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De waarde van een
managementinformatiesysteem
Dewatersectorzietzichsindsenkelcjarengeconfronteerd metgroteveranderingen dieeensterke
invloeduitoefenen opdecultuur,deinterneorganisatieendewijzevansturing.Dezeveranderingen
kunnenlastigzijn, maarookeengroteuitdaging betekenen.Welkebetekeniskanindit kadereen
zogeheten managementinformatiesysteem hebbenvoorwaterleidingbedrijven, waterschappenen
andereinstituten indewaterwereld?BijWaterbedrijfGelderland iszon informatiesysteem bedrijfsbreedgeïmplementeerd. Inoktoberpresenteerthetwaterbedrijf hettijdenseenseminaraandewatersector.
Detrends dieopdit moment herkenbaarzijn indeveranderende watersector
zijn duidelijk:
• Desectorisbezigom meer klantgericht te
gaan werken en te communiceren;
• Dewatersector heeft temaken met
nieuwe toetreders totdewatermarkt op
hetgebied van industriewater enaan
infrastructuur gerelateerde dienstenzoals
ingenieursbureaus;
• Schaalvergroting in dewatersector zorgt
ervoordatwaterbedrijven keuzesmaken
met betrekking tot fusies ofsamenwerkingmetanderewaterbedrijven, andere
organisaties uit het 'waterspoor' zoals
waterschappen ofsectoroverschrijdend
met multi-utilities.Eenrecent voorbeeld
hiervan isdekeuzewaarvoor Waterbedrijf
Gelderlandzichgesteldziet metdekeuze
tussen een fusie met deWMOdanweleen
overnamedoor Nuon;
• Demogelijke liberalisering vandeleveringvanwaterenmogelijkheden voor
grootzakelijke afnemers omte 'shoppen'
met betrekking tot industriewater ofhet
bouwen vaneeneigen waterinfrastructuur;
• Onderlinge vergelijking door middel van
deVEWIN-benchmarkdieervoorzorgt
dat waterbedrijven meergaan letten op
hun kosten, kwaliteit van water en klantvriendelijkheid;
• Detoenemende druk vanuit het milieu
zorgtervoordat waterbedrijven samen
met klantenzoekennaar mogelijkheden
voorbeinvloedingvan het waterverbruik
'achter demeter'.
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Degeschetste trends plaatsendewaterbedrijven voordeuitdagingom hun organisatietransparant, concurrerend en klantgericht te maken.

Een transparante organisatie
Alswaterbedrijven concurrerend en
klantgericht willenwerken, istijdig inzicht
in het functioneren vandeorganisatie
essentieel.Dit betekent dat het management eentransparanre organisatie creëert,
waarbinnen overzicht bestaat overde
kosten,dewinstbijdrage enhet benodigde
kapitaalbij deuitvoeringvan de bedrijfsactiviteiten.Tevensishetbij eengoed functioneren vandeorganisatie essentieeldater
informatie isoverdemate van tevredenheid

bijhetpersoneel.Hetzelfde geldt voorde
klanten.Dekernactiviteiten kunnen uitgesplitst worden naar dediversefuncties van
debedrijfskolom, zoals waterwinning en
-zuivering,watertransport en -distriburie
en klantservice en-facturering. Doorde
waterbenchmark ishet mogelijk alle informarieendeorganisatie tecontroleren opde
optimalisering vandekernactiviteiten.Per
kernactiviteit zalhet management moeten
beschikken overeenverdelingvande
kosten,zoalspersoneels-,materiaal-en
kapitaalkosten,deopbrengsten uitdekerndiensten productie, transport, distributie en
afrekening van water endeopbrengsten van
overigediensten.Tenslottemoet het
management keuzesmaken overhet detailniveau waarop bijvoorbeeld kostenen
winstbijdrages zichtbaar worden gemaakt,
variërend van totaleorganisatie tot en met
deactiviteit vaneen individuele medewerker.

Een concurrerende organisatie
Gegevendemogelijke liberalisering
zullen waterbedrijven gaan werken aan
marktconforme prijzen voor waterlevering
en infrastructurele diensten bij grootzakelijke verbruikers.Tevenszullen waterbedrijvennieuweprijsstrucruren onrwikkelen
voor waterleveringennieuwe warerproductenontwikkelen voorde grootzakelijke
verbruikers rervermijding vaneen omzetenmargeverlies.Opdirmoment lijkt de
watersector nietopkortetermijn tewillen
liberaliseren, waardoordeVEWIN-benchmark detoetszalzijn vandepresraties van
deorganisatie.Dit betekent dat kostenverlagingeninzicht indemarge openvanactivi-
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teiten essentieel isvoordetoekomst van
watetbedtijven.

Een klantgerichte organisatie
Aisgevolgvandeontwikkelingen inde
sector ishet van belangdat waterbedrijven
hun klanten serieus nemen en basisgaan
leggenvooteen lange termijn relatie.Hetis
vanbelangdat deklanten een uitstekende
servicewordtgeboden omde klanttevredenheid temaximaliseren. Ditbetekent dat
terugkoppeling ophet niveau van uitvoerende medewerkers nodigisoverservice-en
verkoopactiviteiten. Daarnaast zullen klantenmet eenkeuzekiezen vooreen betrouwbareenherkenbare organisatie.Marketing-,
verkoop-enserviceactiviteiten zullen dus
beoordeeldmoeten worden ophun bijdrage
aan het opbouwen vaneenorganisatie.In
hetstreven naar eenverdere optimalisatie
alszelfstandig waterbedrijf iseengoede
afstemming vereist tussen de strategie
alsmededevertaling naar meetbare indicatoren en isde beschikbaarstelling van
stuurinformatie essentieel.
Willen watcrbedtijven daadwerkelijk
invullinggevenaaneen transparante,
concurrerende en klantgerichte organisarie,
danstaanzij voordeuitdaging om hetzogeheten performance management in te
voeren,watzich vertaalt ineen sturingsconcept,een vertaalslag hiervan naardeoperationeleprocessen eneenuiteindelijke verankering indeoperationele informatiesystemen.
Veelgebruikte modellen voor sturing
vandeorganisatie zijn EFQMendeBalancedScoreCard methode.Inbeide modellen
wordt gewerkt aaneensetvan indicatoren
opbasiswaarvan deorganisatie aangestuurd
kanworden.Binnen het otganisatiesturingsmodelvormende prestatie-indicatoren
alsmededenormen voordezeprestatieseen
essentiële rol.Dedirectieén het management zullen opfrequente basisde hiervoor
benodigde rapportages moeten ontvangen
omdehuidigestatusendevoortgang van
het veranderingstraject vandeorganisatie te
beoordelen.
Omdestrategiedoor tevoetenzullende
indicatoren, normen en kritische succesfactoren verder uitgewerkt moeten worden
voorbijvoorbeeld facturering, waterwinning, transporr, netaanlegen ondersteunendeprocessen.Debenchmark maakt
duidelijk wieindesecrorhetduurste isdoor
dehoogsteoperarionele kosten per kubieke
meter ofwelkbedrijffors heeft moeten
investeren waardoor zijn afschrijvingen her
hoogste uitvallen. Doorookandere prestatie-indicatoten temeten,zoalsdeexploitatiekosten peraansluiting, de klanttevreden-

heid,detevredenheid vande medewerkers
enhet solvabiliteitsratio enzichhierop te
richten,zaldeaandacht voordezeprestatieindicatoren binnen deorganisatie toenemen.Ditverzekertdat deactiviteiten van
medewerkers ookdaadwerkelijk bijdragen
aan het realiseren vandestrategie.Denoodzakelijke veranderingen indeorganisatie
kunnen dansneller worden onderkend en
doorgevoerd.Diesnellereherkenning geldt
ookvoordenoodzakelijke aanpassingen
binnen rapportageprocessen.
Vanuit dedoelstellingen bij WaterbedrijfGelderland ishet managementinformatiesysteem breedgeïmplementeerd, wat
opeenaantal fronten leiddetot herinrichringvandeoperationele systemenzodat de
gewenstegegevensook daadwerkelijk
beschikbaar zijn indevormvan managemenrrapportages en informatie ten behoeve
vandeondersteunende en operationele
processen opher niveau van medewerkers
éndirectie.

geworden bij defusiegesprekken die thans
worden gevoerd.Het waterbedrijf optimaliseertzijn organisatie met het managementinformatiesysteem Kompas. t[

Invoering van'performance management' ondersteunt waterbedrijven bij het
maken van keuzesopvelerlei tetteinen,
zoals fusies, productontwikkeling, uitbouw
en afbouw vanorganisatorische competentiesenmanagement vandeklanttelatie, wat
bij Waterbedrijf Gelderland ookduidelijk is

Ukuntzichaanmeldenvoorhetseminarvia
e-mail:in/o@vandijkconsulting.nl.Voormeer
informatie kuntuinternetraadplegen:
www.vandijkconsultin^.com.
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Gelderland enVanDijkConsultingverzorgensamenopwoensdag n oktoberinslot
ZuileninOudZuilenhetseminar'De
toegevoegdewaardevaneenmanagementinformatiesysteem indewatersector'.
ManagerICTbijWaterbedrijf Gelderland,
HenkMonster,zaleenpresentatieen
demonstratiegevenvanhetsysteem,zoals
datbijditwatetbedrijfingevoerdis.
ClementvanDijkzalalsdagvoorzitteren
directeutvanVanDijkConsultingdegeïnteresseerden informeren overhoeWatetbedrijfGelderland enzijn eigenbedrijfertoe
zijngekomenomeen managementinformatiesysteem intevoeren.

met dank aan Wiebe Kortenbach
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H e t hydraulisch concept nader beschouwd
Depublicatievanhetartikel 'Hoeoptimaal ishethydraulisch^geoptimaliseerdeontwerp bijanaërobenanofiltratie?' inH 2 0 nummer 16van11 augustusj.l. heeftgeleid toteendiscussiemeteen
aantal auteursvanenkelegerefereerde artikelen.
Desamenvattingenconclusies kunnen
volgensondergetekenden desuggestie
wekkendat dezegelden voorde toepassing
van het hydtaulisch optimale concept bij
nanofilttatie inzijn algemeenheid.De
auteurs trokken deconclusies echtetop
basisvaneenvootkeur vooreen ttaditionele
tweettaps-configutatie (metzesmetet dtukbuizen),gerichtophet ontwerp vooteen
nanofiltratie oppompstation EngelseWerk.
Dediscussie leiddetot het volgende:het
proefinstallatie-onderzoek heeft gezorgd
vooreenbetet inzicht indeomstandighedendietotscalingleiden (grenswaarden).
Doordesttomingscondities indelaatste
elementen aftestemmen op minimalisatie
vandekansopscalingkan,ookmet devoordelen vanhet hydraulisch optimale concept,
eenvergelijkbare recoveryworden gerealiseerd.Ditkanbijvoorbeeld door toepassing

vaneendrietraps-configuratie. Hierbij
wordt nogsteedseenaanzienlijke besparing
opdemembraankostenvancirca 15procent
verwacht tenopzichte vanhet traditionele
tweetraps-concepr.
Deextrakosten voordegrondwaterbelastingzullen inditgevaldus niet optreden,
waardoor uit kostenoverwegingen het
hydtaulisch optimale conceptdevoorkeur
verdient.Vootdit concept zijn inmiddels
onder denaam Optiflux drukbuizen
ontwikkeld.
Dediscussieheeft de wenselijkheid
aangeroond omgezamenlijk deverdere
ontwikkeling vanhet verbeterde drietrapsconcept ter hand tenemen.*[
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