dus intern
gericht dwz de code gaat over
strategie en niet over externe
ontwikkelingen.
05/03/00 benchmark doe ik voorlopig
hieronder; het is wel een
gevleugelde term maar het gaat in
feite over marktconform werken.
05/24/00 ook reclame komt
hieronder: marktgericht
10/16/00 ik kort het in tot
marktgericht. marktconform is niet
hetzelfde maar volgens mij beschrijft
'marktgericht' beter wat er aan de
hand is. De sector is geen markt en
is dus ook niet marktconform: de
prijs is soms te hoog en soms te
laag, de productkwaliteit is te hoog
en de dienstverlening te zwak.
(trouwens, volgens mij is het een
mythe dat op een vrije markt de
dienstverlening zo goed is: waarom
zijn er dan programma's als Ook dat
nog?)
02/20/02 Changed 'become market
oriented' in a more  operational term
namely 'operate commercially'
(picked from quotation 46:5)
04/10/02 Moet ik hiermee ook anti-
commercieel gedrag coderen? Of
moet ik daar een aparte code voor
creeren. Ik ben nu PWN aan het
coderen maar wil eigenlijk niet teveel
nieuwe codes maken. Dus daarom
maar langere naam."

optimize water
system

denken over water als een
systeem waarbij onderdelen als
oppervlaktewater, grondwater,
waterwinning en
afvalwaterzuivering met elkaar in
verbinding staan en dus als
geheel gemanaged moeten
worden.

05/23/00 08/23/02
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prevent desiccation een gebied wordt als verdroogd
aangemerkt als aan dat gebied
een natuurfunctie is toegekend
en de grondwaterstand in het
gebied onvoldoende hoog is
danwel de kwel onvoldoende
sterk is om bescherming van de
karakteristieke
grondwaterafhankelijke
ecologische waarden waarop de
functietoekenning is gebaseerd,
in dat gebied te garanderen. Een
gebied met een natuurfunctie
wordt ook als verdroogd
aangemerkt als ter compensatie
van een te lage grondwaterstand
water met een voor die
natuurfunctie onvoldoende
kwaliteit moet worden
aangevoerd' (Vierde nota
waterhuishouding RWS)

03/07/00 08/23/02
Comment for ex-code
<wateroverlast> 03/09/01 Definitie:
te hoge grondwaterstanden in woon-,
werk en landbouwgebieden,
ontstaan door
antiverdrogingsmaatregelen zoals
stoppen met een drinkwaterwinning

produce water bereiding van drinkwater uit
grond- of oppervlaktewater; deel
van primaire proces van bron tot
en met reinwaterkelder of andere
buffer-opslag. p.m. productie van
andere waterkwaliteiten??

03/08/00 08/26/02
bij productie heb ik pompstations
gevoegd en later weer eruit gehaald
Comment for ex-code
<pompstations> 03/09/01 Definitie:
plaatsen waar winning van
grondwater en/of productie van
drinkwater plaatsvindt
9 juni 2000:
Met de code ‘pompstations’ heb ik
moeite: ik ben er eerst mee
begonnen, meer om ethnografische
redenen: het lijkt nogal belangrijk
voor de waterleidingbedrijven. Maar
omdat het zo heel erg concreet is
heb ik het later bij 'productie'
gevoegd. En weer later besloten dat
ik het weer uit elkaar wil halen omdat
er ook andere dimensies aan zitten
dan alleen maar productie: het is een
asset, iets wat je veilig moet stellen,
iets wat je identiteit bepaalt. Behalve
productie doe je er ook de
grondwaterwinning, de
grondwaterbescherming,
vergunningen, reallocaties.
Getwijfeld of in het
grondwaterwinplaatsen zou noemen
maar bang dat ik dat niet zou
onthouden en de waterbedrijven
praten er zo ook minder vaak over.
Ze praten ook meer over 'de
leidingen' dan over 'distributie'.
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promote public
health

volksgezondheid als doel van
waterleidingbedrijven en als
reden om de watersector op een
bepaalde manier in te richten of
om bepaalde maatregelen te
nemen in de bedrijfsvoering

06/08/00 08/27/02
06/08/00 toch nog de code
volksgezondheid; tot nu toe onder de
code kwaliteit geschaard.
Volksgezondheid is een verouderde
discussie, alleen bij onverwachte
problemen zoals legionella gaat het
er weer even over.
Comment for ex-code <belang van
(drink)water> 03/09/01 Definitie:
verwijzingen naar water als bron van
leven, ethische en emotionele
waarden van water en het belang dat
mensen aan water hechten in het
algemeen

promote water
saving

acties om huishoudens aan te
zetten tot minder verbruik van
drinkwater, meestal via
voorlichting, soms ook via
financiële prikkels zoals subsidie
op waterbesparende apparatuur
(regenton), ecotax, individuele
watermeters en waterspoor.

03/08/00 09/12/02

protect groundwater pogingen om grondwaterbronnen
te beschermen tegen vervuiling
door industrie, landbouw en
huishoudens

03/08/00 08/26/02

protect nature als mensen het woord 'natuur'
gebruiken. Natuur is soms
beperkt gedefinieerd, bv een
waardevolle slootvegetatie of als
een aantal hectares waar de
bestemming natuur op ligt en die
beheerd worden door een
natuurorganisatie. Soms ook heel
breed zoals de aarde met alle
soorten inclusief de mens tot
zelfs het heelal de afgelopen
miljoenen jaren.

03/08/00 08/26/02

reallocate water
production

sluiten van
grondwaterwinplaatsen in
verdrogingsgevoelige gebieden
en zoeken naar vervangende
productiecapaciteit (ook
grondwater) in bv poldergebied.

03/07/00 09/12/02
Ergens in de zomer 2000:
Het klinkt misschien tegenstrijdig:
pompstations sluiten/uitbreiden maar
toch gaat het hier volgens mij
meestal om hetzelfde fenomeen:
discussie over verplaatsen van
winningen, of netto terugbrengen, of
mag het zelfs nog wel uitgebreid
worden? 12/22/00 Toch weer
ingekort tot verplaatsen. UItbreiden
is minor issue en sluiten kom ik
straks bij PWN en WMO pas tegen,
dan zie ik wel weer verder
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recognize culture minder grijpbare, maar toch
constante aspecten van een
organisatie, zoals het gangbare
wereldbeeld, manier van met
elkaar omgaan, gevoelsmatige
prioriteiten. Schein: assumpties,
normen en waarden, symbolen
en rituelen

03/07/00 08/23/02
05/15/00 Ik heb ONTW-cultuur
waterleidingbedrijven veranderd in
gewoon cultuur omdat ik ook cultuur
in energiebedrijven en in
waterschappen ermee wil kunnen
coderen. Comment for ex-code
<imago en zelfbeeld> 03/09/01
09:24:20 AM 01/03/01 02:23:27 PM
Definitie: beeld dat respondenten
van hun eigen organisatie hebben,
imago dat ze zouden willen hebben
en beeld dat anderen van het
waterbedrijf hebben.
Comment for ex-code
<vooraanstaande positie> 04/12/00

reduce waste &
emissions

zowel afvalstoffen en emissies
die de waterleidingbedrijven zelf
produceren, als emissies en
afvalstoffen van anderen (bv
landbouw) waar
waterleidingbedrijven last van
hebben

04/12/00 08/20/02
04/12/02 Bij PWN gepraat over
reduceren vervuiling grote rivieren, is
andere betekenis maar ik gebruik
daar toch deze code voor omdat ik
geen nieuwe meer wil creeren

replace lead pipes over vervangen van oude loden
distributieleidingen

04/11/00 06/04/02

save energy/green
energy

energieverbruik voor productie en
distributie van leidingwater

05/15/00 08/23/02
05/15/00 Volgens mij is energie toch
wel erg belangrijk

strengthen financial
position

zaken die in verband worden
gebracht met geld, financiële
afwegingen, meestal herkenbaar
aan financiële termen zoals 'geld,
omzet, tarief, winst, kosten' etc.
(codes met dit soort termen zoals
winst en omzet heb ik later ook in
financieel gemerged) Verwijst
vaak naar concrete projecten en
activiteiten, waar dus de
besluitvorming helemaal wordt
afgerond bv huishoudwater en
Oedi (in tegenstelling tot bv
samenwerking met
waterschappen, wat in mooie
doelstellingen blijft hangen).

03/08/00 08/23/02
Comment for ex-code <BTW>
04/12/00 gemerged, komt vast nog
meer bij.
Comment for ex-code <omzet>
04/27/00 De omzet in guldens is
gekoppeld aan de omzet in kuubs
water. Ik kan dit niet labellen als
winst of als streven naar lage kosten
of hogere kosten verantwoorden dus
toch nog maar een nieuwe code.
Comment for ex-code <winst>
04/27/00 Ook gemerged in
'financieel'

use groundwater deel van de waterkringloop dat
zich in de bodem bevindt, afh van
lokatie en seizoen van -350m tot
aan maaiveld. Belangrijkste bron
voor drinkwater (65%) in
Nederland

03/08/00 08/26/02

use surface water oppervlaktewater als bron voor
drinkwater en andere
watersoorten

03/10/00 08/23/02
Comment for ex-code <OEDI>
04/12/00 OEDI is te specifiek voor
WMN

use term
sustainability

answers on question about use of
term or other comments on use

11/21/01 01/23/03


