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DeVEWIN-benchmark
HetopiniestukindevorigeH 2 0vanTonGraveland(oud-medewerkervanGemeentewaterleidin^enAmsterdam)overdebenchmarkinde
drinkwatersectorheeftMaartenGast,directeur
vanGWAvan1986tot2000,totdevolgende
reactieverleid.
Drinkwaterlevering aan huishoudens
kentgeenmarkt,schrijft TonGraveland.Dat
willenweooknietendatisinmiddels vastgelegdindeWaterleidingwet.Waarkomt in
zo'nsituatiedeimpuls toteen efficiënte
bedrijfsvoering vandaan?Voorzoverniet uit
hetbedrijfsmanagement zelf,uit het(politieke)bestuurofuit consumentenorganisaties.Vaakwordtdangekozenvooreen apart
toezichthoudend orgaan,zoalsdeOFWATin
Engeland,dat nieuwebureaucratie tot
gevolg heeft.
DeNederlandsebedrijven hebben deze
problematiek onderkend enzelfhet initiatiefgenomen toteen(vrijwillige) benchmark
omprestaties enkosten inzichtelijk endaardoorvergelijkbaar temaken,zowelextern
alsintern.Gekozen isvoorvier activiteitenvelden:drinkwaterkwaliteit, milieubelasting,dienstverleningenkosten.Dezelaatste
isinvelesoortenonderverdeeld. In mijn
ogenuitstekend beleiddatGWAvan harte
heeft toegepastenWLBblijft toepassen.
Beleiddatookresultaat lijkt tehebben.

Waterkwaliteit
IkbenhetgeheelmetGravelandeensdat
debedrijven ervoordienentezorgen dat
overalgoedenbetrouwbaar wareruitde
kraanendedouchekopkomt.Hetzoeken
naaréénkwaliteitsindex alsvergelijkingsgetalisbegrijpelijk, maarmoeilijk. Dezedoet
geenrechtaandeindividueleverschillen tussenproductiebedrijven enpompstations.De
spreidingsindicatie uitdederde benchmark
geeft eenhouvast omdaarperbedrijf verder
aandachtaantebesteden.Uiteraard scoort
WaterleidingbedrijfAmsterdam met twee
groteproductielocaties meteen(doorGraveland)uitgekiend pakket zuiveringstrappen
dan hoog:zeerweinigspreidingin kwaliteit.

Datwasvroegeralzoenisnu nogzo.Het
belangvanditdeelaspectiseenpunt datvan
ieder bedrijftelkensweeraandacht vraagt,
maardatmijns inziensterecht ineenrapportageopinternationaal niveau niet apart
genoemd wordt.
Om hetvoorkomen vanLegionellain het
Amstelhotelhieraan teverbinden,iswel
heelkortdoordebocht.Daarvoormoet meer
bekeken worden,zekerbijzo'n keurigmaar
gedateerd hotel.

Het beste water
IndeVEWIN-benchmark 2003 hebik
nergensgelezendatWLB hetbestewaterzou
produceren.Datisooknietzo.Bronnen in
bijvoorbeeld DrentheenTilburgleveren
waterdatalsflessenwatergebruikt kan worden.Datkanmet hetAmsterdamse water
nietzonder verdere behandeling.
Ineenonderliggendrapporthebikalleen
gevondendatdeAmsterdamse waterkwaliteitdeminstespreidingkent.Datditineen
momentvaneuforiegeleidheeft toteenuitspraakover'het bestewater'kaneenAmsterdammernietkwalijkgenomen worden.

Kosten vergelijking
Debenchmarkgeeft veelnuttige informatieoverkosten peronderdeelvande
bedrijfsvoering. Datiseenbasisvoordeverantwoordelijke managers omzichtebezinnenophun wijzevanwerkenenzichzelfte
vergelijken met anderen,uiteraard zonder
hetgezondeverstand enhet verantwoordelijkheidsgevoel teverliezen.Welom maatschappelijk verantwoordingafte kunnen
leggenoverheteigendoenenlaten.Alsmen
doorslaat met bezuiningsdrift, kan bijgestuurd worden.

Laboratoria
DatdeDGPW-bedrijven éénlaboratoriumgesticht hebben,hadeenaantal redenen:
• Drievandevierbedrijven hadden plannenomhun laboratorium tegen aanzienlijkekostentevernieuwenofuit te
breiden;
• Verbredingenverdiepingvanhet onderzoeksveldendeaanschafvan nieuwe
appararuur daarvoor;
• Benutten vanverdergaande automatiseringsmogelijkheden.
Tegenoverhetnadeelvandevergroting
vandeafstand totdevroegerecollega's staat
hetvoordeelvandeonafhankelijke positionering,hetgeendegeloofwaardigheid van
uitspraken voordebuitenwereld vergroot.

Directeuren
Kritiekopdekeuzevandirecteuren voor
waterleidingbedrijven behoort mijns
inziensnietinH 2 0geuit teworden.Ditblad
isbestemd voordemensen dieinde bedrijven,deschappen endebedrijfstak werken.
AlsGravelandzorgenopditpunt heeft,
dient hijzichtewenden tot bijvoorbeeld de
gemeenteraad vanAmsterdam,danweleen
beschouwing ineendagblad alsTrouwof
NRCteplaatsen.Danbereikthijdegenen die
daarovergaan.Betrokkenenzelfkunnen
zichnietofnauwelijks verweren.
Ditonderwerpbetreft overigens niet
alleendewatersector,maar kenteenbrede
maatschappelijke context,waarbij voorkeur
uitgesproken wordt vooreenmeer algemene
managementervaring boven vaktechnische
kennis.Eenmaatschappelijke discussie hieroverkanzekerrelevantzijn. f
Maarten Gast

Degemiddeldewaterkwaliteitvanalledeelnemendewaterbedrijvenvoldoetruimschootsaandenormenva1het
Waterleidmgbesluit.Vergelekenmet1997issprakevaneenverbeteringvangemiddeldewaterkwaliteitsindexeneen
afnamevandespreidingrussendemeetpunten.
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DOC
Dathetorganischstofgehalte (DOC)in
drinkwater zolaagmogelijk moetzijn om
nagroeiinhetnet tevoorkomen, ismede
dankzij DickvanderKooyalom bekend.Hoe
lagerdestebeter,liefstonder 2mg/l.
Omhet watervanWeesperkarspel met
zijn humuszuren opdiewaardete krijgen,
vraagtveelinventiviteit van technologen.
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