Kies voor Water!
Stem Blauw!

Wat zegt jouw partij hierover???

Water als stemmentrekker Een kleine gids voor ‘beginners’
Het begon met onrust
Realiseren we ons als burgers, als professionals en als beleidsmaker voldoende de “impact” van een gebrek of te veel aan
water? Mondiaal zijn er vele gebieden in gevaar vanwege water. Maar dat is ver weg. Of niet? Hoe zit het met ons eigen land,
Nederland? We hebben veel, heel veel te danken aan water. Aan onze goede drinkwatervoorzieningen en aan ons uitstekende
waterbeheer. Waterbeheer dat zonder overdrijven wereldberoemd is.
Beseffen we wel genoeg dat dat niet vanzelf gaat? Realiseren we ons dat wat nu goed genoeg is, straks geen antwoorden meer
biedt. Dat het in een veranderende context van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie van levensbelang is
dat bewuste burgers, lerende organisaties en adaptieve waterprofessionals de handen ineenslaan. Om de uitdagingen die er
zijn en zullen komen aan te kunnen gaan. Dat we kortom ‘water’ hoger op de agenda moeten zetten. Of sterker nog; dat we
moeten proberen om van water een heuse stemmentrekker te maken?
Waar te beginnen?
Een goed verhaal begint vaak met een oproep om in actie te komen. Waarna vervolgens helpers op het podium komen om
bijstand te verlenen. Die met moed en fantasie de uitdaging die voorligt aanpakken.
Precies zo zijn we te werk gegaan. We gingen op bezoek bij bestuurders, waterprofessionals, raadsleden en consultants. Op
verschillende uithoeken van ons land, van noord tot zuid. Met de vraag in de achterzak hoe we van water een echte
stemmentrekker kunnen maken. Met de dringende vraag ‘waar we dan moeten beginnen’. Met de zelfs fundamentele vraag of
we niet opnieuw moeten beginnen. Al die ervaren helpers maakten vooral een ding duidelijk: begin met anders kijken.
Opnieuw beginnen start met kijken met andere ogen. Kijkt u met ons mee?
Niet aan beginnen? De verkiezingsexperts
Onze denkroute begon met een bezoek aan de zogeheten verkiezingsexperts. Personen die ervaring hebben met politieke
campagnes en het spel in de vooral lokale raden. Ook gingen we op bezoek bij experts in reclame en marketing. Het was een
ontnuchterende en daarmee leerzame ervaring. Water als stemmentrekker? Niet aan beginnen! Het gaat toch goed zo. Draai de
kraan maar eens dagenlang open. Het water blijft stromen. Waar is de crisis? Val ons als burgers niet zo lastig. En doe gewoon
je werk. Wij betalen belasting en jullie leveren wat geleverd moet worden.
De experts sloegen ook een andere toon aan. Ze moedigden aan om door te gaan, maar wezen wel op de complexiteit ervan.
Water als stemmentrekker? Dan moet er wel wat te kiezen zijn. Is dat er? Waarna een stroom van prachtige adviezen op ons af
kwam. Speel het spel van angst en hoop. Begin met een centrale moederboodschap en werk die uit in talloze varianten (“the
individual handshake”). Vergeet niet het eenvoudig te houden. En vergeet ook niet om aandacht te trekken, met een gedachte
of actie die voer is voor een maatschappelijk debat. Nog steeds in de war, maar wel op een hoger niveau, trokken we verder.
Het begin was gemaakt.

Het begint met het grote geld
Water is een thema dat altijd verbonden is met geld, veel geld. Diverse bestuurders spraken over het contact en soms zelfs
contract met grote bedrijfsspelers. Inzet was een unieke en grootschalige publiek-private samenwerking, rond water.
Water trekt stemmen als het groot wordt gebracht. Als er ambitie wordt getoond. Niet voor niets wordt keer op keer het woord
Delta van stal gehaald. Met een ambitieuze Delta-commissaris die van water een verhaal probeert te maken. Water is een
stemmentrekker omdat het (ook) gaat over ambitie, aanpakken en stevige resultaten (willen) boeken.
Begin nou maar eens met programmaleiders
Water als stemmentrekker? Water als een groot en ambitieus verhaal? Veel waterprofessionals haalden bijna berustend hun
schouders op. Wij vinden dat wel, maar onze collega’s? Begin nou maar eens met de programmaleiders op verwant terrein. Met
die collega’s die een woonwijk moeten realiseren of verantwoordelijk zijn voor verkeer en ruimte.
Hoe vaak hebben ze het al meegemaakt De plannen waren al bijna klaar, toen water nog eens om de hoek kwam kijken. Dat
stevig bouwen ook stevig investeren in wateraansluitingen betekent. Dat je geen tunnels moet bouwen die (te) makkelijk onder
water lopen. Water als stemmentrekker? Laten we dan eerst maar eens binnenhuis beginnen.
Het begint met romantiek
Met al te zakelijk worden win je geen verkiezingen. Het is ons keer op keer op het hart gedrukt. Door te wijzen op de
‘betovering’ van water. Water is ook een bron van idealisme, van groen plezier. Water is een fenomeen om van te genieten.
En ja, daar kwamen ze langs. De natuurvriendelijke oevers, de drijvende eilandjes. Het ene voorstel nog mooier dan het
andere. Water is de verzamelterm voor innovatie, milieu- en natuurlijke initiatieven. Met in het kielzog de recreatiewaarde van
water. Dat heeft electorale aantrekkingskracht. Met water maak je de vriendelijk en leefbaar.
Altijd over het weer beginnen
In Nederland zijn we er dol op. Over het weer beginnen. Je zal toch in een (te) warm of koud land wonen. Waar moet je het
dan over hebben. De aantrekkingskracht van water, ook politiek, is het weer. Over het weer wil je altijd weer praten. Met het
weer kun je contact maken.
Over het Nederlandse weer valt elke dag meer te spreken. Over de hittestress die de sporthal of at op termijn onbewoonbaar
en onbruikbaar maakt. Water staat voor waarschuwen voor droogte. En voor bezorgd nadenken over regenbuien, hoosbuien en
alle codes die zo vaak langskomen. Het weer is een klassieker. Teruggrijpen op de klassiekers zorgt voor beproefde
verkiezingswinst?
Begin eens met mensen

Niet aan beginnen (2). Ervaren bestuurders
Om aan te komen bij zeer ervaren bestuurders. Aan alles was merkbaar dat ze er goed in waren, in mensen overtuigen aan de
bestuurstafel. Allemaal gaven ze ook toe: het politiseren van water is iets van een andere orde. Leuk dat u langs komt, maar
pasklare antwoorden hebben we niet.
Om vervolgens meestal tot dit advies te komen: moet u hier wel aan beginnen? Moeten we van water wel een stemmentrekker
willen maken? De redenering daarbij was zoals te verwachten behoorlijk bestuurlijk, om niet te zeggen een tikje
‘gouvernementeel’.
‘Kijk, we hebben bijna nooit problemen gehad met onze raden of achterban. Met onze politici. Techniek is voor velen iets dat
ver weg staat. Water is non-politiek. Als wij voorstelden om zware investeringen te plegen, voor water, kregen we meestal wel
onze zin. We verdeelden de last over jaren en verkochten het als meerjaren-investeringen. Geen nieuws is wat ons betreft goed
nieuws. Wanneer we de komende periode weer moeten investeren, en dat moeten we zeker, pakken we het weer zo aan. Met
een bestuurlijk-technische insteek. Water is complex, technisch en duur, laten we dat vooral zo houden’.

Water als stemmentrekker is een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Een vakorganisatie die als
missie heeft om te zorgen voor verbinding en kennisdeling tussen waterprofessionals. Het is een serieus initiatief
met een speelse inslag. We maken steeds een beginnetje voor op termijn wellicht uitgekiende watercampagnes. Die
er op gericht zijn om van water een echte stemmentrekker te maken.

De opmerking valt vaak. Met name de waterschappen hebben de afgelopen jaren veel service geleverd. Hebben steeds
voltoewijding nieuwe oplossingen bedacht voor nieuwe problemen. Zo is de zorg voor water steeds meer verstatelijkt. De
omgekeerde beweging lijkt nu in gezet. Verantwoordelijkheden terug naar de burger, zo lijkt het credo. Water niet meer tot in
de haarvaten willen regelen. We beginnen weer bij de burger; de burger is weer aan zet.
Op diverse plaatsen wordt er weer direct mee geëxperimenteerd. Met vormen van burgerparticipatie. Die verder gaan dan
alleen meedenken en inspreken. Concreet met behulp van een landschapsarchitect oplossingen realiseren voor de buurt.
Burgers weer verantwoordelijk maken voor lichte waterbeheer. Het is een politiek gezien boeiende insteek: ook water weer
terug aan de burger geven. Door participatie en water direct met elkaar te verbinden.
Alles begint tegenwoordig met data
Dit is het tijd van een heuse revolutie. We hebben het dan over de informatierevolutie. Op allerlei manieren van de
supermarkt, de onlinewinkels tot verkeersbewegingen wordt data verzameld. En commercieel geëxploiteerd. Hele
bedrijfstakken vechten met elkaar om data. Zonder data kun je niet meer overleven.
De hoogste tijd om een begin te maken met water en data. In de slimme stad worden cijfers verzameld over bijvoorbeeld
overstromingsrisico’s. Om vervolgens de gepaste maatregelen te nemen. Bij het verzamelen van die data werken overheden,
bewoners en bedrijven op een creatieve manier samen. Wie begint met data en water is slim bezig.
Begin klein en eindig met een groot verhaal: de regenton

Het begint bij taal
Op bezoek bij raadsleden en activisten was de toon letterlijk anders. Waarschijnlijk omdat zij vaker optreden in de frontlinie
van het politieke debat. Ze onderwezen ons in de mogelijkheden van taal. In de kunst van de juiste beelden kiezen
(“framing”). Ze adviseerden ons om zo veel mogelijk weg te blijven van techniek en maatregelen. Praat niet over riolering,
maar over gezondheid. Benadruk de waarden die bij water in het geding zijn. Kies voor emotie met een positieve lading”:
‘Onze gezondheid is ons veel waard. We willen gezond blijven, als het echt helpt kunt u met water aan de slag’
Het is een benadering die het bij de eerder geraadpleegde marketing-experts goed doet. Stemmen trekken valt voor hen samen
met denken vanuit het publiek (“the audience”). Elk publiek leeft in een eigen wereld, met daarbij eigen noden en behoeften.
Wanneer water op die behoeften inspeelt of zelfs verlossing biedt, ligt steun voor de hand: ‘Ik wil gezond blijven en u mag van
alles doen en bedenken wat daarbij helpt. Mijn zegen heeft u’.
Het begint met doorgeprikte mythes: einde verhaal voor leveringszekerheid?
Even weg van de politici en bestuurders. En nu in gesprek met echte waterprofessionals. De mannen en vrouwen die leven van
techniek, cijfers en systeemkennis. Met bijna allemaal een groot waterbewustzijn. Een expert is voor alles een “insider”. Een
insider die weet wat er echt speelt. Die domweg weet dat het verhaal van de leveringszekerheid niet meer klopt. Dat het op
termijn echt niet zo vanzelfsprekend is dat veiligheid gewaarborgd is, dat kwaliteit gehandhaafd blijft. Dat het water uit de
kraam blijft stromen. Is het tijd om dit verhaal naar buiten te brengen. Is dat electoraal verstandig. Kan het publiek dit aan?
Hier komt een bekend maar stevig bestuursdilemma naar voren. Politiek is het spel van angst en hoop, het zal wel. Met angst
voeden wordt ook het waterbewustzijn gevoed. Maar hebben de insiders niet de plicht om het gezicht in de plooi te houden.
Om hun zorgen vooral binnenskamers te houden? Om bewust de mythes van het openbaar bestuur te bewaken. Met een
systeemcrisis schiet toch niemand wat op? Of is toch echt nodig, om zo nu en dan; het deksel van de pot te halen. Dan komt er
nieuwe lucht bij en ontstaat er een frisse wind, voor water.
Het begint met opvallen: de tuintegeltax
Het is de hoogste tijd voor de communicatiespecialisten. Met de vraag over water als stemmentrekker zijn ze nog niet zo
vertrouwd. Jarenlang ging de aandacht vooral naar het bevorderen van opkomst bij de waterverkiezingen. Opkomst bevorderen
is toch net even wat anders dan de politieke urgentie voeden. Communicatie hoort bij communicatie en politiek past bij
politiek. Of is het nodig deze scheidslijn eens te passeren?
Creatief zijn ze natuurlijk wel. Het zijn echte communicatiespecialisten. Water als stemmentrekker gaat voor hen om aandacht
trekken. Met iets kleins dat opvalt de gelegenheid aangrijpen om een veel groter verhaal te trekken. Een klassieker is
inmiddels de tuintegeltax. Een maatregel die (van) alles zegt over klimaatadaptatie en water in de stad. Daag ze niet uit, die
specialisten want ze bedenken nog talloze van deze vondsten, zo waar je bij staat!
Het begint met de plek
We trokken dus het land door. Naar stad en land. En van oost naar west. Dan eindig je dus niet in het midden De Nederlander
bestaat niet maar Nederland ook niet! Water als stemmentrekker betekent een verhaal op de maat van de plek waar je bent.
Water kan een stemmentrekker zijn, wanneer je de juiste regionale toon aanslaat.
Groningen is een pregnant voorbeeld. Onveiligheid, bevingen, al snel komt het gesprek en de (politieke) boodschap op de
stevigheid van de dijken. Een aardbeving raakt huizen en dijken, de link is snel gelegd. En in agrarische provincie Friesland
is water in de stad nu niet bepaald een electorale vondst. In het veenweidegebied draait het om water-gerelateerde politieke
keuzes.
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Bij politiek hoort altijd ook symboliek. Projecten en maatregelen worden ook gestart vanwege hun symbolische betekenis.
Vanwege het verhaal dat daarmee verteld wordt. Van verschillende kanten ontvingen we het advies om met een klein,
symbolisch verhaal te starten. Om daarmee veel grotere thema’s te agenderen.
Een voorbeeld is de regenton. Niet alleen een nostalgisch object maar ook het instrument voor zelfredzaamheid, besparing en
hergebruik. De regenton moet terug?! Waarmee in een adem door ook de circulaire economie, burgerparticipatie en
klimaatadaptie in beeld komt. Begin klein en eindig groot. Met zoiets als bijvoorbeeld een regenton als anker.
Het einde van water (als insteek)
De adviezen kregen een scherpe rand toen het einde ter sprake kwam. Het einde van water als apart en geïsoleerd fenomeen.
Water maakt integraal onderdeel uit van plannen voor wonen, ruimte of zelfs verkeer. Water maakt deel uit van de omgeving en
namen van programma’s en diensten zijn ook wat dit betreft volop in beweging, van omgevingsdienst tot omgevingswet.
Wie een begin wil maken met een hogere status voor water moet voorzichtig zijn met (al) te sectorale insteek. En ervoor
kiezen om water te verbinden met thema’s die op wisselende momenten in de belangstelling staan. Het gaat niet om water,
maar om energie. Niet water staat voorop maar klimaat. Aandacht voor water vraagt om nieuwe etiketten.
Wie zijn de echte beginners: de jongeren
Het was een spannend advies van met name de verkiezingsexperts. Mik op de jongeren. Mik op hun actieve belangstelling
voor maatschappelijke kwesties. Met water kun je niet vroeg genoeg beginnen. Wat raakt hen? Waar lopen zij voor warm, als
het gaat om water.
De waterwereld heeft ook belangstelling voor jongeren. Ze moet wel, want het werven van nieuwe waterprofessionals is geen
vanzelfsprekende zaak. Het werken met jeugddijkgraven was een belangrijke vroege stap. Op het waterbewustzijn is een
radicale uitbouw nodig, met speciale aandacht voor de relatie water en onderwijs. Ga met de jongeren op campagne.
Waar is het begonnen: de historie!
Het advies was ook om terug te grijpen op het verleden. Historie verbindt. Water is onze identiteit. Politiek en identiteit zijn
steeds meer met elkaar verbonden. Met teruggrijpen op historische prestaties wordt ook in het heden resultaten geboekt.
We kennen onze heroïsche strijd tegen het water. Van het van de nood een deugd maken. We kennen onze prestaties op het
terrein van de delta. Door te verbinden met Deltawerken en Deltaplannen komt iets los wat eerder nog muurvast zat. Water
betekent in deze benadering verbinden met geschiedenis. Met de wil en behoefte om via water nieuwe geschiedenis te
schrijven.
Politiek is kiezen. Zelf begin maken
Alle verkiezingsexperts noemen het in koor. Politiek gaat in essentie om kiezen. Natuurlijk; het gaat ook om waarden en om
macht. Maar het keuze-aspect komt keer op terug in de welgemeende adviezen. Maak van water een stemmentrekker door
keuzes te maken. Er zijn veel keuzes mogelijk; welke past het beste bij u?
Die afweging moet u zelf maken. We kunnen niet voor u kiezen. Houdt u meer van op angst inspelen of van hoop bieden? Bij
welk concreet publiek wilt u stemmen trekken? Hoeveel ruimte ervaart u om een nieuwe insteek te kiezen. De gids voor
beginners helpt om die keuze bewuster te maken. Een goed begin is het halve werk. Mooi natuurlijk, maar half werk is
meestal onvoldoende. Daarom op volle kracht vooruit, om van water een stemmentrekker te maken.

