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WATERLEIDINGBEDRIJF AMSTERDAM

"Hetisgoeddatnade
fusie iemandanders
aanhetroerstaat"
IndevijfjaarvanhaardirecteurschapbijWaterleidingbedrijfAmsterdam(WLB)heejtzeiedereen
daarknettergekgemaakt,zegtzezelf.Hetzijndanook,weliswaarmooie,maar woeligejaren
geweest.Per1januari2006legtCarolinevandeWielhaarjunctie neer,wanneer Waterleidingbedrijf
AmsterdammetdeDienstWaterbeheerenRioleringfDWR)opgaatinWaternet.Eenbeetjeweemoedigmisschien,omdatzehetbednjfgaat verlatenwaarzevanisgaanhouden.Aandeandere
kantkriebeldehetalweereenpoosje bijdevrouwdieinhetAmsterdamsebekendstaatalseen
absolutetopdirecteur.Langhoe/tzedanooknietstiltezittennahaarvertrek.Eennieuwavontuur
staathaartewachten:commandantvandeAmsterdamsebrandweer,"ikwordnugrootverbruiker!"
Bijhaaraantreden wasCarolinevande
deschaalvergroting dieindesectorvolop
Wieleengroteonbekende indedrinkwatergaandewas.Hetwaseenvoordeeldat ikvan
sector.Maarandersom wasdesectordatook
nikswist.Ikkonnietsvanuit mijn 'wijsheid'
voorhaar."Ikkwam uitderuimtelijke hoek.
beslissen.Ikbentoeneerstbegonnen met
Waterwasdestijds voormijgewooneenprogrotegroepen menseninclubsbijeen te
duct.Ietsdatuit dekraan komt,netzoals
btengen entelaten uitzoeken watdieplus
vermicelliineenpakzit.Trouwens,je moet
zoukunnen zijn."
menogsteedsnietvragen hoejeengebeestjesuit hetwater haalt,hoor!"VandeWiel
Van dik hout
kwamdanooknietopdedirecteursstoel
DemeerwaardevanWaterleidingbedrijf
terechtvanwegehaaruitgebteide kennisop
Amsterdam werduiteindelijk gevonden in
hetgebiedvandrinkwater, maarvanwege
alliantiesmet anderebedrijven, waarvande
haarmanagementcapaciteiten. "Ikzat hier
samenwerking metdeDienst Waterbeheer
net 14dagen toendegemeenteraad unaniem
enRioleringin2003 deopvallendstewas.
beslootomGemeente"Eenfusie metDWR
waterleidingen Amsterwasdestijds nog
dam,zoalshet toennog
"Hetisvreemddat
ondenkbaar", memoheette,alsenige waterreertVandeWiel."De
leidingbedrijfinNederwaterbedrijvenonderling Amsterdamsegemeenlandingemeentehanteraadwasafgeknapt op
den tehouden.Ikkreeg
fusies vanwegededebadecapaciteitnietbeter
deopdracht omvan het
clesindeenergiesectot
bedrijfeengemeentelijenbij deNederlandse
verdelen"
kedienstmeteen plus
Spoorwegen.Dehele
temaken.Watdieplus moest inhouden,
politiekwastoenanti-fusie. Bovendien heerwistniemand.Hetwasaanmij omdaar
stebijdegemeentetaaddegedachtedat
invullingaantegeven."Hetwasdestartvan
drinkwaterzóbelangrijk isvooreenstad,
eengrooteningrijpend traject, waarVande
daar moestiedereenmetzijn handen van
Wielmetgrotendeels positievegevoelensop
afblijven." Maarergebeurdemeer.Het
terugkijkt. "IktrofeenbedrijfaanmetongewaterleidingbedrijfonderginginhetVande
looflijk trotseenbezieldemedewerkers.
Wiel-tijdperkletterlijk eenmetamorfose. Na
Mensen diezichmethart enziel inzetten
150jaar moestdenaam Gemeentewatervoorhun product enwaarvoorgoednooit
leidingenAmsterdam plaatsmaken voor
goedgenoegis.Andetzijds washetookeen
WaterleidingbedrijfAmsterdam enkreeghet
bedrijfwaargeldgeenrolspeeldeendatin
bedrijfeennieuwehuisstijl.Verderwerdde
debedrijfsvoering enigszinsverouderdwas.
Watertransportmaatschappij Rijn-KenneDaarnaast washetzoekendenaareenrolin
merland opgesplitst engedeeltelijk onderH2O
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gebracht bij het waterleidingbedrijf Intern
werdendebedrijfsvoeringprocessen grondig
aangepakt.Enalsklapopdevuurpijl werd
WaterleidingbedrijfAmsterdam ooknog
eenseenVCA-enKAM-gecertificeerd bedrijf
"Ikhebinaldietijd hetmeesteplezier
gehad indemanier waaropwedeorganisatiehebbenaangepakt.Meteen heleboel
mensen,leidinggevenden enmedewerkers,
hebben weeenfikse stapgezetingedragsveranderingennaareenanderemanier van
werken,zoalshetprocesnaar certificering.
Achtetafbenikblijdatwedatzobreedhebbenopgezet.Hetheeft danweleen tijd
geduurd ensomsechtopeenmanier 'van
metdikhoutzaagtmenplanken',maar nu
ishetookecht ietsvanhetbedrijf"Niet dat
allevetanderingenhaaraltijd indankwerdenafgenomen. "Waarbenjenu weermee
bezig,kreegikdan tehoren.Wantdan haddenweneteenveranderingachterderugen
begonnen weweeraanietsanders.Demeesten haddendangedachtdatzerust zouden
krijgen, darhetdekomende 150jaar weer
hetzelfde zoublijven."Lachend:"Ikben
bangdat ikiedereen hierdeafgelopen vijf
jaar knettetgek hebgemaakt."Knettergekof
niet,onder leidingvanVandeWielgroeide
WaterleidingbedrijfAmstetdam naareen
organisatiedieinterngestroomlijnd was,
maardieookleerdeoverhoejeals bedrijf
naarbuiten moettreden."Toenikvoorhet
eetstvroegwieonzegrootste klantwas,
werderheelgekgekeken.Klant?Het woord
alleenal!Nu ishetheelgewoonomzote
denken.Mededooteennieuw klantensysteemendeVEWIN-benchmark,isdeblik
tegenwootdigveelmeer naar buiten
gekeerd."

Visie op de sector
Devijfjaar dieVandeWielbijWaterleidingbedrijfAmsterdam doorbracht, zijn
langgenoeggeweestomeenvisieopde
drinkwatersectot tevormen.Hetprocesvan
schaalvergrotingdattentijdevanhaartoetredingtotdesectorvoorzichtigwasingezet,
iseenbalgewordendieflinkaanhetrollenis
gegaan.VandeWielbeziethetprocesmet
gemengdegevoelens."Toenikaantrad,
warenernogdik20bedrijven.Deschaalvergrotinghadnognietzulkevormenaangenomen alsnu hetgevalis.Watmij opvielwas
daterzogoedwerdsamengewerkt.Vanuit
eengevoelvanmaatschappelijke verantwoordingwerdkennisgedeeldengezamenlijk naaroplossingengezocht.Jammer
genoegzieikdatdooideingezette schaalvergrotingveranderen.Terwijl hetmethetoog
opEuropa belangrijk iszoveel mogelijk

samentewerken.Samenhebjeeenveelbetereentree.Doorallefusies iseenaantal
machtsblokkenontstaan.Enkeledaarvan
denkendatzealsgrootbedrijfzijndeeen
goedeentreehebben,maardatiseenillusie.
Diebedrijven zijn inEuropahelemaalniet
bekend.Kijk,deVEWIN-deelnameaan
Eureau,datzetzoden aandedijk.Diebrengt
jenaarbinnen.""DeEuropeseKaderrichtlijn
Wateriseenissuewaardedrinkwatersector
telangvanisweggebleven",vervolgtVande
Wiel. Wehebben telanggedacht'datgaat
nietoverons.' Endatisjammer, wanthetis
voordedrinkwatersector heelmoeilijkomin
datcircuittetecht tekomen."Tochheeftde
afwachtende houdingdedrinkwatersector
geenwindeierengelegd."Uiteindelijk heeft
desectorzijn megagrotenetwerk ingeschakeld.Inmiddels hebbenwenu meerinvloed
danwegehadzoudenhebbenwanneerwede
normaleweghaddenbewandeld.Nu wordt
onszelfsgevraagddocumenten te schrijven."
Eenpunr datVandeWielgedurende
haardirecteursschap altijd vreemdgevondenheeft, ishetfeitdatdedrinkwaterbedrijvenonderlingdecapaciteitnietbeterverdelen."InAmsterdam hebbenwemomenteel

CarolinevandeWiel

laatste'kunstje' bij Waterleidingbedrijf
temaken metovercapaciteit.Deafzet daalt,
Amsterdam,
defusie metDWRtot Waternet,
waardoordeprijsstijgt.Andere bedrijven
zit
er
bijna
op.
"Voordetoekomstvande
kampenjuist metondercapaciteit.Vanuit
drinkwatervoorziening
inAmsterdam was
eenmaatschappelijkoptimum zouje dan
het heel belangrijk
nader totelkaar
daterietsging
moeten kunnen
gebeuren.Alsjezelf
komen,maar dat
niet beweegt ineen
ligt kennelijk moeiwerelddieomje
lijk.Endat terwijl
heen verandert,
bijvoorbeeld een
directeur vande
^oedeentreehebbeninEuropa, komJeineenneerB.V.Waterleiding.
waartse spitaai
bedrijfNederland
maar dat ISeenillusie.
terecht.Ikbendan
bijzijn aanstelling
ookheeltrotsop
directzouzeggen:
dezefusie.Dieheb'Datgaanweeens
benweinnoggeen
evenopschonen.'
jaarvoorelkaar
Maarmet twaalf
gebokst.Zoiets kan
directeuren ishet
alleenalshetgehele
momenteel niet
bedrijf,dusénhet
mogelijk deeigenoptieklostelaten envanbestuur éndeondernemingsraad énde
uiteenmaatschappelijkoptimum teredenemedewerkers,metdeneusdezelfde kant
ren,datvindikjammer."
opstaat.Datdefusie tot stand isgekomenis

"Enkelegrotedrinkwater-

bedrijvendenkendat zeeen

DeVEWIN-deelnameaan
TLureau,datzetzoden
aan dedijk."

Waternet
Hetzijn zakenwaarVandeWielzich
niet langerdrukomhoeft temaken.Haar

met nameeengrootcompliment aande
medewerkers vanWaterleidingbedrijf
Amsterdam.Vijfjaar geledenwasernietvoldoendeveerkracht geweestvootzo'ngrote
verandering.Maar hetbedrijfis indie tijd
sterkgeworden.Erisvertrouwen inhet feit
datveranderingnietperdefinitie engis.Ik
vindhetweljammer datindatveranderingsprocesookmensenzijn afgehaakt. Dat
hetmij niet isgeluktzeerbij tehouden of
hun weerstand wegtenemen.Datvindik
oprechtjammer, wantikgun iedereeneen
fijne werkplek."
DatWLB metWaterneteennieuwe fase
ingaaronderleidingvaniemand anders dan
zijzelf, iseenontwikkelingdieVandeWiel
toejuicht. "Ikbennognooitzolangbij hetzelfde bedrijfgeblevenalsbij WaterleidingbedrijfAmsterdam.Hetwasveruitdeleukstebaandieikooitgehad heb. Maar het
kriebeltalweerbijmij.Ikdenkdathetook
voorhetbedrijfgoedisdatikwegga.Nu
WaterleidingbedrijfAmstetdam weereen
stapverdergaat,ishetgoeddat iemand
andersaanherroerstaat."AlmetalkanVan
deWielopeenmooieperiode terugblikken.
"Ikhebeenfantastische tijd gehad.Natuutlijkzatenerwatheftige wekenbij, maarslapelozenachten zijn ernietgeweest.Stress
wordtpasslopend alsdedingenjeoverkomen.Ikbenergvanhetheft ineigenhand
houden."
Het iseeneigenschapdieVandeWiel
goedvanpaskankomeninhaarnieuwejob
alscommandant vandeAmsterdamse
brandweer.Ookdaarstaanhaarwoelige tijdentewachten inweereentypische mannenwereld."Ikkijkernaaruit,maar het
wotdternietrustiger op!" C
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