ACHTERGROND

VERGELIJKING OVER VOLLE BREEDTE QUATAKEN

Eersteervaringenmet
prestatievergelijking
bij waterschappen
Prestatievergelijking vormteengoedebasisomoverheidsorganisatiestebesturenenpubliekeverantwoordingafteleggen.Waterschappenzijndoorhunrelatie/beperktetaakpakketgoedtevergelijken.
Daarom heefteenaantalwaterschappensamenmeteenconsultantdeprestatievergehjking 'IPwater'opgebouwd.Dekernhiervanvormteenkosten/prestatiematrix,diehetverbandtussenresultatenenkostenineenlogischverbandplaatst.Natweejaarervaring kanwordengestelddatIPwatereenwaardevolinstrumentis,maardathetontwikkelenvaneenbeperktaantalrepresentatieve
prestatie-indicatoren nognietisafgerond.Zoweldoorhetdatabestandalsdoordemanierwaarop
waterschappenderesultatengebruikenvoorprestatieverbetering, levertIP-watereenbelangrijke bijdrageaanprestatieveranrwoording.
Overheidsorganisaties voerenhun taak
uitmetgelddatdeburger heeft opgebracht.
Maardeburger heeft géénvrije keuzewaar
hetgaatomuitvoeringvanoverheidstaken.
Daarom bestaatdemocratische controle.
Kostenbeheersingkomtbijdeoverheiddan
ookanders totstanddanbijbedrijvendie
moeten concurreren opdemarkt.Prestatievergelijking wordtalgemeengezienalshét
instrument datbijdeoverheid-bijhetontbrekenvan'detucht vandemarkt'-voor
kostenbeheersing kanzorgen.Waterschappenhebben hetalsfunctionele overheid,
belastmeteenbeperkt aantal taken, relatief
gemakkelijk. Daarom iseenprestatievergelijkingsinstrument daarkansrijk.Naeen
aantaljarenvanvoorbereidingeneninitiatieven isin2003 doorDeloitteinsamenspraakmetdeUnievanWaterschappenhet
roject voorprestatievergelijking vanWaterhappen gestart: IP-water.
IP-water isnietheteerste vergelijkingnstrument vandewaterschappen.Sinds
2000bestaataleenbenchmark zuiveringsbeheer,diezichrichtopdedeeltaak zuiveren
vanafvalwater. Daarnaast kennen dewaterschappen ookdebegrotingsvergelijkingdie
zich richtopvergelijkingvandevoornemens(begrotingsambitie).IP-waterisechter
eeninstrument datprestatiesoverdevolle
breedtevandewaterschapstaken vergelijkt.

-water
Devergelijking isgebaseerdopdejaarreening.Gebruik isgemaakt vanervaringen
uit hetverledenendealbestaande benchmarkzuiveringsbeheer. Debehoeftesvan
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hetmanagement staan centraal,maarinde
ontwikkeling vanhetinstrument wordt nu
ookdeuitdagingopgepaktomdebestuurlijkeinformatiebehoefte explicieter inbeeldte
brengendoor bestuurdersactiefmeetelaten
denken.Hetblijkt datdezebehoefte zich
moeilijklaat combineren.
IndeaanpakvanIP-waterisditvertaald
ineenontwikkelingstrategie,waarbij prestatiesenfinanciën wordengecombineerden
resulterenineenBalancedScoreCard(BSC):
eensystematiek waarin naar verschillende
aspectenvandetaakuitvoering wordtgekeken,ooknaardewaarderingdoordemaatschappij.Gekozenisvooreengroeimodel.
Financieelbetekendeditdatweliswaar inde
vollebreedtevandejaarrekening deinkomsten-enuitgavenspecificaties inbeeld
gebrachtgingen worden,maardanwelop
hetglobaleniveauvandetien beleidsvelden.
Deverfijning isverdergezochtineen
onderscheid ininvesteringenenexploitatie
perbeleidsproduct (enhetgelijkschakelen
daarvan)eninkostensoorten:personelekosten,diensten dooiderden,materieelenoverigeéndetoevoegingen aanvoorzieningen.
Begonnen ismetdeprestatiekant,gerichtop
de bedrijfsvoering.
Inditkader iservoorgekozenomIPwatereerstvanuithet perspectief'processen'
teontwikkelen endeandere perspectieven
nogevenbuiten beschouwingtelaten.Om
totdebelangrijkste prestaties tekomen, zijn
degeneriekedoelstellingen perbeleidsveld
bepaaldenvertaaldnaar kritische succesfactorenendedaarbijbehorende prestatie-indi-

catoren.IP-water richtzichineerste instantieopvijfvandetienbeleidsvelden.Gekozen
isvoordiebeleidsveldendiehetmeest substantiëledeelvanhetwaterschapswerk vertegenwoordigen endievoldoende homogeen
zijn omindicatoren voorteontwikkelen.

Op zoek naareen nieuwe inhoud
Aandebedrijfsvergelijkingoverdejaarrekening 2004hebben 15deelnemers meegedaan.Hetjaar daarvoor warendirernegen.
DerapportagesvanIP-waterzijn sterkvisueelingericht omjuist hetaccentteleggenop
dereikwijdte waarindeovereenkomsten en
verschillen tussendedeelnemers liggen. De
ervaring leert namelijk dathetaccentbijde
deelnemers(enmernamedebesturen) sterk
ligtophetbeoordelen vandeeigenplaatsin
derangordes.Gerichtophetvergelijkenvan
debedrijfsvoering isgezocht naar beelden
dievooralhetmetenenvergelijken vergemakkelijken.
InIP-water isnadrukkelijk geprobeerd
eencombinatie tevinden vandekostenper
eenheidendeprestaties.Deredeneringis
daaromdatbijeenhogeprestatieookhoge
kostenpereenheid passenendatookgeldt
voorlageprestatiesenlagekosten.Uitgezet
ineenmatrixontstaateengridvanmogelijkecombinaties,waarbij ereenidealelijnvan
combinaties isenerpositieszijn diein afnemendemateaandatideaalvoldoen.
Indeeersreinstantie isgewerktmeteen
grid bestaandeuitnegen velden, waarbij
prestatiesenkostenpereenheid verdeeld
werden inboven,opofonderdemediaan.
Uiteraard bestaanookanderevergelijkingendieopzijn minst eenuitnodiging
zijn vooreennadereanalyse.Zozijn dekostenverschillen indeexploitatie zichtbaar
gemaaktnaardeverdelingoverdekostensoorten.Hierdoor moeten inprincipedeverschillen indebedrijfsvoering worden blootgelegd(zieafbeelding 1).
Vooralophetpunt vande'diensten door
derden' insamenhang metde'personele
kosten'zienwe,opéénwaterschap na,een
bijna gelijke verdeling.Ookdefinanciële
omvangvandebeleidsproducten binneneen
beleidsveldkaneenzekeremaatstafzijn in
devergelijking.Voorhetbeleidsveld Watersystemen isdituitgewetktinafbeelding 2.
Hierzien wedathetverschilinbijvoorbeeld hetaandeelbaggerendetotaleexploitatienogalbeïnvloedt.Dezelooptvanenkele
procenrenoptotbijna40procent vande
integrale batenenlastenindit beleidsveld.

IP-waterwordtontwikkeld inopdrachtvandedeelnemendewaterschappen innauwesamenwerkingmetdeUnievanWaterschappenenaangestuurddooreenprojectteam. Perbeleidsveld
zijn teamsmetmateriedeskundigengevormd.Inworkshopswerdvervolgensmetdeskundigenenmanagersvanalledeelnemendewaterschappen teruggekoppeld.Hierdoorsluitende
prestatie-indicatoren goedaanopdedirectebehoefte vanhetbestuur.Hetisechternogniet
voorelkbeleidsveldgeluktgoedeoverallprestatie-indicatoren tevinden.Verderisoverleg
gevoerdmetdeVisiegroepPlanningenControlvandeVerenigingvanDirecteurenvanWaterschappen,dewerkgroepBedrijfseconomische Bedrijfsvergelijkingen vandeUnievanWaterschappenenmetprof.dr.T.Grootendrs.G. Buddingvandefaculteit Economieen BedrijfskundeendevakgroepPublicAccountingvandeVrijeUniversiteitvanAmsterdam.

Opbasisvanditsoort vergelijkingen kan
nagegaan worden ofde beleidsintensiteit
binnen het beleidsveld invergelijking met
anderewaterschappen overeenstemt met het
vastgesteldebeleid.

Meerwaarde
Demeerwaardevandeze vergelijkingen
zitnatuurlijk ookin hetcreëren van tijdsreeksen waardoor enerzijds per deelnemer
fluctuaties indebestedingen perjaar kunnenworden herkend enanderzijds het vergelijkingsmateriaal statistisch aan waarde
toeneemt.Ditlaatstealleenalspeelteen
belangrijke rol,omdat deverzameling groter
wordt.Hoemeerjaren deprestatiesvergelekenworden,destewaardevoller wordt het
instrument.
Het isnatuurlijk gewenst dathetdeel-
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nemendewaterschap deresultaten vanIPwatergebruikt voorverbetering.Datisnog
langnietaltijd vanzelfsprekend. Inhetproject hebbenwedaaromnaastdeprimaire
rapportageperbeleidsveldendegroterapportagevanallebeleidsvelden bijelkaarde
prestatiesperdeelnemer geïntroduceerd.
Hierinwordenderesultaten vanhetene
waterschap kritisch tegen deresultaten van
dehelegroepgehouden.Het kritischecommentaar vanDeloittekanbeschouwd wordenalseensoort managementletter naar
analogievandatgenedatdeaccountantjaarlijks doet.

Lessen voorde toekomst
Uitdeeerstetweejaar vanopbouw van
IP-watervalthet nodigeteleren:
• Waterschappen vormeneenrelatiefgoed
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vergelijkbare groepvan overheidslichamen,maardeverschillende wijzen waaropkostenworden toegerekend aan
begrotingsposten beïnvloeden nogte
veelde vergelijking;
• Deresultaten diewaterschappen bereiken,zijn ineenaantalgevallenzo afhankelijk vanexternefactoren, zoalsbeleid
vanandereoverheden,datgeenéénop
één-relatiebestaattussen inspanningen
(endus inzetvanmiddelen)vaneen
waterschapenresultaat, watdeverantwoording bemoeilijkt;
• Nietalleproductie kanmeteen kwantitatieveindicator worden uitgedrukt (bijvoorbeeld 'planvorming' leentzichdaar
nietgoedvoor);
• Erzalnogeenstapgezetmoeten worden
naareenechtemanagements- annex
bestuursrapportage.IP-waterwint aan
waardevooreenbehandeling in het
dagelijks bestuur doorhet toevoegen
van beleidsmatige informatie. Daarom
zullenbestuurders worden betrokken
bijdeverdere ontwikkeling.
Inmiddels heeft deUnievan Waterschappen beslotendebestaande instrumenten,waaronder IP-water,omtevormen naar
eennieuwevormvan prestatievergelijking.
Deervaringen engegevensuit IP-water zullendaarbij eenwaardevollerolkunnen spelen.Het belangrijkste isdaarbij misschien
weldatveelonzekerheden bestaan bij het
vergelijken vanmiddelen en resultaten,
maardat teverdoordetailleren inelkgeval
géénoplossingbiedtomditte ondervangen.
Eengoed prestatievergelijkingsinstrumentopbouwen is,zelfsvoorrelatiefeenvoudigeoverheidsorganen alsdewaterschappen,eenprocesdatgroteinzet vraagt.
Misschienisditproceszelf,waarinde waterschappengezamenlijk zoeken naar verantwoordingvanhun prestaties,welhet meest
waardevolleresultaat vanIP-water. «T
Piet Smit (Deloitte)
EilardJacobs (Watemet)
Hans Verdellen (Waterschap De
Dommel)
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