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ZOEKEN NAAR BALANS IN DE PRAKTIJK

genophetgebiedvansociale omstandighedenenmilieu(zietabel).

Duurzame ontwikkelingbijWaterleidingbedrijfAmsterdam

WLBheeft deambitieomin 2007voorde
thema'spositionering,'people'en 'planet'
niveauIVtebereiken,waarbij sprakeisvan
eenlangetermijnstrategie gerichtophet
bereikenvaneenbalans tussensocialebelangen,hetmilieueneconomische vooruitgang.De'stakeholderfocus' staat daarbij
centraal.WLB heeft invergelijking metcommerciëleondernemingen eenanderepositie
bij het thema'profit'. Erisgeenwinstoogmerkendusookgeen winstbestemming.
Voothet thema 'profit' richtWLBzichopde
stimuleringvandelokaleeconomieen 'community investment'door kennis-en technologieoverdracht aan ontwikkelingslanden.

Inhaarproefschrift vondecember2003 (ErasmusUniversiteitRotterdam)steldejudithKlostermann
datwaterleidingbedrijvennietwarmlopenvoorduurzaamheid.Datbegripisvolgenshaarsamen
metnatuurenmilieuvolledignaardeachtergrondgeschoven.Ditbeeldisnietjuist. Uitderecent
gepubliceerdeVEWINbenchmarkstudie'Waterinzicht2003'blijktdathetbijdewaterleidingbedrijvennietalleendraaitomeuro'senefficiency.Zoishetaandeelduurzameenergiebinnendesectorgestegenvanvijf tot25procent,wordt514procentvandereststoffen hergebruiktenwordtdeverdrogingenvernattingactie/aangepakt.Waterleidingbedrijven beherenruim 18.000hectare
natuurgebiedinNederland,waarvan84procentisopengesteldvoorhetpubliek.InhetVEWINWerkplan2005ishetproject'CorporateGovernance-Maatschappelijk VerantwoordOndernemen'
opgenomen.Doelisinvullingtegevenaandezebegrippenvoordewatersector.
Bijduurzame ontwikkelinggaathet om
hetvindenvaneengoedebalanstusseneen
gezondefinanciële situatie,een rechtvaardig
sociaalbeleidenzorgvoorhetmilieu:dedrie
bekendepijlers 'people,planet,profit'.Tegelijkertijd dientrekeninggehoudentewordenmet dewensenvanalle belanghebbenden:medewerkers,klanten,leveranciers en
eigenaars,maarookomwonenden, politici,
bestuurders,NGO'sen maatschappelijke
belangengroepen.Waterleidingbedrijf
Amsterdam(WLB)iséénvandebedrijven die
werkmaaktvanduurzaamheid.Dat blijkt
uit destrategieenkoers'Duurzaam Water'
(zieH 2 0 2003,nr. 17,blz.8-11),maar het
blijkt óókuitdepraktijk:de 'Duurzaam
Water'strategieenkoersisvertaaldnaar het
ActieplanDuurzameOntwikkeling20052007.

Oppapierspeelthetbegtip duurzaamheideencentralerolbijWLB.Maarhoezorg
jedathetinhoudkrijgt,hoegeefjeerinde
praktijk handenenvoetenaan?Enhoe
bereikje dataandachtvoor duurzaamheid
vanzelfsprekend wordtbijalhet handelen?
Wanthetgaatniet vanzelf
Eenbedrijfsbrede workshopwasbegin
2004hetstartpunt ombijWLBhet begrip
duurzaamheid concreteinhoudtegeven.
Daariseeneersteinventarisatiegemaakt
vanelementendieverbondenzijn met duur;ameontwikkeling.Tevensisin 2004een
ulmetinguitgevoerdominzicht te krijgen
indehuidigeprestatiesvanWLBophet
gebiedvanduutzaam ondernemen.

AdviesbureauDHVvoerdede nulmeting
uit aandehand vandeDuurzaamheidsscorekaart.EenrepresentatievegroepmedewerkersvanWLBvuldeeenvragenlijst indie
oponderdelenspecifiekwasgemaakt voot
watetleidingbedrijven.
Opeenschaalvan 1 tot 5,met daarbinnenvierniveausvanduurzaam ondernemen,haaldeWLBeenoverall prestatieniveau
van2,8.MetdezescorebevindtWLBzichop
niveauII:deorganisatievoldoetaanwetgevingengaatmeemet brancheontwikkelin-

ActieplanDuurzame Ontwikkeling Z005-Z007
Omhetgesteldeambitieniveau tebereiken,zijnaandehandvandeworkshopende
nulmeting 13 specifieke enconcreteverbeteractiesgeselecteerd voorverdere uitwerking.Dieuitwetkinggebeurt meteenprojectmatige aanpakmet helderedoelen,
acties,verantwoordelijkheden en resultaatverplichtingen.
Opvallendwasdatdeeerste inventarisatieuitdeworkshopgoedaanslootbijdeverbetermogelijkheden enaanbevelingen uitde
nulmeting.IndeorganisatievanWLBzijnde
medewetkerszichdusgoedbewust vande
stetkeenzwakkepuntenophetgebiedvan
duutzaam ondernemen.De13verbeteringen

NiveausvanduurzaamondernemenvolgensdeDuurzaamheidsscorekaart.
niveau

kenmerken onderneming

score

I

Internefocus:ondernemingbeheersthetprimaireprocesen
voldoetaansociale-enmilieuwetgeving. Kortetermijndenken
overheerstenondernemingisvoornamelijkgerichtopwinst
Focusopbrancheprestaties:ondernemingvoldoetaan
wetgevingengaatmeemetbrancheontwikkelingen (common
practice)ophetgebiedvansocialeomstandighedenenmilieu
Focusopdeomgeving:ondernemingvoldoetaanvigerende
wetgeving,commonpracticeenrichtinggevende internationale
standaardenenontwikkelingen op(deel)gebiedvanduutzaam
ondernemen.Onderneminghoudtverderookduidelijk
rekeningmet 'stakeholder'-wensen
'Stakeholderfocus':onderneming voldoetaanwetgeving,
internationalestandaardenen'sLakeholder'-verwachtingen.
Ondernemingheefteenlangetermijnstrategie,waarinde
balanstussensocialebelangen,hetmilieueneconomische
vooruitgangcentraalstaat.Ondernemingkanalsduurzaam
gekenmerkt worden.

1,0 - 1,9

II

III

IV

2,0- 2,9

3,o-3,9

4,o - 5,0

Meting duurzaamheid: vier thema's
positionering: Hoepositioneertdeorganisatiezichophetgebiedvanduurzaam ondernemen?
Hoe zietzij haarverantwoordelijkheidjegenspublieke enpersoonlijkebelangen?
'people':
Opwelkewijzegaatde organisatieommetdebelangenvandemedewerkersen
anderestakeholders?
'planet':
Hoeis deomgangmetzakenalsmilieu,ruimtegebruikenergieverbruik,biodiversiteit,grondstoffengebruik, afvalstoffen?
'profit':
Welketoegevoegdewaardelevertdeorganisatieaandemaatschappij enbetrokkenen?

sluiten zo goedmogelijk aanbijallopende
initiatievenenactiesenbijdeorganisatieontwikkelingen binnen hetbedrijf Deverbeteringen vormendekernvanhetActieplan
DuurzameOntwikkeling 2005-2007van
WaterleidingbedrijfAmsterdam.

Omderealisatievandeverbeteringente
borgenendevoortgangtemonitoren, wordt
explicietaangesloten bijde bedrijfsvoering
enbesturingswijzevanWLB. Vooriedere
actieiseenproceseigenaar verantwoordelijk
gemaakt. WLB maakt voordebeleidsontwik-

Inbeddimjvan het actieplanin debesturing-enrapponxyecydusvan WaterleidingbedrijfAmsterdam.
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keling,organisatieen bedrijfsvoering
gebruik vanhetINK-managementmodel.
Dit modelkenmerkt zichdooreenregelkring,waarinconsequentgeëvalueerd wordt
watdeorganisatiedoetenwelkeffectdat
heeft opdeondcrnemingsresultaten ende
waarderingdoorklanten, maatschappijen
medewerkers.Deprocesmatige aanpakende
regelkringvanhetINK-modelvormende
basisvandeWLB-besturing.DoorhetActieplanDuurzameOntwikkelingoptenemen
indezebesturing(zieafbeelding) staat duurzaamheidnietopzichzelf,maarishetingebedindebesturingsfilosofie van WLB.

Duurzaam Water in 2005
WLB isbezigverdereinvulling tegeven
aanhetbegripduurzaamheid, zoweldoor
hetconcreetinhoud tegevenalsdoor duurzameontwikkelingeenprominenteplaatste
gevenindebesturingscyclus.OokdewatersecLorisblijvend opzoeknaardebalanstussensocialebelangen,hetmilieueneconomischevooruitgang.Essentieelhierbijis
transparantieenhetdelenvankennis,resultateneninzichtenmetcollega waterbedrijvenenstakeholders.Daarom organiseert
WLB ditvoorjaar eenworkshopover duurzameontwikkelingindewatersector.
J.P. vander Hoek, G.Terpstraen
P.denOuden
(Waterleidingbedrijf Amsterdam)
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