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Doelmatigheid in de afvalwaterketen:
weten hoe het echt werkt
Gemeenten en waterschappen staan voor de opgave om samen veel doelmatiger te gaan opereren in de afvalwaterketen. Het
gaat om 380 miljoen per jaar, zoals is afgesproken in het Bestuursakkoord Water. Dat vraagt volgens Jeroen Langeveld om
een andere kijk op de keten, waarbij de focus moet verschuiven van inspanning naar resultaat. Met andere woorden: zet de
aan de burger verleende service centraal in plaats van te leveren inspanningen als een vast afkoppelpercentage of een periodiek reinigingsschema. Langeveld maakte voor STOWA en Stichting RIONED samen met Hans Korving deze vertaalslag.
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