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Achtergrond
In1996werdbinnendeNuongroepin
Gelderland hetwaterproductiebedrijf Nuon
Wateropgericht.Hetbedrijfbundeldedeactiviteiten vanNuonWaterproductie inArnhem
metdievandevoormaligeVeluwseNutsbedrijven inApeldoornenZGNinNijmegen. In
detwaalfproductiestations endediversereservoirsendrukverhogers trofmenopdat
momenteenveelheidvantechniekenen
methoden aandienietopelkaatwarenafgestemd.Dezeafstemming heeft deeerstejaren
danookveelenergieentijd gekostvande
technische medewerkers.Geleidelijkaan
gingendepompsrations,metnamewat
betreft bestutings-enSCADA-systemen,steeds
meeropelkaarlijken.Hethoeft geenbetoog
datditvoordestoringsdienstenenvoorde
uitwisselbaarheid vandemedewerkerseen
groot|

MetICTopwegnaareen
nieuwevormvan
bedrijfsvoeringvandrinkwater?
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Binnendehuidigewaterwereld isvoortdurendsprakevannieuweontwikkelingen.Dezekunneneen
extern,maatschappelijk karakterhebben(schaalvergroting, benchmarking, waterketen enderazendsnelleontwikkelingen indeinformatie- encommunicatietechnologie oftewel ICI). Daarnaastdoen
zichbinnendewaterbedrijven ontwikkelingen voormeteensterkintern karakter('businessprocess
redesign', klantgerichtheid endeovergang naarecutaakstellende, transparanteenconcurrerende
organisatie].Deinformatie- encommunicatietechnologie kan inditkaderwezenlijk bijdragen aande
effectiviteit endeefficiëntie vandebedrijfsprocessen endehieraaugekoppeldcdrinkwaterprocessen.
Eenbelangrijk onderdeel vanICTwordt
gevormddoordetechnische automatisering.
Hiermeewordensystemen aangeduidvoor
procesbesturing,-bewakingenbedieningvan
waterptocessen alsmedededaaraangekoppeldeinformatievoorziening. Naasteen
belangrijke rolindeoperationele beheersing
vanwatetprocessen levertdetechnischeauto-

Drinkwaterproductiestation"Stjmons"inArnhem.

matiseringookeenschataaninformatieop.
Alsdezeinformatie opdejuistewijzewordt
bewerktenverwerkt,kandiezeerwaardevol
zijn voorbedrijfsprocessen opzoweloperationeel,tactischalsstrategisch niveau.Inditartikelwordtaangegeven hoeNuon WaterGelderlanddenktopdezeontwikkelingen metICTte
kunnen inspelen.

In 1998begonNuonWaterGelderland
echrerrebeseffen dathethelebesturingsconceptvanherdrinkwarerproces enhetbeheer
vandeinformatiestromen vanennaardetechnischeobjecten hiermeenietafis.Rondde
technischeautomatisering vandestations
moesteenschilkomendiebeheeropafstand
simpelmogelijk maaktenzorgtvoorhet
verwerken,opslaanenpresenterenvanallerlei
gegevens.Hetwerkenhiermeezoueven
gemakkelijk moerenzijn alshetwerkenmet
internet.Hetzouveelheenenweergerij naar
deobjecten moetenvoorkomen enhetzouhet
eindemoeten betekenenvanhet handmatig
opnemen enverwerkenvangegevens.
Dezewensenendeeerdergenoemde
veranderingen enontwikkelingen hebben tot
gevolgdathetwaterbedrijfzichvoortdurend
voorkeuzesgesteldziettenaanzienvandetoe
tepassenautomatiseringssystemen. Omhierbijdejuisteafwegingen temaken iseengoed
referentiekader nodig.Daarom werdeenwerkgroepopgerichtdieineentijdsbestek vaneen
jaareenbeleidsplan technische automatiseringheeft opgeleverd.
Filosofie
Tijdens hergeheleproject heeft steedsde
filosofie vooropgestaandat ICTgeendoelop
zichis,maarisafgeleid vandebehoeften van
deorganisatie.Afbeelding 1 geeft debeleidscyclusweerdiealsuitgangspunt goldvoorde
bepalingvandegewensterichtingvoorde
komendejaren.
Dezecyclusgeeft deaandachtsvelden weer
dievaninvloedzijn bij hetbepalenvande
inrichtingvanICT. Demissieenstrategievan
hetbedrijfzijn maatgevendvoordedoelstellingenendeinrichtingvande bedrijfsproces-
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sen binnen de organisatie. Dit is bepalend voor
de inrichring van de informatievoorziening en
voor debeheersing van de drinkwaterprocessen.De informatievoorziening isop haar beurt
bepalend voor de inrichting van diverseICTapplicaties, die bepalend zijn voor de uiteindelijke technische infrastructuur oftewel de
computersystemen en communicatielijnen.
De technische mogelijkheden geven op hun
beurt weer impulsen ten aanzien van de
missie en strategie van het bedrijf Zij zijn
immers van invloed op de wijze waarop de
organisatie en de bedrijfsprocessen kunnen
worden ingericht.
Naarmate het denken over (technische)
automatisering zich verder ontwikkelt wordt
duidelijk dat ICTeengroeiende invloed heeft
op deorganisatie van het werk, immers:
ICTdoorbreekt degrenzen van afsrand.
Dit betekent datje voor steeds meer werkzaamheden niet meer op locatie hoeft te
zijn;
ICTdoorbreekt degrenzen van rijd. Steeds
meer werkzaamheden hoeven niet meer op
bepaalde tijdstippen tegebeuren, omdat
door gestructureerde dataopslag informatiealtijd beschikbaar is.Daarnaast kan ICT
met gegevens uit het verleden verwachtingen voor de toekomst genereren;
ICThelpt sterk mee aan een veranderende
werkhouding. Meer resultaatgericht
werken behoort tot de mogelijkheden
doordat meer tijd besteed kan worden aan
dingen waar het echt om gaat. ICT kan
directer resultaten zichtbaar maken.

Aanpak
Binnen het beleidstraject zijn verschillende onderwerpen in volgorde behandeld om
inzicht te vetschaffen in desamenhang tussen
organisatie, bedrijfsvoering, procesbeheersing,
informatievoorziening en de drinkwaterproductieprocessen in de toekomst en de wijze
waarop ICThierin een optimale ondersteu-
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Enkeleonderwerpenindeaanpak.

ning kan leveren. Hierna worden enkele
onderwerpen behandeld die aandachr hebben
gekregen.
IiiformatienWellen
Voorde bepaling van de huidige situatie is
het kwaliteitssysteem vanNUON een belangrijke basis geweest. Hierin staan de bedrijfsprocessen beschreven en wordt aangegeven
vanuit welke doelstellingen bepaalde prestatie-indicatoren gehaald dienen te worden. Op
basis hiervan zijn modellen opgesteld waarin
informatiestromen in relatie zijn gebracht
met de bedrijfsprocessen en huidige ICTtoepassingen. Demodellen hebben als
denkraam gefungeerd en hebben de beeldvorming en bewustwording bij de organisatie
stetk doen toenemen.
Huidige ]C1-infrastructuur
Daarnaast isde huidige techniek en technische infrastructuur in beeld gebracht: welke
automatiseringssystemen, diversiteit (standaardisatie), omvang, koppelingen en functies
kunnen op dit moment herkend worden. De
huidige geïnstalleerde basis van technische
systemen issterk bepalend voor de invulling
van degewenste nieuwe toe te passen technieken. Het isvoortbouwen op watje als organisatie al hebt waatbij bijstellingen in het
bestaande aangevuld met nieuwe systemen
geleidelijk moet leiden tot een herziene technische infrasttuctuur.
In- en externe koppelingen
Interne en externe omwikkelingen zijn
van invloed op de inrichting van de toekomstige ICTinfrastructuur. Voorbeelden van deze
onrwikkelingen zijn het inbedden van het
kwaliteitszorgsysteem en daaruit voortvloeiend, her werken mer prestatie-indicatoren én
externe ontwikkelingen zoals fusies, samenwerking mer andere partijen in de waterketen,
industriewater en de onrwikkelingen in de
informatie- en communicatietechnologie.

Wensen, knel- en aandachtspunten
Met de informatiemodellen, het ontstane
inzicht in de huidige techniek, de interne en
externe ontwikkelingen en de reacties uit de
organisatie konden de wensen, knelpunten en
aandachtspunten wotden geformuleerd. Deze
zijn vervolgens gevalideerd en het resultaat
hiervan vormde een belangrijke inbreng voor
de volgende stappen: het benaderen van de
gewenste situatie (zieafbeelding 2).
Gewenste situatie
Voor her vormen van een gewensre situatie zijn organisatorische en technische
uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. Degewenste techniek wotdt ingevuld
nadat vanuit degewenste informatiestromen
de hiervoor te onderscheiden applicaties en
datastromen duidelijk zijn geworden. Een
eerste voorstel voor een mogelijke technische
infrastructuur komt op tafel, met het doel de
technische oplossing bespreekbaar te maken
en concteter de risico's in kaart te brengen. De
globale implementatiekosten worden mede op
dir plaatje gebaseetd. In een beleidsstadium
loopt men hierbij tegen het probleem aan in
hoevetre de uitwerking van techniek moet
worden doorgezet voor een afdoende voeding
van een afweging tussen kosten, baten en een
eventueel risico.
Tevens zijn uitgangspunten geformuleerd
voor het ontwetpen, realiseren en beheren van
degewenste inftastructuur, zoals organisatie
van systeem- en applicatiebeheer, standaardisatie en de ptojectaanpak.

Enkele resultaten
Organisatie
Gaandeweg het onderzoekstraject werd in
de werkgroep meer en meer duidelijk dat et
naast de technische invalshoek ook een zeer
duidelijke organisatotischeinvalshoek was.
Alsje een otganisatie voorziet van beter
gereedschap, houdr dat in dat werkmethoden
H2o
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Verstonngvan hetproductieprocesin regioNoordwordt
weergegevendoorde actuele 'overall'prestatievan het

Eenniveaudieperwordende belangrijksteproccskengctallengepresenteerd.

Ophetlaagstedetailniveauwordtdeoorzaakvande
verstoringduidelijken behandelbaar

niveau van beheersgebied tot installatieonderdeel isdaarbij een uitgangspunt. Deze
informatie kan zonder meer worden aangeboden middels de huidige communicatie- en
automatiseringsmiddelen; snel doeltreffend
vinden van volledige actuele informatie is hier
de succesfactor in samenhang met snelle reactietijden bij het aansturen van destorings- en
onderhoudsdiensten.

niet meer kan volgen,de productiemiddelen
verouderd raken en de bedrijfsvoering achterblijft.

gebied.
en daarmee organisatievormen logischerwijze
veranderen; blijfje met nieuw gereedschap op
de oude manier werken, dan zal verspilling
optreden.
Zo kan de procesvoering in veel grotere
mate gescheiden worden van de fysieke objecten. Het idee ontstond van een zogeheten
POA:een Procesvoerder OpAfstand. ViaICTmiddelen houdt hij de processen in de gaten.
Deinbreng voor dePOAbestaat uit direct in
het veldgemeten gegevens,uitslagen van
laboratoriumproeven, normen en aanbevelingen, het productieplan en klachten en opmerkingen van klanten. DePOAlevert instellingen in deprocessen, voorstellen voor verbetering van de installaties en voorstellen voor
meer, minder ofander onderhoud. Hij stelt in
geval van problemen het proces veilig en
coördineert activiteiten van onderhoudsteams.

Door gebruik te maken van de huidige
ICT-mogelijkneden, met name internet-technieken, kan een 'virrueel commandocentrum'
voor een POAin principe op elke locatie met
voldoende communicatiemogelijkheden
geplaatst worden.Marktontwikkelingen op
dit vlak,zoals UMTSenADSL(zeer snelle datatelecommunicatie), zullen de mogelijkheden
in rap tempo verbreden.

Nuon Water Gelderland onderzoekt op dit
moment de organisatievorm, waarbij het
bovenstaande beeld wordt meegenomen.

Implementatie
Gezien het innovatieve karakter van de te
ontwikkelen systemen isgekozen voor een
cyclischeontwerpmethodiek, waarbij via een
pilottraject ervaring met desystemen kan
worden opgedaan en eventuele bijstellingen
kunnen worden doorgevoerd. Een bijkomend
voordeel isdat deorganisatie zelftevensgeleidelijk bekend gemaakt kan worden met de
nieuwe technieken waardoor men bij verdere
implementatie beter isvoorbereid op het
nieuwe instrumentarium.

De techniek van de toekomst
Vastgesteld isdat de procesvoerder op
afstand veelinformatie nodig heeft voor deze
taak om slagvaardig te kunnen optreden zoals
documentatie, beslissingsondersteunende
informatie, toegang tot onderhoudsgegevens
en beeld en geluid van locaties.De visualisatie
en bediening van de primaire processen op het

Kosten en baten
Beslissingen nemen over investeringen in
bijzonder met berrekking tot ICTiscomplex.
Deonzekerheid over de roekomst maakt dat
het rendement van een investering niet van
tevoren volledig isvast testellen. Zonder
investeringen bestaat echter een grote kans
dat deorganisatie de marktontwikkelingen

Opbasis van voorgaande isduidelijk dat
deze functie te maken heeft met informatie.
Het isvoor dit werk in principe niet nodig op
de locaties aanwezig tezijn. De procesvoering
en het onderhoud isop deze manier efficiënter
in te richten.
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De voorgestelde projecten in het beleidsplan maken het daarnaast mogelijk om een
efficiëntere en effectievere werkwijze te
verkrijgen voor debeheersing van het
primaire drinkwaterproces. Enkele voorbeelden hiervan zijn: betere procesbeheersing, efficiëntere inzet van middelen en personeel,
daarnaast een betere beoordeling van processen (kwaliteitsverbetering en voorkomen
schade) en het beter meten en toetsen van
prestaties,waardoor betere sturing van drinkwaterprocessen mogelijk is.

Toekomst
Deontwikkelingen in de waterwereld
gaan snel.NUON Water maakte bijvoorbeeld
tijdens de studie tweebelangrijke zaken mee:
de fusie met Waterleiding Friesland en de
deelname inBiwater.Het laat zich raden dar
in een zo turbulent krachtenveld het voeren
van een bestendig beleid niet eenvoudig is.
Niets doen en afwachten betekent echter
achreruitgang.NUON iservan overtuigd dat
met het resultaat van de studie de kwaliteit
van het product nog beter kan worden
gewaarborgd in combinatie met een hogere
efficiëntie. Met dezewetenschap is NUON
optimistisch gestemd over de(ICT)
toekomst.

