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Benchmark
waterbeheerdient ter
leringen verbetering
Geen uitkomstenals'debeste'en 'deslechtste',maar: lerenenverbeuren. IndepilotbednjfsvergelxjlangWaterbeheer,uitgevoerdondertienwaterschappen, isnueensmemand uitgeroepentothetbeste
jongetje vande klas. Wel ismetbelangstellinggekekennaarverschilleninaanpakenwelkedaarvan
leidentotbetereprestatiesenmeerefficiency. Deresultatenvandepilotzijnop13 oktober.gepresenteerdtijdensdeStudiedagbedrijfsvergelijking vande UnievanWaterschappen.Dewaterschappen
hebbeneuthousiastgereagcerdopdezebeuchmarknieuwestijl.
Hetdoelvandepilotwashet ontwikkelenvaneenmethodiekaandehand waarvan
dewaterschappen ophetgebied van waterbeheerondetlingvergelekenkunnen worden.Devergelijking moet ophaarbeurtals
basiskunnen dienen voorverbeteringen.De
inmiddels welbekende bedrijfsvergelijking
zuiveringsbeheer isaltweemaal,metsucces,
gehouden. Eerderepogingen omookophet
gebiedvanwaterbeheer tot een bedrijfsvergelijking tekomen,strandden steedsopde
verschillenopdatgebied tussen dewaterschappen.Dezepilot,eeninitiatiefvan
WaterschapReggeenDinkel,waaraanverder
dewaterschappen BrabantseDelta,Rijn en
IJssel,StichtseRijnlanden, Vallei&Eem,
Groot-Saüand,VeltenVecht,ReestenWieden,AaenMaasenDeDommel meewerkten,verliepvolgensprojectleider JanLenderinkwelsuccesvol,omdat bijdezepilot werd
gekeken naarzakendievergelijkbaar waren.
"Wemoesten hetkijken naar watonsscheidt
loslatenenzoeken naardatgenewatons
bindt.Toen bleekdatveelmeer mogelijkheden totvergelijking bestaandan weaanvankelijk dachten."Voordepilot werden vijf
beheerzaken geselecteerd dievoorvergelijkinginaanmerking kwamen:onderhoud
vandewaterlopen (vooralhet maaien),vergunningen enkeurontheffingen, legger
waterlopen en kunstwerken, monitoring
vandewaterkwantiteit én thema-en
gebiedsgerichte plannen.Pet onderwerp
werdvergeleken opverschillende aspecten,
zoalshetproces,definanciën,het milieu,
innovatie enklanten."Wehebben vanuit
dezebeheerzakengekeken naatwelkeleergebieden teonderscheiden warenenvan
daaruit welkewerkwijzen bestaanom tenslottederesultaten vandemethoden met
H

2

0

222005

elkaar tevergelijken. Welkeisbeter, efficiënte!ofgoedkoper?"
Zobleekbijvoorbeeld uitde vergelijking
vanhetonderhoud vandewatetlopendater
geenaanwijzingen zijn dat schaalvoordelen
optreden bij waterschappen diemeer waterlopeninbeheer hebben danandere.Ook
werdduidelijk dat hetvootdebeheer-en
toezichtskosten nietuitmaakt ofhetmaaiwerkwordt uitbesteed ofzelfwotdt gedaan.
Welleverteigenmaaiwetk minder problemen op.Bijdebevindingen qua vergunningenenkeurontheffingen kwam naarvoren
datvooroverlegbijenondersteuning van
vergunningaanvragen zinvol is:hierdoor
worden meercompleteaanvragen inge-

diend.Enzelfsbij delegger waterlopen en
kunstwetken werdondanksdeveleverschilleninwerkwijzen eenlichtpuntje gezien.
"Hetontwikkelen vaneenstandaard werkwijzevoordit product voorallewaterschappenishetvetkennen waard,omdat nuveel
waterschappen 'het wielaanhet uitvinden
zijn'", aldusdeconclusieindebrochuredie
naaraanleidingvande bedrijfsvergelijking
isuitgegeven.Datde bedrijfsvergelijking
gericht wasoplerenenverbeteren bleekook
uitdefunctie vandekengetallen dieaande
resultaten zijn verbonden;diezijn niet tet
identificatie, maar ter verificatie.
"Natuurlijk isdeze bedrijfsvergelijking
nogniet helemaalvrijvan kinderziektes",
aldusLenderink."Depilot isvrijsneluitgevoerd,binnen eenhalfjaar nadardemethodiekontwikkeld was.Bijsommige resultatenkunje watvraagtekenszetten.Maar uit
deteactiesblijkt dathetprima isdatdevergelijking erligt.Ikkrijg tehorendat het
enormprikkeltomtezienhoeanderen het
doenendat tevergelijken methoejij het
doet."Ofhetenthousiasme vandewaterschappen standhoudt,zalblijken uit het
vervolgopdepilot.Volgendjaargaatde
UnievanWaterschappen een landelijke
bedrijfsvergelijking Watetbeheer houden.
Dezezaltenopzichtevandepilotniet alleen
worden uitgebreid quaaantal producten,
maatooknaarallewarerschappendiewillen
participeren."Wezullenzienwelkewaterschappen erdan daadwerkelijk meedoen",
aldusLenderink. f
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