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LEREN VAN ERVARINGEN U I T DE I N D U S T R I E

Hetbelangvan
goedbeheervanprocesautomatisering
Hetzuiveringsproceswordtmeerenmeergtautomaüseai. Daarnaastzijndeeersteautomatiseringssystemenvantendecenniumgeledenaanvervanging toe.Deafhankelijkheid vandeprocesautomatisering neemtdaardoortoe,evenalsdekosten.Goedbeheervandezekostbarebezittingenis
dusvoordewaterschappenvangrootbelang.Hoeditdanterealisereniseenlastigevraag.Zeswaterschappen(Zuiveringsschap HollandseEilandenenWaaràen, HoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden,WaterschapRivierenland,WaterschapReggeenDinkel,Hoogheemraadschap Hollands
NoorderkwartierendeDienstWaterbeheerenRioleringjgmgenrondderafelzitteneuvoerdenvorig
jaargezamcnlijk eenautomatiseringsproject uit,waarbijzenietalleenvanelkaarwildeleren,maar
waarbijookbuitendedeurgekekenis.
Het betrofdrieplannenophetvlakvan
informatietechnologie enprocesautomatisering.Eénvandeplannenbehelstehetbeheer
vandeprocesautomatisering.Ditonderwerp
staatbijdewaterschappen sterkindebelangstelling:hetzuiveringsproceswordtsteeds
meerengeavanceerder geautomatiseerd.
Snelleontwikkelingen indetechniekzorgen
voorveelvernieuwingsslagen. Bijgevolg
nemendeafhankelijkheid endekostenvan
deprocesautomatisering toe.Redenengenoeg
omervoortezorgendatdezeprocesautomatiseringgoedenmetzoweinigmogelijkkosten
blijft draaien.Hetproject moest inzicht
geveninmogelijkemaatregelenomhet
beheerenonderhoud zoweltechnisch inhoudelijkalsorganisatorisch teverbeteren.
Eénvandevragendiebeantwoord moest
worden,was:blijven wehetzelfdoenofis
uitbestedenvanhetbeheereenoptie? 'Zes
wetenmeetdanéén'en'metzesisgoedkoper

Waterschappenindiscussie.
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danalleen'zijndehoofdredenen omsamen
projectenuit tevoeren.Ditgaatechteralleen
opalsvoorsamenwerkingookeengoedevoedingsbodem bestaat:partijen moeten
enthousiast zijn,resultaat moetsnelzichtbaarzijn enmenmoetwillenlerenvan
elkaar.Omdittebereikenzijn tweevande
plannengrotendeelsuitgevoerd rijdens twee
aaneengesloten dagenineencongrescentrum waarinworkshops,discussiesenlezingenzijngebundeld,afgewisseld metdenodigeontspanningeninformele momenten.
Goedbeheerbetekent nietalleen tijdig
onderhoudaaninstallatiesenprogrammatuur,maarooknadenkenovertijdige vervanging.Bijbeheer moetenookdeleveranciers
enhun leveringsvoorwaarden betrokken
worden.Enigezelfkennis magooknietontbreken:wilhetwaterschapprofiteren vande
nieuwsterechniekenofwachthetlievertot

eventuelekinderziekten eruitzijn? Uiteraard
moet hetbeheerafgestemd zijn opdeaanwezigeprocesautomatisering:Isdezecomplex
ofrelariefeenvoudig?Iseenonderdeel
bedrijfskritisch ofmagdezeweleensuitvallen?Het beheermoetiniedergevalafgestemdzijn opdewerknemers:Watishun
opleidingenervaring?Hoeveelmensen houdenzichhiermeebezig?Iserveelverloop?
Uitdezebeschrijvingblijkt dathet uitvoeren
vanbeheerorganisatiespecifiek is,maarhoe
ditvormgegevenmoerwordenisgezamenlijkdoordewaterschappen vastgesteld.
Omeenbeeldtekrijgen vandehuidige
situatievanhetbeheerbijdedeelnemende
waterschappen iseeninventarisatieuitgevoerd.Omeenkijkje indekeukenvananderentekunnen krijgen,hebbenookWaterleidingbedrijfAmsterdamenorganisaties uit
deindustrieeenvragenlijst ingevuld,evenals
eenbreedscalaaanleveranciers.Uitdeze
inventarisariebleekdatbijde waterschappen
hetonderhoud vandeinstallatiesoverhet
algemeengoedgeregeldis.Inzichtinkosten,
vastleggenvandoelstellingen enkwaliteitseisenenhet toetsenhiervanontbrekenechtervrijwelvolledig.Erkend wordtdatditverbeterdmoetworden,omzode toenemende
afhankelijkheid enkostenvandeprocesautomatiseringindehandtekunnen houden.
Daarnaast isditnoodzakelijk omeen
goedeafweging voorzelfdoenofuitbesteden
vanhetbeheertekunnen maken.Deindustrieblijkt hierbij alverdertezijn. Onderwerpendienu bijdewaterschappen spelen,hebbenbijdeindustrieinhetverledenook
gespeeld.Dit,gecombineerdmetdebereidheidvandeindustrieomdezeopgedane
kennisenervaringmetdewaterschappen te
delen,biedt(onverwachte) kansen.

Samen de hei op!
Tijdensde'synergiedagen' hebbende
deelnemerszichverdieptindebestaande

Afentoeleverdende^esprekkenhoofdbrekensop.

theorieoverhet beheerenhebben diebeoordeeldophaarbruikbaarheid voordewaterschappen.Eenvoorbeeld hiervan isdat naar
eenveeltoegepastewijzevanbeheervoorde
ICT(ITIL)isgekeken.ITILiseen verzameling
van'best-practices'enwordtindekantoorenadministratieve automatisering veeltoegepast.Witteveen+Bos heeft meteen'procesautomatiseringsbril' naarITILgekeken.
Hierbij isITILvertaald voordeprocesautomatisering,dooraan tegevenwaaiprocedureswelennietzinvol toegepastkunnen wordenvoordezesector.Ditisvervolgensdoor
dewaterschappen beoordeeld op bruikbaarheidvoorhun specifieke situatie.Zij waren
daarover enthousiast.

ACTUALITEIT

Rivierenland test
truxor
WaterschapRivierenland hee/teentruxor
gehuurd,eenamfibievoertuigdatgebruikt
wordtbijhetmaaienvandesloten.
Detruxor komtuitZwedenenkan ingezetwordenbij hetknippenen verwijderen

vanplanten langseninslotenenvijvers.Het
voertuigkanzowelrijden alsvaren.Het
amfibievoertuigmaaktdrieanderevoertuigenoverbodig:eenmaaiboot,een duwboot
omdeplanten bijelkaartedrijven eneen
tractotomdeboelophet droge te hijsen.
Detruxor kanookzelfhet waterin-en
uit tijden; hiervoor isgeenvrachtwagen met
hijskraan nodig.Eenander belangrijk voordeelisdat hetvoertuigbijna geenopwervelingvanhetwaterveroorzaakt.Hierdoor
wordthet bodemslibnietopgewoeld,wat
hetecosysteem tengoedekomt. <f

Voorafbezatendedeelnemersdenodige
scepsis:ICTistochniettevergelijken met
procesautomatisering? Hoeweldevertaalslagweldegelijk nodigblijkt voorprocesautomatisering,bleekITILveel handvatten
tebiedenomhetbeheervorm tegeven.Dit
wordt bevestigddoordeindustrie:ookhier
wordtITILinaangepaste vormgebruikt voor
hun procesautomatisering.

Niet het wiel (opnieuw) uitvinden
Goedbeheer vande procesautomatiseringvandewaterschappen blijkt nognietzo
eenvoudig.Tochhoevende waterschappen
hiervoorniet het wieluit tevinden: hierbij
kanmenondersteund wordendoorsamen te
werkenenvaneikaars kennisenkundete
profiteren. Daarnaast blijkt datde industrie
veelalvoorlooptopditvlakendat hietvan
geleerd kanworden.Bovendien kanvande
ontwikkeling diehetbeheervandeICTheeft
doorgemaakteengraantje meegepiktwondendoorbewezenconceptentevertalennaar
deprocesautomatisering.Naast kennisvergrotingheeft dit projecteen beheermodel
voordeprocesautomatisering opgeleverd,
datalskapstokkandienen voorhetverbeterenvanherbeheer bijdewaterschappen.

Samen verder?
Uiteindelijk isdeopgedanetheorie-en
praktijkkennis gebundeld ineen stappenplan,waarindewarerschappen eenvervolgtraject hebben uitgezet omhet beheervan
deprocesautomatisering teverbeteren met
behulp vanhetbeheermodel.Desamenwerkingiszogoedbevallendat dewaterschappenopdezevoetverderwillengaan.Hetvervolgbestaatdanookvooraluit meer
samenwerking,maardaarnaastisvoldoende
ruimteopgenomen omeeninvullingper
waterschap tekunnen maken. *T
ir.Saskia Monsma
(Witteveen+Bos)
ing.CorVerkerk
(Dienst Waterbeheer en Riolering)
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