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M E E R CONTACT M E T KLANT ÉN LAGER TARIEF

PWNboektresultaat
met ICT-aanpak
Ongeveer},5jaargdeàcn. netnadepresentatievanderesultatenvandeeerstebedrijjsvergelijking inde
drinkwatersector,zettePWNeentraject mgangomteveranderenvaneenproductgcoriëntccrdbedrijf
naareenproces-enserviceberichteorganisatie.Ofdieveranderingsuccesvolzouzijn,wasafhankelijk
vandemedewerkersbijPIVN.deorganisatievanlietwerkendemogelijkhedenvanautomatisering.
Watditlaatstebetre/t.koosPWNvooreenvollediggeïntegreerdinformatie-encommunicatiesysteem.
DatPWNmetdezeaanpak resultaat
boekt,blijkt onderandereuithetfeitdat
sindsdestartvanhetveranderingstraject in
2002en2003 hetdrinkwatertariefmetrespectievelijk tweeenzesprocent isverlaagden
datinmiddelseenveelbeter inzicht bestaat
indebedrijfsvoering endeklantgegevens.
DekernvandeICT-pijlerbijPWNisde
automatisering vandefinanciële processen,
delogistiek, inkoopen'human resource
management'.PWNwildeinterne bedrijfsvoeringbeter kunnen sturenencontroleren
endaarmeeefficiënter kunnen werken,uiteindelijk leidendtoteenbeteredienstverleningaandeklanten.

Klantencontactcentrum
Alleresultatenuitcontactenmetklanten komennuopééncentraalpunt bij
elkaar:hetklantencontactcentrum.Alseen
klant beltmeteenvraagofklacht, blijkt
directuithetsysteemwatde'geschiedenis'
vandieklant isenofhij bijvoorbeeldal
vakereenbepaaldeklacht heeft gemeld.
Klanten hoevenoverigens nietaltijd contact
optenemen metmedewerkers vanhetcentrum;ookviaeenmonteur kunnen zezaken
Hetklantencontactcentrum.

kwijt.Niet alleen telefoongesprekken wordeninhetsysteemgeregistreerd, maarook
brieven,formulieren, faxenenelektronische
berichten,waarbij depapieren correspondentiewordt gescand.
Samenwerken isbijdezeopzetessentieel.Medewerkerszijn niet langer verantwoordelijk voorhuneigen klanten,maathet
heleteam heeft toegangtotenbedienthet
totale klantenbestand.
Ookdemonteursinhetveldspeleneen
belangrijke rolbij klantencontacten. Daaromiséénvandeeersteuitbreidingen ophet
systeemdatzijdezemaand worden voorzien
vanhandzame computers.Hiermee kunnen
zijvanuit hetklantencontactcentrum direct
werkopdrachten krijgen enzich afmelden
alszijwerkzaamheden hebben afgerond.
Dooralleinformatie consequent inhetsysteemintevoeren,verlopen niet alleende
klantencontacten wellicht beter,maar heeft
deleidingookdebeschikkingoverveelrelevanteinformatie.Zokanzij bijvoorbeeld
precieszienwelkeklanten vaker hebben
gebeld overhetzelfde onderwerpenwatde
zwakkeensterkepunten indemaniervan

OpjaarbasisbespaartPWN16miljoeneuro.
Hetdrinkwatertariefisvorigjaarmetgemiddeldtweeprocentverlaagdenditjaarmet
gemiddeldzesprocent.Hetaantalvolledige
arbeidsplaatsendaaldevan850in1999naar
600in2002,zondergedwongenontslagen.

werken zijn.Opbasisvandeinformatie uit
hetsysteem isbijvootbeeld deprocedure
voordebehandelingvanklachten intussen
aangescherpt envindtafhandeling nubeter
plaatsdanvoorheen.

Blijven investeren
OfalledoorPWNgedane investeringen
opditgebiedzichook'terugverdienen' door
eenhogewaarderingindebenchmark tussenwaterleidingbedrijven (dieditjaar
opnieuwplaatsvindtenwaarvan deresultaten begin 2004bekend wordengemaakt]
moet nogblijken.VoorPWNstaat vastdat
het hiermee beter voldoetaandesteeds
hoger wordendeeisenvandeklanten.
Tochblijft PWNinvestereninverbeteringvansystemenenprocessen.Zoworden
deservicemogelijkhedenvoorklantenvia
internet uitgebreid.Behalveverhuisberichten
enmeterstanden doorgevenkunnen klanten
straksbijvoorbeeld ookgegevensopvragen
over(eenaanpassingvan]hunverbruikende
financiële consequentiesdaarvan.
Daarnaastzaleindditjaar hetbestaande
leidinginformatiesysteem drastischverbeterdzijn engeïntegreerd wordenmethet
klantrelatiesysteem.Demedewerkersvan
hetcontactcentrum kunnen klanten dan
eerderenpersoonlijker informeren over bijvoorbeeld storingenenwerkzaamhedenaan
dewaterleiding.
Het heletraject vandeimplementatie
vandeICT-systemen,inclusiefhet vooronderzoek,heeft anderhalfjaar inbeslaggenomen:tien maanden voordeinvoeringvan
ERP,tien maanden voorhet factureringssysteemendriemaanden voorhetklanttelatie-

Bijhetklantencontactcentrum werken70
medewerkers.Perdagkomengemiddeld
1.400telefoontjes binnen,waarvan60procentvragenoverfacturen betreffen, 15procentoververhuizingenenmeterstandenen
25procentoverstoringen.Hetcentrum
'bedient'intotaalruim 1.100.000aansluitingenvanzowelPWNalsGemeentewaterleidingenAmsterdamenbestaatvoorde
helft uitmedewerkersvanhetcallcenter.

34

H2O

6-Z003

systeem.Dit ispreciesvolgensplanningen
binnen het budget.

Ervaringen delen
PWNdeeltzijn ervaringen graagmet
anderewaterleidingbedrijven.Datgebeurt
nu alviabezoekenaanhetklantencontactcentrum.Devoordelenvanhetwerken met
dezeintegraleaanpakzijn voorPWNduidelijkaantoonbaar. Hetwerkwordtnu met
minder mensengedaan.Voordeelvoorde
anderewaterleidingbedrijven isdatdoor
PWN,alseerstegebruiker vandezeaanpak,
alveelvoor-endenkwerk isgedaan.Daarnaast kunnen andere waterleidingbedrijven
zich,ongeacht dehuidigesoftware, relatief
snelaansluiten opdebenodigde functionaliteiten.Deimplementatiepartner vanPWN
kanmethaar bredeervaringhelpenmetde
technische voorbereiding en invoering.
Daarnaast isPWNdesgewenst bereid te
adviseren bijdergelijke trajecten, bijvoorbeelddoor teondersteunen bijde afstemming tussendewerkprocessen en systemen
endoordeeigenervaringen intebrengen.*
INFORMATIE

Waterbedrijven kiezen
nieuwe 'software'
HetDuinwaterbedryjZuid-Holland, WaterbedriflEuropoort.Gemeentewaterleidingen
Amsterdam enPWNhebben nieuweprogrammatuurvoor berekeningen aanlietleidingnet
gekocht.Zekozenvooylietcomputerprogramma
Synergeewatervan hetEngels'Amerikaanse
bedrijf AdvaitticaSrouer.
Waterbedrijvengebruiken steedsvaker
computerprogramma's om berekeningen
aandeleidingnetten uittevoeren.Deaanwezigeprogramma's voldoenvaaknietmeer
aandegesteldeeisen,aldusDZH,WBE,GWA
enPWN.OmdatdevolgendeversievanAleid,
het huidigeveelvuldiggebruikte softwarepakket,duurder wordt,hebbendevier
waterleidingbedrijven gezochtnaar andere
programmatuur.
Zezijn vergelekenopgebruikersvriendelijkheid, snelheid enstabiliteit van hydraulischeberekeningen,sturingen, versiebeheer,
modelopbouw, verbruikstoekenning, waterkwaliteitsberekeningen, calibratieenrealtimerekenen endeaanwezigheid van
modules omsamen tekunnen werken met
despuiplanner vanKiwa.*

IN F O R M A T I E

Brochure van milieuorganisaties over
difïuse vervuiling
DeStichting NatuurenMilieuendetwaalf
provinciale milieufederaties vragenaandadu
voordebestrijding vandiffuse waterverontreiniging. Indat kadergevenzedebrochure'Leven
metschoonwater,nietwachten maar liften'mt
entrekkenzemeteenmobiele fototentoonstellingdoorNederland.
Volgensdemilieuorganisaties kande
aanpakvandiffuse verontreiniging het beste
gebeuten incombinatie met plannen tegen
wateroverlast.Alleenalshet waterschoonis,
kaneennatuurgebied dienen alsoverloopgebied,meentdeStichtingNatuut enMilieu.
Maatregelen tegen diffuse watervervuiling
moeten volgensdemilieufederaties danook
worden opgenomen inhet Nationaal
Bestuursakkoord Waterdat hetRijk,deprovincies,gemeenten enwaterschappen dir
jaarsluiten.
Indebtochuregevende milieuorganisatiesenkelevoorbeelden vandeaanpakvan
diffuse watetontreiniging. Ookstellenze
eenaantalconcretemaatregelen voordiede
waterkwaliteit kandoenverbeteren.Detentoonstellingbestaat uitfoto's entekstenvan
burgersdiehet belangvanschoonwaterwillenlatenzien.•"
Voormeerinformatie:
MaartjeThyssen(030)2348319of
NicoPapineauSalm(030)Z544457-

ACTUALITEIT

Bioscreening van slib
Doorbaggerslib biologisch tescreenen kaude
opslagcapaciteit van baggerdepots beterworden
benut.Datstelt inilieutoxieoloog(oostStronkhorstinzijn proefschrift 'Ecotoxicologische
effecten vanNederlandshavenslib'.Doorde
efficiëntere benutting kandevervuiling van het
zeemilieuafnemen. Stronkhorstpromoveerdeop
11 maartaan deVrijeUniversiteitAmsterdam.
Inde4eNotaWaterhuishouding heeft
deregeringRijkswaterstaat gevraagdeen
beoordelingssysteem teontwikkelen omde
schadelijkheid vanbaggerslibvasttestellen.
Totnu toewerd hetsliballeenanalytischchemischgetoetst aandehand vaneen lijst
metprobleemstoffen uit dejaren '70.Nu is
eenaantalbiologischemetingengeselecteerd,waarmeedegecombineerde biologischeeffecten vanverontreinigingen inbaggerslibzijn vasttestellen.Stronkhorst
maaktdaarbij gebruik vandegevoeligheid
vanslijkgarnalen, zeeklitten, zoutwaterbacteriè'nengemodificeerde rattenlevercellen.
Uithetonderzoek blijkt dat tien tot
twintigprocent vanhetslibnadeligebiologischeeffecten vertoont.Omdatdebiologischeanalysesnietalleskunnen identificeren,wordteenaantalacute probleemstoffen
chemischgeanalyseerd.Metde resultaten
vanditonderzoek komteen beoordelingssysteem beschikbaar,datgeschikt isvoor het
verlenen vanvergunningen en ontheffingen
voorhetstorten vanbaggerslibindekustzone.Deverantwoordelijke ministeriesmoetennogeenbesluitnemenoverhet gebruik
ervan.*

DewinnendejotovaneenprijsvraagvanStichtingNatuurenMilieu[foto:AnneRçgts

Voormeerinformatie:MartinKleinArjmanvan
PWN (023)54136512ofFransBodmervanWBE
(010)2935199.
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