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"Centraalaansturen en
1 tf
regionaaldoen
Demeestspectaculaire/mieindedrinkwatersectorheeftzichdeafgelopenjaren inhetnoordenen
oostenvanNederland voltrokken.DoorhetsamengaanvanNuonWater,WaterleidingmaatschappijGelderlandenWaterleidingmaatschappijOverijsselisVitensgevormd,hetbedrijfdatnude
drinkwatervoorzieninginFriesland,Overijssel,Gelderland,deNoordoostpoldereneenaantal
gemeenteninDrentheverzorgt.DegrootstespelerophetnationaleveldmetjosvanWinkelenals
voorzittervandeRaadvanBestuur.Onderstaandeenverslagvaneengesprekmethemopde
15eetagevanhetkantoorgebouw LaTouraanderandvanApeldoornmeteenwijdsuitzichtover
hagebiedtussenhetApeldoornsKanaalendeIJssel.
KenjeinmiddelsheelVitens,allemedewerkers,
allevestigingen?
"BijVitenszijn opditmoment eenkleine 1.050mensen indienst,deongeveer100
inleenkrachteninbegrepen.Demeesten ken
ikwelvangezicht,voorhetonthouden van
namen ligtdegrensbijeenpaar honderd.
Metgrotegroepen hebjealsvoorzittervan
deRaadvanBestuur inhetdagelijks werk
normaliter geenenkelcontact,dan ishet
onthouden vannamen moeilijk.Vande80
productiebedrijven kenikdegroteallemaal,
dekleinereniet.Inelkgevalkenikalleplekkenwaarmensen werken."
Isdeprovincialeindelingnogindestructuurvan
Vitensherkenbaar?
"Indenabije toekomst hebben wein
elkeprovincieeenregionaal hoofdkantoor:
inLeeuwarden,Zwolleenindetoekomst in
Arnhem.Denu nogbestaande kantoren in
VelpenDoetinchem wordeninArnhem
samengevoegd. Dezeregiokantoren zijn verantwoordelijk voordehele drinkwatervoorziening,vanbrontot tapkraan inde
betreffende provincie.Daarnaastzijn de
grotecentralestafsectoren overdezekantorenverdeeld.DeinkoopzitinZwolle,kwaliteitsonderzoek enwatertechnologie bijvoorbeeld inLeeuwarden.Opdeze manier
houden weeengoedeaansluiting metde
provinciale besturen.Hethoofdkantoor in
Apeldoorn isklein.Wezitten hiermet zo'n
30medeweikers:deRaadvanBestuur ende
centralestafophetgebiedvanP&O,Finan
ciën,Communicatie en Internationaal."
HebbenjuHienubereiktwatje metdezefusie
dachttebereiken?
"Dewinstdieje meteenfusie alsdeze
kunt bereiken,haalje eruit alsjeallewerk12 | H 2 0 # 91005

HoudtVitensallegrondwaterwinningenofdenkt
Vitensoverbijvoorbeeldaanvullingmeteengroot
oppervïaktewaterproductiebednjfindetoekomst?
"Neen,wijblijveneengrondwaterbedrijf
Alsbronheeftgrondwateronzevoorkeur.In
Friesland ismaarinéénderdevandeprovinciezoetgrondwaterbeschikbaar,derestis
brak.Daarziejevanoudseenkleinaantal
grotewinningen.InOverijsselenvooralin
Gelderlandhadiederdorpzijneigenbron.
Wegaandekleinstewinningen,benedende
miljoen kubiekemetetperjaar sluitenzodra
daaringeïnvesteerdmoetworden.Verder
gaanwezuiveringen meerclusteren, bijvoorbeeldalswecentraalgaan ontharden."
"Nieuwewinningen verwacht ikniet,
onzeafzet isheelstabiel:inGelderland constant,inOverijssel eenlichtedaling,in
Frieslandenigetoename.Indeindusttiewaterleveringzieikookweinigbeweging.We
hebbennauwelijks grote waterverbruikers
inonsgebiedendieerzijn, hebben hun
waterhuishouding vergaandgesaneerden
geoptimaliseerd."

processenoveralstetkuniformeert. Anders
heeft eenfusiegeenzin.Debedrijven zijn
welverschillend,maarde werkprocessen
zijn overal hetzelfde.Datkunje lerenvan
bedrijven alsdeHema,BlokkerofAlbert
Heijn. Hethoofdkantoor inZaandam
HoekwamVitensuitdelaatstebenchmark?
bedenktwelkeproducten,opwelkeschap"Quakostenzittenweinhet midden.
pen,waarindewinkelkomen testaan.Daar
Maar
onsprobleemmetdehuidigebenchheeft delocatiemanager inMaastricht of
mark
is,datdezevootonsnietmeerechtreleDenHeldetnietsovettezeggen.Dieneemt
vant
is.
Debenchmarkisopgezetmet twee
welzijn eigen personeelaanenisverantdoelen:
transparantie naardeoverheidenverwoordelijk voorhetrunnen vanzijn winkel.
schaffen
vanintern vergelijkingsmateriaal.
Ookvoorhet resultaat."
De
eerste
doelstellingiszondermeergehaald.
"Webestaandriejaar alsVitensenwe
De
tweede
isvooronszelfhetmeestintereshebbennuéénklantenproces,één afdeling
sant,
maar
wijzijnnietmeertevetgelijken
inkoop,éénlogistiekproces,één magazijn,
met
de
Nederlandse
collega's.Daaromisinde
ééntypewatermeter, éénLIS,éénengineetoekomstdeelnamevan
ring,etc.Groepen monbuitenlandse bedrijven
teursworden centraal
nodig.DeVEWINwerkt
aangestuutd.Vastper"'Eenheidvan
daaraan."
soneelop pompstations
werkprocessen,
"Maarookmoeten
komtsteeds minder
we
naar
andere branvoor.Debeoogdebespadaar
zit
de
wins
f
ches
kijken.
Hoewerringhebbenwe
ken
de
callcenters
van
gehaald:32miljoen
banken
en
verzekeringsbedrijven?
Hoe
vereurojaarlijks opeentotaalvan340miljoen
loopt hun internetservice? Hoecommunieuro.Enheteindevandebesparingsmogeceert
ineengroot bedrijfdeRaadvan
lijkheden isnogniet inzicht,terwijlje
Bestuur
metelkeindividuele medewerker?
alleenmaar kunt bezuinigen opdeoperatio
Bij
TNT-Post
bijvoorbeeld heeft men metal
nelekostendieeendeelvandetotalejaardie
duizenden
postbodestemaken,grotenkostenzijn. BijVitensgaathetomongeveer
deels
nog
parttime
medewerkers ook.Daar
de helft."
hebben
de
medewerkers
nu deplichtgekre"Onzeschaalheeft groteinvloedopde
gen
de
informatie
te
halen.
Niet brengen,
kosten.Centraalaanstutenovetdeprovinmaar
halen.
Elke
dag
even
kijken.
Iedereenis
ciegrenzen heenenregionaal doen,dat isde
verbonden
met
een
PC-programma,
iedereen
formule waardewinst inzit.Daar hebben
moet
toegang
hebben
tot
internet.
Voor
een
weontzettend veelaandachtaan besteed,
ieder
moet
daat
een
positieve
'drive'
aan
zitwantdezewerkwijze moetookaanvaard
ten.Deinformatiepakketten worden daarop
worden inhetbedrijf Aansturen enaanafgestemd.
Eentotaleomslagindenken.
vaarden,beidezijn nodig."
Daarkunnen wenogveelvanleren.De

grondwaterbedrijvenkan,maar isniet
nodig.Het isookgeenbezwaar.Alsverzorgingsgebieden aaneensluiten, isdesynergie
groter,maarookdatisgeen noodzaak.
Bedrijven voorzo'n vijfmiljoen inwoners
zoudengoedzijn.Wijstaanopenvoorverderefusies, maar datkanalleenopbasisvan
vrijwilligheid. Het streven ofdevisieom
groter teworden,zieikeigenlijk overalwel.
Politiekewilofeigeninzicht vandirectiesof
commissarissen isnodigomnu verderte
komen.Belangrijkevraagisookhoeweverdergaan metonzegezamenlijke instituties
alsdiedrieofvierbedrijven eenmaal_
gevormdzijn.Hoekijken wedanaantegen
deVEWIN,hetKiwa,deWWBendeReststoffenunie? Datisnogeenopenvraag."
"Hetnieuweontwikkeltzichal.In
Leeuwarden isWetsusontstaan,een samenwerkingvanVitens,ensindskort ookGroningen enDrenthe,metde universiteiten
vnnWageningen,TwenteenDelft, metdeelnamevangrotebedrijven alsUnilever,Shell
enNuon.Gesteund met noordelijke ontwikkelingsgelden."
"Wetsusdoetwetenschappelijk onderzoekopeenvijftal afgebakende gebieden,
heeft nu al17promovendiaanhetwerken
wilerindetoekomst 25hebben.Samenwerkingmet hetKiwazougoedvoorde bedrijfstakzijn. Erwordt overgeschakeld opandere
technieken.Datwordt voordehele bedrijfstakvanbelang.Niet bangzijn, maar meedoen!"

svanWinkelen(foto:MichelleMuus).

monteur indeauto,dievanhuisuit werkt,
iseenbegin.Demensen trekken het been
bij,deweerstand ebtweg.Maarerkan nog
veelmeer."
HeeftVitensperprovincienogeenapart tarief?
"Bijdefusie isafgesproken in vijfjaar
naarééntarieftegroeien.Wezijn nu halverwege.Detariefsvergelijking indebenchmarkzegtoverigensnietveel.Erkomt niet
innaarvorenhoedestaatvandevoorzieningen is.Hoegroot ishetpercenragevervangingsinvesteringen? Hoeveelwordtgereserveerdvoorgrotevervangingen ofrenovaties?
Alsjedat nietopordehebt,komjeeens
jezelftegen.Kijkmaar naardeproblematiek
vanderioleringskosten bijdegemeenten.
Dathet bedrijfmethetlaagstetarief'best in
class'zouzijn,slaatdus»chtnergensop."
Hoekijkje aantegendevormingvanwaterketenbedrijven?
''In hetVitens-gebied hebbenwete

maken met tienwaterschappen. InGelderlandzitten weineenprovinciale stuurgroep
dienietopstructuurwijziging uit is,maar
welprobeert samenwerkingsvoordelen in
beeldtekrijgen. InFriesland bestaatAquario,eigendom vanVitensenhet Wetterskip
Fryslân.Ditbedrijfverzorgtnu voorzes
Friesegemeenten hetbeheervanderiolering
opbasisvanlangjarige contracten.Eenvorm
vanontzorging.InOverijssel kijken weook
naarsamenwerkingmetde waterschappen.
Eenfusie zoalsinAmsterdam ziterbijons
niet in."
HoeziejedeverdereontwikkelingvandewatersectorinNederland?
"Devormingvangrotebedrijven isgoed
voordeklant.Grotebedrijven kunnen efficiënterwerken.Hetaantalklanten staat
daarbij centraal.Hetsynergievoordeel zit in
deoverkoepelendesystemenenindecentraleaansturing.Anderevoordelenzijn secundair.Combinatievanoppervlaktewater- en

Vitensheefteenlan.ge^rensmetDuitsland.Denkt
VitensweleensaanfusiemeteenDuitsbedrijf?
"Daarzieikniets invanwegehet grote
cultuurverschil.Maarinternationale ambitiehebben wezekerwel.Werichten ons niet
ophetverkrijgen vanconcessies,maarop
hetsluiten vanmanagementcontracten. Wij
bieden aanhet(zonodig)bouwen enleiden
vaneenwaterleidingbedrijf vooreenbepaaldetetmijn.Dezeismeestal korterdan bij
eenconcessieverlening.Wijbetalengeen
investeringen,werealiserenen organiseren
zewel."
"Wijwerken nu zoinParamaribo,een
uitvloeiselvandevroegeretwinning van
WMO.Wehebbenookeencontractgesloten
inMozambique voordebedrijfsvoering van
dewatervoorzieningvanvijfprovinciestadjesmet in totaal 250.000inwoners.De
begrenzingzitvooronsnu noginhet aantal
medewerkersdatwehiervoor beschikbaar
hebben.Webezinnen onsnogoverhoewe
hiermeeverdergaan.Maardevraagontwikkeltzichendatisheelinteressant." f
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