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ACHTERGROND

DE ROL VAN DE WERKNEMER BLIJFT BELANGRIJK

Informatiestromen in
het waterbedrijf
beheersenmetERP
Waterbedrijven produceren inalhaargeledingen eengrotehoeveelheidaangegcvcns. Dezeworden
verzameldenverwerktomdeorganisatietebesturenendeprestatiesmeetbaartemaken.Evenalsin
veelandereondernemingenisookinhetwaterbedrijfdeautomatiseringgebroeidlangsdeweg van
zogeheteneilandoplossingen, metapartesystemenvoorjïnancieel beheer,logistiek management,
serviceenonderhoudenprojectbeheersing.Depraktijk leertdatvanuiteenproecsgewijzebenadering
ookinwaterbedrijven integrale informatievoorziening kanwordentoegepast.Dankanafgerekend
wordenmetdeveelheidaaninefficiënte deelsystemen.Bijdestartvanditsoortprojecten wordtvaak
eengrondig onderzoek uitgevoerd naarvereistefunctionaliteit entechniek.Derolvandemensals
essentiëleschakel mag echternietwordenonderschat.

DitartikelgaatoverERP.Deze afkorting
staatvoorEnterpriseResourcePlanning.In
hetNederlands vertaaldbetekentditzoiets
alsbedrijfsbreed informatiesysteem, inclusiefprojectplanning,financiëleadministratie,urenverantwoording enindemeest
vergaandevormeen verbruikersinformatiesysteem.

Enerzijds omde informatiebehoefte
goed tekunnen bepalenenanderzijds om
eenERP-implementatiesuccesvol tekunnen
uitvoeren ishetvereisthetwaterbedrijf als
procesmatigwerkende onderneming te
benaderen.Wanneer deaaneenschakeling
vanprocesstappen indoelenverantwoordelijkheid voorallebetrokkenen helder zijn,is
aleenbelangrijke stapgezetopdewegnaar
succes.Depraktijk leertdathetdenkenin
processen voorvelenmoeilijk is.Zezijner
niet toeopgeleid enhebben traditioneelook
nooitopdiewijze naar hetbedrijf hoeven
kijken.Inhetwaterbedrijf komteengrote
diversiteit aanprocessen voor.Opeenhoog
abstractieniveau kunnen deze processen
worden onderverdeeld inactiviteitendie
beheersmatig worden uitgevoerd enprocessendieeensterkprojectmatige aanpak
vereisen.
Voorbeelden vanactiviteitendie
beheersmatig worden uitgevoerd zijn:het
aanleggen vandienstleidingen, hetonderhoud vaninstallaties,hetoplossenvan
storingen,hetspuien vanhetleidingneten
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het meten vandewaterkwaliteit. Dezeactiviteiten hebben eengroot repeterend karakter.Feitelijk worden zeroutinematig aangestuurd enuitgevoerd.Debeheersmatige
werkzaamheden onderlingkunnen anderzijds zekerniet beschouwd wordenals
eenheidsworst. Hetoperationeel ingrijpen
en administratiefafhandelen vaneencalamiteit isvolstrekt afwijkend vaneenactie
dieplanmatig wotdt gerealiseerd.Zozalook
het preventiefonderhoud opeenpompstationeenandere aansturing vragendan
onderhoud ophetleidingnet.Bijdeinrichtingvandeinformatiesystemen zalmetal
dezevarianten rekening moeten worden
gehouden.Desystemen zullen allesoorten
vanbeheersmatig werkenopeengebruikersvriendelijke manier moeten ondersteunen.Waarhetgaatomrepeterende werkzaamheden zalhetsysteemzodanig ingericht moeten worden datdegebruikervan
eenmaximum aanvast ingestelde waarden
gebruik kanmaken.Ditisniet alleen efficiënt,maar voorkomt ookdat fouten
gemaakt kunnen worden bij standaardhandelingen.
Naastdebeheersmatige activiteiten
worden inwaterbedrijven doordejaren
heeneengrotediversiteit aan projectmatig
aangestuurde activiteiten uitgevoerd.Voorbeelden hiervan zijn hetbouwen vanpompstations,hetleggenvanhoofdleidingen en
het bouwen vaninstallaties voordewinning
vanoppervlaktewater. Beheersingvandeze
projecten vertoont veelovereenkomsten met
projecten inandereondernemingen. Indeze

omgevingishetvanbelangdatdeprojectmanager beschikt overinformatie omte
wakenoveronder anderegeld, kwaliteiten
tijd. Bijprojecten wordt metregelmaatop
eenintensieve wijze gebruikgemaakt vande
diensten vanexternen.Hun onbekendheid
metdewerkmethodiek vanhet waterbedrijf
alsopdrachtgever kantotverstoring leiden
vandeinformatiesrroom. Eengoede sruring
opditterrein verdient aandacht.

Complicerende factoren
Naast degenoemde procesmatige
aandachtspunten zijn erooknogenkeleal
dan niet branchespecifieke elementendie
van invloed zijn opdeimplementatievan
eenERP-systeem.Hetgemiddelde waterbedrijfheeft naasteenhoofdkantoor verschillendedistrictskantoren. Daarnaast kunnen
ookalleservicebussen, productielocatiesen
projectlocaties feitelijk alsdecentrale organisatie-eenheden vanhetbedrijf worden
gezien.Dezegeografische spreidingis een
latente bedreiging.Inprojeerverband
gemaakrewerkafspraken worden nietper
definitie opallelocaties identiek uitgevoerd.
Eenander aandachtspunt isdatveel
waterbedrijven betrokken zijn ineenproces
vaninterne heroriënratie, samenwerking
met collega-bedrijven ofeen fusie.Ditkan
betekenen datoorspronkelijke uitgangspunten gaandewegeenproject bijgesteld
worden.Continue wijziging indeuitgangspunten kaneensterke negatieve invloed
uitoefenen opheteindresultaat vaneen
implementatietraject.
Verderisalertheid vereistophetpunt
datdoordeinvoeringvanERPveelgegevensverwerkingzichverplaatstvancentrale
plaatsennaar dewerkvloer.Degevolgenvan
dezeomschakelingzijn nier altijd vooralle
medewerkers duidelijk, waardoorzijerook
niet naarhandelen. Hetgevolgkanzijndar
hierdoor hiatengaanoptreden indeinformatiestroom.
Het implementeren vaneenERPsysteem isgeensinecure.Herexploiterenis
echterzekerzomoeilijk. Tijdens deimplementatie wordtallesnogineenlaboratoriumomgeving uitgevoerd.Deze verantwoordelijkheid kannogzondergroot afbreukrisiconaar eenprojectgroep gedelegeerd
worden.Wanneer hetsysteem ingebruik
wordtgenomen,zalhetmanagement haar
kracht moeten bewijzen.Alleendoorhet
tonen vanbelangstelling,het doorgronden
vandesamenhang inprocessenenhet
stimuleren vandemedewerkers inhun
takenzalhetinvoeren vanhetERP-systeem

snel haar meerwaarde kunnen opleveren.
Met het voorbereiden vanhet management
opdezebelangrijke taak kanniet vroeg
genoeggestart worden.Inditgevalgaat
zeker hetgezegdeop:"goedvoorbeeld doet
goed volgen".

systeem.Vroegtijdige voorlichting aan het
kader moet ingepast worden omervoor te
zorgen dat zij voorbereid zijn opdeveranderingen enzichbewust zijn van hun taakom
hun medewerkers tebegeleiden in het
veranderingsproces.

Naastdebelangrijke taak die het
management heeft bij het uitdragen vaneen
voorbeeldfunctie isookhetgereed hebben
vaneengoedebeheersstructuur voorwaarde
omdeexploitatie met succes te starten.
Gebruikersdiebij vragen snelen adequaat
geholpen worden,zullen eennieuw systeem
sneller adopteren dan wanneer ditnietof
nietgoedgeregeld is.Nogtevaakwordt pas
gestart met deopbouw van een beheersorganisatie alsdeimplementatie albijna is afgerond oferger nog,zelfs pasnadeoplevering.
Het opzettenenopbouwen vaneengoede
beheersstructuur magniet in het projectplan ontbreken.

Tips

De mens als flexibele factor
Mensenzijn met namebereid hun
werkwijze aan tepassen alszevoorzichzelf
devoordelen hiervan zien.Bijde invoering
vanERPworden wijzigingen inde werkorganisatie doorgevoerd,dieniet altijd tot
zichtbare voordelen leiden van individuele
medewerkers.Eenvoorbeeld zou kunnen
zijn dat indenieuwesituatie medewerkers
zelfhun urengaan boeken, terwijl dit in het
oudesysteem centraalgebeurde.Medewerkerskunnen dit bewust ofonbewust ervaren alsextrawerklastenzullen daardoor
minder geneigd zijn dit spontaan opte
pakken.Dezeeffecten kunnen zichopvele
terreinen voordoen.
Discipline iséénvande belangrijkste
factoren omvanERPeensucces te maken.
Het isvereistdatopeencorrecteen tijdige
wijze uitvoeringwordtgegevenaandevolgtijdige stappen in deintegrale gegevensverwerking.Alleenopdiewijze ishet mogelijk
dat anderen optijd hun informatie ontvangenen het procesdaardoor ongestoord
verder kan.Aandacht voorditpunt isvoorwaardeomvanERPeensucces te kunnen
maken.

• Zorgvooreengoed communicatieplan
tijdens de implementatie;
• Eenprocesgewijze benadering maakt
duidelijk wiewaar verantwoordelijk
voor isenwatgeïmplementeerd moet
worden;
• Schenkaandacht aandeonderscheidendeelementen indeverschillendeprocessoorten;
• Mensen zijn minder flexibel dan uzou
wensen.Kennisoverdragen isbelangrijk,controleren dat ernaar gehandeld
wordt iszekerzo fundamenteel;
• Bewegingen indeorganisatie kunnen
vangrote invloed zijn opeen implementatietraject;

• Herbedenken vanprocedures isveel
eenvoudiger dan het afdwingen vande
disciplineomzeookna televen;
• Weesu bewust van het feit dat decentralevestigingen een complicerende
factor zijn;
• Besteed ruime aandacht aan deopleiding vaneindgebruikers.Niet alleen
gericht ophetsysteem maar zekerook
ophetdoorgronden vandeprocessen.
Simpelweg"uitrollen" bestaat niet;
• Start alsnel tijdens de implementatie
met deopbouw vaneen beheersorganisatie;
• Betrekhet brede kadervroegtijdig en
overtuigdezemensen van hun verantwoordelijkheid zodra het systeem operationeel ingebruik wordt genomen.
met dank aanFrans Timmer (Imensys Consultancy BV)
Voormeerinformatie:(055)576%} &}.€

ACTUALITEIT

Instituten modelleren voortaan meer samen
VerschillendeNederlandsewaterinstituten tekendenop1 decemberj.1.eenovereenkomstomvoortaan
gezamenlijkprogrammatuurvoorwaterbeheerrelaat!gebruikenenontwikkelen.
Deondertekenaars waren:Alrerra, het
Rijksinstituut voor KustenZee(RIKZ),het
Rijksinsrituut voorVolksgezondheid en
Milieu (RIVM),her Rijksinstituut voor IntegraalZoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling(RIZA),deStichtingToegepast
Onderzoek Waterbeher (STOWA),het NederlandsInstituut voorToegepaste Geowetenschappen (TNO-NITGJenWL/Delft Hydraulics.Zijwerken alsreedsvakersamen.De
samenwerking wordt echtersoms bemoei-

lijkt doordat niet allemodellen gecombineerd kunnen worden.
Deinstituten gaan nu werken aaneen
hoogwaardig modelinstrumentarium dat
goed toegankelijk is.Alseerstestap stellen
deinstituten eengroot aantal modellen aan
elkaar terbeschikking.Ookwordengezamenlijke richtlijnen voortoepassing,beheer
enonderhoud uitgewerkt. Het samenwerkingsverband kanoptermijn wordenuitgebreid met andereparrijen, f

DevertegenwoordigersvanAltena,RIKZ,RIVM,RIZA,S^OWA,TNOenWL/DelftHydraulicsnetnadeondertekening.

Omdeimplementatie en aansluitende
exploitatie zosuccesvolmogelijk te maken
moet hetprojectteam breed worden samengesteld.Vertegenwoordiging van betrokkenen uit alleverschillende procestypen is
noodzakelijk om rekening te kunnen
houden met onderlinge afwijkingen inde
afhandeling vanprocesstappen. Ookishet
gewenstdoor middel vaneengoed communicatieplan deniet direct betrokkenen voor
tebereiden opdekomst van het nieuwe
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