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in deplanning en verantwoordingsrelatie
die hij heeft met desectormanagers.Om te
voorkomen dat dezesectoreen dubbele pet
op heeft, kunnen sectoren in beginsel geen
beroepdoen opdeadviesfunctie van de
sector Financiën en Control. Uitzondering
hierop vormen bedrijfseconomische vragen betteffende bijvoorbeeld rentabiliteit
van investetingen en activering. De relatie
tussen desectormanagers en dedecentrale
planning en control-afdelingen isvergelijkbaar, alhoewel dezeafdelingen tevens
een nadrukkelijk advies-en ondersteuningsrol hebben richting de budgethouders;
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WaterbedrrjfGelderland
integreertkwaliteitsdenkenin
'planningencontrol'

Desector Financiën en Control heeft een
filterfunctie richting desectoren, hetgeen
inhoudt dat zij voorstellen van sectoren
alleen toetst opvolledigheid en tijdigheid.
Een inhoudelijk oordeel overdeze voorstellen isniet voorbehouden aan deze
sector, maar komt tot uiting in het advies
aan dedirecteur. Derelatie tussen de
decentrale planning en control-afdelingen
en de budgethouders is intensiever en kenmerkt zich doot adviseringen ondersteuning. Dedecentrale planning en controlafdelingen ondersteunen en adviseren
budgethouders actiefbij het formuleren
van financiële consequenties van nieuwe
voorstellen.
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De tijd datgemengde huwelijken nog bijzonder waren, lijkt allang voorbij, foor een aantal bloedgroepen isecu dergelijk huwelijk echter nog niet vanzelfsprekend. Kwaliteitsmanagement en 'planning encontrol'lijken soms water en vuur, terwijl beideprincipessterke overeenkomsten vertonen en
elkaar opverschillende vlakken juist kunnen aanvullen. In 15)98voerde het Waterbedrijf Gelderland
kwaliteitsmanagement 111 op basisvan het zogeheten INK-modcl. Vorig jaar ishet kwaliteitsdenken
geïntegreerd 111 een nieuwe 'planning en control'-cyclusvan het waterbedrijf De resultaten hiervan
warendusdanig succesvol,dat momentee!wordt overwogen beidefuncties bedrijfsbreed samen te
voegen. In dit artikel wordt nader ingegaan opdeontwikkelingen binnen het Waterbedrijf Gelderland 111 hetafgelopen jaar.
Derelaties tussen de verschillende
managementniveaus en decentrale en decentrale 'planning en control'-afdelingen laten
zichschematisch alsvolgt weergeven:
Binnen het Waterbedrijf Gelderland is
ervoorgekozen derelaties tussen de centrale
organen zoveel mogelijk op eenzelfde wijze in
te richten alsde relaties tussen de decentrale
organen.
Derelatie tussen dedirecteur en desectormanagers en derelatietussen desectormanagersen debudgethouders kenmerken
zichdoor plannen en verantwoorden. Eén
van de belangrijkste items van de besruringsfilosofie binnen het Waterbedrijf
Gelderland isdat 'planning en control'een
aangelegenheid isvan de 'lijnmanagers',
waarin planning en verantwoording centraal staan.Waar in het verleden desector
Financiën en Control nogde neiging had
managementrapportages ofbegrotingen
inhoudelijk tebeoordelen alvorens deze
naar dedirecteur tezenden, isdat nu uit
den boze.Doordeze verschuiving kan de
sectorFinanciën enControl haar feitelijke
taakscherper aanzetten, namelijk het adviseren van de directeur;
Derelatie tussen dedirecteur en desector
Financiën en Control en de relatie tussen
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desectormanagers en dedécennale planning en control-afdelingen kenmerken
zich door advisering. Desector Financiën
en Control isdéadviseur van de directeur

Om handen en voeten te kunnen geven
aanderelaties tussen voornoemde spelers in
het 'planning en control'-veld iseen nieuw
instrumentarium ontwikkeld. Centraal hierin
staan het INK-modelen deprocessen van de
VEWIN-benchmark.
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INK en VEWIN als belangrijkste
pijlers
Het kwaliteitsdenken staat hoog in het
vaandel binnen het WaterbedrijfGelderland.
Eénvan de'voertuigen' diezijn gebruikt om
dit denken te implementeren, ishet 'planning
en control'-insrrumentarium. Door beide
principes met elkaar teintegreren iseen goede
balansgevonden in het versrrekken van financiëleen niet-financiële informatie aan het
management.
Inonderstaande afbeelding isde nieuwe
'planning en control'-cyclus van het Water-

bedrijf Gelderland weergegeven.
De 'planning en control'-cyclus van het
Waterbedrijf Gelderland heeft zoweleen functie in de planning en verantwoording richting
externen (aandeelhouders, vertegenwoordigd
in deRaad van Commissarissen) alsin de internesturing en beheersing van de organisatie.
Binnen het Waterbedrijf Gelderland iser voor
gekozen een aantal instrumenten, zoals het
vierjaarlijkse ondernemingsplan en hetjaarplan vandeonderneming, ook per sector te
laten vaststellen (ziekader).Opvallend in de
'planning en control'-cyclus isdat het kwali-
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teitsdenken, dat isgebaseerd op het INKmodel,isgeïncorporeerd inde formats van
instrumenten. Zokennen bijvoorbeeld het
sectorjaarplan en hetjaarplan van de onderneming een format waarin devijforganisatievelden en devier resultaatvelden van het INKmodel een prominente plek innemen.
Naast de integratie van het INK-model in
de formats vandeverschillende 'planning en
control'-instrumenten hebben ookdeVEWINbenchmarkresultaten een prominente plaats
gekregen in het instrumentarium. Om continu tekunnen sturen opde benchmarkresultaten iseen kostentoerekeningssystematiek ontwikkeld, waarin deVEWIN-processen centraal
staan.Indezesystematiek worden alle kosten
eerst toegerekend aan deVEWIN-processen,
alvorensdeze toeterekenen aan de verschillendeeindproducten van het waterbedrijf In
onderstaande afbeelding isglobaal aangegeven
op welkewijze dekostentoerekening is vormgegeven.
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Door eerst alle kosten toete rekenen aan
eenVEWIN-proces-dat ten behoevevan de
interne sturing weer isonderverdeeld in een
aantal detailprocessen -ontstaat inzicht in de
oorzaak-gevolgrelaties van eventuele afwijkingen tussen kostprijzen en watertarieven. Daarnaast kunnen op basis van benchmarkresultaten eenvoudig analyses worden gemaakt en
oplossingsrichtingen per sector worden geformuleerd.

Professionalisering
Denieuwe besturingsfilosofie ten aanzien
van plannen en verantwoorden en de nieuwe
'planning en control'-cyclus hebben ook
gevolgen voor het gedragen de houding van
mensen. Zakelijker optreden en vasthouden
aan deroldie in het 'planning en control'-spel
wordt ingekomen,zijn desuccesbepalende
factoren van deze verandering.Gedurende dit
heleveranderingstrajecr zijn onder meer de
volgende drieaspecten voorogen gehouden:
Operationele versus onrwikkclorganisatie.
Ten behoeve van het ontwikkelen en
invoeren van het nieuwe 'planning en control'-gedachtegoed isnaast debestaande organisatieeen ontwikkelorganisatie (projectgroep
enwerkgroepen) ingericht, waarbij de ontwikkelorganisatie zich heeft gericht op het vormen inhoud geven aan deverandering. In de
ontwikkelorganisatie zaten zowelcentrale als
decentrale 'planning en control'-medewerkers
alsleden van het managementteam;
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Bewustzijnsonrwikkeling en organisatieontwikkeling.
Deontwikkeling van het 'planning en
control'-gedachtegoed verloopt middels de
ontwikkeling van de mensen binnen de organisatie.Bij het ontbreken van een bredewil tot
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verandering ishet ontwikkelingsproces
gedoemd te mislukken. Voor het realiseren
van de bredewil tot verandering zijn gedurendeeenjaar verschillende bijeenkomsten
belegd, waarin een breed gezelschap van
management, 'planning en control'-medewerkers en kwaliteitsmedewerkers aanwezig
was.Daarnaast iseen intensief opleidingstraject ontwikkeld voor allebudgethouders en
'planning en control'-medewerkers;
Verankering aan de top.
Voor het doorvoeren van veranderingen is
'commitment' vanuit de leiding noodzakelijk.
Van belang hierbij isdat de leiding het doel en
het veranderingsproces tastbaar voorzich
heeft en voldoende speelruimte (tijd, geld,
aandacht) creëert voor het realiseren van de
verandering.
Gedurende het traject is het managementteam continu op de hoogte gehouden van de
richting en de vorderingen van het veranderingstraject. Daarnaast hebben verschillende
managementteamleden actiefbijgedragen aan
deontwikkeling van het 'planning en control'gedachtegoed.

Hoe nu verder...
Het nieuwe denken over 'planning en control'binnen het WaterbedrijfGelderland heeft
er inmiddels toegeleid dat zowelcentraal als
decentraal volwaardige 'planning en control'functies zijn gecreëerd. Het opzetten van de
organisatie leidde tot de vraag hoede ondersteuning orgamsaronsch her meest effectief
vormgegeven kan worden. Uit oogpunt van
continuïteit en efficiëntie iservoorgekozen de
'planning en control'-functie van de kleinere
sectoren teconcentreren. Voorts isbesloten de
diversedecentrale staffuncties zoveel mogelijk
te bundelen. Dit heeft ertoegeleid dat op
decentraal niveau de kwaliteitsfunctie en de
'planning en control'-functie zowel organisatorisch als in personen zijn samengevoegd.
Dezeintegratie van beideprincipes op decen-

traal niveau kan worden gezien alseen belangrijke stap in het samenvloeien van het kwaliteitsdenken en het 'planning en control'gedachtegoed.
Ook opcentraal niveau lijkt een gelijksoortige tendens waarneembaar: inmiddels
wordt gekeken ofdecentrale kwaliteitsfunctie
samengevoegd kan worden met de 'planning
en control'-functie om opdezewijze een volledige integratie van beiden functies organisatiebreed tebewerkstelligen. Het organisarorisch samenvoegen van beidefuncties kan als
sluitstuk van het gehele veranderingstraject
worden gezien.

Tot slot
Statistisch gezien houden gemengde
huwelijken minder lang stand dan huwelijken
tussen één bloedgroep.In hoeverre dit ook voor
een integratie tussen het kwaliteitsdenken en
'planning en control'geldt, isnog niet bekend.
Toch lijken beide funcries elkaargoed aan te
vullen doordat een goedebalans in de harde
veelal financieel georiënteerde 'planning en
control'-functie en dezachte meer inhoudelijk
gerichte kwaliteitsfunctie wordt gevonden.
Aanvulling en evenwicht zijn beidevan groot
belang ineen goed huwelijk en het Waterbedrijf Gelderland lijkt hiervoor een goede
basis te hebben gelegd.
Deinstrumenten uit dejaarlijkse cyclus
keren iederjaar terug.Vanzelfsprekend hebben
deze instrumenten een sterke relatiemet de
lange en middellange termijn instrumenten:
veelalworden dejaarlijkse instrumenten
'gevoed' vanuit deplannen die voorde (middel)lange termijn zijn uitgezet. In dejaarlijkse
cyclus komen devolgende instrumenten voor:
Destrategische kaderbrief, waarin een
jaarlijkse update van het langetermijnplan
wordt gemaakt, waarmee de strategische
kaders voor hetjaarplan van de onderneming worden uitgezet;

Instrumenten
In het 'planning en control'-instrumentarium van het Waterbedrijf Gelderland wordt een
onderscheid gemaakt tussen devierjaarlijkse cyclus en dejaarlijkse cyclus.De instrumenten
uit devierjaarlijkse cyclus bestrijken de langeofmiddellange termijn en worden niet vaker
dan één keer in de vierjaar geschreven. Indezevierjaarlijkse cyclus komen de volgende instrumenten voor:
- Het langetermijnplan, waarin de positieen de kansen en bedreigingen van het Waterbedrijf
Gelderland over 25jaar zijn verwoord.Het vormt de 'input' voor het ondernemingsplan;
- Het ondernemingsplan, waarin destraregie,debedrijfsbrede doelsrellingen, een verkenning
van deomgeving en derelevante ontwikkelingen zijn verwoord.Debedrijfsbrede doelstellingen zijn vettaald in kritische prestatie-indicatoren diede leidraad van het functioneren van
het WaterbedrijfGelderland vormen;
- Het sectorondernemingsplan, waarin een vooruitblik wordt geworpen op de ontwikkelingen
binnen desector voorde komende vierjaar en desectoraledoelstellingen worden geformuleerd,diezijn afgeleid van de kritische prestatie-indicatoren uit het ondernemingsplan.
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Demeerjarenbegroting en hetjaarplan
van deonderneming, waarin concrete
doelstellingen zijn verwoord,dieaan de
onderneming in haar geheel worden
gesteld in een specifiekjaar. Dezedoelstellingen zijn gerelateerd aan de concernbrede prestatie-indicatoren die in het ondernemingsplan zijn verwoord. Deconcrete
doelstellingen zijn verwoord langs de
negen velden van het INK-modcl en
worden vertaald in activiteiten en financiëlekaders voor het komendejaar;
Dekaderbriefiseen operationele vertaling
van destraregische kaderbriefwaarin de
randvoorwaarden en procedurele afspraken
zijn verwoord, waarbinnen de sectorale
instrumenten moeten worden opgesteld;
Desectorbegroting en het sectorjaarplan,
waarin concrete doelstellingen en activiteiten zijn verwoord voor desector in een
specifiekjaar,afgeleid van de doelsrellingen zoals verwoord in hetjaarplan van de
ond erncmmg.Tevens vindt de financiële
en personele vertaling plaats van desectoractiviteiten. Ook voor het sectorjaarplan
geldt dat de negen velden van het INKmodcl leidend zijn voorde formulering
van de doelstellingen;
Dejaarrekening en hetjaarverslag, waarin
wordtgerapporteerd overderealisatie van
beleid, doelstellingen, activiteiten, prestatie-indicatoren en financiële uitkomsten
in een specifiekjaat. Dejaarrekening
wordt afgezet tegen hetjaarplan van de
onderneming;
Dekwartaalrapportages per sector en concernbreed, waarin op hoofdlijnen overde
stand van zaken in devier resultaatsvelden
van het INK-modcl wordt gerapporteerd.
Tevens worden afwijkingen ten opzichte
van hetjaarplan zowel beleidsmatig als
financieel gemeld, zodat bijsturingsmaatrcgclcn genomen kunnen worden.Tot slot
worden prognoses gemaakr voorde uitkomst aan het einde van hetjaar. f

