ACHTERGROND

WATERSCHAP REGGE E N DINKEL E N TWENTSE GEMEENTEN

HANTEREN BEDRIJFSKUNDIGE EN SOCIOLOGISCHE
THEORIEËN BIJ SAMENWERKING

Waardecreatieinde
(a£valwater)keten

Analyse vandeTwentse keten

Ongeachtwiedewaterketendienst levert,deburgermoethetgevoelhebbendatdegeleverdedienst
meerwaardisdanhijervoorbetaalt.Ditbetekentdatwaardegecreé'erdmoetworden.NaaraanleidingvanhetInterdepartementaleBeleidsonderzoekWaterisdoordekoepelorganisatiesvande
waterschappenengemeentenaangegevendatsamenwerking tussendeze overhedenhiertoemogelijkhedenbiedt.Tenbehoevevanstrategievorming isinhetvoorjaarvan2004binnendeTwentse
ajvalwaterketeneenactorenanalyseuitgevoerd.Deverschillentussendebestudeerdeactorenbleken
nietvandienaarddatzijsamenwerking indewegstaan.VoldoenderedenomteadviserendestrategievanhetwaterschapReggeenDinkelterichtenoplangdurigesamenwerkingindeajvalwaterketen.Hetwaterschaplegtdaarbijhetaccentopkostenreductieendegemeentenopwoongenot.Door
binnendesamenwerking dezeaccententeleggen,kangedurendelangeretijdwaardegecreêerdwordenvoordeTwentseburger.
Ondanksdevermeendevoordelen wordt
tijdens symposiaeninbeleidsstukken herhaaldelijk aangegevendatde samenwerking
indeafvalwaterketen onvoldoendetotstand
komt.Gebrekaanvertrouwen,eengering
ervaren noodzaaktotsamenwerkenenverschillentussengemeenteenwaterschap
wordenverondersteld hieraantengrondslag
teliggen.Twentelijkt inditopzicht nietaf
tewijken vanderestvanNederland.Een
vraagvanhetmanagement binnen WaterschapReggeenDinkelwasdanook'Hoede
samenwerking vorm tegevenvanuithet
perspectiefvandeklant?'.Normaliter wordt
eendergelijkevraagbeantwoord opbasis
vaneenanalysevandeactuele ontwikkelingenindeomgevingvandeorganisatieen
het nodigegezondverstand. Ditmaal
bestondechterruimte omnaastdereguliere
benaderingookbedrijfskundige ensociologischetheorieëntegebruiken bij beantwoordingvandemanagementvraag. Hiertoe
isdevraagveitaaldnaarde onderzoeksvraag
'Opwelkewijzekandesector waterketen
waardecreërenindeTwentse afvalwaterketenbinnen dewettelijke kadersendemogelijkheden vanhet afvalwaterakkoord?'

Waarde creëren
Waardecreatieishierbij gedefinieerd als
hetpositieveverschildatdeeindgebruiker
ervaart tussendeoplossingvanzijnprobleemendeprijs diedaarvoorbetaald wordt.
Dienstenindeketenlijken ogenschijnlijk
weinigmogelijkheden tebiedenom binnen
dezedefinitie tevallen.Voordegebonden
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klant heeft deketendienst veelwegvaneen
vanzelfsprekend iets,waarbij alleende prijs
belangrijk is.Ditzouerdanookvoorpleiten
omdegoedkoopsteaanbiederdedienstte
latenaanbieden.Eenwaterketenbedrijf sluit
aanbij dezegedachte.Inrecentediscussies
overdewenselijkheid van waterketenbedrijvenhebbenUnieenVNGechter aangegeven
dat hetzuiverings-enrioolbeheer beterin
handen vanwaterschap engemeente kunnenblijven,ditvanwegedekoppelingtussenwatersysteemenzuiveringendekoppelingtussenrioolbeheeren infrastructuur.
UnieenVNGstellenhiermeedatdeklant
doorsamenwerkingbeter bediend wordt
dandooreenketenbedrijf.Oftewel:het
waardeboddatdeklantbij samenwerking
wordtgedaan,isbeterdanhetwaardebod
dateenwaterketenbedrijf kandoen.

Ajb.1:

Bijnadereanalyseblijkt dathetbod,van
zowelhetwaterschap alsdegemeente,
bestaatuitwoongenot bieden tegeneenlage
prijs.Hierdoor ligthetvoordehand dat
doorintensivering vande samenwerking
waardecreatiemogelijk is.Enerzijdskan
doorsamenwerkingdekwaliteitvande
dienstverlening verbeteren,anderzijdskan
delastenstijging worden beperkt.

Samenwerking isgeennieuw fenomeen.
Innavolgingvanhetbedrijfsleven hebben
diverseoverheidsorganisatieseenontwikkelingingezetnaareennetwerkgerichte organisatie.Hierdoorzijn diversegoedonderbouwdetheorieënbeschikbaar omactorenin
deafvalwaterketen teanalyseren.Vooranalysevandeactoren inTwentse afvalwaterketen
zijndetheorievanhetsociaalsysteemende
contingentietheorie geïntegreerd.
Detheorievanhetsociaalsysteem
beschouwtinteractietussentweeactorenals
eensociaalprocesdatgekleurd wordt door
hetstrategisch,economisch,cultureelen
sociaalkapitaalwaaroverdeactoren beschikken.Dematewaarindeactorenditkapitaal
ontwikkeld hebben,bepaaltde mogelijkhedentotsamenwerking.Hoemeerdeactoren
quakapitaalopelkaarlijken, destemakkelijker zij samenwerking kunnen aangaan.
Samenwerking tussen actoren vindt
plaatsomdeeffectiviteit telaten toenemen.
Inhetuitgevoerdeonderzoekis effectief
gedefinieerd alshetcreërenvanwaarde.De
contingentietheorie steltdaternietéén
ultiem werkmodeloféén organisatievorm
bestaatomalsorganisatieeffectief te zijn.
Effectiviteit ishetresultaat vandemate
waarindeorganisatieendeomgevingop
elkaaraansluiten.Beschikkenoverveelkapi'
taalhoeft dusgeengarantie tezijn voor
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effectiviteit indevormvanhet creërenvan
waarde.
Hetmodelwaarinbeidetheorieën geïntegreerdzijn, isgeoperationaliseerd door
indicatoren tebenoemen voorhet kapitaal
endewaardecreatie.Strategisch kapitaal
bestaatonderandereuit hethebbenvaneen
visieendoelstellingen met betrekkingtotde
afvalwaterketen. Economischkapitaal hangt
samenmetinwoneraantallen, omvangvan
deinvesteringen enomvangvandeexploitatiebegroting.Cultureelkapitaalvloeitvoort
uithetgebruik vaneen managementmodel
v
°oraansturingvandeorganisatieende
matewaarininmultidisciplinaire projectteamswordtgewerkt.Sociaalkapitaal wordt
verkregendooreenpositieineennetwerken
nethebbenvanvertrouwen indepartners
binnendatnetwerk.Indicatoren voorwaardecreatieindeketenzijndelastenvoorde
Wantenhetwoongenot dathij ofzij ervaart
doorafname vandedienst.Genoemde indicatorenzijn uitgewerkt toteen vragenlijst.
°ezeisgebruikt ommedewerkersvan twaalf
Twentsegemeenten, alsmedevijfwaterschapsmedewerkers te interviewen.

Resultaten
Zowelhetwaterschapalsdemediane
gemeentehebbendeverschillende vormen
vankapitaalinvergelijkbare mate ontwikkeld(afbeelding 1).Opstrategisch,econo-

mischencultureelvlakbeschikthet waterschapoverietsmeerkapitaaldandemediane
gemeente.DemedianeTwentsegemeente
heeft echtermeersociaalkapitaaldan het
waterschap.Gemeentenblijken namelijk
meervertouwentehebbeninhet waterschap
danandersom.Bijhetwaterschapschorthet
nietaanvertrouwen inpersonen,maaraan
vertrouwen indegemeentelijke organisatie.
Eenverklaringhiervoorkanliggeninde
afhankelijkheid vangemeentelijke medewerkingdiedewaterschapsmedewerkers ervaren
bijrealisatievandewateropgaven.Een
afhankelijke actorkentbijinteractieveelal
enigeargwaanjegens deminder afhankelijke
actor.Deverschilleninkapitaalzijn echter
nietvandienaarddatzijsamenwerking in
dewegstaan.Versterkenvandesamenwerkingismogelijkdoordeovereenkomsten
verdertelatentoenemen,dushetkapitaalin
balanstebrengen.
Ondanksleefbaarheids- enklanttevredenheidsonderzoeken heeft geenvande
actoren informatie overhetwoongenot dat
degebondenklantenervarendoor afname
vandediensten inde afvalwaterketen.
Klachtendiegerelateerdzijnaandeze
dienstverlening,wordenwelnauwkeurig
geregistreerdenvormeneennegatieveweergavevanhetervaren woongenot.Het waterschapontvangtminder ketengerelateerde
klachtendandegemeenteenvraagteen

lagereprijs voordegeleverdedienst.Indien
inzameling,transportenzuiveringvan
afvalwater alséén afvalwaterketendienst
beschouwd wordr,danblijkt het waterschap
dusmeerwaardetecreërenindeketendan
demedianeTwentsegemeente.
Bijdegemeenten bestaatgeenlineaire
relatietussenenigevormvankapitaalende
gecreëerdewaarde.Dezeconstatering
strooktmetdecontingentietheorie enis
vooralrelevant indiengestreefd wordt naar
hetinbalansbrengen vanhetkapitaal.Om
desamenwerkingeffectief telatenzijn,is
binnen iedersamenwerkingsverband het in
balansbrengen vanhetkapitaal tebeschouwenalsmaatwerk.Het afvalwaterakkoord
biedtgoedemogelijkheden omdit maatwerkteleveren.

Conclusie
Kijkend naardeonderzoeksvraag blijkt
hetWaterschapReggeenDinkelwaarde te
kunnencreërenindeTwentse afvalwaterketendoorhetquotiënt vanwoongenot en
prijs tevergroten.Samenwerking metde
gemeenten biedt hiertoegoede mogelijkheden.Omlangdurigesamenwerking tot
stand tebrengen ishet wenselijk het
beschikbarekapitaal vangemeenteen
waterschap inbalans tebrengen. Hiermee
wordteenbasisverkregenvoor continue
waardecreatie.Het afvalwaterakkoord biedt
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daarbij demogelijkheid desamenwerkingre
formaliseren binnen dekadersdiehet watersysreemendewettelijkverankerdezorgplicht stellen.

Aanbevelingen
Dooruitwerking vanhet kabinetsbesluit
omtekomentotéénwaterketentariefoféén
waterketennota,zaloptermijn voordeklant
hetbeeldontstaan daterééndienst wordt
geleverdindeafvalwaterketen. Binnendeze
gezamenlijke waterketendienst kan het
waterschapdegrootstebijdrage leveren aan
dewaardecreatiedoor tezorgenvoorlage
kosteninhetzuiveringsbeheer.Zowelbij
waterschapalsgemeenten komen slechts
weinigklachten binnen diedirecttoegeschrevenkunnen wordenaanhetzuiveringsbeheer. Meerklachten betreffen situariesvanwateroverlast,overstortingen en
stank inbebouwdgebied.Gemeenten hebbendaarom meermogelijkheden dan her
waterschapomherwoongenot telatentoenemen.Ditlegitimeert voorhet waterschap
eenstrategischekeuzevooraandacht voor
kostenreductie.
Eengezamenlijke visievan bestuur,
management enmedewerkers van het
waterschap dientdekeuzevoorextraaandachtvoordekosten teonderbouwen.Deze
keuzekanoperationeelwordengemaakt in
een werkmodel.
Standaardiseren, automatiseren, optimaliserenvanwerkprocessenen voorkomen
vanverspillingzijn hierbij kernbegrippen.
Alseersteinvullingvan hetwerkmodelisop
basisvanhetuitgevoerdeonderzoek reeds
eenfunctionele strategieopgesteld,welke
hetkarakter heeft vaneen stappenplan.
Urgentiecreëren
Eendoorbeideactorenervaren urgentie
omtegaansamenwerken iseen voorwaarde
omsamenwerkingvandegrond te krijgen.
In-enexternzalvanuit het zuiveringsbeheerhetbestaanvandezeurgentiegecommuniceerd worden.Devoorziene stijging
vanlokalelastenenhetremmendeeffect dat
samenwerkendaaropkanhebben, vormen
sameneenkrachtig argument.
Optimalisatiestudiesuitvoeren
Reductievaninvesteringsniveaus is
mogelijk doorinoptimalisatiestudies investeringenvanwaterschapengemeenteop
elkaaraftestemmen,binnen deruimte die
hetwatersysteem daartoebiedt.Eengezamenlijk project datresulteert ineenkostenbesparingzalherwederzijdse vertrouwen
laten toenemenendraagtdirectbijaande
waardecreatie.Doorhetplukkenvandit
laaghangende fruit wordteenbasisgelegd
voorintensievere samenwerking.
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Ajvalwaterakkoordeninvullen
Hetresultaatvande optimalisatiestudie
wordtpetgemeentevastgelegd ineen afvalwaterakkoord.Daarnaastwordenook afsprakengemaaktdiegericht zijn ophetin balans
brengenvanhetbeschikbarekapitaalin het
betreffende samenwerkingsverband. Hiermeewordt afgeweken vangroslijst inde
'Handreikingafvalwaterakkoord' vande
UnieendeVNG.Berreffende groslijst bevat
veelafsprakendieinTwentealineenaansluitvergunninggeregeldzijn (HzOnr.21
uit 2002).Bijhet inbalansbrengen vanhet
beschikbarekapitaalmoet bijvoorbeeld
gedacht wordenaanafspraken met betrekkingtotgezamenlijke visievorming,klanttevredenheidsonderzoeken (strategisch en
sociaalkapitaal)enhetbeschikbaar stellen
vanspecialisten ofprojectleiders (cultuteel,
sociaaleneconomischkapitaal)voorgezamenlijkeprojecten indeketen.

Implementatie
Niethet hebbenvaneenstraregieisde
sleuteltotsucces,maarde implementatie
etvan.Inmiddels worden door Waterschap
ReggeenDinkeldanookactiesontplooid in
lijn met degedane aanbevelingen.
• Dezewinter wordtdorr bestuur,
managementenmedewerkerseenwaterketenvisie/-strategie opgesteld.Deaanbevelingtotextraaandacht voor kostenreductiekanhierineenplaats krijgen;
• Interneenexternecommunicatieover
dewenselijkheid van samenwerking in
deafvalwaterketen isreedsopgepakt en
zalgeïntensiveerd wotden;
• In30procentvandeverzorgingsgebiedenvandeTwentsezuivetingen zijn
optimalisatiestudies opgestart.Deze

wordenin 2005of2006afgerond inde
vormvaneenafvalwaterakkoord. Voor
dekomendejaren iseen programma
opgesteldvooruitvoeringvanoptimalisatiestudiesenhetopstellenvan afvalwaterakkoorden indeoverigeverzorgingsgebieden;
• Samenmerdegemeenten ishet initiatiefgenomen tot hetformeren vaneen
'Twentswaternet':een kennisuitwisselingsnetwerkomdeinformele contacten
endaarmeehet wederzijds vertrouwen
reversterken.
Kijkend naarinvesteringen alsbepalendefactor voordezuiveringslasten, wordt
verwachtdatimplementatie vandevoorgesteldestrategieindeperiodetotenmet2008
tenminste zalresulteren ineen besparing
van 1,7miljoen euroophetgeraamdeinvesteringsniveau van21,5miljoen eurovoor
aanpassingvanzuiveringsrechnische werken.Exploitatieenlangetermijnvoordelen,
alsmedereductievanhet gemeentelijke
investeringsniveau, zijn hierbij buiten
beschouwinggelaten,maar zullen zeker
optteden.
Debeperking andelastenstijging die
hetwaterschaphierdoorrealiseert,draagrbij
aandewaardecreatie indeTwentse afvalwaterketen.Toekomstige (ketenbrede) benchmarksmet een klanttevredenheidscomponentzullen inzichtelijk makenof
implementatievandegeadviseerde stratège
indeTwentseafvalwaterketen tot continue
waatdecreatieleidt,«[
Tom Voskamp
(Waterschap Regge en Dinkel)

