ACTUALITEIT

KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING

KlantnormenGemeentewaterleidingen 199%
BIJ debehandelingvandebegroting 1997indeGemeenteraad vanAmsterdamwerdeenmotievan
D66aangenomen,waarbijBurgemeester&Wethouderswerdenuitgenodigd bijdriegemeentelijke
dienstenofbedrijven eenproeftedoenmeteen'citizen-charter'(welkedienstverlening magdeklant
verwachten?].Aansluitend vroegdewethouderNutsbedrijven aanGemeentewaterleidingenom de
toepasbaarheidvanhetcitizen-charter bijdedrinkwatervoorzieningtebekijken.
Uiteindelijke uitkomstvannaderonderzoekwasdatinhetManagementcontract 1998,datGW
jaarlijks metB&Wsluit,eeneinzen-chartermetklantennormen isopgenomen.Dezeklantennormen
gevenaanwatdeklant normaalvanGW kanen magverwachten.
Zoalsdenaam aldoetvermoeden,is het
citizen-charter indeAngelsaksische landen
ontwikkeld. Nutsbedrijven geven hierinaan
welkedienstverlening deklant vanhaar
magverwachten.Dekwaliteit vandeze
dienstverlening wordt hierbij zoconcreet
meetbaar encontroleerbaar mogelijk
omschreven.Ineenaantalgevallen wordt
een financiële compensatie aangeboden
wanneer hetbedrijf dezenorm niet haalt.
Zobetaalt het energiedistributiebedrijf
ENECO50gulden uitalsfinanciële tegemoetkoming wanneer degegarandeerde
normen overhetoplossenvanindividuele
storingen enhetnakomen van tijdafspraken
nietworden waargemaakt.Overigens bleek
uit eentelefonische nazorg-enquêtevan
ENECOdatveelklantengoedeenbetrouwbareservicebelangrijker vindendaneen
financiële tegemoetkoming.
InhetManagementcontract 1998heeft
GWaangegeven watzijn klanten mogen
verwachten tenaanzienvan:
oplossen vanstoringen indewaterlevering;
vervangingvanwatermeters;
keuringvaninstallatietekeningen;
inspectie vangevaarlijke bedrijven;
behandeling vanvragenover waterrekeningen;
- afhandeling niet technische klachten;
voorlichtingsactiviteiten.
Aanheteventueel niet halen vandeze
normen isgeen financiële compensatie
verbonden. Gemeentewaterleidingen
Amsterdam heeft in 1998 devolgende resultaten behaald:
Storingenvandewaterlevering
Norm:deKlantendienst is24uurper
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Vanafmaart zijn 229keer leidingen
afgesloten alsgevolgvaneenstoring.Inca.
10%vandegevallen washerstel van de
leidingen binnen een termijn van24uur
niet mogelijk.
Norm:alsdewaterlevering moet
worden onderbroken voor planmatig onderhoudswerk,danzalGW:
- voorafschriftelijk informatie verstrekkenoverdeperiodedathetwerkis

gepland

dag,zevendagen indeweek, telefonisch
bereikbaar omstoringen teverhelpen.
DeKlantendienst hadvorigjaar zeven
dagen indeweekeen24-uurs bezetting.

watergcvoeligebedrijven, zoalsziekenhuizen,randartsen,kapperse.d.
persoonlijk benaderen
dooreengeluidswagen ofanderszins
mondeling eenuurvantevoren informeren overhetpreciezetijdstip ende
duur vandeonderbreking vande
drinkwarerlevering.
Gerekend vanafmaart isinverbandmet
werkzaamheden aanhetleidingnet 637keer
eenonderbreking vande warerlevering
geweest.In350gevallen (55%)zijn dewater-

Erzijn 6.784storingsmeldingen in
behandelinggenomen, waarvan 890buiten
kantooruren.
Norm:bijernstige storingen is GW
binnen éénuurterplekke.Vorigjaarzijn in
totaal i6ygevallen alsernstigestoringgeregistreerd.Inallegevallen wasGWbinnen
éénuurterplekke.
Norm:alsdewaterleveringuitvalt,dan
zalGWdewaterleveringen binnen 24uur
herstellen.Ditgeldt niet bijstrenge vorst
en/ofbij verontreinigingen vandeleidingen.

gevoeligeafnemers persoonlijk benaderden
zijn debetrokken abonnees voorafdooreen
briefofeenafsluitkaartje ingelicht.In287
gevallen heeft dezeberichtgevingvooraf
niet plaatsgevonden.
In allegevallen ismetgeluidswagens
minimaal eenuurvantevorende afsluiring
endeverwachteduur aangekondigd.De 287
niet schriftelijk aangekondigde werkzaamheden hebben betrekkingop:
- gedwongen aanpassingenaanhet
leidingnet dieopzeer korte termijn
dienden teworden uitgevoerd t.g.v.

werkzaamheden van derden;
kleinere werkzaamheden diein verband
met denoodzakelijke flexibiliteit inde
uitvoering pasophet laatste moment
konden worden ingepland.
Norm:alsGWbekend isdat het water
nietzonder meergeschikt isvoor consumptiezalGWbinnen zes uur als alternatief
water leveren meteen tankwagen ofeen
adviesgevenhet water voorconsumptie te
koken.
Hetisvorigjaarniet voorgekomen dat
het doorGWgedistribueerde drinkwater
nietgeschikt bleekvoor consumptie.
Norm:alsdoor deklant eenprobleem
wordtgemeld betreffende de drinkwatervoorziening (geur,kleur ensmaak),danzal
GWbinnen 24uur een adviesgevenen,
indien nodig,binnen 24uur een monster
van het water nemen.
Erisvorigjaar 36keergeklaagd overde
kwaliteit vanhet drinkwater.Alleklachten
zijn direct bemonsterd.

Vervangingwatenneters
Norm:bij devervanging vande watermeterszalde'regeling onderhoud watermeters'vandeVEWINmet betrekking tot de
revisieinacht worden genomen. Vorigjaar
zijn in totaal 2359watermeters vervangen,
met inachtneming vandeVEWIN-regcling.
Goedkeuringinstallatietekemn^en
Norm:tussen het moment dat deinstallatietekeningen ontvangen zijn en het
moment vangoed-ofafkeuring vandetekeningliggenmaximaal 20werkdagen.
Vorigjaar zijn in totaal 105installatietekeningen ontvangen. Hiervanzijn er78
binnen degestelde termijn afgehandeld.
Aanhet afhandelen vande tekeningen
binnen degestelde termijn zalopgrond van
deresultaten ditjaat extraaandachr worden
besteed.

Behandelingvragenoverrekeningen
Norm:vragen over rekeningen of
verzoekenomafschriften van rekeningen
worden binnen vijf werkdagen beantwoord
Vorigjaar zijn 16.000telefonische en350
schriftelijke vragen overderekening
binnengekomen.
Hiervan isbij
naar schatting20
vragen (0,1%) de
termijn van vijf
werkdagen overschreden.

betreft momenteel alleende schriftelijke
klachten.Dezeworden geregistreerd.
Momenteel iseennieuwe klachtenprocedureindemaak,waarin ook telefonische
klachten worden meegenomen.

Technische
klachten
Norm: technische klachten
worden binnen
vijfdagenopgelost.Alsdat
onverhoopt niet
mogelijk is
ontvangt de

klager binnen
deze termijn
berichr hoeen
wanneer
zijn/haar klacht
welwordt
verholpen.
Vorigjaar
kwam963keer
een melding
binnen bij de
Klantendienst,
daarvan vergden
erca.20stuks
[2%) meer tijd
dan deinde
klantnormen
genoemde termijn vanvijf werkdagen.
In technische klachtenzijn devolgende
categorieën te onderscheiden:
- Geluidsklachten:111
- Onvoldoende druk:451
- Vorstklachten:21
- Roestklachten:309
Klachten overwateroverlast:71
Niet-technischeklachten
Norm:niet-technische klachten worden
zosnel mogelijk behandeld.Alsdebeantwoordingvandeklachtgedetailleerde informatievereist,ontvangt deklager uiterlijk
binnen twintig werkdagen antwoord.
Vorigjaar is 16keereenklachtgedeponeerd bij GW.Inelfgevallen reageerdeGW
binnen degestelde termijn van twintig
werkdagen.Indeoverigevijfgevallen werd
dezetermijn overschreden. Deze norm

Voorlichtingsactiviteiten
Norm:het houden vaneen voorlichringscampagneen doen vaneen effectmeting.
Vorigjaar washet thema vandeGWvoorlichtingscampagne: 'zuiver, zacht
lekker;Amsterdams water,omzuinigopte
zijn'. Daarna iseeneffectmeting gehouden,
eenpublieksonderzoek eneenapart onderzoekonder allochtonen.

Besluit
Het omgaan met dit Citizen-charter was
eennuttige ervaring.Opeenaantal punten
heeft hetzekerextra personele inzet
gevergd.Debewustwording binnen het
bedrijf overdekwaliteit vandeeigen dienstverlening isvergroot.Detevredenheid bijde
klanten is,mededoor het werken met klantnormen, eenduidelijker item bij GW. Ook
dit en volgendjaar wordendeindit artikel
beschreven klantnormen gehanteerd.
Vorigjaar kreegde gemeentelijke
ombudsman 1351 verzoeken om problemen,
diedeAmsterdammers hebben metde
gemeentelijke diensten enbedrijven, te
onderzoeken.Hierbij warengéén verzoeken
diebetrekkinghaddenopGemeentewaterleidingenAmsterdam,eenunicum. <f
Maarten Gast, directeur
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hoofd Planning & Control

H20

12000 I 3 5

