De klantenservicevandeTokyoMetropolitanWaterworks

Voordracht gehouden tijdens het 16e IWSA-congres, 3-7 november 1986 te Rome.

De Tokyo Metropolitan Waterworks leveren
meer dan 5 miljoen m 3waterperdagaaneen
bevolking van 11 miljoen, verspreid overeen
oppervlakte van 1.120 km2. De huidige
dekking in aansluitingen bedraagt
bijna 100%.
Na de voltooiing van talrijke projecten ter
aanpassing en uitbreiding van de watervoorzieningsfaciliteiten bedraagt de totale
capaciteit thans meer dan 6 miljoen kubieke
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meter per dag, een hoeveelheid die overeenkomt met de maximale dagelijkse watervoorziening in Tokyo. Nu aan de maximale
vraag kan worden voldaan - een vraag die
zich bovendien heeft gestabiliseerd - zijn wij
in de gelegenheid verdere stappen te nemen

Een andere reden isdat de vervangings- en
onderhoudswerkzaamheden recentelijk
sterk in aantal zijn toegenomen.
Klachten over de drinkwatertarieven
bestrijken ongeveer 30% van het totaal.
Deze klachten zijn hoofdzakelijk te wijten
aan de ingewikkelde en ondoorzichtige
structuur van de drinkwaterprijzen.
Andere klachten betreffen de waterkwaliteit
en de houdingenhetgedragvan afzonderlijke
medewerkers van het bedrijf (zieafb. 2).

ter verbetering van de klansenservice en
bovendien de veiligheid en doelmatigheid
van het bedrijf te vergroten.
De uitbreiding en aanpassing van de watervoorziening vanTokyovond plaatsonder het
motto 'Verwezenlijkingvaneen betrouwbare
watervoorziening' om het vertrouwen en het
respect van de consument te winnen
(zieafb. 1).
Consument en klachten
Van consumentenzijde ontvangt het waterleidingbedrijf vele uiteenlopende vragen,
voorstellen voor verbetering, maar ook
klachten.
Constructiewerkzaamheden blijken de
belangrijkste bron van onvrede te zijn;
zij bestrijken 50% van het totale aantal
klachten. Een reden voor de vele klachten
over constructiewerk aan de waterleiding is
dat een neveneffect ervan, troebel water,
door de consument hoog wordt opgenomen,
aangezien de bewoners vaneen grotestadals
Tokyo afhankelijk zijn van leidingwater, en
het watergebruik zulke gevarieerde toepassingen heeft.

TOKYO WATERWORKS

Klachtenbehandeling
Het principe dat ten grondslag ligt aan alle
werkzaamheden van Tokyo Waterworksis
'Nauwkeurig, snel en vriendelijk'.
Dit principe wordt uiteraard ook toegepast bij
de behandeling van klachten. Klachten van
consument vereisen een onmiddellijke reactie
van dezijde van het bedrijf omde bezorgdheid
en ontevredenheid van de consument weg te
nemen.
Tokyo isvolledig ingesteld opde behandeling
van klachten volgens het eerder genoemde
principe, dankzij haarorganisatieen uitrusting
en de opleidingen trainingvanhaarpersoneel.
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Het waterleidingbedrijf van Tokyo beschikt
over drieëndertig servicestations, waar men
met klachten en verzoeken omadvies terecht
kan. Desgewenst kan een servicestation met
een ander samenwerken bij het nemen van
maatregelen. In geval van klachten over de
waterkwaliteit brengt een servicestation
verslag uit aan het Centrum Bewaking
Waterkwaliteit, wanneer de zaak de
specifieke kennis en vaardigheden van
deskundigen op het gebied van de waterkwaliteit vereist. Naast deze servicestations
hebben wijop het hoofdkantoor een afdeling
PR ter behandeling van klachten.
Alle servicestations zijn 24 uur per dag
bemand door personeel dat dag en nacht
beschikbaar isvoor de behandeling van
klachten en aanvragen voor reparaties.
De centrale PR-afdeling isin kantooruren
bereikbaar (zie afb. 3).
Uitrusting en voertuigen
De servicestations beschikken over
voertuigen en radio-apparatuur voor het
uitvoeren van hun taken.
Op de servicestations isvelerlei apparatuur

klachten in een vroeg stadium het hoofd
geboden worden.

en materiaal voorhanden: mobiele laboratoria
ter controle van de waterkwaliteit op lokatie,
noodteams die onmiddellijk uit kunnen
rukken en eerste hulp kunnen bieden, en
watertankwagens om tijdelijk de leveringvan
drinkwater over te nemen (zie afb. 4).

Het effect op bedrijfsleiding en
bedrijfsvoering
Klachten en voorstellen van consumenten
maken ons duidelijk welke behoeften er
leven en welke misverstanden erbestaan over
het functioneren van het bedrijf.
Wij proberen zoveel mogelijk hun
bedoelingen over te brengen op de bedrijfsleiding en bedrijfsvoering, en ook op de
uitvoering van taken door de Waterleiding.
De weerslag van de mening van de consument
is noodzakelijk voor het bevorderen en
behouden van goede relaties met de klanten
en het verbeteren van de taakuitvoering
(zie afb. 6).
Daarom ontplooit Tokyo Waterworks diverse
activiteiten ter bevordering van de klantenservice door de gevoelens van het publiek bij
de gang van zaken te betrekken (zie afb. 7).

Opleiding
De zojuist genoemde organisatie en
uitrusting zijn volledig toegerust voor het
behandelen van klachten en noodtoestanden,
maar de doelmatigheid van de behandeling
van klachten issterk afhankelijk van de
capaciteiten van de betrokken afzonderlijke
employees.
Om iedere employee in staat te stellen,
adequaat op klachten te reageren, zorgt
Tokyo Waterworks altijd voor opleidingen
waarin de taken van het bedrijf, de watertarieven, de procedures bij constructiewerk
en andere elementaire zaken behandeld
worden, en waarbij ook een training in de
praktijk niet ontbreekt (zie afb. 5).
Dankzij deze inspanningen en het eerder
genoemde systeem kunnen vrijwel alle

Klantenservicecampagne
In 1983 organiseerden we voor het eerst een
Klantenservicecampagne ter bevordering
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van de gebruikelijke klantenservice en ter
verbetering van dehoudingen hetgedragvan
het personeel.
De Klantenservicecampagne is tweeledig;
het ene is 'De verwezenlijking van een
betrouwbare watervoorziening' om het
vertrouwen en het respect van de klanten te
winnen; het andere is'Nauwkeurig, snel en
vriendelijk' (zie afb. 8).
In deze periode wordt, ter bevordering van
de servicebereidheid onder het personeel,
een competitie inhetteken vanhetmottovan
de campagne gehouden, worden discussiebijeenkomsten in iedere vestiging gehouden,
worden campagnebuttons gedragen en wordt
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een praktijktraining voor goede manieren
georganiseerd. Deze activiteiten hebben een
gunstige uitwerking op het personeel voor
wat betreft het 'nauwkeurig, snel en
vriendelijk' uitvoeren van hun taken
(zie afb. 9).
Ook andere activiteiten en evenementen
worden in deze periode georganiseerd om
consumenten meer inzicht te geven in het
functioneren van het waterleidingbedrijf, en
om meer inzicht te krijgen in de mening van
de klant.
Dit soort activiteiten zijn zeer populair bij de
klanten. De Klantenservicecampagne wordt
door andere Bureaus van het Gemeentebestuur van Tokio eveneens zeer positief

beoordeeld, en meerdere andere steden
hebben vergelijkbare campagnes opgezet
(zie afb. 10).
Vertrouwen en respect
Het isvoor het waterleidingbedrijf van het
grootste belang, een goede relatie met haar
afnemers te onderhouden. Het bieden van
een betere klantenservice isdaarbij ons doel.
Met deze filosofie voor ogen heeft Tokyo
Waterworks besloten zich nogmeer in te
spannen voor het verwezenlijken van een
'Betrouwbare Watervoorziening'. Daarmee
wordt het vertrouwen en het respect van het
publiek gewonnen door klantenwensen te
vernemen voordat ze tot klachten leiden.

Verbranden isde oplossing voor subproblemen in Utrecht, zeggen GS
Het grootste deelvan hetslibuitde provincie
Utrecht moet na 1990worden verbrand,
stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht in
hun voorontwerp van het plan zuiveringsslib.
Het plan gaat ervan uit dat vanaf het begin
1990een verbrandingsoven beschikbaar isbij
de PEGUS-centrale op Lage Weide in
Utrecht, waar driekwart van de totale
hoeveelheid slib kan worden verbrand.
Tien procent kan dan nog in de landbouw
worden afgezet en de rest isbestemd voor de
produktie van zwarte grond en compost.
Op dit moment wordt 77% verwerkt tot
zwarte grond, gaat 16% als meststof naar de
landbouw en komt 7% op stortplaatsen
terecht.
In 1985 verwerkten de zuiveringsinstallaties
voor rioolwater ruim 11.500 ton slib.
Bovendien kwam erzo'n 1.500ton vrij uit
particuliere zuiveringsinstallaties, straatkolken en dergelijke.
De provincie moet op grond van de afvalstoffenwet een 'slibplan' opstellen. In het
voorontwerp van het plan dat in november

door Provinciale Staten moet worden vastgesteld, staat hoeveel sliber jaarlijks
vrijkomt, welke verwerkingsmethoden
mogelijk zijn en welke methoden de voorkeur
verdienen.
Uitgangspunt bij de keuze isdat het slib
zoveel mogelijk moet worden hergebruikt.
Kan dat niet, dan isverbranden de meest
doelmatige en milieuverantwoorde wijze van
verwerken. Het oprichten van een verbrandingsoven voor slib isvolgensde nota
een structurele oplossing voor de slibverwijderingsproblematiek.
Als volgend jaar april veel strengere nonnen
voor de gehaltes aan zware metalen gaan
gelden voor slib dat in de landbouw wordt
afgezet of voor de zwarte grondbereiding
wordt gebruikt, zal het percentage dat
hergebruikt mag worden aanzienlijk dalen.
Tot dat de verbrandingsoven er is,wil de
provincie een groot deel van het slib
(27.000 ton) gebruiken voor het afwerken
van de voormalige stortplaats Mastwijk bij
Linschoten. Een klein deel kan tot zwarte

grond worden bewerkt of in de landbouw
worden afgezet.
Door de gemaakte keuze zullen de kosten
voor de verwerking van slib stijgen met ruim
drieëneenhalf miljoen gulden (van bijna
5Vi miljoen in 1985 tot bijna 9 miljoen in
1990). De kosten komen voor rekening van
het tarief zuiveringsheffing. Verwacht wordt
dat er in de verbrandingsoven te zijner tijd
ook slib uit de omringende provincies kan
worden verwerkt. De capaciteit is namelijk
bijna tweemaal de hoeveelheid voor verbranding beschikbaar slib. (Persbericht
Provincie Utrecht)

