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T I J D VORMT EEN CRUCIALE FACTOR

Devalkuilenvan
samenwerkeninde
waterketen
Dedaadwordtsteedsvakerbijhetwoordgcvoegd:veelwaterleidingbedrijven,waterschappenen
gemeentenhebbeniniriatievengelanceerdomsamenwerkingindewaterketenaldannietindevormvan
geïnstitutionaliseerde(ajval)waterkctenbednjven vormtegeven.Desectororiënteertzichopeennieuwe
strategischekoers,veelalgedrevendoordewensdewaterketenvanuithetperspectiefvanduurzaamheid
enkostenteoptimaliseren.Concreetiseenaantal initiatievenookaldaadwerkelijk totwasdomgekomen,voorbeeldenhiervanzijninH20 regelmatigtevinden.Opvallend isevenweldatdemeesteinitiatievenzichnogindestudiefasebevindenendatkleinschaligheid,ookindebestaandeinitiatieven,de
boventoonvoert.Hetisblijkbaarnieteenvoudigomtotvormenvansamenwerkingtekomen.
Indit artikelwordtgeprobeerd hetprocesvansamenwerkingindewaterketenop
basisvanervaringen meer inzichtelijk te
maken,indeverwachtingdaarmeeeenpositievebijdrage tekunnen leverenaande
lopendeinitiatieven opdit terrein.Hiertoe
wordt enetzijds,opbasisvanbestaandeervaringen,inzichtgegeven indekritischesuccesfactoren c.q.valkuilen bijhet vormgeven
vansamenwerking indewaterketen, anderzijds wordt indevormvaneen stappenplan
eenaantalhandvatten aangereiktdatkan
helpen bij hetontwikkelingstraject vaneen
watetketenbedrijf
Opbasisvaneigen praktijkervaringen
doemendrietypen valkuilen opbijdeideevormingen-uitvoeringvaneen waterketenbedrijf Allereerst blijken het ambitieniveau
endeverwachtingen vandebetrokkenen
nietaltijd metelkaarinbalans tezijn.Daarnaast wordtderolvanhet tedoorlopenprocestevaakonderschat:vaakwordttesnel
naardeinhoud endaarbij horendestructuuroplossingen gekeken.Tenslotteisook
inhoudelijk eenaantal hobbels tenemen.

Onbalans tussen ambities en verwachtingen
Pattijen diezichoriënterenopeenvorm
vansamenwerking indewaterketen hebben
nietaltijd eenscherpenreëelbeeldvan hun
verwachtingen enambities.Zoishetvan
belang tebeseffen dateenaanzienlijk deel
vanallealliantie-enfusie-initiatieven mislukt, terwijl eengoedevoorbereidingdeslagingskans aanzienlijk kanverhogen. Het
ambitieniveau (watwilikbereiken?)van
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iederderpartijen, moethelderzijn.Vooreen
gezondesamenwerkinggeldt het motto
'geen beter belangdanheteigen belang'.
Zonder een(eigen)belangvoor samenwerkingkomterimmersgeen samenwerking.
Departner(s) moet(en)eenduidelijk toegevoegdewaardekunnen leverenaandeeigen
doelstellingen.Bovendien moetooksprake
zijn vaneengemeenschappelijk ambitieniveau.Waardeenepartij bij samenwetking
denktaaneenvrijblijvend periodiekoverleg,
denktdeanderepartij wellichtaaneen
grootschaligenvollediggeïnstitutionaliseerd waterketenbedrijf Ambities enverwachtingen moetendusopelkaat worden
afgestemd. Eengrotevalkuilisdat partijen
teveelhooiopdevorknemen:deambities
zijn dan nietafgestemd opdebeschikbaarheid vanmenskracht en middelen.
Partijen kunnen indeveronderstelling
verkerendatdirectgeldverdiendkan worden
aandesamenwerking.Depraktijk leertechterdatmen nietmeteen vetreikende (financiële)voordelen vansamenwerking moetverwachten.Zekerbijhet op-en inrichtenvan
eenwaterketenbedrijfgaan dekosten nu
eenmaalvoordebaten uit.Dewinst ontstaan
vootaloplangeretermijn, metnamewanneerdegoedeschaalgrootte isbereikt.

Rol proces onderschat
Organisatiesdienenzichzelfrekenschap
tegevenvanhetprocesdatzezullen doorlopen.Verschillen inomvang, kennisniveau,
cultuurenbesluitvormingsprocessen zullen
bepalendzijn voordeprocesgang.Flexibiliteitenaanpassingsvermogen zijn hierbij
sleutelwoorden.De'waterwereld'iseenvan

oorsprongopdetechniek georiënteerde
weteld.Indepraktijk mondt dit veelaluit in
eensterkinhoudgestuutdebenaderingvan
vraagstukken.Deinhoud kan,zeker bij
samenwerkings-offusietrajecten, echter
nietzondet hetproces.Demanier waarop
tot samenwerking wordtgekomen (hetproces)iszekerzobelangrijk alshetobject van
samenwerkingzelf(deinhoud).Eengrote
valkuil isdat hetprocesonderschat wordt.
Eeneerstevormvanonderschattingvan
hetproceshangt samenmetdevolgordevan
detezettenstappen.Onzeaanbeveling hierbijisaltijd eenflexibel enchronologisch procestehanteren.Eenkenmerkend voorbeeld
isdeneigingvanorganisatiesombijde
besprekingvansamenwerkingmeteen in
structuren tewillendenken(wordenweeen
BVofeenstichting?),tetwijl hiet hetprincipevan'structurefollowsstrategy'moet wordengehanteerd.Bedenkeerstwatdegezamenlijke visieenstrategie is,gavervolgens
nawelkegezamenlijke uitgangspunten en
randvoorwaarden geldenen bespreekdaarna
deactiviteitendiegezamenlijk wordenopgepakt.Indiendezeexercitieleidt tothet willen
oprichten vaneenwaterketenbedrijf moeten
dewensenenbehoeften terzake(in termen
vanbijvoorbeeld risico,fiscaal regimeenkostenverdeling)wordengedefinieerd. Uiteindelijk roltdandejuridische en organisatorische
structuuterminofmeervanzelfuit.
Degrootstevalkuilbijdeaanvangvan
eenproject isvolgensondergetekenden dat
onvoldoende tijd enmoeitewordtgestopt in
hetinbeeldbrengenvanhetzogenoemde
samenwetkingspotentieel tussen partijen.
Ofhettoteensuccesvole samenwerking
komt hangt afvandevolgendevragen:willenwijsamenwerken, moeten wij samenwerkenen kunnen wijsamenwerken?Ook
decultuurvraagishierbij vanbelang:er
moetvoldoendedegelegenheid zijn omde
andereorganisatie(s) inclusiefdedaarwerkendepersonengoed teleren kennen.
Samenwerken blijft immers mensenwerk.

Inhoudelijke valkuilen
Wanneerhet ingezetteprocesuiteindelijkettoeleidtdatvoordemeestvergaande
vormvansamenwerkinggekozen worden,
het oprichten vaneen (afval-)waterketenbedrijf, iseenaantaldominante inhoudelijke
knelpunten teonderscheiden.
Eeneerstevalkuilkomtvoortuitdewettelijkeverantwoordelijkheden vaniederder
partijen.Hetwaterketenbedrijfmoetrecht
dóenaandewensvanpartijen omactiviteiten

teintegreren,zonderdaarbij afbteuk tedoen
aandewettelijke verantwoordelijkheden van
departiciperendepartijen.Ondanksdewil
vanorganisatiesomdeeltenemenineen
organisatie(endaarmeezeggenschap tewillendelen),zienzijzichzelfgenoodzaaktvollediggripteblijven houdenopdeaanhen bij
wetgedelegeerdetaken.Indepraktijkadviserenwijveelaldetakendierechtstreeks voortkomenuiteenwettelijke verantwoordelijkheidvastteleggeninéén-op-één contracten
tussenwaterkerenbedrijfenafnemers (tevens
aandeelhouders).Takendiedewettelijkeverantwoordelijkheden niet rechtstreeks raken
kunnendaninhetcollectiefvanhetwaterketenbedrijfworden opgenomen (bijvoorbeeld
callcenter,factureringenadministratie).
Eentweedevalkuilbijoprichtingvan
eenwaterketenbedrijfhangt samen metde
grondslagvoordeallocatievan opbrengsten,
kosten,financiering enzeggenschap overde
deelnemende organisaties.Centralstaat hier
devraaghoetoteengoedeverdelinggekomen?Hiervoor iseengrootaantal modellen
denkbaar,bijvoorbeeld naarratovan het
voordeeldat partijen hebbenvandesamenwerkingofdefinanciële inbrengvandedeelnemendeorganisaties.Indepraktijk wordt
veelalgekozenvoorhet hanteren van het

aantalaansluitingen alsgrondslag,gecorrigeerdvoorverschillen infinanciële inbreng.
Eenderdevalkuil betreft devraagnaar
deeigen identiteit endestrategische positie
vandeafzonderlijke partijen. Organisaties
dieparticiperen ineen waterketenbedrijf
leverenactiviteiten in,operationele activiteitenwordenovergedragen aanhet nieuwe
bedrijf.Ditleidt totdevraagnaardebetekenisvaneen(grootschalig) waterketenbedrijf
voordeidentiteitofzelfs het bestaansrechr
vande'moederorganisatie'. ledere organisatiemoetzichzelfdevragenstellen tot hoever
zijwilgaanomhetmaatschappelijk voordeeldardoor samenwerking kan worden
bereikt,tebenutten. Eenlange-termijnvisie
ishiervooronontbeerlijk, daar waarlandelijk tochnogveelonzekerheid bestaatover
toekomst vandewaterketen.
Alsvierdeenlaatstevalkuilgeldende
zogenaamde toetredings-en uittredingsprincipes.Partijen moeten metelkaarop
voorhand afspreken onder welkevoorwaarden toe-ofjuist uitgetreden kanwotden.
Hetgaat hierom bedrijfseconomische
vraagstukken,zoalshetrechtom aandelen
temogenvervreemden,maarookjuridische
vragendoemenop.

Conclusies
Hetwaterketenbedrijfbiedt mogelijkhedendewaterketen inNedetland vanuit
meerdereperspectieven (milieu,kostenet
cetera)teoptimaliseren.Tegelijkertijd heeft
hetconcepttijd nodigomtotvollewasdom
tekomen.Omdieredenzien ondergetekendenveelineenteontwikkelen groeimodel
waarbij partijen allegelegenheid hebben aan
elkaar tewennen enmet elkaar teleren
samenwerken.Dehele gedachtenvorming
rondomdewaterketen isimmers nog
nieuw.Wiemeentdesomsaleeuwenlang
bestaandeafzonderlijke structuren (zowel
bestuurlijk,juridisch, financieel alsorganisatorisch) inkorretijd tetransformeren tot
eengrootschaligwaterketenbedrijf waarin
integraalenmultidisciplinair wordt samengewerkt,vetliestdaarmeemogelijk derealiteituit hetoog.Tijd iseencrucialefactor om
culturen telatenversmelten.Veelvandein
dit artikelgeschetstevalkuilen vinden hun
oorzaakinhetonderschatten vanjuist deze
factor,ff
drsR.vanCleef(KPMG Consulting)
drsJ.Bongartz (KPMG Corporate
Finance)
mr.P.de Putter (KPMG Consulting)
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i^ Larenstein

Larenstein Transfer biedt:
• (deeltijd)opleidingen
• cursussen
• workshops
• praktijkgericht onderzoek
• advisering
• in-company maatwerk

Denkt u wel eens na over een andere baan of wilt u gewoon beter worden in uw werk? Dan hebben
wij een specifiek aanbod van (deeltijd)opleidingen in uw vakgebied die u daarbij helpen.
Een overzicht:
• EMLA (European Masters of Landscape Architecture): tweejarige Masteropleiding in de landschapsarchitectuur.
• RIT(Ruimtelijke Informatie Technologie) en Cl (Ceo-informatica): groene ICT-opleidingen voor CIS-specialisten.
Involtijd en in deeltijd.
• INFROL(Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening): een praktijkgerichte deeltijdopleiding tot planvormer bij
infrastructurele projecten.
• MSc LWM (Master of Science Land en Water Management): een deeltijdopleiding voor projectleiders die toe
zijn aan de volgende managementstap in hun carrière. (Ook involtijd mogelijk.)
Bezoek de voorlichtingsavonden op 14 februari of 18 april 2002 op Hogeschool Larenstein.

Bel Hogeschool Larenstein!
Larenstein Transfer,
Postbus 9001,6880 CBVelp

Meer informatie bij de Infodesk van Larenstein Transfer inVelp, telefoon 026 -369 56 40,
email transfer@larenstem.nl,www.larenstein.nl. Hogeschool Larenstein, Larenstemselaan 26a,Velp.
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