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Kostenreductiedoor
'assetmanagement'
GER GIESBERGS, WATERBEDRIJF GELDERLAND
JACKSEUREN,S&G ENPARTNERS

WaterbedrijfGelderlandgebruikt'assetmanagement'omdoorhetvergrotenvandekennisvande
bedrijfsmiddelen dekostenverantwoord tekunnen reduceren.Opdezewijzeblijft betrouwbaar
drinkwaterregeneenzeeraantrekkelijke prijsbeschikbaar.Bovendienspeelthetwaterbedrijfop deze
wijzemopdeveranderende rolvandeoverheid.Dezeoverheidzal,netals bijandere nutsbedrijven,
steedsnadrukkelijker haarstempel willendrukken opdebedrijfsvoering. Eeneerstestap indezerichting isdebenchmark.Assel management iseenbelangrijk middelomderesultaten teverbeterenen
zal tevenseenrolgaanspelen alscommunicatiemiddel. DanromheeftWaterbedrijfGelderland begin
2000insamenwerking metS&GenPartnerseenprojectopditterrein opgestart.
Natuurlijk zijnwaterbedrijven opeigen
initiatiefalgeruimetijd bezigomde efficiency
teverbeteren.Tedenkenvakhierbijaanschaalvergrotingdoorfusies,standaardisatie,informatietechnologie,outsourcing,verbeterenvan
werkorderprocessen enlogistiekendergelijke.
Ookassetmanagement valthieronder.
Bijassetmanagement wordt uitgegaan
vandebedrijfsmiddelen endewerkzaamhedenenkostendiedeze bedrijfsmiddelen
metzichmeebrengen.Inhetverledenwerd
meeruitgegaanvandefactor beschikbare
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menskrachtdieinstaatwaseenbepaaldehoeveelheidwerkperjaaruit tevoeren.
Assetmanagementheeft betrekkingop
financiën eneconomie,onderhoud,kwaliteit,
veiligheid,bedrijfszekerheid enbeschikbaarheid.Inditartikelwordtingegaanop financiën,
economieenonderhoud,omdatdeoverige
aspecten-kwaliteit,veiligheid, bedrijfszekerheidenbeschikbaarheid-voldoendezijn
gewaarborgddoorhetwaterbedrijf
"Gij zult nooit storen"
Waterbedrijven haddenenhebbenalstaak

Overzichtvanassetmanagement.
Financiële
gegevens

Technische
gegevens
GIS
DiaSYS
\Prodinfo

LCC-AM
\

Multidimensionele
Activa Staat
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Operationele kosten

Kapitaallasten
•Initiëlewaarde
•gecorr. initiëlewaarde
•vervangingswaarde
•fiscalewaarde

•Onderhoudskosten

•regulators waarde

•exploitatielasten
•belastingen/heffingen
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Onderhoud
gegevens
BOP
OMFS
Planon
VIS2

eenzogoedmogelijkeinfrastructuur aante
leggenenteonderhouden."Gijzult nooitstoren"isdeprimaireopdracht.Natuurlijk wel
tegen redelijkekosten:dekostenendedaarmeesamenhangende tarievenmochtenniet
sterkafwijken tenopzichtevandekostenvan
decollega-bedrijven.
Deboodschapvandeoverheidzalverandereninhandhaafhethogekwaliteitsniveau
zoveelmogelijk;verlagingvandekosten krijgt
echtereenhogereprioriteit.
Doelstellingen
Hetdoelvanhetasset management-trajectisomdeeffectiviteit vandeorganisatie
overdevolledigelevenscyclusvande bedrijfsmiddelenteverhogen,ditomhetbelangvan
deklanten tewaarborgenendenieuwedoelstellingen vandeoverheidterealiseren.
Daarbijkunnendevolgendeaandachtsveldenonderscheiden worden:
eenjuisteafweging makentussenlanger
onderhouden (methogereonderhoudskosten)vandebestaande bedrijfsmiddelen
versushetvervangenvandezebedrijfsmiddelen;
eenjuiste afweging makentussenscenario'swaarbijallekostenoverdevolledige
levensduur inbeeldwordengebrachten
waarbijrekeningwordtgehoudenmetde
tijdswaarde vanhetgeld;
hetgoedinbeeldkrijgen van(dewaarde)
vanallebedrijfsmiddelen vanuitdiverse
gezichtspuntenzoalsgebaseerdopde
historischeaanschafwaardealsvervangingswaarde(multi-dimensioneleactiva
staat)enhunverouderingsgedrag,ditom
mogelijkecyclischkostenpatronende
traceren.
Hoekunnen nudekosten aanmerkelijk
dalenzonderdebedrijfszekerheid, debeschikbaarendekwaliteitgeweldaantedoen?
WaterbedrijfGelderlandheeft datsamenmet
hetopditgebiedgespecialiseerde adviesbureau
S&Genpartners,alsvolgtaangepakt.
Stap ï: draagvlak creëren en korte
termijn besparingen realiseren
Heteersteterealiserendoelwasdemedewerkersdiezichaljarenmetinvesteren,vervangenenonderhoud bezighoudenervante
overtuigendataanmerkelijke kostenbesparingenkunnenplaatsvindenzonderdekwaliteit,
bedrijfzekerheid, beschikbaarheid enveiligheidgeweldaantedoen.Hetgaatdanom
besparingenopvervangingsinvesteringen in
deordevan30procentexclusiefdedaarbij
horenderente-effecten endaarnaastopbesparingenophetonderhoud.
Zonderdezeovertuigingenditdraagvlakis
hetnietgoedmogelijkomassetmanagementin
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bedrijfseconomisch vervangingsmoment pas
bereiktbij 10tot 18storingenperjaar perkilometer bijeen 25jaar oudeleiding(het huidige
beleidisvervangen bijdrielekken per kilometer).Hoeveruiteindelijk gegaan wordt,is
afhankelijk vandepositioneringvanWaterbedrijfGelderland indemaatschappij. Hierbij
speeltdeklantperceptieeenbelangrijke rol.

Fase 1:Activa Staat

Stap 2:het creëren van een beter
activa bestand

Fase2:Kwantitatieve
onderhoudsanalyses
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VasesmhetICT-trajett.

tevoeren.Om dit tebereiken hebben ongeveer
50medewerkers bij hetWaterbedrijfeen workshop'LCC-Litekosten/baten-trainmg' gevolgd.
Indezeworkshops werddemedewerkers onder
meerhet inzicht aangebodendat bij het nemen
vaneenbeslissingoververvangingsinvesteringendetoekomstige beheersbare kostenvande
huidige bedrijfsmiddelen (dezogenaamde com-

plementaire kosten),vergeleken moesten
worden met deintegralekostenvan alternatieve
vervangingsinvesteringen.Dit uitgangspunt
leidtertoedat vanuit bedrijfseconomisch oogpunt dekostenvanonderhoud, storingen ende
maatschappelijke kostenzeeraanmerkelijk kunnen toenemen voordattotvervanging moet
wordenovergegaan.Voorleidingen ishet

Ter illustratie vandeinvloed vanonderhoudskosten het volgende,gesimplificeerde voorbeeld:
een investering in 1978met een huidige vervangingswaarde van 140.000euro,jaarlijkse onderhoudskosten van 2.000euro,stijgend na 25jaar inclusiefdemaatschappelijke kosten met25
procent, een afschrijvingstermijn van 25jaar en eendisconteringsvoet vanzevenprocent op
maandbasis (gewogengemiddelde vande vermogenskosten).
Wat isnu het bedrijfseconomische vervangingsmoment?
Degrafiek laatzien dat het bedrijfseconomische vervangingsmoment op 36jaar ligt.De kostprijs bedraagt 12.956,72euro.In dat laatstejaar zijn deonderhoudskosten circa 12.900euro.Op
dit vervangingsmoment zijn onderhoudskosten circa6,5maal hoger dan normaal!Eerder of
later vervangen isechter vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet correct.Letop:rente wordt
over degehele cash flow berekend (rente overegalisatie enover boekwaarde).Indien in 2001
wordt vervangen, stijgt degemiddelde 'kostprijs' tot 14.200euro.
Fictiefvoorbeeldmetsteedsmeeronderhoud.
• Resultaat
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Weliswaarzijn diverse besranden mer
bedrijfsmiddelen gegevens aanwezigofin ontwikkeling, maar daarmee kunnen geen goede
financiële en economische analyses uitgevoerd
worden.Het zogenaamd MateriëleVaste
Activabestand (MVA),waarmee opdir ogenblikdehistorische aanschafwaarde de boekwaarde en de afschrijvingen bepaald worden,
isadequaat in een niet-gereguleerde omgeving
zoals nu het geval is.Datwilzeggen in een
situatie waarbij de huidigejaarlijkse kosten zoals dekapitaallasten -doorbelast kunnen
worden aan de verbruiker isdit bestand
geschikt. Vooreen gereguleerde ofeen marktgerichte omgeving isdit bestand echter niet
geschikt. Het MVAisnamelijk onvolledig.
Reedsafgeschreven bedrijfsmiddelen zijn uit
debestanden verwijderd en daarmee ookde
oorspronkelijke aanschafprijs.
Daarnaast zijn diverse(kleinere) vervangingen in deloopder tijd niet geactiveerd en
zijn diversedirecte en indirecte kosten niet
toegerekend aan invesreringsprojecten. Dat is
zobij veelwaterbedrijven. In een gereguleerde
omgeving worden het toegestane budget voor
vervangingsinvesteringen en een fictief rendement opdezegegevens gebaseerd. Het isdan
ook belangrijk om uit tegaan van dewerkelijke bedrijfsmiddelen.
Om een volledig beeld van de bedrijfsmiddelen te krijgen moeten binnen asset
management de volgendezaken geregeld
worden:
hersamenbrengen en aanvullen van
gegevens overde bedrijfsmiddelen in de
asset-database.Dit iseen multidimensioneelmateriële vasteactiva administratie,
waarin naast de kapitaallasten (naar diversegezichtspunten) ook alleandere kosren
tevinden zijn;
daarop inspelende software ten behoeve
vandeanalyses;
een veranderingsproces ten aanzien van
kosten en baten en onderhoud.
Hiertoe zijn de aanwezige bedrijfsmiddelen bestanden,zoalseen leidingeninformariesysteem (GIS/Smallworld),een aansluitleidingenbestand met de watermeters (DiaSYS)en
bestanden met bedrijfsmiddelen van de
pompstations gebruikt. Dezezijn naar her
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asset management-model LCC-AMgeconverteerd en voorzien van de verwachte levensduur, financiële afschrijftermijn en vervangingswaarde. Op basis van dezegegevens zijn
ookde'gecorrigeerde' historische aanschafwaarde berekend en kunnen lange rermijn
kostenberekeningen uitgevoerd worden.
S t a p 3: i n z i c h t i n d e l a n g e t e r m i j n
ontwikkelingen
Nadat bovenstaande databank isgebouwd
zijn vanallebedrijfsmiddelen de gecorrigeerde
aanschafprijs, devervangingswaarde, de afschrijvingstermijn en deverwachte levensduur
bekend. Opbasis vandezegegevens kunnen
lange termijn analysesgemaakt worden van de
ontwikkelingen van alle bedrijfsmiddelen.
Deze voorlopige analyses leiden tot devolgende inzichten:
Indien de werkelijke kostprijs berekend
zou worden aan verbruikers,zou deze aanmerkelijk hoger uitkomen;
Deaanschafwaarde en de boekwaarde in de
jaarverslagen geeft een volstrekt verkeerd
beeld van dewerkelijke waarde van her
waterbedrijf Alseen mogelijke regulator
vandezewaarden uit zou gaan,zou dit leiden tot volstrekt verkeerde tarieven. Op
basis van dergelijke opgelegde budgetten
voorvervangingsinvesteringen en het toegestane rendement zou het waterbedrijf
onder de kostprijs moeten gaan werken.
Waartoe dat leidt hebben recente voorbeelden indeVerenigde Staten en in Engeland aangetoond;
Er isduidelijk sprake van cyclische kostenpatronen. Depiek aan investeringen ligt
in dejaren zestigenzeventig.De kapitaallasten zijn momenteel rclarieflaag. Het
waterbedrijfzal rekening moeten houden
met een aanzienlijke toename van de vervangingsinvesteringen over een aantal
jaren.Alsdaar nu geen rekening mee
gehouden wordt, leidt dit tot scherpe kostentoename;
Indien de vervangingsinvesteringen, uitgaande van zowel de bedrijfseconomische
alsklantperceptie-uitgangspunten, berekend worden, dan bleekdat teveel vervangen werd.
Stap 4: k w a n t i t a t i e v e o n d e r h o u d s analyse
Door degegevens vandestoringen en de
onderhoudsgegevens te koppelen aan de database met bedrijfsmiddelen kunnen zogenaamdekwantitatieve onderhoudsanalyses uitgevoerd worden. VoorWaterbedrijf Gelderland
houdt dit indat onderhoudsprogramma's en
verbruikersinformatiesystemen (in verband
met de klachten]gekoppeld worden aan de
asser management-databank. In afbeelding 2
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zijn dezebestanden in dekaders fase 2en3
reeds aangegeven.
Dekwantitatieve onderhoudsanalyses
bestaan uit drie onderdelen
analyse onderhoudskosten overde levensduur van bedrijfsmiddelen, dit ter nadere
analyse van delevensduur van de bedrijfsmiddelen;
analyse preventieve en inspectieve onderhoudsactiviteiten en deeffecten daarvan in
termen van (vermeden] storingen;
benchmarken van de kosten uit het verleden en inschatting van dekosten en aantal
onderhoudskosten/storingen in de toekomst.
Dezeanalyses worden uirgevoerd naast de
analyse op basis van diverse onderhoudspakketten,zoals BOP(BedrijfsOnderhoud Productiemiddelen), waar opbasis van kans-enrisicoanalyses nieuw onderhoudsbeleid
geformuleerd wordt. Dit heeft geleid tot een
aanzienlijke vermindering van het preventief
onderhoud. Door eengoede monitoring in de
toekomst zal het niveau van preventief onderhoud bewaakt en eventueel bijgesteld worden.
Conclusies
Door her roepassen vanasset management
worden bedrijfsmiddelen ophetjuiste moment
vervangen. Veelal blijkt een langere levensduur
mogelijk. Dit kan inhouden dat meer onderhoud noodzakelijk is.Dezestijging van onderhoud manifesteert zichpas na enkelejaren. Het
waterbedrijfzalvoorzieningen moeten treffen
om adequaat opmeer storingen te kunnen
reageren. Goede kennis van her verouderingsgedrag van debedrijfsmiddelen isvan essentieel belangom zorg tedragen dat alles in de
juiste balans blijft. Hiervoor zijn kwantitatieve
onderhoudsanalyses noodzakelijk. Daarnaast
geeft asset management inzicht in de waarde
van debedrijfsmiddelen. Dezeblijkt bij WaterbedrijfGelderland aanzienlijk aftewijken van
dewaarde volgens dehuidige activa staat. Bij
andere nutsbedrijven blijkt dat dit bij een
mogelijke regulatie kan lijden tot kortingen.
Cultuur
Het management moet erachter staan en de
consequenties hiervan nemen.Zobezien isasset
management ineersteinstantie een cultuuromslag.WaterbedrijfGelderland werkr nu aan
een infrastructuur met een optimale balans russenonderhoud envervangingen inplaats van
een technisch optimale infrastructuur. Dir
vergt vanhet management maarzeker ookvan
dewerkvloer eenandere manier van denken.
Structuur
Asset management vereist ook een andere
verdeling van verantwoordelijkheden. Het

inrichten van een aparre afdeling hiervoor binnen deorganisatie isdaarbij vangroot belang.
Dezeafdeling bepaalt dan (inoverlegmet de
uitvoerende organisaties en op basisvan geformaliseerde kostenbaten procedures) waarin
welen niet geïnvesteerd wordt en wat wel of
niet vervangen wordt en hoe het onderhoud
zal plaatsvinden. De andere afdelingen hebben
dan een uitvoerende rol.
Middelen
Asset management vereist een aangepaste
informatietechnologie: WaterbedrijfGelderland moet meet weten over het gedragen de
kosten van de bedrijfsmiddelen tijdens de
levensduur. Datwilzeggendatde registratie
bij debron meer in derail moetgaan plaatsvinden.Financiële, technische en onderhoudsgegevens moeten bij elkaargebracht worden. Op
deze wijze kan het waterbedrijf verantwoord en
kosrenbewust omgaan met de infrastructuur.
Resultaten
• Eerste analyses geven aan dat de vervangingswaarde van debedrijfsmiddelen vele
malen hoger isdan uit de boekhouding
blijkt. Ook worden cyclische kostenpatronen aangetoond. Op de middellange termijn zal veel meer vervangen moeten
worden dan opdekorte termijn;
•

Dooreenjuiste afweging temaken tussen
langer onderhouden versus het vervangen
van bedrijfsmiddelen worden vervangingsinvesteringen op de korte termijn
drastisch verminderd. Dit levert voor de
komendejaren een besparing op van meerdere miljoenen euro's opjaarbasis;

•

Eeneerste analyse van de onderhoudskosten heeft geleid tot een grote vermindering van preventiefonderhoud. Ook hier
worden meerdere miljoenen euro's op
jaarbasis bespaard;

•

WaterbedrijfGelderland heeft diversescenario's in zowel zijn LangeTermijn Plan
alshet Technisch Middellange Termijn
Plan op dezewijze doorgerekend. Naast
deze bedrijfseconomische analyse worden
ookdeafwegingen gemaakr op de aspecten
'waardering door de klant', 'waardering
door de maatschappij' en 'waardering door
het personeel'.Opdeze wijze kan een verantwoorde keuzegemaakt worden tussen
opgestelde scenario's voorde toekomstige
drinkwatervoorziening.

BijWaterbedrijf Gelderland isop het
gebied van asset management alveel gebeurd.
Nu wordt hard gewerkt aan een verdere detailleringvan dedatabank. Ookhet gebruik van
dedatabank alsMVAwordr voorbereid. In de
toekomst zullen aspecten alsklantperceptie en
milieuanalyses op basis vaneco-punten toegevoegd worden aan het systeem. C

