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TERGROND

Ondersteuning
planning en controle
bij waterschappen
vraagt integrale
aanpak

Prestatiegerichtwerkenenbenchmarkingzijn
steedsvakergehoordetermenbijwaterschappen.
Bijprestatiegerichtwerkenhoorthetstructureel
metenvandeprestatiesendeinbeddinghiervan
indecyclusvanplanningencontrole.Maarwat
zijndeprestaties?Hoekunnendezemeetbaar
gemaaktworden?Hoekanditin hjngebracht
wordenmetdedoelstellingenvandeorganisatie?Hoezorgendewaterschappenervoordatde
mensenerookechtmeegaanwerken?Netals
veelanderenwerdwaterschapNoorderzijlvest
metdezevragengeconjronteerd.Dooreenpragmatischeenintegraleaanpakisnudewegingeslagennaareenstructureleverbeteringvanhet
plannenencontrolerenvanaktiviteiten.
Doordeactiviteitenvan waterschappen
beter testructureren isdetijd dienodigis
voorhetmakenvan managementrapportagesgehalveerd,evenalsdetijd dieleidinggevendenbestedenaanweinigproductievediscussies.Hierdoor kunnen zijzichmeeren
beterconcentrerenophetechtewaterschapswerk.Heteffect isdaarnaastdat de
budgetbeheersing meeraandacht krijgt in
deorganisatieendatdaardoor doelmatiger
gewerkt wordt.

Knelpunten
Deverbeteringdienu isdoorgevoerd,is
echternietzonder slagofstoottot stand
gekomen.Het traject isooitbegonnen met
eengrootscheepseinventarisatie vande
informatiebehoefte onderalle leidinggevenden.Ditleiddetoteenlijst met 580prestatieindicatoren.Vervolgensisdeorganisatie na
gaandenkenovereenhulpmiddelomdaadwerkelijk tegaansturen met behulp van
dezeprestatie-indicatoren. Hierbij kwam
men alsneltotdevolgendetweeconclusies:
erwasgeenstructuur aanwezigindegrote
hoeveelheid indicatoren ende informatievoorzieningdiendeverbeterd teworden.
Hetaantal indicatoren istehoogom
doelmatigoptekunnen sturen.Deindicato:enmoeten ookonderdeelzijn vaneenvisie
opdeaansturing vandeorganisatie.Voor
waterschapNoorderzijlvest isdezevisie
gevatinhetWaterschapSturingen Informait) I H20ff42005

tiemodel,kortwegWIS,waarin uitgangspunten voordebesturingvandeorganisatie
zijn opgenomen.Belangrijke uitgangspuntenvanhetWISzijn integratieen structurering vanhetbestuurlijke en bedrijfsmatige
proces,integraalmanagement endoelgericht enkostenbewust sturen door middel
vaneenbetereplanningencontrole.
Omeenbeteresturingconcreetvorm te
gevenmoestdeinformatievoorziening vanuithetmanagement verbeterd wordenen
eendegelijkeIT-omgevingopgezet worden.
Hierbij werdprioriteitgegevenaanhetverbeterenvandeplanningencontroleende
matewaarinditwordt ondersteund binnen
hetwaterschap.Beslotenisomde informatievoorziening teverbeteren metNavigus,
eenmanagementinformatiesysteem met een
branchemodeldatspeciaalvoordewaterschappen isontwikkeld. Het ondersteunt
nietalleendeplanningencontrole binnen
dewaterschappen, maar ookdebeheersing
enrapportageoverprimaireprocessenals
zuivering,onderhoud vanwatergangen en
heffen eninvorderen.Hetuitgangspunt is
datopbasisvanproducten (hiervoor wordt
binnen dewaterschappen hetBBP-model
vandeUniegebruikt)gestuurd wordtofhet
nu omcapaciteit,productieenprestatiesof
ombudgettengaat.Inhet managementinformatiesysteem wordendanookgegevens
uitverschillende bronsystemen gecombineerdomdeintegraleinformatiebehoefte te
kunnen ondersteunen.
BijhetWaterschapNoorderzijlvest was
deeerstebelangrijke stapdushet sluitend
krijgen vandecyclusvanplanningencontrole.Managersmoetenondersteund worden
omhun planningen,rapportagesenanalyses
gemakkelijk ensnelsamentestellen.

tie.Hetvoordeelvandezebeperktekeuzeis
dathet mogelijk isomhetmanagement te
latenwennen aannieuwe rapportagevormenopbasisvaneeninformatiedomein. De
uniforme rapportagewordtperafdeling en
persectormet eendruk opdeknopgegenereerd,uiteraard welnadatde informatie
bekekenisdoordemanagereneventueel
voorzienvanuitlegdoorde budgetverantwoordelijke.
Eentweedebelangrijkvoordeelvoorde
keuzevanfinanciële informatie isdatophet
vlakvanbudgetbeheersing een verbetering
doorgevoerd is.Hiermeewordt invulling
gegevenaanhetstrevennaarmeerkostenbewustzijn. Opditmoment wordtdecyclus
uitgebreid metpérioneleen ureninformatie.
Laterditjaar wordt invullinggegevenaan
hetbenoemenvande prestatie-indicatoren.
Bijdeingebruikname vaneen nieuw
informatiesysteem isdetechniekvaakniet
debeperkendefactor.Veelbelangrijker ishet
omaandacht tebestedenaan belangrijke
randvoorwaarden alstrainingen instructie,
hetactueelhoudenvan informatiesystemen
enhetverbeteren vaneenaantalorganisatorischeaspecten.Een informatiesysteem
wordtimmersnietgebruikt alsdegebruikerserdemeerwaardenietvaninzien.De
gepresenteerde informatie moetjuist, tijdig
envolledigzijn. Omhieraan tevoldoen,is
reedsbijaanvangvandeimplementatie van
Navigusaandacht besteedaanhet beheer
vandeinformatievoorziening. Hierbij moet
nietalleengedachtwordenaan technische,
maarookaanbedrijfsmatige ondersteuning.
Tijdens deinrichting isveel aandacht
besteedaanaanpassingen vandeadministratieveorganisatieenhetonderling afstemmenvanaanwezigeinformatiesystemen. De
beheerdersspelenookeenzeer belangrijke
rolinhetgevenvaninstructies.

Gefaseerde aanpak
Ineersteinstantieiservoorgekozen om
dituit tevoerenvoordefinanciële informa-
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Naviguswordt opditmoment voornamelijkgebruikt omdeplanningen rappor-
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tagesteondersteunen enomanalyses te
maken.Dithoudt indaterviermaalperjaar
eenpiekmoment inhetgebruikvanhetsysteemis.

Volgende fase
Omdemeerwaarde teverhogenzalhet
informatieaanbod verbreed worden, bijvoorbeeldindevormvanverzuimoverzichten en
hettoepassenvanscorecards.Alsideaalplaatjegeldtdathetbesprekenvandestandvan
zakenaandehand vandeprestatie-indicatorenenmet behulp vanactuele, betrouwbare
encompletemanagementinformatie een
vastonderdeelwordt vanelk managementoverleg.
Dekomendetijd ligtdeuitdaging bij
hetinbedden vande prestatie-indicatoren
binnendeplanningencontrole.Alsdeorganisatiehierinslaagt,iseenflinkestapgezet
inhettraject vanresulraatgerichten kostenbewustwerken.Omdittebereikenzullende
indicatoren ingedikt wordenen verwerkt
worden ineenWIS-doelstellmgenboom.De
vraagdaarbij isofvanbovenofvanafonder
invullingmoetwordengegevenaandeindicatoren.Hetwaterschapsbestuur zaleigen
Prioriteitenstellenendeuitvoeringendaarmeederapportagezaldaaropmoeten aansluiten.

ambitieniveau vandeorganisatie.Aande
anderekantwerktverbeteringvande informatievoorziening alskatalysator voorverbeteringenbinnen deorganisatie.Eenoptimaalresultaatwordtbereiktmeteen
projectaanpak waarinde einddoelstellingen
duidelijk zijn,maarwaarinmet het tempo
endeaanpakflexibelomgegaan kanworden.

Conclusie
Waterschappen willenmeerprestatiegericht werken.Prestatiesmoeten meetbaar
wordengemaaktenermoetopworden
gestuurd.Ditbetekentdatbinnendeorganisatieeenstructuur vandoelstellingen,
prestatie-indicatoren, planningencontrole
eninformatievoorziening moet worden
opgezet.Hetbetreft dannietalleen informatieoverdegeleverdeprestaties,maarook
overdetebestedenmiddelen omdezepresratiestekunnen realiseren.Het integreren
vandezeinformatiebehoeften moetzooptimaalmogelijkplaatsvinden, waarbij
gebruikwordtgemaakr vaneenpragmatischegefaseerde aanpakomhet trajecr
beheersbaar tehouden, f
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Dekunst isomde managementinformatievoorziening meetelatengroeienmet het
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Hetstunngs-eninformatiemodelvoordewaterschappen.

INFORMATIE

Cursus over
analyseren en
kalibreren modellen
Ommodellenvoornatuurlijkeprocessentebouwendieaccuraatzijn,iskalibratienoodzakelijk.Maarhetkalibrerenvanmodellenkanbuitengewooningewikkeldzijn.Daarom,geven
MaryHill,HowardReevesenFrankSmitsop
1,2en3junidedriedaagsecursus'Modelsensitivityanalysis,dataassesment,calibrationand
uncertainty evaluation'.
Dezecursusisbedoeldvooriedereendie
metmodellenwerkt.Vandecursisten wordt
verwachtdatzealkennishebbenvanhet
(water)systeemdatzewillen modelleren.De
methoden enrichtlijnendiezehier leren,
zijn toepasbaar opelkwetenschappelijk- en
ontwerpvelddatgebtuik maaktvanopwiskundegebaseerdemodellen.Hoewelde
voorbeelden overgrondwater zullengaan,is
kennisvanMODFLOWniet noodzakelijk.
Naafloop vandezecursuskunnen de
deelnemersschatten watdewaarden van
parameters kunnen zijn aandehand vande
beschikbaregegevens,kunnen zeproblemen
met kalibrerenzien,hetmodelevalueren en
deonzekerheden inscharten enhet belang
vannieuwegegevensvoorhetmodelénde
uitkomsten kwantificerei,. f[
Deelnameaandezecursuskost700euro.
MeerInformatieoverdeinhoudenhetre,gistrarieJormulieristevindenopinternet
(www.(gec.uu.nl/hydro!o1gy/modsens/
modsens.htm).
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Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010)4274165.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform, f
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