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Waterleidingbedrij£
Amsterdam:
hechtebasisvoor
gezonde toekomst
WaterleidingbedrijfAmsterdam(WLB],totjojunij.l. GemeentewaterleidingenAmsterdam, bestaat
150jaar.Indietijd heefthetzijn bestaansrecht bewezendoorleveringvanbetrouwbaar,veilig en
betaalbaardrinkwaterinvoldoendehoeveelheidaandeAmsterdamsesamenleving.Indiei50Jaaris
deomgevingwaarinWLBopereert,continuaanveranderingonderheviggeweest.Somswarendat
kleineveranderingen,somsgrote.WLBpastezichaanaandieveranderingenenspeeldeeractie/opin
dooreenduidigvisiesteontwikkelenvoordemiddellange-enlangeretermijn.Ookindehuidigetijd
isdeomgevingvanWLBsterkinbeweging.Daarom heefthetbedrijfdeajgelopendriejaar debasis
gelegdvooreengezondetoekomst.Ditheeftgeresulteerd ineenhelderekoersenambitiepluseeneven
heldereaanpakomdegesteldedoelentebereiken.Dekernvandezekoersenambitieiseenduurzame
drinkwaterlevering.
Sinds 1995isinhetzogehetenDGPWoverlegsprakevaneensamenwerking tussen
DZH,GWA,PWNenWRK. In 1999ontstond
dewensbijdewaterleidingbedrijven DZH
enPWNomdemogelijkheden vaneenverdergaandesamenwerking metWLB,zo
mogelijk resulterend ineenfusie, tebestuderen.Inhetwaterlandschap warenduidelijketrendsenontwikkelingen zichtbaar:
• veranderingen indeafzetmarkt, nieuwe
klantvragen, schaalvergroting door
fusies vanwaterleidingbedrijven, nieuwespelersopde watermarkt;
• eennieuwewaterleidingwet, waarin
toennognietduidelijk wasofheteigendom vanwaterleidingbedrijven inoverheidshanden zou blijven;
• veelaandacht voorvergrotingvande
doelmatigheid van waterleidingbedrijven;
• discussieovermarktwerking enver-
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plichte benchmark;
• eenherzieningvandeEuropese drinkwaterrichtlijn met nogmeer aandacht
voorveiligheidenintroductievanrisicobenadering;
• nieuwe waterzuiveringstechnieken,
nieuwemogelijkheden doorgeavanceerdemeet-en regeltechniek.

Positionering
DevoorzittersvandeRadenvanCommissarissenvanDZHenPWNverzochtende
wethouderNutsbedrijven vanAmsterdam
eengezamenlijk onderzoeknaar verdergaandesamenwerking uit tevoeren.DegemeenteAmsterdam beslooteerst vanuit gemeentelijkperspectiefdegewenste positionering
vanWLB nader teanalyseren:WLB laten
voortbestaan alsgemeentedienst, verzelfstandigen toteenstructuur-NV, fuseren met
anderebedrijven toteengroot waterleiding-

bedrijf, eenwaterketenbedrijf ofeengeïntegreerd multi-utility bedrijf? Driecriteria
hebben eencentralerolgespeeldbijdeafwegingvandezeopties:
• ontplooiingvan(marktactiviteitenom
klanten tebehouden;
• geenlastenverzwaringvoorgebonden
klanten (kostenbesparing);
• directpolitiek-bestuurlijke invloed.

Ook in toekomst gemeentelijke
taak
Op1 november 2000beslootdegemeenteraadvanAmsterdamunaniem,datWLB
eengemeentelijk waterleidingbedrijf blijft.
Gekozenwerdvooreen gemeentedienst
'plus'.Belangrijkste redenhiervoorwasdat
degemeentedeintegrale verantwoordelijkheidvoordedrinkwatervoorziening van
bron tottapwildebehouden.Metandere
verwantebedrijvenzougeenfusie plaatsvinden,maar samenwerking en uitbesteding
zouden welwordengestimuleerd alsdieleidentot kostenverlagingenalszeinhet
belangzijn vandeklanten vanWaterleidingbedrijfAmsterdam.

Koers, ambitie, strategie
Hetbesluitvandegemeenteraadishet
vertrekpuntgeweestvanWLBomdekoersen
ambitievoordekomendejaren verderuitte
werken.Hetleidendprincipedaarbijwas
'vormvolgtinhoud'.Inhet'Huis-op-Orde'projectzijn tussenaprilenjuli2001deeerste
verbeteringengerealiseerd.Daarnazijnonder
denoemer'Strategischereis'dekoers,ambitie
enstrategievastgesteldtussenseptember2001
enjuni 2002.Omdekoers,ambitieendedaaraanverbondendoelstellingenterealiserenis
deorganisatiestructuur -devorm-een
belangrijk hulpmiddel.Daaromistussen
september2002enjuli2003eennieuworganisatiemodelontwikkeldengeïmplementeerd
entevenseennieuwbesturingsmodelgeïntroduceerd.Ditbesturingsmodelzalindeperiode
tot 1januari 2006verderontwikkeldenverankerdworden.Hetmottovandezeorganisatieontwikkelingluidt:'NaareenkrachtigWLB'.
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A/b. i:

De 'Strategischereis'.

Strategische reis
Inde'Strategischereis'isWLB opzoek
gegaan naardekernvanhetbedrijf:wat
voorbedrijf wilWLB zijn,watgaat WLB
doen,waarwilWLB overeenaantaljaren
staanenhoewilhetdaarkomen? (zie
afbeelding 1).
Verkennen,analyserenenverdiepen
Deverkenningsfase leverdehetbeeldop
datzowelzakelijke alsparticuliere klanten
steedsmeerenhogereeisenaanwaterstellen.Eenduidelijke klantenfocus isdusabsoluuteenvereiste.Devraagnaar drinkwater
blijkt niet langerte stijgen.
Opde(drinkjwatermarkt zijn naasteen
beperktaantalwaterleidingbedrijven veel
anderespelersactief.Eenaantal waterleidingbedrijven probeert watergerelateerde
activiteiten opcommerciële basisteontwikkelen,maar isdaaroverhetalgemeen niet
heelsuccesvolmee.

WaterleidingbedrijfAmsterdam'verdient'zijngeldmetdeverkoopvan drinkwater:huishoudelijk,zakelijk enen-gros.Vanuit debedrijfseconomische invalshoek
gezienzijndeoverigeactiviteitengering.
WLB beziteenaantalsterkepunten dat
gebruikt enbenut kanworden.Zoheeft het
bedrijfhetvermogenzekerheid in drinkwater tebieden,technischen technologisch
betrouwbaar teinnoveren,isheteenaantrekkelijke entoegankelijke kennispartner
enonderscheidt hetzichinde ontwikkeling
eninstandhouding vannatuurgebieden. In
deanalyse-enverdiepingsfase zijn zeven
strategische optiesgeformuleerd aande
hand vanontwikkelingen eninnovatie:een
basisoptie,ontzor^en,commercieelnetwerk,kennis, lokalezuivering,optimalisatiedrinkwaterafzet enduurzaamheid.Indestrategische intentieisafgedaald naardekernvanhet bedrijf
eniseenstrategischeoptiegekozen:'duurzaamwater',eencombinatievaneenopti-

Deontwikkelingsrichtingen.

malisatievandedrinkwaterafzet en duurzaamheid.Binnendezeoptiezijn ontwikkelingsrichtingen c.q. groeirichtingen vastgesteld,waarlangs Waterleidingbedrijf
Amsterdam dekomendejaren activiteiten
zalontplooien.Uitdecultuuranalyse isnaar
vorengekomen,datvooraldeleiderschapsstijl endemanier vanleidinggeven aangepastmoestenworden,wilWLB succesvol
zijn binnen degekozenstrategische optieen
ontwikkelingsrichtingen.
Kernwaarden
Opbasisvandestrategische analyse
heeft WLB zijn redenvanbestaan vastgesteld:'WaterleidingbedrijfAmsterdam is
verantwoordelijk voorde drinkwatervoorzieningvanAmsterdam enderegioen geeft
daarmeeinvullingaandezorgvoordevolksgezondheidenhetwelzijn vandesamenleving.'
WLB richtzichnietophet ontwikkelen
vancommerciëleactiviteiten.Dat biedt
onvoldoende meerwaardevoorhetbedrijfen
deorganisatiecultuur isernietopingesteld.
Dekernactiviteit vanWLB isdedrinkwatervoorzieningaandeklanten inAmsterdam
enderegiogemeentenAmstelveen, OuderAmstel,Diemen,MuidenenHeemstede.
WLB onderscheidt daarbij driekernwaarden alsleidraadenals inspiratiebron
voordemedewerkers:betrouwbaar, duurzaamenvooraanstaand.Betrouwbaar door
hetnakomen vanafspraken met het
gemeentebestuur, klantenenleveranciers.
Duurzaam doorbij hetopstellenenuitvoerenvanbeleidrekeningtehoudenmetde
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integraleeffecten, dusookdievoordeomgevingenhetmilieu,debelanghebbenden,de
maatschappij,definanciën enhetpersoneel.
Vooraanstaand doorvooroptelopeninde
ontwikkelingen entrendsrond drinkwatervoorziening,aldan nietin samenwerking
metderden,inclusiefinternationale samenwerking.Ookpastbijdekernwaardeeen
modern enstimulerend personeelsbeleid,
waarin mensen hetbesteuitzichzelfhalen.
'Duurzaamwater'
Dekoetsenambitie waatlangs WaterleidingbedrijfAmsterdam zijn missiewil
uitvoeten, isdievan'duurzaam water'.
'Duurzaam water'houdt in,datWLBzich
richtopeenefficiënte enduurzame winning,productie enleveringvan drinkwater.
Aanverwanteproducten endiensten komen
alleeninbeeld,alszeeensignificante bijdrageleverenaanofwel vergrotingvandeeigen
drinkwatetafzet, ofwel aandeidentiteit als
duurzaam bedrijf
'Duurzaam water'betekent ookeen
optimale benuttingvandeproductiecapaciteit,waarbij debesluitvotmingbehalveop
financiële aspecten,ookgebaseerd isopde
consequenties voormilieu,mensensamenleving.Duurzaamheid heeft betrekkingop
demanier waarop Waterleidingbedrijf
Amsterdam indetoekomst drinkwater produceertenlevert,overdematerialen die
gebruikt wotdenvoorleidingen,deleveranciersenaannemers metwieWLB samenwerkt,overdemanier waaropinstallaties en
gebouwen wordenaangelegden onderhoudenenhoemetdemedewerkers wordt
omgegaan.Hetondernemen vanWLBstoelt
daarmeeopdriepijlers:ecologischekwaliteit,weizijneneconomische welvaart.
Ontwikkelingsrichtingen
Degekozen koersenambitie betekenen
datWaterleidingbedrijfAmsterdam volopin
bewegingzalzijn dekomendejaren.Omde
koersvasttehouden,deambitie tetealiseren
endemissiein tevullenvindenveleactiviteitenplaats langsdrie ontwikkelingsrichtingen(zieafbeelding 2).Dezezijn gebaseerd
opfundamentele klantvragen.WLB kiester
watwatetbetreft voorallestedoenwat met
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DeorganisatiestructuurvanWLB.

deveiligheidvandeklant temaken heeft.
DaarnaastgeldtdatWLBeensociaalmaatschappelijke functie heeft indesamenleving.WaterleidingbedrijfAmsterdam wilde
bindingmetdesamenleving onderhouden
enversterken.Tenslotte wilhet bijdragen
aaneenbeteretoekomst.Ditbetekent dat
vooralgekeken wordtnaat heteffect vande
activiteiten opdelange termijn.
Concretedoelstellingen
Degeformuleerde koersenambitie zijn
doorvertaald naardoelstellingen voorde
periode2003-2006.Diehebbenondermeer
bettekkingopdedrinkwaterkwaliteit,de
hoeveelheidgeleverddrinkwater,debeschermingvandebronnen,dehoogtevandetatievenendetariefstructuur, verlagingentoerekeningvandekosten,detevredenheidvande
klantenenwaarderingdoordemedewerkers.

Naar een krachtig en topfit WLB
Eennieuweorganisatiestructuutisontwikkelddiegoedaansluit bijde geformuleerdekoersenambitie.Uitgangspunt is
dat,alsWaterleidingbedrijfAmstetdamzijn
doelstellingen wilbereiken,hetvooral efficiëntenklantgericht moetwerken.Dedrie
belangrijkste basisprincipes vandeorganisatiestructuur zijn:denkenvanuit deklant,
efficiency indeprocessenénintegraleverantwoordelijkheid voorproducten endiensten(zieafbeelding 3).

Denieuweorganisatiesttuctuut kent
viersectoren.Destructuur volgthet primaireprocesenbegint(eneindigt)bijdeklant,
waatvoordesectorKlant &Markt verantwoordelijk is.Devolgendestapinhet ptoces
isdeptoductieenleveringvan drinkwater
(enindusttiewater):vanbron totenmetde
levelingaandetap.DitvaltonderdeverantwootdingvandesectotWater&Natuut.De
infrastructuur dienodigisvoordewinning,
productieenlevering-waaronder installaties,leidingen engebouwen- wordt ontworpenenaangelegd doordesectorInfra &Projecten alsopdrachtnemet vandesectot
Watet&Natuur.DesectorInfra &Projecten
beheerthet leidingnetenisverantwootdelijk voorhetonderhoud hiervan.DeConcernstaftenslottezotgt voordeondersteuning(ondermeerFinanciën,Planning&
Control,HRM,ICT).
Naastdezeviersectorenkenthet otganisatiemodeldestafeenheid StrategischCentrum,diedestrategische agendavanWLB
monitort, pro-actiefomgevingsanalyses verrichtennieuwestrategische ontwikkelingen
signaleenenopbasisdaarvanhet strategischprocesbinnenWLB initieert,coördineertenregisseert.Destafeenheid InternationaleSamenwerking is verantwoordelijk
voorhetrealiseren vandeambitievanWLB
wat betreft internationale samenwerkingsprojecten met alsbelangrijk uitgangspunt
hetlandenbeleid vandegemeenteAmster-

dam.Daartoestelt Waterleidingbedrijf
Amsterdaméénprocentvande formatiecapaciteit beschikbaar omopprojectbasis te
participeren in-vooral- rwinningprojecten.

pen tewerkenaaneigenontwikkelingsdoelstellingen.Leren(en)veranderenzaldesleutelzijn voorhetsuccesvanWaterleidingbedrijfAmsterdam.

Besturingsmodel: INK

Alleen het resultaat telt

WLB heeft dekoersenambitie voorde
komendejaren bepaald endeorganisatie
daarnaar ingericht.Het INK-modelwordt
gebtuiktalshulpmiddel bijdeplanningen
besturingvandeorganisatie.WLB ontwikkeltzichvaneenactiviteitgeoriënteerde
organisatie viaeen procesgeoriënteerde
organisatie naareen systeemgeoriënteerde
organisatie in2006(ontwikkelingsfase III
vanhetINK-model).Hetvizierisdan meer
danvoorheengericht opdeklant.InfaseIII
zalWLB instaatzijn structureel ensystematisch tewerkenaanzijn eigen verbetering.
De'plan-do-check-act'-cyclusisdaneen
vanzelfsprekendheid: doelenuitzetten aan
dehand vandebedrijfsstrategie,
(stappen)plannen makenen uitvoeren,
onderwegmeten ofdekoersnogklopten
eventueel bijsturen. Alsbelangrijk hulpmiddelhierbij wordreen managementsturingssysteem ontwikkeld.Bovendien zijn deprocesseneenduidigbeschrevenen vastgelegd.

'Alleenhet resultaat telt'isdetitelvan
hetAmsterdamsepolitiekeprogrammaakkoordvoordeperiode 2002-2006.Het
gemeentebestuur wildatzichtbare enconcreteresultaten wordengeboekt.Uitgangspuntdaarbij isdeveranderingen terealiserenmétbehoud vanhetgoede.

Veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling
Per 1julij.1. isdenieuweorganisatiestructuur gereedgekomen.Deuitdaging
voordekomendejaren ligtvooral inhetveranderenvandecultuur vanWaterleidingbedrijfAmsterdam.Voordestijl van leidinggevenwordtdemens centraal gesteld.
Gekozenisvooteenleiderschapsstijldie
transparant, mensgericht, ruimtegevend,
coachendenstutend,ontwikkelings-en
samenwerkingsgericht is.Voordemedewerkersbetekent ditdatzij meer verantwootdelijkheid zullen krijgen.Datallesvraagtnogalwatvandemedewerkers.Daarom wordt
ruimregebodenom individueeleningroe-

• WLB isvoor70procentafhankelijk van
ruwwateruitdeRijn;ditondergaat na
eenvootzuivering eenbodempassage in
deAmsterdamse Waterleidingduinen.
Beleidisontwikkeld omeen optimale
balanstevinden tussenenerzijds een
leveringszekere,veiligeen betrouwbare
drinkwatervoorziening en anderzijds
eenverantwoord gebruik vande infiltratiegebieden,gerichtop natuurontwikkeling:eenduurzame drinkwatervoorziening;
• dooropeenefficiëntere manier dewerkprocessen interichteneneenstetkere
nadruk opdekernactiviteiten kan het
aantalvolledigekrachten wordengereduceerdvan710naar610endaarmeeher
kostenniveau verlaagd.Dereductieis
ingezetper 1julij.1.enzalper rjanuari
2006gerealiseerd zijn;
• WLBblijft actiefparticiperen inverschillendenerwerkenen samenwerkingsverbanden,zoalsEureau,VEWIN,Kiwa
(bedrijfstakonderzoek), RIWAen universiteiten.Juistdat biedt mogelijkheden
eenvooraanstaande rolte(blijven)spelen.

Voorbeeldenvanindeafgelopen periode
doorGWA/WLBbereikteconcrete resultaten
zijn:
• integtatievandebedrijfsvoeringvan
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland per rjanuari 2003 inde
bedrijfsvoering vande moederbedrijven
WLBenPWN,waardoor efficiencyverbeteringen worden bereikr;
• oprichting vaneengemeenschappelijk
drinkwaterlaboratorium, 'Het Waterlaboratorium', waarindekrachten gebundeldzijn vandevierlaboratotia van
DZH,PWN,WLBenWRK. Per 1januari
2003isdit laboratorium operationeel;
• uitbestedingvandelen vanhetvetkoopproces.Doordeinvoeringen plaatsing
vanwatermetersverandertdeverhoudingmetdeklanten.WLB heeft besloten
pereind 2002gebruik temakenvan het
nieuwontwikkelde factureringssysteem
vanPWNenvanhetdoorPWNopgerichtecallcenter;
• op23 april2003 iseensamenwerkingsovereenkomst tussenDWR(Dienst
Waterbeheer enRioleringvanAmsterdam)enWLBgesloten,gerichtop
samenwerking indewaterketen van
Amsterdam.Doelvandeze samenwerkingisdedienstverlening tevetbeteren
enkosten tebesparen;

Ookbijdedtinkwaterlevering aande
Amsterdammers zijn talvan mogelijkheden
totverbeteting.Waterleidingbedrijf Amsterdamverwachtdatdevetanderingende
klanttevredenheid zullenvergroten en heeft
erallevertrouwen in,datdezeerroezullen
leidendat hetbedrijfookinde toekomst
zowelbinnen dewaterleidingsector alsinde
gemeentelijke organisatieeen betrouwbare
envooraanstaandepositiezalinnemen, f
J.P.vander Hoek
G. Terpstra
Foto's:Thijs Wolzak
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• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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