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Waterbedrijven worden intoenemendematebeoordeeldopmaatschappelijke prestatiesenrealiseren
zichdatdezeindirectebatenessentieel zijn voorcengezoiidcbedrijfsvoering en maatschappelijke
positionering.Dewensomduurzaam teondernemenspeelthierin eenbelangrijke roW. Met namede
vrijwillige benchmarkzorgtvoortoenemende bewustwording van kostenenbatenendwingtde
waterbedrijven kritisch naarhetrendementvanonderzoekeninvesteringentekijken. Omdejuiste
investeringsbeslissingentekunnen nemenis ecuheldereenonderbouwde toekomstvisieessentieel.De
batenvanprojecten kunnen metbehulpvandezogeheten 'ReturnOn Iuvcstmeut'-methodeu(ROI)
inzichtelijk wordengemaakt.Vaakligthierbij hetaccentophetfinanciële rendementombijvoorbeelddewaterpnjs laag tekunnen houden.Dewaterleidingbedrijven Uiterts,Waterleiding MaatschappijLimburgcuBrabantWaterwildenookandere,nietingeld uittedrukkenbatenvanprojectenmeekunnen laten wegen bijinvesteringsbeslissingen. Zezochtensamenmethet
kennismanagementteam vanKiwaWaterResearch muirecngeschiktemethodeendiehebbenze
gevonden.
Opbasisvande'Return on investment'methodckunnenorganisaties voorafbepalen
ofinvesteringen enonderzoeken degewenste
effecten opleverenofachterafbepalenwelke
effecten investeringen hebbengehad.Opbasis
hiervankunnenderendementen vaninvesteringenwordenverhoogd.Omdeeffecten van
onderzoekenontwikkelingbinneneenbedrijf
inbeeldtebrengen isin1999,inopdrachtvan

A/b. 1:

deDGPW-bedrijven,eenonderzoekuitgevoerd
naardeROIvan onderzoeksinvesteringen2!,
gebaseerdopeendoorAwwaRF(American
waterworksassociationandResearchFoundation)ontwikkeldemethode8).Inditprojectis
voornamelijk aandachtbesteedaanhetfinanciëlerendementvaninvesteringen:dedirecte
baten.

InnavolgingvandeDGPW-studie(van
DuinwaterbedrijfZuid-Holland,GemeentewaterleidingenAmsterdam,PWNenWatertransportmaatschappij Rijn-Kcnnemerland)is
daaromin2000eeninventarisatie uitgevoerd
naarmethodenomdeindirectebatenvan
investeringen,zoalsmilieuprestaties,tekunnenkwantificeren^.Geconcludeerdwerddat
vrijwel allebeschikbaremethoden complex
zijn,gebaseerdopschattingenenaannames,
endatbovendiendekeuzevandemethode
medebepalend isvoorhetuiteindelijke resultaat.Vervolgensisin2001 ineenworkshop
metvertegenwoordigers vandrieeconomische
instituten (Instituut voorMilieuvraagstukken,StichtingEconomischOnderzoekenhet
LandbouwEconomisch Instituut)enwaterbedrijvengetrachteengeschiktemethodevoor
dewaterleidingbedrijfstak tevindenomindirectebatenvaninvesteringen tekwantificeren.Dezezoektochtleiddetotdeconclusiedat
verscheidenemethodenvoorhanden zijn,
maardataanvrijwel iederemethodenadelen
kleven,zoalshogekosteneneenhogearbeidsintensiviteit.Deaandacht isdaaromverschovennaarhetontwikkelenvaneenmethode
waarindeindirectebatenvaninvesteringen
semi-kwantitatiefwordenbepaaldomsamen
methetfinanciëlerendement meetekunnen
wegenineen investeringsbeslissing.
De methode
Omindirectebatenmeetewegenisvoor
hetbestaandeprioriteringsmodel3Pgekozen.
Ditmodelisontwikkeld inhet bedrijfstakonderzoekvanwaterbedrijven omdebijdrage
vanprojecten eninvesteringen aan bedrijfsdoelen tebepalen,opbasisvanhetINKmanagementmodel. Hetmodelismeerdere
malennaartevredenheid toegepastdoordiversewaterbedrijven. Degebruikervoerteersteen
aantalbasisgegevens in,zoalsdenaamvanhet
project,deurgentieendekosten.Voorhet
formuleren vaneeneindoordeel geeftde
gebruikeraaninwelkematedenegenINKresultaatgebieden moetenmeewegenbijde
prioritering(zieafbeelding 1). Momenteel

Het INK-managementmodel.
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Resultaatgebied
'Waarderingdoor personeel'
stakeholders
• binnendienst ('denkers')
• buitendienst ('doeners')
subcriteria
• vertrouwen in het managementteam
• leiderschap direct leidinggevende
• strategieen beleid
• personeelsmanagement
• ondersteunende middelen
• werkomstandigheden
• motivatie en betrokkenheid bij het waterbedrijf
• maatschappelijke betrokkenheid van het waterbedrijf
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A/b. 2:
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Verdelingvanpuntenoverdesubcriteriainhet INK-resultaatgebied'waardering door personeel'

hebben dezegebieden in 3Peen vaste wegingsfactor (defaultwaardc) diebepaalt in hoeverre
zebijdragen aan het eindresultaat van deptioritering.Afhankelijk van debijdrage diede
afzonderlijke projecten leveren aan bedrijfsdoelen prioritcert het model projecten ten
opzichte van elkaar.Omdat het INK-managementmodel het uitgangspunt vormt bij zowel
3Pals bij debedrijfsvoering van veel waterleidingbedrijven, wasde inzet van het praktisch toepasbate 3Peen voorde hand liggende
keuze.
Het INK-model isopgebouwd uit twee
delen:de organisatie (Hoezorg ikervoor dar
mijn organisatie goed functioneert?) en het
resultaat (Hoegoed doe ikhet alsorganisatie?).
Vande vierresultaatgebieden beslaan 'waarderingdoor klanten', 'waarderingdoor personeel'
en 'waardering door maatschappij' de indirecte
baten. Om de indirecre baten op een volwaardige wijze mee te wegen,moesten deze drie
INK-resuItaatgcbicden nader worden gespecificeerd en ingevuld met relevante stakeholders
en subcriteria (ziekaders).Dewaardering van
bijvoorbeeld huishoudens (resultaatgebied
'waardering door klanten') voot een investering wordt immets bepaald doordivetse subcriteria, zoalsde kwaliteit van het drinkwater
en deservice van het waterbedrijf Desubcriteria en stakeholdets zijn gekozen op basis van
bestaande studies,zoals debenchmatk ÏOOO1),
het imago-onderzoek waterbedrijven?) ende
Vewin/MeteO wetknemerstevredenheidsonderzoeken, en op basis van expertjudgement
van dedeelnemende waterbedrijven. In een
later stadium zouden aanvullende subcriteria
en stakeholders kunnen worden toegevoegd,
bijvoorbeeld destakeholder-Industrie in het
resultaatgebied 'Waardering door klanten'.
Ineendrietal panclscssies,opgezet volgens
deCRIME-DAVmethodes),zijn vervolgens de
HjO

relatievegewichten van desubctitcria voor de
drieINK-resultaatgebiedenvastgesteld. De
deelnemers (in dit geval medewerkers van
betrokken waterbedrijven) vertolkten de tol
van stakeholdets.Zij rangschikten desubcriteria ten opzichte van elkaardoor punten aan
iedet subcriterium tegeven. Op basis hiervan
kon het relatievebelangvan een subcritetium
per INK-resultaatgebied worden gewogen.
Resultaten panelsessies
Dedeelnemers van de panclscssies is
gevraagd om ieder subcritcrium binnen een
INK-resultaatgebied in twee achtereenvolgende rondes otot 10punten te geven.
Waardering door personeel
Medewerkers van de binnen- en buitendienst hebben desubcriteria verschillend
beoordeeld. Medewerkers in de buitendienst
hechten veelwaarde aan de werkomstandigheden endeondersteunende middelen en in iets
mindere mate aan de betrokkenheid bij het
waterbedrijfen personeelsmanagement. De
waardering vanmedewerkers inde binnendienst wordt met name beïnvloed door desubcrireria:leiderschap van de leidinggevende, de
betrokkenheid bij het waterbedrijf en vertrouwen in het managementteam (zieafbeelding 2
voor een overzicht van de scores).Beidepersoneelsgroepen hebben de betrokkenheid van
het waterbedrijfbij maatschappelijke zaken
weinigpunten toegekend.
Waardering door maatschappij
Indeeerstescoringsronde scoorden de
subcriteria 'leveringszekerheid en continuïteit'
en dedrinkwaterkwaliteit hoogen activiteiten
in deDerdeWereld laag.Nadeplenairediscussieover deuitkomsten hebben de deelnemers
hun scoresbijgesteld met als resultaat dat het
belangvan subcriterium 'responsiviteit, informatievoorziening en betrouwbaarheid' sterk is

toegenomen.Afbeelding 3 geeft de verdeling
weervandepunten overde subcriteria.
Waardering door klanten
Inbeide scoringsrondes hebben dedeelnemers depunten min ofmeer gelijkmatig over
desubcriteria verdeeld, het subcriterium
'drukklachten' scootdeonder het gemiddelde
en het subctiterium 'risico's van microbiologischebesmetting' scoorde boven het gemiddelde. Bovendien bleken de'klanten' meergeïnteresseerd tezijn in leveringscontinuïteit dan in
lcveringszekerheid (zieafbeelding 4).
Discussie
Dedeelnemers van depanelsessies, met
name in depanelsessie 'klant', waren geneigd
om deafzonderlijke subcriteria ieder hoog te
scoren omdat ergeen dwangwasom een rangorde tussen desubcriteria aan te brengen (de
deelnemers konden ieder subcriterium telkens
10punten geven).Degemiddelde vctdeling
van punten overde subcritetia zal waarschijnlijk een ander beeld teziengeven wanneer
deelnemers een maximaal aantal punten over
de subcriteria moeten verdelen. Het isdan
mogelijk dat slechts één oftwee subcriteria
doorslaggevend zijn. In het geval van de inzet
van huishoudwater speelt bijvoorbeeld het
subcriterium 'risico's microbiologische
besmetting' een dominante rol.
Daarnaast had het perspectiefvan waaruit
wetdgescoord in depanclsessie'klant' invloed
opdepuntenverdeling over de subcriteria.
Wordt een deelnemer geacht tescoten vanuit
het perspectiefvan een klant uit deregio,
waarbij de regionale referentiesituatie belangrijk isin het scoringsgedrag,ofwordt dedeelnemer geacht tescoren alseen willekeurige
'gemiddelde' klant in een willekeurige regio.
Inhet tweedegevalblijkt het vooreen klant
moeilijk tezijn zich in televen in een hypo-
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stakeholders
• shareholders (eigenaren]
• consumentenbond

A/b.4:

Verdelingvanpunten overdesubcriteria inhet INK-resultaalgebied'waardering doorklanten'

dering doormaatschappij'

'Waardering door maatschappij'

klanten en maatschappelijke partijen te
betrekken. Hoewel de vertegenwoordigers van

praktijk
Met deresultaten van depanelsessies kan
degebruiker van het model 3Pprojecten prioriteren waarbij deindirecte baren, naast de
directe baten, meewegen in de investeringsbeslissing.Voordit doel zal3Pdit voorjaar
worden uitgebreid. In dedrie INK-rcsultaatgebieden diedeindirecte baten beslaan zalde
gebruiker vragen kunnen beantwoorden over
demate waarin hetproject indirecte baten
genereerr. In het resultaatgebied 'waardering
door klanten' moet degebruiker bijvoorbeeld
antwoord geven opde vraagofhet project bijdraagt aan devermindering van de kalkafzetting van water in huishoudens. Om deze
vraag te beantwoorden iseen eenvoudige
meetlatgeformuleerd die in een 'helpfunctie'
wordt toegelicht. Bij het beantwoorden van de
vraagdient degebruiker altijd rekening te
houden met de regionale siruatie (in zuidLimburg heeft het water een hogere hardheidsgraad dan opdeVeluwe)en de referentiesituatie (verandert dehardheid van het water
door uitvoering van het project van 30naar 25
ofvan 15 naar 5 Duitse hardheidsgraden?). Op
dezemanier zijn voor allesubcriteria binnen
deINK- resultaatgebieden meetlatten ontwikkeld. In bijgaand kader wordt het voorbeeld
van het subcriterium 'hardheid van water' binnen het INK-resultaatgebied 'waardering door
klanten' verder toegelicht.

• verdroging
• natuurbeheer en ecologische inrichting
terreinen
• acriviteiten in dederde wereld
• waterbesparing
• ruimtegebruik
• deprijs van drinkwater
• leveringszekerheid- en leveringscontinuïteit
• drinkwaterkwaliteit (algemeen)

thetische situatie,zoals een microbiologische
besmetting. Dit heeft te maken met de hoge
standaard van deNederlandse watersector; er
zijn zelden afwijkende situaties in de drinkwatervoorziening. Scoren vanuit de huidige
regionale siruaricsluit het beste aan bij 3P
(Welkeproblemen houden een klant of maatschappelijke partij opdit moment bezig?).
Om de wegingsfactoren indepraktijk te
toetsen verdient het aanbeveling om 'echte'

'Waardering door klanten'
stakeholders
• huishoudens
subcriteria
• hardheid (kalkafzetting)

P r i o r i t e r e n van p r o j e c t e n i n d e

• pers
• provincie als grondwaterbeheerder

• gevolgschade door leidingbreuken
• responsiviteit, informatievoorziening en
betrouwbaarheid (imago)
• milieubelasting algemeen

Resultaatgebied

de waterbedrijven tezamen eengoed overzicht
genereren, bleekde kennis van het waterbedrijfin sommige gevallen hinderlijk.

• Rijksinspecties)

• natuur- en milieuorganisaties
• landbouworganisaties
• leveranciers
• gemeenten
• waterschappen
subcriteria

Leveringscontinuiteit
0,11

0,08

Verdeling vanpunten overdesubcriteriainhet INK-resultaatgebied'waar-

Resultaatgebied

Drukklachten
0,07

ecologische inrichting

Nadat degebruiker voor alle negen INKresultaatgebieden (inclusiefde nieuw onderscheiden subcriteria) devragen in 3P heefr
beantwoord, prioriteert het model alle projec-

• kleur,geur, smaak en troebelheid
(organoleptiek)
• risico's microbiologische besmetting
• niet-acute gezondheidkundige parameters
• leveringscontinuïteit
• drukklachten
• bruin warer
• responsiviteit
• informatievoorziening
• leveringszekerheid

ten ten opzichte van elkaar. Op basisvan de
rangschikking kan het waterbedrijf vervolgens
bepalen welkeprojecten ofinvesteringen de
komendejaren het meeste bijdragen aan de
bedrijfsdoelen om zoeengoed onderbouwde
keuze temaken uit demogelijk uit te voeren
projecten.
Conclusies
•

Het project heeft een objectief en reproduceerbare methode opgeleverd waarin indirectekosten enbaten semi-kwantitaticf
meewegen in een investeringsbeslissing,
zoals onderzoek. Hiermee wordt de nieuweversievan 3Pflexibel en praktisch hanteerbaar uitgebreid;

•

Depanelsessies geven inzicht inde overwegingen en belangen vandiverse maatschappelijke actoren. Deze overwegingen
en belangen kunnen overigens in de tijd
variëren,zoals bleekbij dediscussie over
deinzet van huishoudwater. Het verdient
H20
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In het INK-resuItaatgebied 'waarderingdoor klanten' wordt devraaggesteld: Isde verandering
van kalkafzetting van het water na uitvoering van het project voor de klant merkbaar, zeer
merkbaar positief, merkbaar positief,geenverandering, merkbaar negatiefofzeer merkbaar
negatief? Om antwoord tekunnen geven op bovenstaande vraag moet in het model 3Peen
klassenindeling beschikbaar zijn om een oordeel over deverandering van kalkafzetting te
geven.Deze klassenindeling dient viaeen 'helpfunctie' snel beschikbaar te zijn.
De'helpfunctie' zieteralsvolgt uit:
Problemen met kalkafzetting kunnen inDuitse hardheidgraden (variërend van 0-30graden)
worden uitgedrukt. Fabrikanten van wasmiddelen hanteren bij dehandleiding voor het
gebruik van het wasmiddel devolgende categorieën:
Categorie r,geen problemen met kalkafzetting: 0-10 graden
Categorie 2,gematigde problemen met kalkafzetting: ro-16graden
Categorie 3,ernstige problemen met kalkafzetting: meer dan 16graden.
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advertentie

ASTRASAU )continue (bio)filtratie

• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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