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"Veranderen moetje
doen alsje steviginje
schoenen staat"
Hetwaseenmededeling^ICc m c ^ 2 0 0 1 <kvoorpaginavanderegionaleperskaalde:PWNverlaagtin
2002detarievenmettweeprocent.Voordeongeveer110.000klantenvanhetvoormaligeWaterleidingbedrijfZuid-Keuiiemerland (in1599overgenomendoorPWN]komtdeverlagingzelfsuitop
achtprocent.Achterdeprijsverlagingschuilteenbreedpakketaanmaatregelen,gebundeld inhetplan
PWN2002.Hetzijn,zegtprojectleiderPWN2002PaulSmeulders,maatregelendiehetbednjjfors in
beweginghebbengebracht.Ennog(verder)zullenbrengen,wamdie beweginghoudtnietmeerop.
Overdedoelstelling vanPWN2002zegt
Smeulders:"MaakvanPWNeenvernieuwd
bedrijfmeteennóggroterekwaliteiten
minder kosten.Inmei2000zijn webegonnenmetdeplanvorming envanafbegin2001
volgdedeimplementatie.Datgebeurde
stapsgewijs.Zozijn indezomerdenieuwe
procesmanagers benoemd.Zij moeten in
2002hun procesopordehebben.Het lijken
vaak'papieren'zaken,maarje hebt hetwel
degelijk overdepraktijk. Bijna allesvanwat
erisbesproken,werdofwordt ingang
gezet".
Bijdeaankondiging vanPWN2002
kwamookhet berichtdat hetaantal banen
tetugmoestvan850naat 600.Deangstvoor
onrust onderhetpersoneelbleekuiteinde-
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lijk ongegrond.Deoperatielijkt redelijksoepelverlopen.
Smeulders:"Laatikvooropstellen dat
weldegelijk sprake isgeweestvanpijn en
problemen,alleen nietcollectiefmaarindividueel.Wehebben temakengehad met
PWN'ersdievoorhun gevoeldedupewaren
vandebewegingbinnen hetbedrijf Hetis
dusnietzonderslagofstootgegaan.Maar
goed,hetafslanken van850naar600banen
verliepredelijk soepel,dat wilzeggen zonder
gedwongen ontslagen.Vooriedereendiedat
nodighad,iseenoplossinggezochten
meestalookgevonden.Wehebben daar
ongelooflijk veeltijd enenergieingestoken.
Achterafbezienisdathetgeheim achterde
personelekantvanPWN2002.Praten, praten
ennogeens praten".

Bedrijven diereorganiseren hebben
somsgeenofonvoldoendegeld vooreen
sociaalplan hebben.ZatPWNdanzogoed
bijkas?
Smeulders:"Jemoetoptijd onderkennendat reorganiseren ofveranderen er nu
eenmaalbij hoort.Dusdoehetvooralalsje
nogsteviginjeschoenenstaatennietpasals
dewalhetschipkeert.Wantdan benje te
laaten iserinderdaad vaaknietgenoeggeld
meer vooreensociaalplan.Wijzijn alhéél
vroegbegonnen merhetinformeren van
onzemensenovernieuwekansenenoverde
noodzaakomaanjetoekomst tewerken.Een
voorbeeld:alvervoordarPWN2002ingang
werdgezet,iserbinnen PWNeenzogeheten
loopbaanwinkel geopend.Wehebbende
medewerkers ervandoordrongendatinde
drinkwaterwereld vanallesennogwatzou
gaan veranderen:fusies, nieuwe technologie,
samenwerkingen, steeds mondiger wordendeklanten engazomaardoor.Dan kunje
nietstilblijven zitten enwachten opdedingendiegaan komen.Ikdenkdat PWNer
goedin isgeslaagd omdemensen ervan te
doordringen darzewaar mogelijk het heft in
eigenhanden moeten nemen.Doejedat
niet,dankanereenmoment komen waarop
anderen hetvoorjou beslissen".
"Vroegerwaseenlevenlangwerken bij
PWNnogaleenseen vanzelfsprekendheid.
Datgoldookvoorherbinnen PWNheel lang
opéénbepaaldeplekwerken.Zulkezekerheden bestaan niet meer.Hetbedrijf beweegt
endemedewetkers bewegen mee.Daarhebbenwezoalsgezegdenormveeltijd enenergieingestoken,onder meermethet project
Beeldvorming.PWN'erskregendekansom
tekijken hoehet bijanderebedrijvenen
organisaties toegaat,zowelin binnen-als
buitenland.Deenigevoorwaardewasdatze
achterafverslagmoesten doenvan hun
bevindingen.Wezijn bijdesrartvanhet
project weleensvoorgekuitgemaakt vanwegedeenormevrijheid diedemensen kregen.
Maaruiteindelijk isheteenenorm succes
geworden.Losvanallerleiregelsenbudgettairebeperkingen heeft menzicheenbeeld
kunnen vormen vanwaterbuitenPWN
allemaalgebeurt envandekansendieje
kunt afdwingen. PWNzeitegendemensen:
doedatgenewaarjegoedinbentendoehetalnaargelangje kwaliteiten enkansen-binnenofbuitenPWN".
Smeulders:"Sommigemedewerkers zijn
metsteun vanondermeerdeLoopbaanwinkeleeneigen bedrijfje begonnen. Ofze
maakten binnen PWNeenoverstap naar
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vaneennieuwebedrijfsvoering nujuist niet
doen.De'groeneweide'heeft onder meer tot
dekomstvanduidelijke procesmodellen
geleid,bijvoorbeeld voordistributieen
transport ofwel 'vanbron tottap'.Voordat
traject kwamdehélelijn nieuw optafel en
inmiddels isdiemanier vanwerken binnen
PWNeen feit".

heelandereafdelingen. Watdatbetreft heb
iksomswonderlijke enonverwachte vormen
vanbeweginggezien.Danhebjehetover
mensendienajaren opéénbepaaldeplekte
hebbengezeten hetaandurven heeliets
anders tegaandoen.Ikdenkdat,verdoorgeredeneerd,datookdeelshetverhaal achter
zo'nprijsverlaging is.Jemaaktdeorganisatiewendbaarder enbenut dekwaliteit beter.
Vroegerwerdenermisschien tevaaktesnel
externenbijgehaald, dievertelden hoehet
allemaalmoest.Terwijl wenu proberenom
hetzélftedoen.Endat kunnen we,wantwe
hebbenenorm veelkwaliteit, kennisenervaringinhuis".
"Eenander voorbeeld vormt het project
Zelfsturing. Datwerdaangedragen dooréén
vandegroependiezichtijdens debeeldvormingbuiten dedeuroriënteerden. InmiddelswordtdoorPWNsteedsmeer metzelfsturinggewerkt.Datbetekent minder
regels,minder afwachten enmeer initiatief
nemenenmeer kwaliteit".
BinnenPWNfungeerde ookenige tijd
eenzogenoemdegroeneweide.Smeulders:
"Wehaddenééngroteruimte waarin zo'n
dertigmensen uit allegeledingen vanPWN
bezigwarenmetdemeest uiteenlopende
vormenvanvernieuwing.Vanhoogtotlaag,
vanjongtotoud,dusnietalleen het
management. Hetwaseenprojectteam dat
helemaal losvandebestaande organisatie
eennieuweaanpakontwikkelde endat niet
gebonden wasaanbestaandestructuten.We
begonnen helemaalopnieuw.Essentieelwas
bijvoorbeeld dat nietgerapporteerd werd
aanhetmanagement bovendeprojectgroep.
Wantdangaje bijna automatisch compromissen sluitenendatmoetje bijhet maken

PWNWaterleidingbedrijfNoord-Hollandstaatformeel gezienopeigen benen.
Maardeprovincie blijft eendominante factor.Hoeisdatvoorhet management vaneen
bedrijfdatgeachtwordtzich ondernemendertemanifesteren? Smeulders:"Desterke
betrokkenheid vanPWNbij deregio krijgt
vormdoordealevensterkeband metde
provincie.Enhetiseenbetrokkenheid die
ookechtlééft, veelmeerdan bijvoorbeeld in
deenergiesector. Ikvind dat bijPWNeen
goedebalansbestaat indeverhouding met
deprovincieNoord-Holland. Dedirectie
krijgt alleruimte omdegesteldedoelen te
halen.Datwordt naarmijn gevoelgoed
ingevuld.Zodrawededoelenechter niet
zouden halen,wordt het eenander verhaal".
Het verlagen vandetarieven isleukvoor
deconsument. Maar uiteenvergelijking van
dedrinkwaterbedrijven inNederland komt
PWNoponderdelen (nog)welals behoorlijk
duur uitdebus.Hoevaltdatte verklaren?
Smeulders:"Ophetgebiedvan kwaliteit,
milieuenklanttevredenheid scoortPWN
overhetalgemeen uitstekend. Maardekostenperkubiekemeter liggen boven het
gemiddelde.Datislogisch,want wijgebruikenoppervlaktewater enmoetendusflink
zuiveren.Datgegevenwordtindiscussie
overdeprijzen weleensoverhet hoofd
gezien,terwijl hetvoorPWNletterlijk zwaar
meetelt.Verder ishetzodatalsgevolgvan
develeveranderingen binnen het bedrijf
onzeoperationele kosten inmiddelsalmet
25procentzijngedaald.Diedalingwerkt
gunstigdoor indetarieven.Wedoeneralles
aanomdaar ookdekomendetijd meedoor
tegaan". C
Jaap Sluis
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ACTUALITEIT

Duits watervoorde
Achterhoek
DoordeinkoopvanDuitswaterkanWaterbedrijfGelderlandhaarbelofteomvanaf2007
onthard wateraanklantenindeAchterhoekte
leveren,nakomen.Bovendienleverthetwaterbedrijfopdiemaniereenaanzienlijke bijdrage
aandeverdwgingsbesmjdmg binnenhetwinmngsgebiid.Vanafzoo6kooptWaterbedrijf
Gelderlandcirca15miljoen kubiekemeterwater
vanhetRhcinisch-Westfà'llischeWasserwerlyescIIicha/t(RWWj.
Opveelplaatsen indeAchterhoek isde
kwaliteit vanhetgrondwater achteruit
gegaan,waardoordeproductievangrondwatermetproblemen verloopt.Ookwordt
doordegrondwaterwinning schadeaangebrachtaandenatuur doorverdroging.Na
onderzoek naaroplossingen voorditprobleemishet'Vorvertrag'metRWWgetekend,waarmeedeoplossing binnen handbereikligt.Doordeinkoopvanhet dtinkwater
kaneenaantal kleinewinningen worden
gesloten.Het waterdatgewonnen werd,
heeft eenhogehardheid.Doordeslechter
wordendegrondwaterkwaliteit kost het
steedsmeergeldomhiervangoed drinkwatertemaken.Hetingekochtedrinkwateris
zachtenbiedtookvoordelangere teimijn
eenkwaliteitsgarantie.Ookwordtopdeze
manier eenstabieleontwikkelingvan het
drinkwatertariefbereikt.
Denatuurprofiteert mee.Dehuidige
verdrogingvannatuurgebieden enschade
aanlandbouwgewassen zalindetoekomst
flinkverminderen.HiermeegaatWaterbedrijfGelderland eenstapverder indeverdrogingsbestrijding dandeprovincie heeft
gevraagd.
Methet tekenen vanhet'Vorvertrag'is
eenprincipeakkoord bereikt tussen WaterbedrijfGelderland enRWW. Het komende
halfjaar zullendebenodigde vergunningen
enanderevoorwaarden aan beidezijden van
degrensconcreetworden uitgewerkt, waarnamedioditjaar hetdefinitieve contract
kanwordengetekend.Daarnawordtgestart
met hetaanpassen vande infrastructuur,
zoalsdeplanning enaanlegvan transportleidingen aanDuitseenNederlandse zijde
vandegrens.
Alsallesvolgensplanverlooptzaleind
2006heteerstedrinkwater vanRheinischWestfällische Wasserwerkgesellschaft door
deleidingen stromen. *
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