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Waternet kiest voor
SOBER
Watemetwildeexploitatielastenverderomlaag
brengenendearbeidsomstandigliedenverbeteren.
Omdatvoorelkaartekrijgen,issamenmetDHV
enWitteveen+Bosuitgebreidonderzoekverricht
naardehaalbaarheidvanverregaandeautomatisering.Deplannenwordeninmiddelsdoorgevoerd.HieraanwerddenaamSOBERgegeven.
Alin 1974roldebijhet waterleidingbedrijf
Amsterdamdeeersteprocescomputer binnen.
Vanafdat moment isautomatisering ingezet
opdeproductielocaties vanhet drinkwaterbedrijf Ruim 30jaar laterisdeautomatiseringnietmeeropdelocatieswegtedenkenen
isalsbetrouwbaar bedrijfsmiddel geaccepteerd.Eendeelvandehuidigesystemen moet
alweervervangengaanworden.Het drinkwaterbedrijf wilbovendiendeexploitatielastenteducerenende arbeidsomstandigheden
verbeteren.VolgensdeARBO-richtlijnen isde
huidigecontinudienst tebelastend voorde
werknemer.Doorverregaand automatiseren
kunnen beidedoelstellingen worden bereikt.
Zelfseenonbemandebedrijfsvoering blijkt
haalbaar tezijn.Deautomatiseringsplannen
kregendenaamSOBER(SysteemOnrwerpgrondslagBesturingEnRegeling)enworden
gekenmerktdooteensobereinsteek,duurzaamheideneenvoud.

DecentralerçgelwacfitvanWatemet.
houdswerkzaamhedenbedienend personeel
(deprocesvoerder)aanwezigopdeproductielocaties.Degeheleptoductiewordt
gedurende kantooruten vanafdelocatie
Weesperkarspelgecontroleerd en eventueel
bijgestuutd (dootdeprocesmanager).De
werkbelasting voorhet bedienend personeel
isindezetoekomstsituatie mindet belastend
dan dehuidige continudiensten.
Depetsoneleconsequenties bij invulling
van het toekomstscenario zijn ineenpersoneelsplan vastgelegd.Het tijdspad vaninvoeringvan het toekomstscenario isopdit plan
afgestemd. Dit houdt indatdeafname van
het personeel isafgestemd ophet natuurlijke
verloopendetoenemendegraad vanautomatiseringomditoptevangen.Ookderenovatievanobjecten binnen het waterbedrijf
zijn opverregaande automatisering met
SOBERafgestemd. Bepaalderenovaties zijn
verschoven(naarachterenofvoren)omde
automatisering tekunnen invoeten.

Verdergaande automatisering
Om uitgangspunten voorautomatiseringtedefiniëren isalseerstedebestuursl a a g beantwoord:levert verregaande
automatiseringeenreductievandeexploitatielastenop?Gekeken isnaar het economisch
meestoptimale automatiseringscenario.
Hierbij isdeeconomische haalbaarheid van
deautomatisering getoetst doorzesmogelijketoekomstscenario's teanalyseren.Deze
zijn opgebouwd naar toenemende automatiseringsgraad. Indezescenario'szijn debenodigdeaanpassingen opdelocatiesendepersoneleinvulling vertaald naar kostenen
baten.Opbasisvandefinanciële kosten
batenbeschouwing, overige niet-financiële
baten,risico'senpersoneleconsequentiesis
eind 2005 het besluitgenomen omnaarde
nieestverregaandevorm van automatisering
0v
cr tegaan.Het blijkt datdezevormeen
onzienlijke reductie inde exploitatielasten
('4 miljoen europerjaar)oplevert. In het
nicestverregaande automatiseringsscenano
w
ordt devolledigeproductieen distributie
v
anWaternetvolautomatisch geregeld.
A
"eengedurende kantooruren isvooronder-

Deeisendiehet toekomstscenario aande
automatisering stelt,zijn indevorm van
strategische uitgangspunten vastgelegd.Eén
van dezeeisen isbijvooibeelddat het proces
minimaal vijfdagen autonoom moet kunnenopereren zonder menselijk ingrijpen.
Dezestrategische uitgangspunten vormen
nu debasisomvandehuidigesituatie naar
Ajb.

DeonderdelenvanSOBER.

deverregaande automatiseringssituatie te
gaan enbegint met het hebben vaneen
functionele en technischestandaard. Hiervoorzijn binnen SOBEReenBOP(basisontwerpvanhet procesautomatiseringssysteem)enTIPSY(technische implementatie
vandatsysteem)opgezet.Dewensenen
eisenvantoekomstigegebruiketszijn als
basisgebruikt. Hierdoor vormt hetbasisontwetpeen functionele standaard diebreed
binnen deorganisatiegedragen wordt.Binnen BOPzijn dearchitectuut, besturing,
presentatieen bediening,alarmen en autorisatieuitgewetkt.InTIPSYisde vertaalslag
naardetechniek gemaakt.
Detoekomstigesituatiestelteisen aan
juisteen betrouwbare informatie bij medewerkersvanprocesvoering, management,
beheerenonderhoud. Ditom hun takenen
werkzaamheden efficient tekunnen uitvoetenen risico'stekunnen beheersen.Om de
gewenste inrichting vande informatievoorzieningteverkrijgen, isinSOBERdevraag
vandediversegebruikers en hetaanbod van
informatie opelkaarafgestemd. Opbasis
hiervan iseenontwerp van het toekomstige
ptocesinformatie en data-acquisitiesysteem
gemaakt(PINDA).

Eerste ervaringen
Waternet heeft deeersteervaringen met
SOBERopgedaan ineenpilotopWaterwinstarionCornelisBiemond in Nieuwegein.
Desoftware isopdielocatiegetest.Depilot
leiddetotwijzigingen inzowelBOPalsTIPSY.
Het waterbedrijfisnu begonnen meteenverderegefaseerde uitwerking vanSOBER.
SOBERisgebaseerdopdetoekomstige
ontwikkelingen bijWatemet.Vanbelangwas
hetvindenvandebalanstussendegebruikerswensen(toekomstigeorganisatie)endevoortschrijdende techniek,onderbouwd meteen
kosten/batenafweging. Hierdooriseenoptimalekeuzevanfunctionaliteit, gegevensen
techniekgemaakt,waardoordeprocesvoering
inhetgewenstetoekomstscenario maximaal
wordtondersteund.SOBERlegteenduidelijkeautomatiseringsstandaard vast,maar heeft
eenzekereflexibiliteit. Decontinuïteit en
consistentiezijn zekergesteld doorookhet
beheervandestandaard vastteleggen. *
Jos van der Meer (Waternet)
Hans van der Kolk (DHV)
Edwin Twigt (Witteveen+Bos)
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