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PERSONEELSBESTAND WATERSCHAPPEN STABIEL

Doorfusies minderpersoneelwaterleidingbedrijven
Defusiesvanverschillendewaterleidingmaatschappijen hebbenookgcvolgenvoorhetpersoneel.
Eenwoordvoerdervan de VEWINverwachtdaterminderpersoneelnodigisbijdewaterbedrijven.
Hetgrootste.gedeeltevanhetovertolligepersoneelvloeitopnatuurlijke wijzeaf, ofkanelders
wordengeplaatst, maargcdwongenontslagenzijnnietuittesluiten.Bijdewaterschappen ligtde
situatieanders:hetpersoneelsbestand isaljaren stabiel,eneenwoordvoersterverwachtnietdat
daarindekomendetijdverandering komt.ondanksdeophandenzijndeJusies.
Bijdewaterleidingbedrijven werkenop
dit moment7655mensen.Maar niet iedereendaarvan houdt zichbezigmetwater,
omdat eengedeeltevandewaterleidingbedrijven multi-utility ondernemingen
zijn,endusookanderediensten leveren.In
1990werkten nog7893mensen bijwaterleidingbedrijven, 238 personen meerdannu.
Volgenseenwoordvoerder vandeVEWINis
debelangrijkste oorzaak defusie van een
aantal waterleidingbedrijven.

NUON ENWWaterGelderlanden
Friesland
Waterleidingbedrijf FrieslandenNUON
Waterzijn algefuseerd totNUONENW
WaterGelderlandenFriesland,met550.000
aansluitingen.DathadvolgensdirecteurVan
WinkelenvanWaterleidingbedrijf Friesland
duidelijkconsequentiesvoorhetpersoneelsbestand.Vandeongeveer300medewerkers
zijnercirca50afgevloeid, meteen55+-regelingdiealbijNUONvankrachtwas.Van
gedwongen ontslagen wasdusgeensprake.
Indetoekomstzalhetpersoneelsbestand
verderafnemen, zoverwachtVanWinkelen,
vanwegedetoenemendeefficiency, maarook
doordat meerdiensten worden uitbesteed
aanexternebedrijven.Hijschatdatongeveer
tienprocentvanherhuidigepersoneelsbestandindetoekomstzalverdwijnen, allemaalopvrijwillige basis.Detrendvaneen
kleinerwordendpersoneelsbesrand isoverigensbijallewaterbedrijven zichtbaar.

WOB,WMLen Waterbedrijf
Gelderland
Ookandere bedrijven zijn bezigmet
fusies.Zoverkennen Waterleidingbedrijf
Oost-Brabant (WOB),Waterleiding Maatschappij LimburgOA(WML) en Waterbedrijf
Gelderland demogelijkheden omte fuseren,
hoewelWMLooknogfusieplannen heeft
metNUON ENW.Deprovincie NoordHiO
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Brabantziethetliefst één waterbedrijf voor
heelBrabant,eenfusie tussen WOB,WNWB
(Waterleidingmaatschappij Noord-West
Brabant)endeTilburgsche Waterleiding
Maatschappij (TWM).TWMvoeltdaar
echter niersvoorenzoektophaar beurr
toenadering totWaterbedrijf Europoorten
Delta Nutsbedrijven.

Fusiesenverregaande samenwerking
russen waterschappen worden niet alleen
opgelegd, maar ontstaat ookopeigen initiatiefvan debetrokken waterschappen.Bij
grotere projecten enhetopstellenvan
beheersplannen issamenwerking onontkoombaar.Eenvoorbeeld hiervan is het
hoogheemraadschap Rijnland endewaterschappen Groor-Haarlemmermeer,DeOude
Rijnstromen enWilckenWiericke,diegezamenlijk hetontwerp-waterbeheersplan2000
presenreerden.
Maar warerschappen gaanzichook
bezighouden metandereactiviteitendan
voorheen.ZogaathetwaterschapStichtse
Rijnlanden samenwerken metWaterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) om
warer televerenaanbedrijven endeverdroging tebestrijden. OokwarerschapValleien
Eemwerkt samen metWMN,metdezelfde
doelen.
Toch hebbenaldezeontwikkelingen
nauwelijks invloedophetpersoneelsbestand vandewaterschappen, dataljaren

Maar welkebedrijven ookmet
elkaar fuseren, verliesvanarbeidsplaatsen lijkt niet te vermijden.
Eengedeeltedaarvan isop te
lossendoornatuurlijk verloop,
zoalsVUT,ensommigepersoneelsleden kunnen misschien eldersin
het(nieuwe)bedrijfgeplaatst
worden,maar voorsommigenzal
gedwongen ontslagdreigen,aldus
eenwoordvoerder vandeVEWIN.
Om hoeveelmensen datzougaan
ismoeilijk inteschatten.

Waterschappen
Ookbijdewaterschappen zijn
fusies eenheet hangijzer. Op dit
moment begintdeprovincieZuidHolland eenonderzoek om her
aantal waterschappen (12)inde
provincie terugtebrengen totdrie.
Overigens werd indiverse media
bericht datdezefusies alzogoed
alsrond zouden zijn. Datis niet
juist.Deprovincieonderzoekt momenteel
alleende mogelijkheden.
Aanhetbeginvandezomer iseen
nieuw waterschapontstaan:VeltenVecht.
Dit waterschap komt indeplaatsvan
'tSuydevelt,DeVechtlanden,eendeelvan
Zuiveringsschap Drentheeneendeelvan
GroorSalland.VechtenVeltbeslaathet
gebiedvandeOverijsselse Vecht,eengebied
vanongeveer90.000hectare.

srabielblijft. Debelangrijkste oorzaak hiervoorisdarwaterschappen dezelfde kernrakenblijven houden,enzichveelminderaan
demarkt conformeren danwaterleidingbedrijven.Natuurlijk moeterookbij waterschappen efficiënt wordengewerkt,enwaar
mogelijk kosten worden bespaard, maar
waterschappen blijven indeeersteplaats
overheidsinstellingen, daar waar waterleidingbedrijven (aldannieronder invloed
vanhunaandeelhouders) proberen nieuwe

markten aanteboren,zoalsdeleveringvan
industriewater.
Eenander voorbeeld van nieuwe
markren isdesamenwerking tussenWatermaatschappij Zuid-Holland Oost(WZHO)
enZuivetingsschap Hollandse Eilanden en
Waarden (ZHEW).Dezetweegaan een
commerciële onderneming oprichten die
gemeenten gaat adviseren en ondersteunen
bij her beheer vanrioleringen.Deze nieuwe
onderneming krijgt vijfjaar detijd om
volledigonafhankelijk teworden.Devraag
iswelwarergebeurt alsdat niet lukt.Kan
hetpersoneeldat indienst isvandie nieuwe
onderneming terugnaar demoederbedrijven?
Deverwachting voordetoekomst is
duidelijk. Bijdewaterschappen zalongeveer
evenveelpersoneel indienst blijven, maar
bij dewaterleidingbedrijven zalhetpersoneelsbestand duidelijk teruglopen.Daar zijn
drieduidelijke oorzaken vooraan te wijzen:
bij een fusie worden sommige funcries
dubbel bemand, waterbedrijven gaan efficiënter werken om kosten tebesparen en
bepaaldediensten worden door externe
(commerciële) bedrijven uitgevoerd. Endeze
ontwikkelingen zullen dekomendejaren
doorgaan, f
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Nieuwe koers Intechnium
Hetkennis-entechnologiecentrumvoorde installatietechniek Intechniumvaartsindskorteen nieuwe
koers. Desubsidiekraan vanuithetministerievanOnderwijsisvoorbijna dehelftdichtgedraaid.Bovendienwerdeneenaantal belangrijketakenvan hetcentrumovergeheveldnaardevoormaligestreekscholen.Intechnium isdaarom inkortetijd omgevormd ineencommerciëleorganisatiediezelfstandig zijn
plaatsopdekennismarktmoetwaarmaken.
Nu dereorganisatie vrijwel isvoltooid,
isdestichtingLandelijk Orgaan Beroepsonderwijs Intechnium losgemaakt uit de
Intechnium-organisatie. Eriseen nieuwe
stichtingontstaan,MarktMonitor, dievoor
allepartijen indebrancheperiodiek onderzoekverricht naar trends en ontwikkelingen
optechnologisch gebied enopdeinstallatietechnische arbeidsmarkt.
Technologische vernieuwingen kunnen
resulteren indeontwikkeling ofactualiseringvancursussen, het uitbrengen van
vaktechnische publicaties ofhet organiseren
vaneen symposium.

Verbetering vakbekwaamheid
Indenieuweorganisatie bestaan twee
bv's:Scholingenleermiddelen én Examine-

ring encertificering. Deeerste houdtzich
bezigmetdeontwikkeling, organisatie en
uitvoering vancursussen voordeinstallatie,distributie-en koudetechniek. Detweede
verzorgt maatwerkcursussen, dieookin het
bedrijfzelfkunnen wordengegeven.
Elkeinstalleur kanbij de bedrijfsadviseursvanIntechnium tetechtvoor adviezen
overkwaliteitszorgsystemen en certificering,arbo-,milieu-enveiligheidszaken en
scholings-en opleidingsplannen.
Intechnium iseenerkende exameninstelling.Denadruk bij decursussen ligtop
kwalificaties, deberoepspraktijk en het
vootbereidend beroepsonderwijs installatietechniek.
Voormeerinformatie:(0348)4374oof

advertentie

REGIOMANAGER
MENSEN,TECHNIEK ENWATER
135.000à150.000
Waterleidingbedrijf inoostenvanhetland,470medewerkers,ambitieuzeorganisatie.
Uitstekende reputatie opterreinvantechnologie, milieu en bedrijfsvoering.Zesde ingrootte in Nederland.
Hoge kwaliteitsnormen. Nauwe landelijke en regionale samenwerking.Goedlopende organisatie die is aangepast
aan eisen van klantgerichtheid enefficiency. Onder detweehoofdige directie vallen drie regiomanagers.
Zij maken deel uitvan het MT.Eénder posities isdoor interne promotie vacant.
Denieuwe regiomanager isverantwoordelijk voor hettotale primaire proces van levering 'van brontot kraan'.
Zowel mensen,middelen alstechniek. Vastgelegd injaarplannen. Periodieke rapportage.
Aan de regiotaak iseen aantal bovenregionale specials toebedeeld.Goede afstemming met
de beide andere regio's,externe diensten enoverige zakelijke relaties is noodzaak.
Bevoegdheden liggen zo laag mogelijk inde organisatie. Ditvraagt om inhoudsvol people management.
Voor ervaren zakelijk-organisatorische manager. Bijvoorkeur ervaren indewaterwereld.Affiniteit met
'waterleidingtechniek'. Daadkracht encommunicatieve vaardigheden zijnvoor de functie van groot gewicht.
Deideale kandidaat is nuall round manager intechnisch georiënteerde omgeving.Vanaf tienjaar werkervaring.
Academische opleiding iseen must. Referentie B1765.
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Alseerste contact geven wij devoorkeur aan een brief metcurriculum vitae.Op basis daarvan
nodigen wij inde regel per vacature eentiental potentiële kandidaten uitvoor een interview op ons kantoor.
Voorafgaand hieraan ontvangen zijeen uitvoerige beschrijving van de onderneming envacature.
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