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Injuni vorigjaar isonderdenoemer'Meten is
weten'bijdeFlevolandse Drinkwatermaatschappij(FDM) eenvoorde 'waterwereld' uniek project
vanstartgegaan. Hetdoelvan dit project isliet
opzetten van een nieuwesturingsstructuur, die
naastdeaandacht voorjtnanciële aspectengebaseerd moetzijn opdeuitkomsten van de bedrijfsprocessenendewaardering daarvan doorklanten,personeelenmaatschappij. Dit moet uiteindelijk leiden tot derealisatievan eenopoutput
gerichtplannings-encontrolesysteem.Alsmodel
hiervoorstaat dezogenaamde 'BalancedScorecard'.
Het succesvan een organisatie isvoor een
belangrijk deel afhankelijk vande structuur
van het managementsrapportagesysteem. Bij
diverseorganisaties isdit systeem veelalgebaseerd op kostencalculaties. Eengroot nadeel
hiervan isdat erenkelop financiële resultaten
wordt gestuurd en nagenoeg niet opoperationeleprestaties en resultaten. Doordat ergeen
duidelijke relatie met de bedrijfsstrategie is,
heeft het management geen inzicht in hoeverre
diestrategie wordt uitgevoerd en ofdedoelstellingen worden bereikt. Bovendien zijn demeestehuidige rapportagesystemen niet actiegericht wat betekent dat organisatieproblemen
vaakniet ofte laat wordengesignaleerd. Een
rapportagesysteem waarbij gestuurd wordt op
zoweloperationele alsfinanciële informatie kan
voordezeproblematiek eenoplossingbieden.
Voor het management van deFDMen in het
bijzonder decontroller wasdit in iedergeval
aanleiding om samen met het externe bureau
HMD'a een nieuwe sturingsstructuur te ontwikkelen.Alsbasis voordestructuur werd
gekozen voorde'Balanced Scorecard'. Begrippen
als kritische succesfactoren (KSF)en prestatieindicatoren (PI)spelen binnen dit model een
belangrijke rol.EenKSFgeeft antwoord op de
vraag'Waarin moet het bedrijfofde afdeling
goed presteren om succesvol tezijn?'. Kortom,
hoekunnen deorganisatiedoelstellingen met
succesworden behaald. Een PIisdeeenheid die
wordtgemeten. Deprestatie-indicatoren moeten voldoen aan het SMART-principe,d.w.z.ze
moeten specifiek, meetbaar, acceptabel,realistisch en tijdsgebonden zijn.
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Projectorganisatie
Om denieuwe sturingsstructuur te kunnen
realiserenheeft deFDMhalverwegevorigjaar
eenprojectorganisatie ingericht, bestaande uit
eenstuurgroep,zesprojectgroepen en enkele
werkgroepen.Derolvandeexterne deskundige
lagvoornamelijk ophetgebied vanadviseringen
procesbegeleiding.Destuurgroep,samengesteld
uitdeMT-ledenenonderleidingvandedirecreur,heeft zichvooralbeziggehouden met zaken
diehetafdelingsniveau overschredenen het
nemen vanbeslissingen(top-down benadering).
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De taak van dezes projectgroepen (de
FDM telt zes hoofdafdelingen) wasom met
behulp van KSFen PIeen sturingsstructuur
inclusiefjaarplan opafdelingsniveau te formuleren. Randvoorwaarde hierbij wasdat het
managementcontract moest aansluiten bij het
TQM/INK model. Om een draagvlak op de
lagere niveaus binnen deorganisatie te
creëren, werden zij daarin bijgestaan door
enkele werkgroepen (bottom-up benadering).
Deprojectgroepen kregen bij hun werkzaamheden ondersteuning van het hoofd Controling Financiën en Informatievoorziening en
van een externe deskundige van het bureau
HMD'a. Het plan van aanpak van het project
Meten isweten' kende twee fasen.
Centraal in deeerste fase stonden:
introductie van de nieuw te formuleren
sruringsstructuur en de begrippenKSF
enPI;
vaststellen strategie,cruciale bedrijfsprocessen en concrete doelstellingen per
afdeling;
bepalen KSFenPI;
informatievoorziening KSF enPI;
definitief vaststellen inhoudjaarplan per
afdeling.
Detweedefasewasgerichtop:
nulmetingopbasisvanhistorischegegevens;
vertalingvandejaarplannen inmanagementcontracten;
omzetten huidige informatievoorziening in
het nieuwe rapportagesysteem.
Injuni vorigjaar ishet project met de eerste fase van start gegaan. Conform de projectplanning kon deze fase eind oktober met suc-
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gevoelhet bedrijfbeter dan voorheen te kunnen
sturen opprestaties en resultaten. Immers,wat
je niet weet,kunje ook niet managen. De
bestuurlijke informatie isinveelgevallen direct
bruikbaar bij het vergelijken van de performancevanverschillende waterleidingbedrijven
onderling (hetzogenaamde benchmarken).
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ces worden afgesloten. De tweede fase had een
doorlooptijd tot eind december.
Jaarplannen e n m a n a g e m e n t contracten
Het eindresultaat van deze omvangrijke
exercitie wasdepresentatie eind december van
dejaarplannen c.q.managementcontracten van
dehoofdafdelingen aan het volledige personeel
van FDM.Na afloop van depresentatie werd
aan het personeel een kalender 1998uitgereikt
waarin debelangrijkste aspecten van het
managementcontract onder deaandacht werden gebracht.
Elkcontract isopgebouwd uit vier onderdelen:demissie vandeafdeling, de doelstellingen,
de processen en de kritische succesfactoren. De
missiegeeft in het kort weer waarde afdeling
voorstaat.Dedoelstellingen geven aan wat de
afdeling wilbereiken en deprocessen beschrijvenwatdeafdeling doet. Elkeafdeling heeft een
aantal kritische succesfactoren geformuleerd, de
een meer dan deander.Een KSFmoet kort maar
krachtig zijn. Bovendien moet hij meetbaar zijn
met behulp van éénofmeer prestatie-indicatoren indevorm van kengetallen. Hieronder volgt
een verkorte weergavevan een kritische succesfactor vandeafdeling Distributie.
DeafddingDistributie heeft vij/KSFgeformuleerd.Eéndaarvan isbeschrevenals'Continuelevering
vanwatervangoedekwaliteit'.Deredenvoordeze
KSFisdatdeklantenvandeFDMopelkemoment
eencontinueleveringvan watervangoedekwaliteit
verwachten.Wanneerde leveringwordtverstoord,het
waterbruingekleurd is,ofde levermgsdruktelaagis,
dan leidtdittoteennegatievebeoordelingdoorde
klant.AandezeKSF zijndriekengetallen(Pl)gckoppeld,waarvan'Gevallenvanbminwater'eréénis.
HetuitgangspuntvandeFDM ishetleverenvanhelderwater.Hetaantal voorkomendegevallenwaarin
deklantbruinwatermeldt,moetzokleinmogelijk
zijn.Voordemetingvanditkengetalwordtgebruik
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gemaaktvanhetaantal klachten(gerelateerdaanhet
aantal oorzaken)dat bijhetbedrijfbinnenkomt.Als
normheeftdeFDMgcsteld datlietaantalgevallen
vanbruinwaterklachten 15%lagermoetzijn danhet
gemiddeldeaantal overdeafgelopen driejaar(48
stuks).OpdezewijzewordenalleKSFenPIinde
managementcontractenbeschreven.
Het spreekt voorzichdat dehoofden van de

Balanced Scorecard
Inessentie isdeBalancedScorecardeen set
financiële en niet-financiële maatstaven die in
verband staan met dekritische succesfactoren
vaneen organisatie.DeBalancedScorecard van
een bedrijf worden afgeleid uit de doelstellingen
van een bedrijf Viaderelevante bedrijfsprocessen wordt devertaalslaggemaakt naar kritische
succesfactoren. Deonderdelen van de scorecard
zijn alsééngeheel ontworpen, zodat zeelkaar
versterken bij hetgeven van dehuidigeen toekomstige vooruitzichten van deorganisatie. Het
concept van dit managementinformatiesysteem
isbeginjaren negentig ontwikkeld en geïntroduceerd door deAmerikanen Robert Kaplan en
David Norton.Zij zochten naar een manier om
de totale bedrijfsprocessen opzowel financiële
alsoperationele parameters tekunnen sturen.
Sturen opalleen financiële cijfers isniet voldoende.Ookzaken alspersoneelsbeleid, klanttevredenheid, kwaliteit en dienstverlening

ebalancedscorecardmoethetmanagementeen
evenwichtigbeeldgevenvanhetpresterenvande
eigenorganisatie
Financieel perspectief
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afdelingen verantwoordelijk zijn voorde realiseringvan hunjaarplannen. Doorperiodiek te
meten, ishet mogelijk bij eventuele afwijkingen
ofverstoringen bijtijds acties te ondernemen.
Denieuwe sturingsstructuur vandeFDM isin
januarigeïmplementeerd. Her raakt de hele
organisatie, van hoog tot laag.Dereacties van
zowelmanagement alsmedewerkers zijn tot nu
toe positief Het management heeft nu het

bepalen in belangrijke mate het succesvan een
organisatie.DeBalancedScorecardzorgt voor
eengeïntegreerde combinatie van traditionele
(financiële) en niet-traditionele prestatiemaatstaven.Daardoorblijft deaandacht van het
management gericht ophet totale bedrijfsproces, f

