ACHTERGROND

RESULTAAT IS POSITIEF

ZHEWdoorgelicht op
duurzaamheid
Duurzameontwikkeling,duurzaam ondernemen,maatschappelijkverantwoordondernemen;iedereenisvoor,maarwat betekenthetvooreenwaterleidingbedrijfo/zuiveringsschap?Hoe maakje
duurzaamheid meetbaar?Opzomaartvindteensymposiumplaatsoverduurzaamheid bijwaterschappen.Deorganisatie ligtinhandenvandeUnievanWaterschappen, hetZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden(ZHEW)enBECO.DezelaatstepastedezogehetenduurzaamheidsstrategiescantoeophetZHEWomditzuiveringsschapopduurzaamheid doortelichten.De
resultatenleestuhieronder.
Degezamenlijke overheden,waaronder
deUnievanWaterschappen,het InterprovinciaalOverleg,deVerenigingvanNederlandse
GemeentenendeministeriesvanVROMen
EconomischeZaken,hebben inhet gezamenlijkebeleidsprogramma 'Metpreventienaar
duurzaam ondernemen' (PREDO)alsdoelstellingvastgelegdactiefaandeslagtegaan
metduurzaamondernemen.Naasthetstimuleren vanbedrijven opditpunt iséénvan
deuitgangspunten vanPREDOhet nemen
vaneigenverantwoordelijkheden. Overhedenmoeten ineigenhuisookverantwoordelijkheid nemen,enerzijds omeenvoorbeeld
tegevenaananderen enanderzijds omdat zij
ookzelfpartij zijn indesamenleving.

Inderweedeplaatsgaat het bij duurzaamondernemen omhetbewust rekening
houden metdewensenvanallebelanghebbenden:demedewerkers,deklanten,leveranciers enaandeelhouders,maarook
omwonenden,politici,NGO'sen maatschappelijke belangengroeperingen.
HetbestuurvanZHEWheeft duurzame
ontwikkelingeneenvoorbeeldfunctie als
uitgangspunten voorhet beleidgekozenen
inmiddelsenkelestappengezet.Decentrale
vraagwasnu waarhetzuiveringsschapzich
bevond inhet traject opwegnaar duurzaam
ondernemen.

De Duurzaamheid-Strategie-Scan
HetZuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden lietzijn beleidenactiviteitenonderdeloepnemenenbeoordelenop
duurzaamheid.AdviesbureauBECOGroep
vergeleek met behulpvandezogeheten
Duurzaamheids-Strategie-Scan ineen nulmetingdehuidigeprestatievan hetzuiveringsschapmetdebestmogelijke prestatie
indewarerzuiveringsbranche. Daarnaastis
gekeken watdeverschillende belanghebbenden('stakeholders'),zoalsdeklanten (waarondergemeenten enbedrijven),het bevoegd
gezagendemilieubeweging, vandehuidige
prestatievindenenwelke verwachtingen
men heeft ophetgebied van duurzaam
ondernemen doorhetZHEW.
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Wat is duurzaam ondernemen?

DedoorBECOontwikkelde Duurzaamheid-Strategie-Scan (DSS)moetorganisaties
inzichtgeveninhunprestatieopinprincipe
alleduurzaamheidsaspecten dieinhunspecifiekesituatievanbelangzijn.Hetdoelvan
dezescanistweeledig.Enerzijds verschaft de
scaninzichtindeinspanningendiedeorganisatieleverttenaanzienvandedriedimensiesvanduurzaamondernemen (zakelijke,
socialeenmilieu-inspanningen).Anderzijds
verschaft descaninzichtinhoedemeestrelevantebelanghebbenden (internenextern)
overdezeinspanningen oordelen.Zoontstaat
inzichr indestandvanzakentenaanzienvan
alleaspectendiesamenhangen met duurzaamondernemen.Heteindresultaatvande
duurzaamheidsscan isdevaststellingvaneen
strategische duurzaamheidsagenda.

Duurzaam ondernemen onderscheidt
tweeessentiëleuitgangspunten. Het eerste
vormtdebalans tusseneengezonde financiëlesituatie,eenrechtvaardigsociaalbeleid
enzorgvoorhet milieu.ZHEWzoudus
moeten stevennaarevenwichttussendeze
driezaken.

Elkescanismaatwerk.DeDSSbestond
voorhetZHEWuit devolgende onderdelen:
voorbereidingdiebestaatuit bureaustudie
enspecifiek maken vandescan,uitvoering
vandescanenconsultaties vandebetrokken
partijen, confrontatie vandeprestatievan
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ZHEWendeperceptiehiervan bijdeandere
partijen en tenslottediscussieenhet vaststellen vaneenstrategische duurzaamheidsagenda.
Tijdens destartbijeenkomst vanhetproject hebbenBECOenmanagementteam van
hetZHEWdeambitie,devisieenhetbeleid
vanhetzuiveringschap tenaanzienvan
duurzaam ondernemen in kaartgebrachr.
Belangrijk isookdewijzewaarophetzuiveringschapmetdezevisieen ambities
omgaat.Waaruirblijkt eigenlijk dathetzuiveringschaphetserieusmeentmet duurzaamondernemen?Zijn eralconcreteactiviteitendieindierichtingwijzen? Enwaar
wildeorganisatie overeenaanraljaren
staan? BijZHEWwerden devolgende
onderwerpen indescan meegenomen:
oppervlaktewater, lozingen, laboratorium,
zuiveren,financiële eneconomischezaken,
facilitair beheer enICT,strategie, belastingen,communicatieeninkoop.Peronderwerpisaandeveranrwoordelijke managers
gevraagd ofbeleidisontwikkeld envastgelegd,ofdoelstellingen zijn geformuleerd,
maatregelengenomen,ofiemand verantwoordelijk isgesteldindeorganisatieenof
sprakeisvanmonitoringen bijsturing.
Alsallevragen positiefbeantwoord kunnen worden,handelr hetZHEWconform de
'Bestpractise'indebranche.Deresultaten
vandescanwordtvastgelegdineenzogeheten'P3-spiegel'.Hierin isdescorevanhet
ZHEWweergegeven tenopzichtevaneen
100procent of'Besr practice'-score.Deze
'spiegels'zijn opgesteld voorherZHEWals
geheelenperbedrijfsonderdeel. Dealgemene'spiegel'geeft inzichtindescorevande
modules tenopzichtevanelkaar, terwijl de
'spiegels'vandeverschillende bedrijfsonderdeleninzicht gevenindemogelijkheden tot
verbeteringen indietakvanhet bedrijf
Voordeconsultatie vande'stakeholders'
werdeerstbesproken welkethema's belangrijk kunnen zijn voorderelevanteengeselecteerdebelanghebbenden. Opbasishiervanwerdenvragenlijsten toegestuurden
werden telefonische interviews gehouden.
Voordethema's dievoorhenvanbelang
zouden kunnen zijn,werdde'stakeholders'
gevraagdwelkbelangzeeraan hechtenen
welkeverwachtingen zijvanZHEWhebben
tenaanzien vanhetthema.Daarnaastgeven
departijen aan hoezijdehuidige prestatie
vanhetZHEWbeoordelen.
DescoresvanhetZuitveringsschap HollandseEilanden enWaardenopbasisvande

Alsbelanghebbendepartijen zijn benaderd
enkelegemeenten,anderewaterschappen,
deUnievanWaterschappen,deProvincie,
deKamervanKoophandel, vergunningverlenendeenhandhavendeinstanties(Wmen
Wvo),industriëleenagrarische bedrijven,
land-entuinbouworganisaties ennatuurbeschermings-enmilieuorganisaties.

vragenlijst wordenafgezet tegendebeoordelingvandeprestatie opdethema'sdoorde
'stakeholder'. Hierbij krijgt hetZHEWdirect
inzicht indethema's waarbij verschillen
optreden tussen debelevingvande'stakeholder'endewerkelijke prestatie van het
zuiveringsschap.Omeenstrategischebeslissingmogelijk temaken ishet ookvan
belangom tegelijkertijd inzicht tegevenin
het belangdatde'stakeholder' hechtaan het
thema.

Hoebeoordeelrudepresratievan het
ZHEWopdie thema's?
Welkeverwachtingen koestert u ten aanzienvan hetZHEW? Eenvoorbeeld van
devergelijking tussendeperceprievan
eenbelanghebbende partij, inditgeval
demilieudienstZuid-Holland Zuid,en
deinspanningen vanhetZHEWiste
zieninafbeelding 3 en4.Degroene lijn
geeft aanwatdedaadwerkelijke score
vanhetZHEWis,deblauwelijn geeft
aanhoedeMilieudienst dehuidigeprestatievanhetZHEWzietenderode
gestippelde lijn geeft aanhoe belangrijk

inkoopzoukunnen verbeteren.Thema's zijn
samenwerking metdeleveranciers,het
inkoopproces (analysevan inkooppakketten),criteria met betrekkingtot producren
(kwaliteitscertificaten, sociaal-ethische
eisen)encommunicatie met betrekking tot
inkoop(bijvoorbeeld het uitdragen van
duurzaamheidsuitgangspunten).
Parallelaandescanzijn stakeholders
geïnterviewd aandehand vandriecategorieënvragen:
Welkethema's inrelatietothetZHEW
vindtu belangrijk?

A/b. 1.

ZHEW

MVO-scoreper module

Inkoop

Nadezeconfrontatie volgen tweeanalyses.Deeersteanalysegeeft antwoord opde
vraagofdehuidige prestatievanhetzuiveringschap inlijn ismetdeambitiesendoelstellingen vanhetzuiveringschap.Detweedeanalysegaat inopmogelijke risico'sen
kansendievoortvloeien uirde confrontatie
tussen heteigen beeldendat vanderden.
Zekerdaar waareenduidelijk verschil
bestaat tussenperceptieen verwachtingen
van'stakeholders'endeprestatievan het
ZHEWvolgensdescanisdezeanalysevan
belang.
Dient bijvoorbeeld aandacht teworden
besteedaanthema's waarvan 'stakeholders'
hebben aangegevendatzijdie belangrijk
vinden?

Communicatie

Facilitair beheer enICT

HRM

ntegrale waterkwaliteit

Finance

Zuiveren

Strategie

MVO-score: Q Q

Ajb.i.

Resultaten
Vooralle bedrijfsonderdelen/modulen
dievoorhetZHEWzijn onderzocht zijn de
scoresbepaald enals'spinnenweb'weergegeven(zieafbeelding 1). Hoemeerdespiegel
isgevuld,hoebeter deprestatie.
Descore8,8zegtdat hetZHEW88procentvandemaximaal mogelijke inspanningenopduurzaam ondernemen gebied heeft
geleverd.Alleenopdemodule inkoop blijft
descoreachterendaar kanhetzuiveringsschapdanooknogdemeeste verbeteringen
aanbrengen.Voorelkemodule(verantwoordelijkheidsgebied] wordeneveneensspiegels
gemaakt.
Alswekijken naar demodule inkoop
wordt inzichtelijk opwelkethema's het
ZHEWnog verbeteringsmogelijkheden
heeft (zieafbeelding 2).Hieruit blijkt dat het
ZHEWzijn prestatie ophetgebiedvan
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deMilieudienst hetonderwerp vindt.
Hoeverderderodestippellijn naarde
100%gaat,destehogerzijn deverwachtingen vandeMilieudienst ten aanzien
vanhet onderwerp.
Indit voorbeeld komtnaar vorendatde
benaderdemilieudienst deprestatie van het
ZHEWopeenaantal punten anders waardeertdandieprestatie vanhetZHEW(uitde
scan)is.Zoblijkt bijvoorbeeld dat demilieudienst hogeverwachtingen heeft ten aanzien
vaneenaantal onderwerpen, zoals waterkwaliteit, lozingenensamenstelling effluent,waat hetZHEWdehoogstescorehaalt,
maar waarvandemilieudienst een minder
positiefbeeld heeft. Dewaarderingvoor het
omgaanmetenergieligtechtet hoger dan
uit descannaarvorenisgekomen.
Verschillen inscoreshoeven overigens
nietpersétebetekenen dat hetzuiveringsschapdaadwerkelijk goedofslecht presteert
ophetgebied vanduurzaamheid. Het kan
ookbetekenen dat hetzuiveringschap

onvoldoende communiceert ofweinigtransparant is.Het kanooktemaken hebben met
deperceptiediedebetreffende 'stakeholder'
ofgeïnterviewde heeft: de verwachtingen
zijn hogerdan hetZHEWinzijn ogen kan
waarmaken.Het ZHEWkan ookbewust
gekozen hebben omaanbepaaldebeleidsgebieden minder aandacht tegeven.
Ookuit deandereconsultaties komt de
communicatie alsbelangrijk punt naar
voren.Metnamewat betreft lozingen,
waterkwaliteit, technische storingen en
samenstelling influent, missieenvisie,
klachtenbehandeling enregistratievan
milieuzorgbeoordelendiverse'stakeholders'
deprestatievanhetZHEW(veel)lagerdan
dedaadwerkelijke scorevanhetZHEW.Hier
zalhetzuiveringsschapzijn prestatie inzichtelijker moetenmakenvoordebelanghebbendepartijen, ondetmeerdoorgoedecommunicatie.
Opeenaantal aspecten waarde'stakeholders'hogeverwachtingen van hebben,

Afb.3ZHEW

Stakeholderanalyse Milieudienst Zuid-Holland Zuid

samenstelling influent
ontwerp nieuwbouw
ilieuzorgexploitatie zuiveringstechnische werken

waterkwaliteit

Perceptie Scofjs
Score_scan

samenstelling effluent
voldoen aan Wm
Vergunningen
voldoenaanWvOVergunningen'

' ' - Belang MZHZ i

Platform

luchtemissies

onderhoud zuiveringstech.e werken
externe veilighei'

Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/witafgedrukt.Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoetenwij
daarvoorextradrukkosten inrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.

afvalpreventie
bodem(bescherming)
geluidentrillingen

Ajfc.4.
Stakeholderanalyse Milieudienst Zuid-Holland Zuid
overige aspecten
visie enmissie
afvalpreventie en-scheiding

gedragscode metaandacht voor normen,waarden,
milieuzorg,etc.

watergebruik kantoren

maatschappelijke betrokkenheid

energiegebruik kantoren

- PerceptieScort
" Score_scan
Belang MZHZ

educatieen voorlichting
communicatie overmilieuzorg
klachtenbehandeling
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energiegebruik

zuiveringsprestatie
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Metbehulpvande Duurzaamheid-Strategie-Scan heeft hetZuiveringsschap HollandseEilanden enWaarden meer inzicht
gekregen inzijn prestatie opdeduurzaamheidsaspecten vanzijn dagelijkse bedrijfsvoering.Opbasisvandeuitkomsten envan
destakeholderconsultaties heeft hetZHEW
aldenodigestappenondernomen, bijvoorbeeldeenprofessionalisering vandeinkoop
door hetcentraal administreren vaninkoopcontracten,meeroverlegmerdeleveranciers
enhet toepassenvanmeerduurzaamheidscriteria ininkoopprojecten,ff

rondstoffen en hulpstoffen gebruik (chemicaliën)

technische storingen

ZHEW

Meer inzicht

Hetsymposium'Waterschappenopwegnaar
duurzaamondernemen'op20maartvindtplaats
inDejaarbeursinUtrecht.Voormeerinformatie
enaanmelding kuntucontactopnemenmet
ZHEW:(078)61971 li.

kerntaken

lozingen: samenwerking vergunningverleningen handhaving
ruimtelijke
-'"lilK ordening

kanhetZHEWdeeigenprestatie nogverbeteren.Devoornaamsteaspectenopdit
gebiedzijn dezuiveringsprestatie,hetenergieverbruik vandezuiveringswerken,
samenwerking indeketen,afvalpreventie en
waterverbruik indekantoren.

samenwerking indeketen/ doelgroepen

nieuwe diensten
registratie milieuzorg bedrijfsbreed

Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoetenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaéénillustratiegeplaatstkanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijn nietaltijdverhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnenworden.

