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opgrondvanderesultatenvandekleinepilot.
Dezeadviezenzijn tezamen methetadvies
vanhetprojectteam verwerkt indeeindrapportagedieinoktober200raandeopdrachtgeveris aangeboden.

Bedrijfsvergelijking
rioleringszorg:
Een kaalharekaart?
KARST JAN VAN ESCH, G R O N T M I J ADVIESAFDELING WATER
AAD O O M E N S , G R O N T M I J ADVIESAFDELING WATER

Dckomendejarenstaangemeentenvoorbelangrijke investeringsbeslissingenvoorrenovatieen vcrvanging vande riolering.Goedinzicht inde eigenprestatiesendievan anderen helptdan inhet
maken van dcjiuste keuzes. Daarnaast wildeoverheiddeverschillen tussendelokalelastenverklaren.Hoekanhetdatdezebijdeenegemeente hogerzijn dan bijdcandere,terwijl hctgcleverdeproducthetzelfde is? Benchmarking, hetvergelijken metanderen, iseenuitstekend hulpmiddelom
inzicht te krijgen indeeigenriolenngszorgentelerenvande'bestpractices'vancollega's.
Steedsmeerbedrijven enorganisatiesdoen
aanbenchmarking,ofbetergezegd,bcdrijfsvergelijking:zevergelijken huneigenprestatiesmetdievanconcurrenten ofbranchegenoten.Opallerleigebied: financiën,
administratieveprocessenen bedrijfsvoering
inhetalgemeen.Hetiseensystematisch meetprocesdatdeonderzochte ondernemingsprocessenbinnendeeigenorganisatie vergelijkt
metdievande'overeenkomstigbestpresterende'. Uitdezevergelijking kanworden afgelezen
opwelkepuntendceigenbedrijfsvoering of
werkwijze kanverbeteren.

endistributie','afvalwaterinzameling en
transport'en'afvalwaterzuivering' isdaarmee
verbonden.
Advies-eningenieursbureau Grontmij
heeft insamenwerkingmetRijnconsultende
TU Delftdehaalbaarheidstudie onlangs afgerond.Onderzochtisofinde rioleringszorg
• processenkunnenwordengemeten,
• meetgegevenskunnenwordenvergeleken
en ofer
• (organisatorische)verbeteringen uitafte
leidenzijn.

Thema's
De prestatiesvanrioleringsbeheerders zijn
vergelekenopdevolgendegebieden:
overlast/klanttevredenheid,
inzicht intoestand en functioneren,
milieu-inspanning,
organisatievermogenen
uitgaven.
Met'overlast/klanttevredenheid' en
'milieu-inspanning' metenwedeeffecten van
detioletingszorgoponzeomgeving.Inhoeverrehebbeninwonersoverlast?Spannenwe
onsvoldoendeinomdeeffecten vanonze
rioleringszorgophetmilieuteverminderen?
Enalssprakeisvanverschillen:waarkomen
dezedanvandaan?Met'inzichtintoestanden
functioneren' kunnenweuitsprakendoenover
dekwaliteitvandevoorzieningendiesamen
derioleringvormen.
Natuurlijk speeltde contextwaarineen
organisatieopereertendecontextwaarinde
voorzieningen wordengerealiseerdenbeheerd
eenbelangrijke rol. Daaromzijnookkenmer-
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InNederlandzijndeafgelopenjaren
bedrijfsvergelijkingen uitgevoerdonderwaterleidingbedrijven enwaterschappen.Ookde
rioleringswereld heeft behoefte aaneeninstrumentomdeinzichtelijkheid endoelmatigheid
tevergroten.Eenaantalgemeentenheeft het
initiatiefgenomenendeStichtingRIONED
gevraagdgezamenlijk de mogelijkhedente
onderzoeken.Metondersteuning vanhet
MinisterievanVROMgafStichtingRIONED
opdrachttothetonderzoeken vandehaalbaarheidvaneendergelijke bedrijfsvergelijking in
derioleringszorg.
Alsonderdeelvanhet haalbaarheidsonderzoekhebbenzesgemeentendeelgenomenaan
eenkleinschaligebedrijfsvergelijking. Hiermeeisdehaalbaarheid van bedrijfsvergelijkingopkleineschaalookindepraktijk
getoetst.Dewaterketen 'drinkwaterwinning

Het onderzoeksproces
Inaugustus 2000ismethethaalbaarheidsonderzoekbegonnen.Hetdoorlopenonderzoeksprocesisweergegeveninafbeelding r.De
interactiemetdedeelnemende gemeenten
vormdeeenvandebelangrijkste punten.Die
vondplaatsviaworkshopsenbezoekenaan
gemeenten.Ookzijn rondomdepilotgemeentenregio'sgeformeerd diealseengesprekspartner hebbengediendvoordepilotgemeenten.
Indeworkshopskwamenachtereenvolgensaandeorde:deafbakening vandebehoefteendeselectievanthema's,deresultatenvan
eeneerstedatacollectieenhet bedtijfsvergelijkingsmodel,deresultatenvandekleinepilot
endeconsequentiesdaarvanvoordehaalbaarheid.
Daarnazijnookvandeklankbordgroepen
vandebegeleidingsgroep adviezengevraagd
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A/b. 3:

Dethema'svandebedrijfsvergelijking.

ken vandeomgeving gevraagd (=context indicatoren).

Debelangrijksteratio's,diedebasisvormenvoordevergelijking.

Organisatievermogen

Basis voor vergelijking
Voorelk van devijfthema's zijn ratio's
bepaald diezich richten op een onderdeel van
het presteren.Dezeratio's vormen de basis
voor devergelijking. Eensetvan 22ratio's is
ontwikkeld. Hierbij valt tedenken aan mensjaren arbeid,jaarlijkse lasten per inwoner en
reinigingskosten per kilometer riolering.
Afbeelding 3toont de belangrijkste ratio's.De
uitkomsten opde ratio'sgeven aanleiding om
na tedenken over het presteren op de thema's
en leiden tot vragen overde onderliggende
werkwijze.

Leereffecten
Inhet onderzoek naardehaalbaarheid van
bedrijfsvergelijking voorderioleringszorg is
het belangvan het onderliggende proces
opnieuw duidelijk geworden.De momenten
van interactie met en tussen dedeelnemers (de
workshops en bezoeken) waren belangrijk
voor deontwikkeling vande methodiek. De
interactie isniet alleen nodigom achtergronden teschetsen en uitlegtegeven,maar ook
om deelname te verkrijgen en ervaringen uit
tewisselen.Deelname isbepalend voor de
resultaten.Investeren indeelname is daarom
noodzakelijk.
Een tweedepunt isde competentieontwikkeling bij dedeelnemers.Het vergelijkbaar maken vanaanpak en werkwijze vraagt
om openheid. Contacten met collega's uit
andere gemeenten over werkwijze en aanpak
roept kritische vragen open verlangt een
grotere mondigheid.
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Theoretischeplanverwachting

A/b.4:

Planrealisatie

Organisatievermogen-Theoretischeplanverwachtingenplanrealisatie.

Het komen tot verbeteringen vraagt daarnaast om het ontwikkelen van een eigen opvatting bij dedeelnemers over hun prestaties,
hun eigen rol in het bedrijfsvergelijkingsprocesen de voorspelbaarheid en haalbaarheid
van prestatieniveaus. Bedrijfsvergelijking
speelt daarmee een rol in de verdere professionalisering van derioleringszorg en bij het ontwikkelen van realistische prestatieniveaus.
Dooi opgrote schaal onderling te vergelijken
kan doordesector worden bepaald welke prestatie op lokaalniveau zou moeten kunnen
worden gehaald.

Eerste uitkomsten
Om eenbeeld teschetsen van de uitkomsten wordt hier een aantal ratio's nader belicht.
Allereerst isin het thema 'organisatievermogen' gekeken naar deratio'theoretische planverwachting'.Dezegeeft inzicht in de verhou-

ding tussen de te verwachten investeringen
(vervanging, verbetering/wvo-inspanning en
aanleg buitengebied) en de in de gemeentelijke
plannen (GRPen meerjarenplannen) opgenomen investeringen. Dete verwachten investering isafgeleid uit leeftijdsopbouw stelsel,
gemiddelde levensduur en inspectieresultaten.
Ookisgekeken naar wat van devoornemens in het GRPisterechtgekomen (theoretische planrealisatie).
Watopvaltisdat detheoretische planverwachtingvarieerttussende60en 100procent
met eengemiddeldevanj6 procent.Ditwilzeggendat indeplannen minderinvesteringen zijn
opgenomen dan opgrond vanstelselkenmerken
en invloedsfactoren kanworden verwacht.
Alsvervolgens wordt gekeken naar de
theoretische planrealisatie,dan valt opdat de
variatie hiergroter is:tussen de vieren 80pro-
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Milieu-inspanning

Wvo-inspanning NLG
Aß.5:
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Wvo-inspanning %Stelsel

Milieu-inspanning-Wvo-inspanninginguldenseneenpercentagevanhetrioolstelsel.

totnaderoverlegtussendeelnemers,hetgeen
aangeeft dathetprocesvanbedrijfsvergelijkingwerkt:verschillenvallenopenbekeken
wordthoedatkomtenofverbeteringen
mogelijkzijn.
Voorhetopspotenvan'bestptactices'en
trendskunnen naastbovenstaandeenkelvoudigeratiosookdivetsecombinatieswotden
gemaakt.Ditisinwezeneenzoektochtnaatde
aantoonbarelogischeverbanden.Doorhet
opsporenvandezeverbanden kanwordenaangegevenwatdeinvloedisvanbeleidopde
techniek.Doordetebereiken professionaliseringvanderioleringszorgmoethetmogelijk
zijnomindetoekomstbeleidskeuzestekoppelenaanprestatieniveaus.Terillustratie
wordteencombinatiegrafiek (afb.7]getoond.
Opgemerktwordtdatdeomvangvandeze
kleinepilottegeringisomhieraanenigestatistischewaardetoetekennen.Degrafiek
biedtinzichtinde mogelijkheden.

Uitgaven
Eenvoorbeeldishetptoductvandeplanverwachtingenplantealisatie,afgezettegen
hetaantalmensjaren arbeiddatwordt
besteed.Ishetzodateengemeentedieveel
arbeidinderioleringszorg investeertookeen
betereplanverwachting/planrealisatieheeft
(hetgeenbetekentdatergoede,realistische
plannen wordengemaakt)?

30.000
25.000
20.000
3
z

Tweedeelnemers nietkondenaangeven
hoeveelprocentvanhetstelselvoldoet.Oorzaakhiervanwaseengroteverwevenheidvan
hetgehelestelsel.Daarnaastvaltopdatbijéén
gemeente(D] 15procentvanhetgeldisbesteed
endatal85procentvandestelselsvoldoet.Dit
betekentdat85procentvandemiddelen nodig
isomdelaatste15procentvanhetstelselop
ordetebrengen.

Wat levert hetop?
Transparantie
Eénvanderesultatenvande bedrijfsvergelijking isherbereikenvaneengroteretransparantie:watgebeurterinderioleringszorg,
hoeverhoudtzichhetpresterenvandelokale
otganisatiemetdatvanandeten?Ditiseen
belangrijke factor vanuitpolitiekoogpunt,
ookalswordtgekekennaardediscussie
omtrent deomvangvandelokalelasten.
Opgemerktwordtdathetgemeentelijk rioleringsplanineersteinstantiehetinsttumentis
omdezediscussieoplokaalniveautevoeren.
Bedrijfsvergelijking zorgtervoordargegevensvananderegemeentenopeenevenwichtigemanierindezediscussiekunnenworden
betrokken.
Bedrijfsvergelijking isgerichtophetvergrotenvanhetinzichtindeaanpakenwerkwijzebijdeinvullingvanderioleringzorg.
Inzichrdatmoetleidentotverbeteringen inde
eigenwerkwijze.Ondersteuning vanhet
proceswaarbij mogelijke verbeteringen
wordenvoorafgegaan doordenodigeinspanningendoorbestuurdersisvanwezenlijk
belang.

Inhetperspectief'uitgaven' isonderanderegekekennaardereinigingskosten petkilometergereinigdtiool.Ookhiervallendegrote
verschillenop.Dezeuitkomst heeft algeleid

Herkennen enonderkennen vansleutelprocessen
Vanuitdebedrijfsvergelijking moetenin
deeigenorganisatiedesleutelptocessenduide-

15.000

10.000
5.000
•

—

reinigingskosten/km gereinigde
riolering

Uitgaven-Reinigingskostenperkilometergereinigderiolering.

cent.Ditishetpercentagevandevoornemens
inhetGRPdatookdaadwerkelijkin1999en
2000isuitgevoetd.Ditbetekentdatgemeenten
dewelopgenomen investeringen veelalniet
tijdigkunnen realiseren.
Inhetprestatieperspectief'milieu-inspanning'isonderanderegekekennaardestand
vanzakenmetbetrekkingtotdeWvo-vergunning.Watmoeternoggedaanwordenomaan
deeisenvandeWvo-vergunningtevoldoenen
hoeverismen?Ditisuitgedruktineenpercentagevanhetgelddatmoetwordengeïnvesteerdenineenpercentagevanhetstelseldatal
voldoet.
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Beoordeling haalbaarheid
Uitdeadviezenvandeverschillendepartijen inhethaalbaarheidsonderzoek zijnde
volgendeconclusiesgettokken:
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Dekleinepilotheeft aangetoonddatprocesseninderiolcringszorgzijn temeten.
Intotaaliz ratio'szijnontwikkelddiehet
presteren vanuitvijfthema's (prestatieperspectieven)aangeven;

•

Demeetgegevenszijnvergelijkbaar of
kunnen vergelijkbaar wordengemaakt.In
eenvolgendefasemoetenhiertoederatio's
endebenodigdegegevensworden fijngeslepen.Ookmoeteenontwikkelingnaar
standaardiseringvangegevensworden
ingezet;

A
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20%
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Planrealisatie *Planverwachting
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• Dooreenkoppelingvanderatio'smetde
deeltaken inderioleringszorgzijn
mogelijkheden totverbeteringafteleiden.

Combmatiegro/ïek.

lijkworden:waarompresteertdeorganisatie
zoalshetpresteert?De bedrijfsvergelijking
moethandvatten biedenomdezeprocessenop
tesporenentedetermineren.
Beoordelen eicjenpr
iesfwat ishaalbaar
Binnenderioleringssector bestaanwemig
vastenormenofgrenzen(hoevaakmoet
wordengeïnspecteerd,welketoestandsaspecten
zijnvereist,wanneermoetrioleringworden
vervangen?).Aandehandvanuitkomstenvan
hetbedrijfsvergelijkingsproces kunnennormenofgrenzenwordenontwikkeld.Depotentiehiervoormoetinderatio'saanwezigzijn.
Definitie vande beste 'methoden'
Vanuitderatio'swordende'bestpractices'
opgespoord.Discussieoverwerkwijzen inrelatietotgemeten prestaties biedtdemogelijk-

Leer- en ontwikkelprocesnaarverbeterenen
vernieuwen
Deratio'smoetenaangrijpingspunten biedennaarleer-en ontwikkelingsmogelijkheden.Vanuitdevergelijking ishetmogelijk om
aantegevenofhetpresteren wordtveroorzaaktdoorcontextfactoren ofdater mogelijkhedenvoorverbeteringvandeprocessenaanwezigzijn.

Hoe nu verder?
Bedrijfsvergelijking inderioleringszorgis
zinvolenhaalbaar.Het haalbaarheidsonderzoekheeft dataangetoond.Ineenvolgende
fasewordtdemethodieknader uitgewerkt.
Daarnawordteen'grote'pilotuitgevoetdmet
25gemeenten.Indezegrotepilotwordtook
onderzochtofgemeenten middelseenaantal
typologieënzijn intedelen.Hierdoor kunnen
verschillendeplatforms vangemeentenontstaandieindetoekomstregelmatigeen
bedrijfsvergelijking uitvoeren.

Doorbedrijfsvergelijking wordthetmogelijkdewerkwijzen binnenorganisaties tegaan
vergelijkenendaarmeeheteigen functioneren
teverbeteren.Bedrijfsvergelijking vormtdaarmeeeenhulpmiddelindeverdereprofessionaliseringvanderioleringzorg.

Deuitvoeringvandegrotepilotisdeeerstestapopwegnaareengrootschalige bedrijfsvergelijkingvanrioleringsbeheerders in
Nederland.Desectorlaathiermeezieneenvolwassenstaptezettenopwegnaareenverdere
professionalisering vanderioleringszorg.*

heidomdebestewerkmethoden teonderkennen.

advertentie

VEGA VINDT DE VERVUILER
In de zoektocht naar de vervuiler kan de vernuftige mon-

Belangrijkste kenmerken:

stername-apparatuur van VEGA een handje helpen. VEGA

• Kast isolatie volgens de nieuwste technieken

presenteert de vernieuwde stationiaire monsternamekast

• Géén koude bruggen dankzij afdichtingsrubbers

VEGAMON 98/SPII die wordt gekenmerkt door zijn

• Optimale warmte-afvoer van de condensor

hoog koel rendement en servicevriendelijkheid.

• Geforceerde koude luchtcirculatie in monsternamekast
• Alle onderdelen overzichtelijk en eenvoudig te bereiken.
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B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek

Tel.: 033-4502502, Fax: 033-4561414

Algolweg 15, 3821 BG Amersfoort

e-mail: info@vega-nl.com

Postbus 210, 3800 AE Amersfoort

Internet: www.vega-nl.com

