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MANAGEMENTINFORMATIESYSTEMEN ONMISBAAR VOOR
WATERBEDRIJVEN

Waterleidingbedrijf
Gelderlandneemt
Kompasingebruik
Waterbedrijven moetenonderinvloedvandesterkeveranderingen indewatermarktadequaat
reagerenenhunorganisatieactiefbesturen.Inhetartike!'Dewaardevaneenmanagementinformatiesysteem'uitH,0 nr. 17werdaangegevendatdeveranderingenindewatersectoreensterke
invloeduitoefenen opdeadtuur,deinterneorganisatieendewijzevansturing.Dewaterbedrijven
moetenzichrichtenopeffectiviteit, rentabiliteitenklantgerichtheid. Zemoetenvaststellenwaarze
staanalsorganisatieenvoortdurend hunpositieblijven bepalen.Eenduidelijk strategischconcept
metdaarvan ajgeleide kritischesuccesfactorenenprestatie-indicatoren isuitgangspuntvooreen
goedesturing vaneenorganisatie.Omdaadwerkelijk inlijn metdestrategietestureniseenvertaling nodignaardepraktijk endaarvooriseenmanagementinformatiesysteem onmisbaar, aldus
deorganisatievanhetseminar'Navigeren naareensuccesvolletoekomst'beginoktober.WaterbedrijfGelderlandpresenteerdetoenhetsysteem Kompasaananderewaterleidingbedrijven.
Kompasisontwikkeld doorhet bedrijf
VanDijk Consulting insamenwerking met
Waterbedrijf Gelderland.Het waterbedrijf
stelthet informatiesysteem beschikbaar aan
collegabedrijven indewatersector. Door
verdergezamenlijk Kompaste ontwikkelen
kansnelleren tegen lagerekosten eerderen
directer worden ingespeeld opdesnelveranderende watersector.
Het inrichten van het organisatiesturingsmodel begint met het formuleren van
destrategische doelen vanuit eenvisie.
Waaraan ontleent Waterbedrijf Gelderland
zijn bestaansrecht? Vanuit de strategische
doelstellingen wordendekritiekesuccesfactoren afgeleid ende prestatie-indicatoren vastgesteld. Om dieindicatoren te
beïnvloeden endegestelde doelen te behalen worden binnen Waterbedrijf Gelderland zogeheten verbetertrajecten geïnitieerd.Waterbedrijf Gelderland gebruikt de
theorie van deDemingCirkel omderesultaten vandeverbetertrajecten temeten en
eventueel bij testellen.Detheorie houdt in
dat eerst normen worden vastgesteld (Plan),
vervolgens verbetertrajecten worden gerealiseerd (Do),de uitkomsten gemeten
worden enaan dehand vandegestelde
normen wordengeëvalueerd (Check).
Daarna wordt weer van voorafaan begonnen met het initiëren van nieuwe verbetertrajecten ofhet bijstellen van de normen
(Act).

EFQM-model
Het meten bijWaterbedrijf Gelderland
isgebaseerd ophet EFQM-model (European
Foundation ofQualityManagement).Met
behulp vandit modelheeft Waterbedrijf
Gelderland structuur aangebracht inde
waarden waaropdeorganisatie wil sturen
enmeten.Derechterkant geeft de resultaten
weerendelinkerkant isdevoorwaardenscheppendekant.Daarkan men invloed
uitoefenen opderesultaten.
Het uiteindelijke doelvaneen organisatieishetgenereren vandegewenste ondernemingsresultaten.Dit wordt bereiktdoor
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tevreden klanten, tevreden personeeleneen
goed imagoindemaatschappij.Deze
aandachtsgebieden maken samen de'resultatenkant' vanhet model.
Deresultatenvaneenonderneming zijn
hetgevolgvaneengoedeinrichtingenbesturingvandebedrijfsprocessen. De bedrijfsprocessenwordenweerinhogematebeïnvloed
doorbeleidenstrategie,personeelsbeleid en
middelenmanagement. Deorganisatorische
aspectenstaan ofvallenmetdeinhoud ende
sturingvanhet leiderschap.EFQMrichtzich
nietalleenopdefinanciële aspectenvaneen
organisatie,maar ookopzakenalstevredenheidvanklanten enpersoneelendewaarderingdoordemaatschappij.
Het managementinformatiesysteem van
Waterbedrijf Gelderland maakt inzichtelijk
hoehet bedrijf opdegekozen doelen
afkoerst. Het Kompasstelt Waterbedrijf
Gelderland instaatdebestuurbaarheid van
hetorganisatiesturingsmodel tevergroten
doordatdemanagementinformatie tijdig,
flexibel,consistent, eenduidig én inlijn met
destrategieis.
ICT-managerHenkMonstet vanWaterbedrijfGelderland licht toe:"Het mes snijdt
aan tweekanten.Aandeenekant ishet
zonde wanneercollegabedrijven opnieuw
het wielgaan uitvinden enonnodighoge
investeringskosten makenvooreenmanagementinformatiesysteem. Aandeandere kant
kunnen nieuweontwikkelingen voor het
managementinformatiesysteem gezamenlijk metdecollegabedrijven ontwikkeld
worden,wat forse besparingen kanopleveren.Opdezemanier kan het systeem vetder
uitgebouwd worden om tevoldoenaanalle
eisendiewij inonzesector stellen".

Organisatie vanhetsturingsmodel.

OrganisatieSturingsmodel
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Kompas wordt meegeleverd. De dara hierin
worden automatisch doorgesluisd naar de
tweede laag.

EFQM-Model
Waardering
door
personeel

Personeels
management

Beleid
&
strategie

Leiderschap

Management
van
processen

Middelen
management

Ajb.

Hoe werkt Kompas?
Managementinformatie bij waterbedrijven is afhankelijk van trends in de
watersector. Een managementinformatiesysteem moet daarom flexibel zijn om aan
de veranderende informatiewensen te
kunnen blijven voldoen. Hoewel verschillen
bestaan tussen de waterbedrijven, zijn zij in
de kern hetzelfde, omdat ze dezelfde kernactiviteiten uitvoeren. Kompas sluit nauw
aan bij de bedrijfsprocessen van de watersector. Het is een modulair product. Door
een modulaire srructuur te gebruiken is
Kompas onafhankelijk van de gebruikte
registratieve systemen. Eventuele toekomstige uitbreidingen naar andere systemen
zijn eenvoudig.
Kompas bestaat uit drie lagen, waarbij
voor elke laag en functionaliteit geldt dat
specifieke wensen toegevoegd kunnen
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"Bedrijven in de watersector hebben
nagenoeg allen met hetzelfde primaire
proces te maken. We houden ons in grote
lijnen allemaal bezig met het winnen,
zuiveren, opslaan, transporteren en leveren
van water. Dat maakt Kompas uitermate
geschikt voor collegabedrijven. Daarnaast is
de VEWIN-benchmarkmodule ontwikkeld,
waarmee Waterbedrijf Gelderland periodiek
de interne onrwikkelingen (optimalisatie]
van de diverse processen in beeld heeft. We
werken nu een halfjaar met Kompas en
merken dat tijdige informatie het mogelijk
maakt om sneller in te spelen op veranderingen in de markt. Vooral de financiële
module, waarbij continue financiële overzichten beschikbaar zijn, wordt door de
organisatie als zeer waardevol ervaren".
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Ge^evensinte^ratie
In de tweede laag integreert Kompas de
gegevens vanuit de verschillende registratiebronnen in het 'datawarehouse'. De standaard koppelingen zijn gerelateerd aan
gangbare systemen in de watersector, maar
her isgeen probleem als bedrijven over
andere sysremen beschikken. Ook dan kan
op efficiënte wijze gebruik worden gemaakt
van de beschikbare templates.

worden om het systeem aan te passen aan de
behoeften van een waterbedrijf
Gegevensregistratieen-beheer
Het hart van Kompas isgericht op het
registreren en beheren van gegevens.
Bestaande databronnen worden geïntegreerd in Kompas en voor de invoering van
VEWIN-benchmarkgegevens is een aparte
applicatie gemaakt, die standaard met
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De'datawarehouse'.

Managementinformatie
De derde en buitenste laag isvoor het
analyseren van informatie, waarvoor een
aantal modules beschikbaar is,zoals een
financiële-, personele- en productiemodule.
Kompas isgeneriek voorde watersector:
alle benodigde functionaliteiten voor deze
sectorzijn standaard in het systeem aanwezig.
Dat maakt het mogelijk in een kort tijdsbestek te laten zien dat Kompas werkt en hoe het
werkt. Na de insrallatie,configuratie en de
invoering van de benchmarkgegevens kan een
waterbedrijf Kompas direct gebruiken. Daarnaast kunnen ookpersoonlijke en bedrijfsspecifieke eisen inde oplossing worden verwerkt.
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