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D H V ONTWIKKELT M E T N Y E N R O D E DE 'SUSTAINABILITY
SCORECARD'

Duurzaamondernemen
indewatersector
Indewestersesamenleving ishetbesefontstaandathethandelenvanondernemingenenandere
organisatiesnietallcenfinancieel-economischegevolgen heeft, maarook,somsvergaande,implicatiesheeftvoorhetmilieuensociaal-maatschappelijkeontwikkelingen.Duurzaam ondernemenis
bezigaancmgcstageopmarsbinnentalvanbedrijfstakken. Inhoeverreisduurzaamondernemen
inmiddelsdoorgedrongen indewatersector?
Vanduurzaam ondernemen kangesprokenwordenalseenbedrijfofinstelling
daadwerkelijk, eninsamenhang,zowelconcreteinvullinggeeft aanzijn socialeeneconomischeverantwoordelijkheden alsaan
zijn verantwoordelijkheden ophetgebied
vanmilieu.Duurzaam ondernemen(of
maatschappelijk verantwoord ondernemen)
impliceerthethebbenvaneenvisieopdie
verschillende verantwoordelijkheden, hun
onderlingesamenhangenopdewijze waaropafwegingen gemaakt worden.
Verantwoordelijkheid iseentermuitde
ethiek:hetgaatniet alleenomdeeigen
belangen maar ookomheteffect vanhandelenopdebelangenvananderen. Duurzaam
ondernemen impliceertduseen authentieke
betrokkenheid vanondernemingen bijde
belangenvananderen,naast deverantwoordelijkheid voorzichzelf(zoalsrendementen
continuïteit).Hetgoedonderhouden vande
contactenmetdebelanghebbenden vormt
eenkernthema binnen duurzaam onderne-

Ook voor dewatersector?
EengrootdeelvandeNederlandse
watersector (drinkwaterbedrijven énwatetschappen)maaktvoordebeleidsontwikkeling,organisatieenbedrijfsvoering gebruik
vanhetINK-model(vanhetInstituut
NederlandseKwaliteit).Ditmodelbestaat
uit vijforganisatiegebieden (leiderschap,
medewerkers,strategie,beleidenmiddelen)
envierresultaatsgebieden (waarderingdoor
medewerkers,waarderingdoorklantenen
leveranciers,waarderingdoordemaatschappijeneindresultaten).Dezevierresultaatsgebieden beslaan allepartijen binneneen
onderneming oforganisatie.Deze integrale
kwaliteitsbenadering houdtindathetresultaatvaneenbedrijfoforganisatie nietalleen
bepaald wordtdoordewaarderingvanklan42
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tenendeondernemingsresultaten, maar
ookdoorwaarderingvanmedewerkersende
maatschappij. De'scores'opderesultaatsgebiedengevenaanleidingomopdeorganisatiegebieden actieteondernemen.Hetmodel
kenmerkt zichdooreenregelkring,waarin
consequent geëvalueerd wordtwatdeorganisatiedoetenwelkeffect datheeft opde
ondernemingsresultaten endewaardering
doorklanten,medewerkers enmaatschappij.
Dewaatdetingdoordemaarschappijis
eenbelangrijke factor,dieintoenemende
matebepalendblijkt voorhersuccesvande
organisatie.Nietalleendeaandeelhouders,
maar ookandere'stakeholders' hechten
steedsmeerwaardeaandemanier waaropde
organisatie in-enexrernmethaarsociaalmaatschappelijke rolomgaat.
Waterleidingbedrijven kenmerken zich
doorhetverschijnsel datafnemets (burgers,
bedrijven) ookdemaatschappelijke omgevingvormen.Daarnaast vormtdeoverheid
vanuitverschillende invalshoekeneen
belangrijk maatschappelijk krachtenveld,
zowelvanuit deeigendomsrelatie,dewettelijkeverplichtingen alshetvergunningsplichtig karaktervanveelactiviteitenvan
het waterleidingbedrijf Voortsbestaannog
allerlei instellingen enorganisariesdie
indirect methetdoenenlatenvanhet
waterleidingbedrijf temaken hebben,zoals
landbouw-,milieu-ennatuurorganisaties,
maarookcultureleen onderwijsinstellingen,recreatieveenlandschapsbeheerorganisaties.
Uiteraard zijn erookvoorwaterkwaliteits-enwaterkwantiteitsbeheerders duidelijkeraakvlakkenmethetthema duurzaam
ondernemen.Hunprimaire takenendienstenzijn directaanhetbegripduurzaam-

bedrijfsmatig
ethischenormen
omkoping/corruptie
transparantie
dialoogbelanghebbenden
toegevoegdewaarde
productiviteit
rentabiliteit, solvabiliteit
innovatieprogramma's, investeringen
voldoenaanwet-enregelgeving
bedrijfsvergelijking enbenchmarking
werknemers
veiligheidengezondheid
ziekteverzuim
personeelsdiversiteit
opleidingenontwikkeling
personeelsverloop
werknemerstevredenheid
salarissen,uitkeringen
immateriëlewaarden
lokaleenmondiale gemeenschap
berrokkenheidbij/bijdrage aanlokale
gemeenschap
overdrachtkennisentechnologie
klachtenomgeving
activiteiteninontwikkelingslanden
filantropie
publiekeopinie
betrokkenheid stakeholders
leveranciers
selectiecriteriabijinkoop
omgangmet
outsourcing
milieuprestaties
energie
materialen
waterverbruik
bodem
non-product-output
conversievan'afval'
milieuzorg

heidvanwatersystemenenwaterketen
gekoppeld.Ookdemaatschappelijke omgevingisvrijwel dezelfde alsvandedrinkwaterbedrijven. Omdatde waterschappen
bestuurd wordenvanuit de functionele
democratie,zijn deafnemers vandiensten
enproducten inzekerezinookdeeigenaren.
Voorhenishetbegripduurzaamheid een
direct belang.Viaallerlei ontwikkelingen
neemt decomplexiteit vanhetkrachtenveld,
waarin dezeorganisaties moeten opereren,
delaatstejaren stetktoe.

ACTUALITEIT
Arbeidsomstandigheden

Arbeidsverhoudingen

Imago

Geen huishoudwater
in Vathorst

Arbeidsvoorwaarden

Lokale gemeenschap

Klanten/ kwaliteit

Mensenrechten

Leveranciers/ kolom

VoorbeeldvandeuitkomstenvandeinzetvandeSustainabilityScoreCardoprietgebiedvan'mensen'.

Sustainability ScoreCard
DHVheeft insamenwerking metdeuniversiteitvanNyenrodedeSustainabilityScoreCard(SSC)ontwikkeld.Dit instrument
ondersteunt organisaties bijde vormgeving
vanduurzaam ondernemen. Het instrument inventariseert opeen systematische
wijze demaatschappelijke kwesties waarde
onderneming meetemaken heeft, verdeeld
overdehoofdthema's mensen,deomgeving
enhet resultaat (people,planeten profit).
DHVpastedeeersteversievandeSustainabilityScoreCardinmiddels bijenkele tientallen organisaties toe,waaronderNuon.
Daarmeeishetmetafstand hetmeesttoegepastedoorlichtingsinstrument voor duurzaam ondernemen.
DeSSCisopgebouwd ronddethema's:
positionering
Hoepositioneert deorganisatiezichop
hetgebied vanduurzaam ondernemen? Hoe
zietzijhaarverantwoordelijkheid jegens
publiekeenpersoonlijke belangen?
• mensen
Opwelkewijzegaat deorganisatie om
metdebelangen vandewerknemersen
andere stakeholders?
• deomgeving
Hoeisdeomgangmetzaken alsmilieu,
genetischemodificatie, ruimtegebruik en
biodiversiteit?
• winst
Welketoegevoegdewaardelevertde
organisatie aandemaatschappij enbetrokkenen?
DeSSCbevraagtpersubthema deorganisatieopdevolgendeniveaus:
• beleiden strategie
Heeft deorganisatie beleid geformuleerd
voordeomgangmethet betreffende
(sub)thema?
•

•

managementsystemen
Heeft deorganisatie per thema managementsystemen dieuitvoeringvanhet beleid
aansturen?
• monitoring
Onderzoektdeorganisatie prestatiesop
degenoemde (sub)thema's?
• prestaties
Hoepresteert deorganisatie opde
(sub)thema's?
ToepassingvandeSSCgeeft deorganisatiedaarmeevoortschrijdend inzichtop
zowelinhoudelijk alsoporganisatorisch
gebiedaangaandeduurzaam ondernemen.

Het nut voor de watersector
Enkelevoorbeelden vanhetnut vantoepassingvandeSustainabilityScoreCardvoor
dewatersector kunnen zijn:
• inzicht indematewaarinaandeeigen
doelstellingen tenaanzienvan duurzaamheid wordt voldaan;
• zichtophetonderscheid vande afzonderlijke organisaties;
• inzicht inaspectendieverbeterd kunnen
worden;
• inzicht indewijzewaaropdebanden
metinterneenexternerelaties kunnen
worden versterkt;
• eenextramaatstafvoororganisaties die
ineennatuurlijke monopoliepositie
opereren.
IndezezinkandeSSCeenkrachtigmiddelzijn voororganisaties indewatersector
diehun maatschappelijke prestatiesen hun
relatiesmetdeaandeelhouders verder willen
verbeteren, f
Folkert vander Molen
(DHV adviesgroep Duurzaam
Ondernemen)
ErikEggers (DHV Water)

IndewijkVathorstinAmersfoortkomt^een
huishoudwatemet.DatheeftwaterleidingbedrijfHydronMidden-Nederland moverleg
metde^emeentebesloten.Uitproe/onderzoek
blijktdatdeleverincjvan huishoudwaterfinancieelmethaalbaaris.
Injanuarivorigjaar startteHydroneen
onderzoekmeteenproefinstallatie waarbijin
vierfilterbakkendezandlaagindewijkwerd
nagebootst.Hetoppervlaktewaterbleekover
eenlangeperiodeeentehogeconcentratie
ijzer,mangaanenammoniatebevatten.Om
degewenstekwaliteithuishoudwater tebereiken,zoudentweeextrazuiveringsstappenaan
hetconceptmoetenwordentoegevoegd,een
coagulatie/sedimentatiestapeneen snelfiltratie.Dekostenvoordezeextrastappenbedragenongeveer800.000euro.
OmdatHydronhet uitgangsprincipe
hanteertdat huishoudwaterprojecten
bedrijfseconomisch verantwoordmoetenzijn
(dekostenmoetengelijkzijnaandebaten),is
beslotenhethuishoudwaternet nietaante
leggen.Consumentenzoudenvoorhethuishoudwatermaximaal75procentbetalenvan
hetnormaledrinkwatertarief Doordekosten
vaneenextrazuiveringsstapisditniethaalbaar.
Deeersteplannenvoorhuishoudwater in
Vathorstdaterenvan1998.Hettechnischconceptstoeldeopeendrainagesysteem.Opde
bodemvandeCalveenseWeteringzoueen
zandlaagwordenaangebrachtdiezwevende
delenenmicro-organismenuithetoppervlaktewateropeennatuurlijke manierzouopvangenenafbreken. Hetopdiemaniergezuiverde
waterzouviaeendrainagesysteemnaareen
centraalpuntwordenafgevoerd vooreenlaatstedesinfectiestap.Hetwaterzouaandezelfde,
doorhetministerievanVROMopgestelde,
eisenmoetenvoldoenalshet huishoudwater
indewijkLeidscheRijninUtrecht, f

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.Deresolutievandefoto'smoetnamelijkminimaal
300dpibedragenopdewaregrootteinhet
tijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteenlagere
resolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72
dpi.GebruikvanhetprogrammaPowerpoint
voorgrafischmateriaalwordtafgeraden!
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