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DIRECTEUREN DWR EN WLB OVER HUN SAMENWERKING:

U

Eigenlijkishetniet
meerdanlogischom
samentewerken"
WaterleidingbedrijfAmsterdam(WLB],voorheenGWA,endeDienstWaterbeheerenRiolering
(DWR)hebbensindseindaprtlvanditjaar eensamenwerkingsovereenkomst.Sterkernog,zehebben
eensuccesvollesamenwerkingsovereenkomst. Daarwaarandereinitiatieventotsamenwerking inde
waterketendikwijlsstrandenoporganisatorischeonoverkomelijkheden,hebbenWLBenDWRdeze
terzijdegeschoven. 'De bereidheid totsamenwerkenwasgroot,duswezijnergewoonvoorgegaan",
aldusRoelo/Kruize,algemeendirecteurvanDWR.

RoelqfKruize.
beitoezicht opdewerkzaamheden.Zowerkt
DWR20procenrgoedkoperen25procent
sneller."

Spiegel
RoelofKruizehoudt vandaden.Lange
tijd slechtsoversamenwerking praten is
nietsvoorhem."Andereorganisaties diehier
meebezigzijn,discussiërenmaar.Diediscussiesverzanden indevraaghoezo'n
samenwerkingorganisatorischgezien vorm
moet krijgen. Wijhebbengezegd:wegaan
opdeinhoud eenaantalprojecten starten en
kijken laterwelhoewedat organisatorisch
gaan inrichten.Hetdoelisnamelijk belangrijk:samenwerken isbetervoordeklant.
Doorsamen tewerken kunnen webetere
servicebiedenenbereikenweeenhogere
doelmatigheid."
"DegemeenteAmsterdam heeft alsmottodatalleenhetresultaat telt", reageert
CarolinevandeWiel,directeur vanWLB.
"Wijhebbendatmotto ookhooginons
vaandel.Dusnietalleenallerleimooie
beleidsnota's schrijven,maargewoon dóen."
"Eenbelangrijke invalshoek voordesamenwerkingwasvooronsookde benchmark
onderwaterleidingbedrijven waaraanWLB
heeft meegedaan", vervolgtVandeWiel.
"Daaruit kwamnaarvorendat onzedistributiekosten, waaronder aanlegenonderhoud vanhetleidingennet, extreem hoog
zijn inverhoudingmetandere bedrijven.
Ookalsjerekening houdt met typisch
Amsterdamseomstandigheden. Wezijn
directgestart meteenanalyseomuit tezoekenwaardatgroteverschilinzit.Endaarnaastzijn wedusgaankijken ofwemet
gezamenlijke inkoopenaanlegalvastwat
kostenkunnen besparen.Hetfinanciële
voordeeldatwehiermeebehalen,mondt uit
inlageretarievenvoordeklant."

Efficiënt
GebiedenwaaropDWRenWLB willen
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samenwerkenzijn inkoop,opslag,logistiek,
huisvesting,aanbesteding, automatisering
endestoringsdienst. Inmiddels iséénen
anderalconcreetgemaakt.Eenproject dat
gezamenlijk isuitgevoerd, isdeaanlegvan
nieuweinfrastructuur inenkeleAmsterdamsestraten.Verderheeft DWR-materiaal
eenthuisgevondenophet WLB-terrein,
wordt hetmateriaalgezamenlijk ingekocht
bij deleverancier diebeidebedrijven al
jarenlang afzonderlijk bezochtenen worden
erstappengemaakt omdetwee magazijnen
vanbeidebedrijven samen tevoegentotéén.
Eenandergebiedwaarde samenwerking
succesvoldraait,isdestoringsdienst."WLB
enDWRkrijgen allebeizo'n tweeduizend
telefoontjes perjaar.Voorheen warenertwee
teams,dieallebeicontinu draaiden.Hetis
natuurlijk veelefficiënter omzoiets samen
tedoen",zegtKruize."Datkanookmakkelijk,wantdetechniek ligtdicht bijelkaar.
Hetkwamtrouwens tochalregelmatigvoor
dateenmeldingbij het verkeerde bedrijf
binnenkwam. Inhetbestegevalwerd dan
nogweleenshetnummer vandeander doorgegeven,maardaarbleefhetdanookbij. Nu
komenbuiten kantoortijden de telefoontjes
voorDWRbinnen bijWLBendraaitéén
team dienst."
Eengebiedwaarop traditioneelal
samenwerkingplaatsvond,maarwaardeze
nu isuitgebreid,ishetwerkonderdegrond.
"DWRverrichtjaarlijks werkzaamheden aan
zo'nvijftig kilometerriool",verteltKruize.
"WLBdoetdatmettwintigàdertigkilometerwaterleiding.Dusalsdewegeenmaal
openlag,washetaltijd alnetzo makkelijk
omdansamen tewerken.Danhoefde die
wegmaareenkeeropen.Maar nu makenwe
ookéénbestekenhouden wenietmeeralle-

VolgensRoelofKruizeverlooptde
samenwerking"hartstikkegoed".Eénvande
redenen hiervoor,denktKruize,isdatWLB
enDWRopelkaar lijken."Jezou eigenlijk
eenspiegeltussendetweebedrijven kunnen
zetten.WLB wint hetwater,zuiverthet,en
distribueert hetnaarhaarklanten.Wijvangenhetafvalwater vanhun klanrenweerop
enzuiveren herzodanigdathetweer teruggeloosd kanworden inhet oppervlaktewater."
"Hetisnatuurlijk ookeengrootvoordeeldat weallebeivoordegemeenteAmsterdamwerken.Bovendienvindt erbijde
gemeente eenflinke bezuinigingsoperatie
plaats.Daarmoet 125miljoen euro worden
omgebogen.Vanuitdegemeente iserdus
druk omzogoedkoopmogelijk tewerken.
Danishet handigalsjekunt samenwerken.
Allesbij elkaargenomen isheteigenlijk zelfs
nietmeerdan logischomsamen tewerken."

Volksgezondheid
Desamenwerkingverlooptdussuccesvol,maardewegernaartoewaseréénmet
eenhobbelhierendaar.Kruize:"Beide
bedrijven zijn langzaam naarelkaar toe
gegroeid.Eengrootvoordeelwas,enis,dat
CarolinevandeWielenikheelgoedsamn
dooreendeur kunnen.Datmaakt het praten
watmakkelijker. Debereidwilligheid tot
samenwerking isinbeideorganisatiesgoed
tenoemen.Alhoewelerhierendaarweleen
enkelingwasdiedeboelprobeerdetetorpederen.Mensenwillen hetstukje autonomie
datzehebben tochnietgraagopgeven.Wanneerjegezamenlijk eenbestekmaaktvoor
eenaanbesteding leverjewat beleidsvrijheid
in.Maaraandeanderekantkrijgjeerook
weerwatvoorterug.Wantjehoudt dan niet

delijk dekartrekt",zegtRoelofKruize."Die
heeft niettemakenmetdingen diein het
verledengegroeidzijn,ofhobbelsdieinde
loopderjaren ontstaanzijn.Beidebedrijven
bestaanperslotvanrekeningalheellang.
Sommigemensen werken hieraldertigjaar.
Zoisindezestigerjaren eensper ongeluk
rioolwater bij hetdrinkwater terechtgekomenmeteeninfectie totgevolg. Natuurlijk
warendeomstandigheden toenheelanders,
maardezemedewerkers herinneren zichdar
voorvalnogalsdedag vangisteren.Dankan
ikmebestvoorstellendatmensen voorzichtig zijn."

CarolinevandeWiel
alleentoezicht opdeaanlegvanhetriool,
maarjekrijgt ookhetdrinkwater erbij.Ik
merkdanookdatalsmensen eenmaal
samen ergensaanbezigzijn,zeheel enthousiast worden."
"Daarnaast hebje temaken met behoorlijkecultuurverschillen.Hetproduct van
WBL isdrinkwater.Datmoet uiteraard
schoonzijn, methetoogopdevolksgezondheid.Wijwerken metvuilrioolwater.Die
tweebegrippen staan lijnrecht tegenover
elkaar.Aandeanderekantdragen wij
natuurlijk ookvooreenbelangrijk deelbij
aandevolksgezondheid.Als deriolering het
eenweeknietdoet,hebjeeengrootprobleem."
"Degrootsteaarzeling tot samenwerkingkwaminderdaad vanuit onzemedewerkers",beaamtVandeWiel."Erwasnogal
watscepsis.Poependrinkwater, datgaat
tochnietsamen?Maar nu weaandegang
zijn eniedereenelkaarleertkennenen
eikaarsprofessionaliteit waardeert,groeit
hetenthousiasme." Methetdoeleventuele
hobbels teontwijken, schakelden WLB en
DWRKiwain,dievoorafbekeekopwelke
terreinen samenwerking mogelijkwas.
"Somsishet handigalseenexternepartij tij-

"Juistookvanuit WLB wordt daarom
onderkend datdehygiënegrenzensreltaan
dematewaatinmensensamenwerken", zegt
VandeWiel."Alsjeénaandetioleringén
aanhetdrinkwaternet werkt,zuljeextra
zorgvuldigmoetenzijn.Indepraktijk kan
dateenbelemmeringopleveren,wantje
hebtvanallestweenodig:tweeoveralls,
tweesetsgereedschap,enzovoorts.Maarwe
hebbenduszoalsgezegd beslotendaar in
eersteinstantienietnaattekijken.We kijkeneetstnaardeinhoud endaarnapasnaar
hoedesituatievormgaat krijgen."

Versnipperd
WatKruizebetreft blijft hetnietbijde
huidigevormvansamenwerking.Indetoekomstzalopmeerdereterreinen toenadering

wotdengezocht. Nieuwbouwactiviteiten,
eeningenieursbureau, natuurbeheer, het
zijn nogonontgonnengebiedeninde
samenwerking tussen WLB enDWR. "Watwe
preciesgaandoenhangtookeenbeetje afvan
delandelijke ontwikkelingen",zegtKruize.
"Onder leidingvanhetministerie van financiënwordtgekeken naarhoedewatersectot
gefmancietd engeorganiseerd moet worden.
InNederland isdewatersector ergversnipperd.Dezorgvoorderioleringligt bij
gemeenten,deafvalwaterzuivering bij
waterschappen ende drinkwatervoorziening
bijdrinkwatetbedrijven. Samenwerking
levertforsevoordelen op. Hetgrootstevoordeelis tebereikendoordezorgvoorhet
afvalwaterbeheer, dusderioleringenzuivering,inéénhandtebrengen."
Eenaardigtoekomstbeeld, maatVan de
Wielisopditgebiedwatbehoedzamer."Wat
mij betteft geldtalsuitgangspunt voorde
samenwerkinghetraadsbesluir vande
gemeenteAmstetdam vannovember2000.
Daarin isexplicietbeslotendatWLB eenzelfstandigondetdeelvande gemeentelijke
organisatie blijft. Eenfusie metDWR, ofwelkeandereorganisatiedanook,ziternietin.
Maarwieweet,misschienzijn over eenjaar
ofwatdeinzichrenopditgebiedbinnende
gemeenteraad veranderd,hoewelhetdaar nu
nietnaar uitziet." f

Foto:ThijsWolzak.
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WIJ FELICITEREN HET WATERLEIDINGBEDRIJF AMSTERDAM MET
HET 150-JARIG BESTAAN EN HAAR NIEUWE ONDERKOMEN.
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