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Digitale transformatie

‘ALGORITMES
STUREN
ZUIVERINGSPROCES
BETER DAN
DE MENS’
Op papier is de digitale transformatie al
een heel eind. Veel waterschappen hebben inmiddels hun Chief Digital Officer
(CDO) of een CI-Office en werken met
Datalabs en Digital Twins. Allemaal bedoeld om een datagedreven organisatie
te worden. De horizon staat vol stippen.
Maar hoe gaat het in de praktijk?
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ij 200 particulieren heeft Waterschap Rijn
en IJssel een digitale regenmeter geïnstalleerd. De monitoring van de neerslag
is daarmee sterk verdicht, wat extra data
oplevert, belangrijk in tijden van extreme
droogte en neerslag. Ook raken burgers
zo meer betrokken bij het waterbeheer. Het is een
van de kortdurende trajecten voor digitale transformaties bij Rijn en IJssel.
Hiervoor wordt de methode DOKwerk gebruikt:
Digitale OndernemingsKracht. Een kleine groep
medewerkers krijgt de kans om zes weken lang
een aantal dagdelen aan een eigen digitaal idee te
werken. Is het technisch haalbaar? Wat is de toegevoegde waarde? Als de antwoorden overtuigend
zijn, buigt de directie zich over implementatie. De
regenmeters haalden de eindstreep.
Directeur Rudi Gerard gaf dit voorbeeld tijdens
het drukbezochte KNW WaterWebinar over digitaal transformeren op 18-03-2021. Hij begon zijn
presentatie met een disclaimer: “Verwacht van mij
geen succesverhaal. Veranderen blijft vaak een
worsteling. Op papier hebben we het allemaal goed
op orde, maar toch moet je bij elk project opnieuw
dezelfde vragen beantwoorden. Wat levert het op?
Waarom hieraan tijd en energie besteden? Het zijn
legitieme vragen, maar anders dan bij reguliere
investeringen is het antwoord niet altijd meteen
concreet te maken.”

‘We zijn aan
dit avontuur
begonnen
zonder
blauwdruk.
Soms gaat
het top-down,
vaker
bottom-up’
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Man-on-the-Moon
Rijn en IJssel heeft twee sporen uitgezet voor
digitale transformaties. Van links naar rechts werken
richt zich op kleine en snel toepasbare verbeteringen van reguliere werkprocessen, zoals de particuliere regenmeters. Het tweede spoor zijn ‘manon-the-moon’ vergezichten, een verwijzing naar het
project Moonshot van John F. Kennedy om binnen
tien jaar een Amerikaan op de maan te zetten.
“We vragen medewerkers om zich voor te stellen
waar ze op hun werkterrein over vijf tot tien jaar
willen staan. Durf maar eens groot te denken. Eén
zo’n vergezicht is het project Zicht op elke druppel.
We moeten de waterstromen naar onze zuiveringen
beter in beeld krijgen. Welke stoffen komen er in
welke hoeveelheden wanneer op ons af? Wat zijn >
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de bronnen? Door de waterketen uit
te rusten met sensoren krijgen we
informatie om veel preciezer te kunnen
sturen op preventie, handhaving en het
terugwinnen van grondstoffen. Vooraf
proactief handelen in plaats van achteraf reageren op wat er binnenkomt.
We hebben sowieso nog veel investeringen te doen in de waterkwaliteit
en het terugwinnen van grondstoffen.
Sensoring kan daar een logisch onderdeel van zijn.”
Aa en Maas
Ook Waterschap Aa en Maas werkt
met toekomstbeelden, vertelt G
 eertrui
Verbraak, sinds 2019 zelfsturende
zuivering (CDO). “Je moet weten waar
je heen wilt en een strategie ontwikkelen om daar te komen. Stel we gaan
inspecties in het veld uitvoeren met
drones en remote sensing. Dan kom
je op vragen als: Waar slaan we al die
data op? In huis of in de cloud? Hoe
ontsluiten we het ruwe materiaal? Hoe
zit het met privacy?” Aa en Maas heeft
een Digitaal Leiderschapsteam dat
deze thema’s oppakt en voorstellen
doet aan de directie. Eén van de lopende projecten is Optimalisatie Meetnetten
en Datamanagement. Doel is meer
actuele en accurate data te krijgen
over zaken als waterkwaliteit, neerslag
en bodemvocht.
Louter data verzamelen is nog geen
digitale transformatie. “Nee, uiteraard
niet. Het is zaak de bulk aan gegevens
operationeel te maken en met algo
ritmes voorspellingen te doen en
trends te signaleren. Dat is de kern van
de digitale transformatie. Kunstmatige intelligentie gaat ons operationele
informatie leveren waar we eerder niet
bijkwamen. Bovendien zijn het lerende
systemen die zichzelf verbeteren op
basis van nieuwe data. Zo kom je tot
betere beslissingen.”
“Doel en strategie van projecten staan
vast, maar bij de uitwerking moet je
voldoende wendbaar zijn om onder-
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bulk aan gegevens
operationeel
te maken en
met algoritmes
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Dat is de kern
van de digitale
transformatie’
weg nieuwe technieken te kunnen
implementeren. Hoe verder in de
ontwikkeling, hoe concreter het wordt.
Uiteraard moet eerst wel de technologische basis op orde zijn. Gedateerde
software remt innovatie en is een risico
voor de stabiliteit en veiligheid van het
hele systeem.”
Zelfsturende zuivering
Rwzi Aarle-Rixtel gaat voorop bij de
ontwikkeling van een zelfsturende
zuivering. “We voeren pilots uit om het
zuiveringsproces aan te sturen met
kunstmatige intelligentie. Automatisering vervangt menselijk handelen. De
ideeën hiervoor komen van de medewerkers zoals voor de geautomatiseerde levering van hulpstoffen. Als stof X
of Y op raakt, krijgt de leverancier een
signaal binnen. Een nieuwe voorraad
wordt aangemaakt en verzonden. Aan
dat hele proces hoeft geen medewerker meer te pas te komen. Zo ontstaat
er ruimte voor andere taken. Robots
en algoritmes zijn steeds beter in staat
processen te sturen, beter dan de
mens. Zo zullen we op termijn afwijkingen en storingen veel eerder zien
aankomen, nog voordat ze tot problemen kunnen leiden.”
Sinds 2019 geeft Wim van der Meer
als CDO leiding aan het programma
Digitale Transformatie bij Waterschap
Vallei en Veluwe. Hoe leg je buitenstaanders uit waar jullie mee bezig
zijn? “In het kort komt het hierop
neer: steeds meer processen gaan
van analoog naar digitaal. Dat levert

een enorme stroom aan ruwe data op.
Tegelijkertijd zijn er technologieën om
data heel snel en slim te analyseren en
voorspellingen te doen. Onze opdracht
is hiermee waarde te creëren, maatschappelijke waarde.”
Hoe ziet Van der Meer zijn eigen rol?
“Je moet als CDO een veranderkundige
zijn met sensitiviteit voor wat er speelt
binnen de hele organisatie van bestuur
tot werkvloer. Een visionair en inspirator, organisatiekundige en doorzetter.
We zijn aan dit avontuur begonnen
zonder blauwdruk. Soms gaat het topdown, vaker bottom-up. Een CDO moet
goed inschatten welke aanpak waar en
op welk moment passend is. Je bent
op meerdere borden tegelijk aan het
schaken.”
Uitdijende taken
Als één van de legitimaties voor de
digitale transformatie noemt Van der
Meer het uitdijende takenpakket van
de waterschappen. “Ik durf te stellen
dat onze primaire taken allang veel
meer zijn dan het traditionele drietal:
veilig, voldoende en schoon water. De
samenleving verwacht dat we werken
aan de energietransitie, klimaatadaptatie en een duurzame leefomgeving.
En alles in onderlinge samenhang.
Daarbij zijn digitale tools een deel van
de oplossing.”
“Het Datalab is bij ons de innovatie
keuken. We laten medewerkers zien
wat er mogelijk is met data, maar wel
steeds gekoppeld aan concrete vraag-
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KATALYSATOR CORONA
Met dank aan corona is de digitale transformatie in een hogere versnelling gekomen.
“Als er een dwingende noodzaak is, kan er ineens veel”, zegt Wim van der Meer. “In korte
tijd is een nieuwe manier van werken ontwikkeld en geïmplementeerd. We doen veel en
veel meer online, zonder storingen of verlies aan productiviteit en kwaliteit. In normale
tijden was er jaren uitgetrokken voor zo’n traject.”
Geertrui Verbraak heeft dezelfde ervaring: “Een van onze vergezichten was een hybride
werkende organisatie in 2030. Dat doel is nu al bereikt. Corona leert ons dat de werkelijkheid razendsnel kan veranderen en dat je dan snel moet handelen. Niemand hoefde
overtuigd te worden van de urgentie. Maar is die urgentie niet even groot bij opgaven als
klimaat, droogte of digitale veiligheid? Alleen is het gevoel van urgentie niet even groot.
Daarop wachten is gevaarlijk. Niet pas vol inzetten op cyberveiligheid als het eerste
waterschap is lamgelegd door hackers. Dezelfde corona-daadkracht is nodig bij die
andere kwesties.”

stukken in de organisatie. Je moet
zorgen dat goede kwaliteit data op het
juiste moment bij de juiste mensen
komen. We ontwikkelen bijvoorbeeld
een algoritme om het energieverbruik
op zuiveringen te optimaliseren.”
Grip op data
Datascience is nog tamelijk nieuw voor
de waterschappen. Voor de techniek
moet een beroep worden gedaan op
gespecialiseerde marktpartijen. Daar
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zit een risico in. Overheden zijn nogal
eens de mist ingegaan bij grootschalige automatiseringen. Verwachtingen
waren te hoog gespannen en ontwikkelaars beloofden meer dan ze konden
waarmaken. Met als gevolg: haperingen, vertragingen, extra kosten en
politieke commotie.
Van der Meer: “Ja, daar zijn risico’s.
We kiezen zoveel mogelijk voor
uitontwikkelde en bewezen technieken,
maar ontwerpen ook wel zelf stukjes

software. Als waterschap moet je de
kennis in huis hebben om goed te
kunnen beoordelen of nieuwe tools
voldoen aan de eisen en daadwerkelijk gaan leveren wat je wilt weten. Ze
moeten passen binnen het veiligheidsen privacybeleid en onze ethische
waarden. Ook bij technieken die je
inhuurt, ligt de verantwoordelijkheid
bij het waterschap. Je moet altijd grip
houden op de eigen data. Daarom
nemen we deel aan het Datascience
& Engineering Expert Programma van
Het Waterschapshuis.”
De medewerkers zijn misschien wel
de belangrijkste succesfactor voor de
digitale transformatie. Ze zien taken
overgenomen worden door computers
en moeten tegelijkertijd vertrouwen
hebben in en leren omgaan met de
nieuwe technieken. “Geloof me, het
werk gaat meer veranderen dan we
ons nu kunnen voorstellen”, zegt
Verbraak. “Maar bij Aa en Maas zit
veranderen sowieso wel in de cultuur.
We zijn wendbaar en dat is meer dan
ooit nodig gezien de grote opgaven
van dit moment. Het vraagt om anders
denken, anders doen en anders
organiseren. Als je van dynamiek
houdt, zit je de komende tijd goed bij
de waterschappen.”•
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