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De drinkwaterconsument in de
VerenigdeStaten
DeopservicegebaseerdecultuurindeVerenigdeStatenisooktotindewatersectordoorgedrongen.
Deservicewordteriederjaarsneller,beterenklantvriendelijker.Waterbedrijven indeVSvergelijken
hunprestatiesmetdebestpresterendebedrijven,ookvanbuitendewatersector.Dedrijvendekracht
achterdezecontinueverbeteringen komtvaakvannieuwetechnologie,zoalsdegrootschaligeimplementatievannieuweCustomerInformation Systems(CIS),opafstanduitleesbarewatermeters,nieuwemanterenvoor(elektronisch]jacturerenenslimmecommunicatiebijcalamiteiten.Waterbedrijven
wordeninhunverbeteringsprocessteedsvakerondersteunddoordeAmericanWaterWorksResearch
Foundation(AwwaRF),deevenknievanKiwaWaterResearch.OokinNederlandstaatdeklant
steedssterkercentraal.Inhetbednjfstakonderzoek isdaarom bijvoorbeeld hetprogrammaClient21
vanstartgegaan.EenblikoverdegrenskandeNederlandsedrinkwaterwereld eenbeeldgevenvan
ontwikkelingendieookvoorNederlandrelevantkunnenzijn.Daarom onderstaandeenactueelbeeld
vandesituatiemdeVerenigdeStaten.
Grotewaterbedrijven indeVerenigde
Statenzijn permanent bezigomhun prestatiestevergelijken metcollega's,maarook
met bedrijven buiten dewatersector.Ze
houdeneenbenchmark, waarbij denadruk
ligtopservice,klantgerichtheid enklanttevredenheid.Dezebedrijfsvergelijking isontwikkeld opinitiatiefenonder begeleiding
vanAwwaRFenwordtuitgevoerd via internet.Waterbedrijven gevenviadieweg informatieoverhun prestaties.Vervolgens wordt
automatisch verbandgelegd met geschikte
engelijksoortige (waterbedrijven, waarmee
eenonderlingebedrijfsprestatie zinvolisen
duspraktisch bruikbare informatie levert.
Dewaterbedrijven richten hun ambitie
ophetgebied vanserviceophet niveauvan
debestpresterende niet-waterbedrijven.
Klanten metenprestatiesvanhet waterbedrijfnamelijk vooralafaandeservicediezij
vananderecommerciëlebedrijven ontvangen,zoalstelecom enelektriciteit.Eenindividueleklantkandeprestatiesvan het
waterbedrijf immersnietafmeten aande
prestaties vaneenander waterbedrijf
Bedrijven indecommerciëlesectorverbeteren hun serviceiederjaar,metalsgevolg
datverwachtingen vanklanten indewatersectorookiederjaar stijgen.Daarom biedt
deAwwaRFbenchmark-internetpaginaook
demogelijkheid ombedrijfsprestaties tevergelijken met niet-waterbedrijven.
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Op afstand uitleesbare watermeters
Waterbedrijven indeVerenigdeStaten
zijn wettelijk verplicht watermeters vakeraf
telezendanwaterbedrijven inNederland.
Netietsmeerdandehelft (51 procent) factureerteenspermaand,26procenteensper
tweemaanden en23 procentperkwartaal.In
Nederland komt eenwateropnemer ongeveereensindezevenjaar persoonlijk langs.
DeconceptversievandeEuropean Energy
ServiceDirectivelegtnadruk ophet belang
vanactueleverbruiksgegevens enaccurate
facturering. Eenconsument moet kunnen
beschikkenoveractuele verbruiksgegevens
omzijn energieconsumptie tekunnenverminderen,zodat mogelijkeenhogeremeetfrequentie verplicht zalwordengemaakt.
Hoeweldat nu nognietaandeordeis,kan
deEuropean EnergyServiceDirectiveook
eenvooraankondigingzijn voordewatersector,zekeralsheteconomischebelangvan
besparingtoeneemt doorbijvoorbeeld introductievanhetintegrale waterketentarief
Eenverplichte hoge leesfrequentie
brengt hogekostenmetzichmeeendaarmeewordtautomatisch énopafstand meten
lonend.Doorwaterstanden opafstand uit te
lezenbesparenwaterbedrijven indeVerenigdeStatenkosten tenopzichtevantraditionelehandmatige meteropname.Ondanks
hogereaanschafkosten vanopafstand uitleesbarewatermeters tenopzichtevanana-

logewatermeters werktcirca60procentvan
dewaterbedrijven indeVSmer watermeters
dieopafstand gecontroleerd kunnen worden.
Detoepassingvandezemeters incombinatiemet eenhogeincassofrequentie biedt
extramogelijkheden omkosten tebesparen,
wantkapottewatermeters wordenzosneller
opgespoord.Het waterbedrijf inKansasCity
konzointweejaar voor1,6miljoen dollar
extrainrekeningbrengen.Ookzijn adressen
waarwelmensenwonendievolgensde
administratiegeenwatergebruiken (kapotte
watermeter,diefstal),snellerte achterhalen.
Bovendienzijn minder meterlezersnodigen
ontvangt hetcallcenter minder telefoontjes
overwaterstanden enonduidelijke rekeningen.InBostonishetaantal binnenkomende
telefoontjes met vragenoverdewaterrekeningnaintroductievanopafstand uitleesbarewatermeters met 52procent verminderd.
Informatie overwatermeterstanden kan
wordengebruikt omfraude optesporen,
zoalsonlangs inEnschedeisgebeurd.Door
introductie vanopafstand uitleesbare
watermeters (eneenhoge uitleesfrequentie)
ontstaan meer mogelijkheden omfraude op
tesporen.Besturingopafstand van afsluitbarewatermeters biedteveneens mogelijkheden omklanteningevalvan calamiteiten,
onderhoudswerkzaamheden (spuien)of
wanbetalingaftesluiten.InNederland
onderzoekenonder meerHydron Flevoland,
PWNenKiwamomenteelde haalbaarheid
voorhet invoerenvandenieuwewatermeters.

Factureren moet goedkoper
KlantenvanAmerikaansewaterbedrijvenkunnen kiezenuitdiversemanieren om
hun waterrekening tebetalen.Inruraleen
dunbevolktegebieden wordtsomsnogaan
dedeurgeïnd.Decombinatie vanvele
betalingsopties eneenhoge factureringsfrequentie zorgt voorhogekosten inhetfactureringsproces.DeAmerikaansewaterbedrijven bestuderen nu mogelijkheden om
doorinzetvantechnologie hetaantalbetaalopriesteverminderen zonderdat het
serviceniveau vermindert.InNederland is
dezeontwikkelingookinganggezetdoor
automatische incassotestimuleren.
Dekostenvoordeverschillendebetalingsopties verschillenenorm (zietabel).
Vooraldekostenvoor arbeidsintensieve
optieszijn hoog.

Toepassingen van ICT
betalingsoptie

kostenindicatie

elektronisch
papieren nota
betaalstation
balie
aandedeur

0,13 dollar
0,42dollar
0,51dollar
3,93 dollar
24,00dollar

Bankenspelenopdezetrend inmeteen
fijnmazig netwerk vanlokalekantoten
(waarklanten hun rekeningbetalen)en
elektronischebetaalopties metservice.Zo
ondersteunt WesternUnion waterbedrijven
metdebeoordelingvandekredietwaardigheid vanrisicovolleklanten; rekeningnummetsvanklanten worden dooreen databank
met 220miljoen rekeningnummers gehaald
(circa60tot65procent vanallerekeningnummers).Hetwaterbedrijfkrijgt zo snel
informatie overnietbestaande rekeningnummers,slechtbetaalgedragofrekeningnummers waarmee fraude isgepleegd.Deze
aanpakreduceert het risicovanniet betaalde
rekeningen.

Customer Information Systems
Klantinformatiesystemen (Customer
Information Systems,afgekort CIS) zijn
onmisbaar omdeklantgoedenefficiënt van
dienst tezijn.Deintroductie iswelkostbaar
endraait regelmatiguitopgrote (financiële)
fiasco's.AwwaRF-onderzoekwijst uit dat
slechts52procent van implementatietrajectenvanklantinformatiesystemen succesvol
is.Hetgaathieromsystemendiesinds2000
zijn ingevoerd;hetsuccespercentage inde
periode 1990-2000lagrond 30procent.Van
desuccesvolletrajecten is74procentuitgevoerdmetapplicatiesvandeleverancier.
Waterbedrijven dieaandeslagzijn gegaan
metzelfontwotpensystemen ofsterkaangepasteapplicaties haalden slechtseenslagingspercentage van26procent.

ICT-applicatiesbieden nieuwe mogelijkhedenommetééndruk opdeknop klanten
teinformeren, bijvoorbeeld ingevalvan
calamireiten.Verontruste klantendieeen
verantwoordelijke organisatie tijdens een
calamiteit massaalbellen,krijgen altijd contact.Hetsysteemzelfkanopzijn beurt miljoenen klanten tegelijkertijd opbellen, faxen,
e-mailenenSMS-enmetvootafopgenomen
boodschappen.Hetsysteemwordtopdit
moment indeVSvooralingezetomvoot
orkanenensneeuwstormen tewaatschuwen
enbelt netzo langtotdat alleklantende
telefoon hebbenopgenomen (antwoordapparaten worden herkend).Hetvoordeelvan
hetsysteem isdatgebruikers zelfgeenextta
apparatuur (hardwareensoftware) hoeven
aanteschaffen enpasbetalenalshetsysteemactiefwotdtgebruikt(afrekening per
telefoontje, SMS, faxofe-mail).
Metgeografische koppelingen inGISis
hetmogelijk omklanten inspecifiek aangewezengebieden tebenaderen met berichten
opmaat.Voorwaterbedrijven isdezeoptie
nuttigombijvoorbeeld gepland onderhoud
ofomlokale waterkwaliteitsproblemen
(kookadvies)tecommuniceren.Ookin
Nederland wordt hiermeeeen begin
gemaakt:deRegionaleHulpverleningsdienst inRottetdambiedtsindskortde
mogelijkheid ombij rampen eenSMS testuren.HetSMS-alarmisnodig,omdatveel
mensendesilenesnietzouden horen.

Klantonderzoek
DonaldSchienger,voorzitter vande
CustometServiceCommittee vandeAWWA,
signaleerteenenormedynamiek indeserviceverlening,aangewakkerd door trendszoals
24-uuissetvice,klant-relatiemanagement,
bredebeschikbaarheid vannieuwe technologie, zelfvoorziening enuitbesteding.De
vraagvanwaterbedrijven naar klantgerela-

teerdonderzoek neemt toe,zoalssociaal-economischonderzoek, terwijl hieropvroeger
werdbezuinigd.Voorbeeldenvanrecent
afgeronde studieszijn 'publicperceptionof
tapwaterchlorinous water'en 'developing
customer servicetargetsbyassessingcustomer perspectives'.Momenteel inventariseert
AwwaRFnieuweonderwerpen vooronderzoek.Daarbij wordtgedachtaan communicatieovetwaterbesparingenhet verbeteren
vancallcenters.

De waterklant in Nederland
'Deklant entechnologiezijn dedrijvendefactoren voorveranderingindeNederlandsewatersector.'Zo luiddedeconclusie
vanhetbedrijfstakonderzoek 'toekomstverkenningen voordeNederlandse watersector'.Deklant iscontinu inbewegingdoor
veranderingen indemaatschappij (individualisering),technologie (ICT)eninvloed van
media.'Branding'vanleidingwater en beïnvloedingvanklantperceptiezijn eveneens
eenuitdaging,alsantwootd opnegatieve
berichten inmediavanbijvoorbeeld flessenwaterproducenten.
Ommetdezeuitdagingen aandeslagte
gaan ishet noodzakelijk teweten watinde
maatschappij speelt,continu te innoveren
enactiesopdeklant aftestemmen. Daarom
isrecent'Client 21'gestart.De projecten
hieringenereren kennis waarmee individuelewaterbedrijven aandeslaggaan.Het
VEWIN/Kiwa-platform Klant&Markr met
managersvanNederlandseenVlaamse
watetbedtijvengeeft concreteinvullingaan
'Client 21'.Zijpassendaarbij ooktoewatze
lerenvandeervaringen uit anderesectoren
enbuitenlandse waterbedrijven, zoalsinde
VerenigdeSraten.f
Toine Ramaker(Kiwa Water
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(bio)filtratie

• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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