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Inleiding
Vakkundig zuivert Rijnland het afvalwater van 1,5 miljoen huishoudens en ruim 34 duizend bedrijven. Een
belangrijke taak die we zorgvuldig uitvoeren. Mooi werk ook. In de toekomst wordt dat werk nog mooier, zeker
voor ons als uitvoerende afdeling. Want dankzij samenwerking, nieuwe technologieën en nieuwe inzichten hebben we op onze zuiveringen veel meer mogelijkheden dan voorheen. We weten de kosten van het zuiveren te
beheersen en kunnen daarnaast energie produceren en mineralen terugwinnen. In een tijd waarin middelen
schaarser worden zetten we, als actief onderdeel van de keten bepalen-vertalen-doen, daar graag onze kennis
en ons vakmanschap voor in. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzamere samenleving.

Deze nieuwe ‘opdracht’ vraagt uiteraard wel de nodige inspanning van ons. We moeten anders gaan werken en
dat is niet altijd makkelijk. Hóe we moeten gaan werken en hoe we koersvast op onze doelen kunnen afstevenen,
staat beschreven in dit boekje.

Als tijdshorizon hebben we het jaar 2018 aangehouden. Dat is ver genoeg vooruit om onze ambities om te
zetten in daadwerkelijke veranderingen en tegelijkertijd voldoende dichtbij om een duidelijke verbinding met
‘vandaag’ te maken.

•
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•

Kees Bodegom

•

Coen van Dam

•

Irene Edel

•

René Smit

•

Feike Tibben

Leiden, december 2013
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1.

Aanleiding

Het zuiveren en transporteren van afvalwater is vaak niet het eerste waaraan bij een waterschap gedacht
wordt, maar er komt steeds meer aandacht voor deze technologisch interessante en kostbare taak. En terecht.
We hebben tenslotte een maatschappelijke verantwoordelijkheid om die taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Daarom ontwikkelt de afdeling Bedrijfsvoering Zuiveren (BZU) zich de komende jaren tot een afdeling die op
een maatschappelijk verantwoorde manier een zuiveringssysteem exploiteert - van inzameling tot effluent - en
de mogelijkheden van dit systeem volledig benut.

De basis voor onze manier van werken ligt in de zuiveringsvisie en in het strategisch zuiveringsplan. Zo zijn er
studies gedaan die tot het besluit hebben geleid om kleinere zuiveringen te sluiten en om met minder zuiveringen verder te gaan. Ook wordt in onze organisatie op bestuursniveau een mogelijke verzelfstandiging van de
zuiveringstaak verkend en onderzoek gedaan naar intensievere samenwerking met het hoogheemraadschap van
Delfland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast volgen de interne organisatieontwikkelingen en de ontwikkelingen op het gebied van techniek en automatisering elkaar op het moment
snel op en daar maken we graag ten volle gebruik van.

Dit alles heeft natuurlijk gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Maar tot nu toe hadden we die gevolgen nog niet
structureel en eenduidig in kaart gebracht. Met dit boekje doen we dat wel. We laten hierin zien hoe we alle
strategische plannen, visies, ideeën en ontwikkelingen concreet gaan uitwerken voor onze afdeling, op onze
installaties en in ons dagelijks werk.
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2.

BZU in 2018 en hoe we daarnaartoe gaan

Over vijf jaar, in 2018, is onze hoofdtaak nog steeds het zuiveren van afvalwater, maar doen we veel meer dan
dat. We zijn goed op weg om fosfaat terug te winnen uit het afvalwater, we produceren energie door slib te vergisten en we winnen warmte terug uit afvalwater. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten.
We zijn telkens op zoek naar díe situatie waarin we in de volle breedte gebruik maken van de mogelijkheden
die het zuiveringsproces biedt. Het analyseren en inregelen van installaties speelt daarbij een belangrijke rol.
De opvallendste organisatorische verandering voor de toekomst is dat de verschillende zuiveringen vanuit één
centrale regiekamer bestuurd worden.

Kernbegrippen in onze aanpak zijn:
•
Samenwerking. We werken goed samen met onze gemeentelijke partners, waardoor de installaties beter op
elkaar zijn afgestemd en we onder andere een constantere aanvoer van water hebben gekregen. Hierdoor
besparen we gemeenschapsgeld en deze prestatie brengen we actief naar buiten. Ook intern is samenwerking ongelofelijk belangrijk. We informeren elkaar goed en stimuleren elkaar om – ieder vanuit zijn eigen
rol – steeds de beste prestaties neer te zetten.

•

Deskundigheid. We zijn gewaardeerde specialisten met een goed netwerk op ons vakgebied en in de regio.
We kunnen snel toetsen of nieuwe ideeën in de praktijk haalbaar zijn en voor kansrijke plannen weten we
draagvlak te creëren. Omdat we weten wat we doen en waarom we de dingen doen, kunnen we snel reageren
op veranderende vragen uit de omgeving. Wanneer bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen veranderen,
passen we, als dat mogelijk is, ons proces daar snel op aan, zodat de kosten voor de burger zo laag mogelijk
blijven.

•

Doelgerichtheid. We weten op elk moment in het zuiveringsproces precies waar we mee bezig zijn en wat
we moeten doen om telkens een stap dichter bij het behalen van onze doelstellingen te komen. We ‘spelen’
alert en doelgericht met alle technologische mogelijkheden die we hebben.
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2.1 Zo doen we dat
Op weg naar 2018 werken we vanuit drie doelstellingen. Zij vormen, naast het voldoen aan de normen voor
waterzuivering, de leidraad voor ons dagelijks handelen en het kader waarbinnen we verantwoording afleggen.
We noemen ze ook wel de stippen:
•
•
•

samen sturen in de afvalwaterketen
sturen op kostprijs
sturen op duurzaamheid

We zijn ons ervan bewust dat er een zekere spanning kan zitten tussen de stippen. Wanneer bijvoorbeeld maximaal ingezet wordt op energiebesparing of -opwekking, neemt de kostprijs mogelijk toe en andersom. Hoe op
dat moment gekozen wordt, verschilt per situatie. Anderzijds versterken de stippen elkaar op bepaalde punten
ook. Zo kan samenwerking in de keten een positieve uitwerking hebben op de kosten. We realiseren ons dat er
op een aantal punten nog spanning zit tussen beleidsafspraken en realisatie: de energie- en kostenbesparingsdoelen zijn nog niet integraal vertaald in maatregelen en begrotingen. Het dichten van deze gaten staat boven
aan onze agenda.
Naast de stippen hebben we vier voorwaarden geformuleerd waaraan we als afdeling moeten voldoen om deze
te realiseren: We moeten grip hebben op wat we doen en krachtiger van ons laten horen in de organisatie dan
tot nu toe het geval was. Daarnaast moeten we de taken van onze afdeling anders ordenen en gaan we anders
werken.
Samen sturen in de waterketen Sturen op kostprijs E/i.e

Sturen op duurzaamheid

Grip
Invloed uitoefenen
Andere werkverdeling
Ontwikkelen, opleiden, werven
De stippen en de voorwaarden om daaraan te voldoen in één figuur.
In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de stippen en de concrete acties die we in dienst van de stippen gaan uitvoeren. In hoofdstuk 4 t/m 7 komen de vier voorwaarden om de stippen te kunnen realiseren nader aan de orde.
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3. Stippen
In de paragrafen hierna leggen we per stip uit wat de achtergrond ervan is en welke concrete acties eruit volgen.

3.1 Samen sturen in de afvalwaterketen
In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat waterschappen en gemeenten beter moeten gaan samenwerken
in de afvalwaterketen. Zo kunnen we de kosten verlagen en de resultaten verbeteren. Het systeem wordt minder
kwetsbaar en er is meer ruimte voor innovatie.
Tot nu toe vindt de samenwerking vooral op tactisch niveau plaats. Contacten in de uitvoering zijn er wel, maar
niet altijd voldoende en niet altijd even structureel, terwijl juist in de uitvoering nog veel te winnen is. Als afdeling kunnen we door korte lijnen tussen de medewerkers en collega’s bij de gemeenten efficiënter werken en
betere resultaten behalen.
Uiteindelijk is over vijf jaar de kennis van de gemeentelijke rioolstelsels en het eigen transportstelsel zodanig
dat we de systemen samen optimaal benutten.

Concrete acties
Zorgen dat we de prestaties van de transportgemalen en transportstelsels beter kennen en we ons de details
van de gemeentelijke rioolstelsels eigen maken. Denk aan het beter in beeld krijgen van ‘kritieke tijden’ en
het energiegebruik van gemalen bij bepaalde debieten. Op die manier kunnen we overstorten vaker voorkómen
en hoeven we minder te investeren in bergbezinkbassins of uitbreiding van zuiveringscapaciteit. Met dat doel
zorgen we dat we een opleiding gehad hebben over het gemeentelijke rioolsysteem, nodigen we de gemeenten
uit om kennis te nemen van ons systeem, onder andere via uitwisselingsbezoeken en maken we een AWKtelefoonboekje. Daarnaast zorgen we voor systeemgegevens die up-to-date zijn en voor alle partijen beschikbaar,
via objectdossiers en Z-info.
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3.2 Sturen op kostprijs
Een van de hoofdpunten uit onze zuiveringsvisie is het beheersen van de kosten. Dat doen we op verschillende
manieren. Zo brengen we de kapitaallasten naar beneden door te bevorderen dat we goedkoper bouwen en besparen we door meer samen met anderen (gemeenten, andere waterschappen) te doen, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen. Daarnaast door de directe operationele kosten te verkleinen (bijvoorbeeld door installaties
slimmer te bedienen en door ‘dichter bij de norm’ te zuiveren) is besparingswinst te behalen.

Concrete acties
We formuleren een streefbedrag in euro per aangevoerde inwonerequivalent (€/i.e.) Dit is wat het verwerken
van één i.e. in de toekomst mag kosten. Daarbij kijken we uitdrukkelijk verder dan alleen exploitatiekosten, ook
kapitaallasten en overheadkosten worden hierin meegenomen.
We brengen heel precies de kosten in kaart van alles wat we doen. Zo wordt het voor elke medewerker nog
duidelijker waar besparingen mogelijk zijn en kunnen we eenvoudig boven tafel krijgen wat daarin het best
haalbare (optimum) is. Bijvoorbeeld: hoe droger het slib is dat we afvoeren, hoe lager de kosten voor de afvoer
en verwerking door HVC. Maar als het veel chemicaliën of energie kost om het slib zo droog te krijgen, is dat
misschien toch niet de goedkoopste weg.

3.3 Sturen op duurzaamheid
Als grote organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we graag duurzamer gaan werken.
We vinden dat dat moet. Daarom heeft Rijnland de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 (MJA3)
en het Klimaatakkoord 2010-2020 ondertekend. Om deze afspraken na te komen moet Rijnland zijn energieverbruik terugdringen en de eigen energieproductie verhogen.

Concrete acties
BZU is binnen Rijnland de grootste energieverbruiker, maar de opgave die we als organisatie hebben, willen we
ook als organisatie verwezenlijken. We onderzoeken op welke manier andere afdelingen een rol kunnen spelen
bij het vergroten van onze duurzaamheid. Dat vraagt afstemming.
We brengen ons energieverbruik per deelproces in kaart. Wat verbruiken het afvalwatertransport, de waterlijn, de
sliblijn, de zandfiltratie, de slibgisting en wat levert het produceren van biogas en het opwekken van elektriciteit
door WKK’s op? Dit drukken we uit in MWh.
Daarnaast laten we onderzoeken op welke manier we zelf meer energie kunnen produceren. We zorgen voor meer
inzicht in de mogelijkheden van de bestaande gistingstanks en we staan open voor onderzoeken naar andere
manieren van energieopwekking op onze zuiveringen, zoals met windmolens en zonnepanelen.
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4. ‘Grip’
Grip op de zaak hebben is op elk moment heel precies weten wat we aan het doen zijn en waarom we dat doen.
Op die manier hebben we inzicht en overzicht en kunnen we bewust en verantwoord keuzes maken die onze
doelen dichterbij brengen.
Ook als sommige zaken nog niet zo goed op orde zijn als we willen, kan er sprake zijn van grip. Er zijn altijd
‘gaten’ en dat is niet erg, als we maar weten wélke gaten er zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe we daar
het beste mee kunnen omgaan.

4.1 Grip in de praktijk
Grip op onze stippen, op de relaties daartussen en op de vergunningseisen vraagt om alerte en realtime sturing.
We kennen voor iedere installatie de exacte gevolgen van elke handeling en de onderlinge samenhang van de
verschillende onderdelen. De systemen zijn zo ingericht dat we per maatregel en per installatieonderdeel de
werking en effecten makkelijk kunnen zien en betrouwbaar kunnen voorspellen. Zo kunnen we optimaal sturen
op zuiveringsresultaten en kosten.
De werking van een installatie drukken we in de toekomst uit in een overzichtelijke en aansprekende set prestatiegetallen. Deze geeft een goede eerste indruk van de werking van de installatie. Als het nodig is kunnen we
daarnaast per installatieonderdeel een nauwkeurigere analyse van de situatie maken.
Risico’s schatten we zo precies mogelijk in en vervolgens maken we bewust en onderbouwd de keuze om deze
risico’s wel of niet te nemen.
Als afdeling richten we ons op de totaliteit van onze acties. Het geheel is tenslotte meer dan de som der delen.
We kijken dus niet alleen naar de installaties afzonderlijk, maar zijn in overleg over de mogelijkheid om tegenvallende prestaties op de ene zuivering in de toekomst op te vangen met andere installaties. Op die manier
leveren we op een efficiëntere manier eenzelfde bijdrage aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Grip op onze belangen hebben we doordat we goed zijn ingevoerd in de werkprocessen van de organisatie en
weten wat we waar moeten leveren. Zo kunnen we beter samenwerken en worden eventuele botsende belangen
zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.
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5.

Invloed uitoefenen

De taak van onze afdeling krijgt maatschappelijk gezien steeds meer aandacht. Binnen onze organisatie krijgen
we echter nog niet vanzelfsprekend deze aandacht. Terwijl dat wel van groot belang is. Want alleen in gezamenlijkheid kunnen we onze doelstellingen behalen.
Die aandacht moeten we dus creëren. We gaan meer van ons laten horen, zodat we ook in die situaties waarin
we niet ‘achter het stuur zitten’ mede richting geven aan afwegingen en keuzes. Of, anders gezegd, zodat onze
doelstellingen (stippen) door de hele organisatie worden gedragen.
Dat vraagt twee dingen van ons:
1. Zorgen dat we vaker aan tafel komen;
2. Op het moment dat we aan tafel zitten de juiste dingen zeggen.
Om dat te bereiken moet iedereen van de afdeling de stippen goed in z’n hoofd hebben én weten hoe we het
belang ervan goed over het voetlicht krijgen. Ook zorgen we ervoor dat we zelf goed in beeld hebben waar elders
in de organisatie aanvullende kansen liggen om onze doelstellingen te verwezenlijken.
We kiezen er in eerste instantie voor om zichtbaar te zijn in alle projecten die relevant zijn. Bij gebrek aan
menskracht kunnen we niet in alle gevallen zo veel invloed uitoefenen als we willen, maar we geven met onze
zichtbaarheid in ieder geval een signaal van betrokkenheid af.
Vervolgens willen we ervoor zorgen dat onze positie en ons belang in lopende processen worden gewaarborgd.
Daarbij zetten we vooral in op de processen die het meest bepalend zijn voor het behalen van de stippen en de
zuiveringsdoelstelling.
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6.

Een andere werkverdeling

Om onze doelen te bereiken moeten we de taken van de afdeling anders ordenen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat we BZU op deze manier ook organisatorisch toekomstbestendig maken. Wanneer we de bedrijfsvoering
en de organisatie op orde hebben zijn we een betere partij om in toekomstige ontwikkelingen mee te denken en
te doen. Dit is zeker van belang wanneer verzelfstandiging aan de orde komt.
Vanzelfsprekend sluiten we met de veranderingen die we doorvoeren aan bij de algemene organisatorische principes van Rijnland, denk aan het OVP (organisatieverbeteringsplan) en de brief aan Maarten. Begrippen als resultaatgericht, eigenaarschap, flexibiliteit, ‘van buiten naar binnen denken’, samenwerken, projectbeheersing,
betrouwbaarheid en goed werkgeverschap vormen de basis van ons handelen.
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe onze afdeling op dit moment is vormgegeven, welke knelpunten dat oplevert
en welke veranderingen we daarom doorvoeren.

6.1 De huidige werkverdeling
Op dit moment bestaat onze afdeling uit een team ondersteuning en drie operationele buitenteams.
Team ondersteuning
Het team ondersteuning heeft verschillende taken. Het biedt ondersteuning aan de procesvoering en het levert
contractuele en administratieve ondersteuning. De afgelopen jaren is er een professionaliseringsslag doorgevoerd op het gebied van opdrachtgeverschap, bedrijfskunde en de inzet op projecten. Mede hierdoor is een
discussie op gang gekomen over de mogelijkheden die verdere ontwikkeling van het team kan bieden.
Operationele buitenteams
De drie buitenteams bestaan uit twee of drie groepen medewerkers die per groep twee tot zes awzi’s beheren
en bedienen, inclusief gemalen en persleidingen. Elke groep bestaat uit een senior-procesvoerder en meerdere
procesvoerders, vakmannen en medewerkers bedrijfsvoering. Binnen elke groep worden medewerkers flexibel
ingezet. Elk buitenteam is verantwoordelijk voor zijn eigen zuiveringsresultaten en voor een zorgvuldig beheer
van zijn installaties.
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6.2 Knelpunten
•
•

•

We missen een vertaling van het zuiveringsbeleid naar het dagelijks werk en naar de middellange termijn.
Samenwerkingsprocessen en afspraken moeten beter worden ingericht en beter bewaakt worden. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de samenwerking met de afdeling Bouwzaken, maar ook intern. We vinden het wiel nu
vaak meerdere keren uit.
In de huidige organisatorische opzet kunnen we de kennis en vaardigheden van onze medewerkers niet
gericht genoeg inzetten om onze doelstellingen te behalen.

6.3 Nieuwe werkverdeling
Om de knelpunten uit de vorige paragraaf op te lossen werken we in de nieuwe structuur met een bedrijfsbureau,
drie buitenteams en een regiekamer. Dit sluit aan bij landelijke organisatorische en technische ontwikkelingen.
Het Bedrijfsbureau
Team ondersteuning wordt Bedrijfsbureau en dat betekent meer dan alleen een andere naam. Het Bedrijfsbureau zorgt voor een sluitende samenhang tussen de stippen en de mogelijkheden om die in de praktijk te realiseren. Met dat doel gaan de mensen van het Bedrijfsbureau actiever de dialoog aan met andere afdelingen, zo
veel mogelijk centraal gaan inkopen en als een echt kenniscentrum voor de buitenteams fungeren.
Het Bedrijfsbureau staat nadrukkelijk tussen Beleid, Plannen & Projecten, Bouwzaken, en de buitenteams van
BZU in. Naar andere afdelingen en naar buiten toe vertegenwoordigt het Bedrijfsbureau de belangen van de
afdeling, intern is het Bedrijfsbureau betrokken en kritisch tegelijk. Het Bedrijfsbureau voedt ook het MT BZU.
Het is de taak van het Bedrijfsbureau om zich voortdurend af te vragen of BZU in relatie tot onze doelstellingen
de juiste dingen doet en kan blijven doen en hoe het nog slimmer, efficiënter en effectiever kan. Met heldere
rapportages die aansprekend de prestaties laten zien inspireert het Bedrijfsbureau de uitvoerende teams om optimaal te functioneren. Daarnaast zorgt het Bedrijfsbureau ervoor dat contract- en gegevensbeheer een bijdrage
leveren aan het behalen van betere prestaties. Als spin in het web van de afdeling toetst het Bedrijfsbureau
mogelijk beleid en plannen op haalbaarheid en effectiviteit en koppelt het de ervaringen van de mensen op de
zuiveringen terug aan de beleidsmakers.
Drie buitenteams en een regiekamer
We gaan werken met drie buitenteams (wellicht later twee) en een regiekamer. De regiekamer is verantwoordelijk voor het sturen van de procesvoering en voor de procesresultaten. De buitenteams richten zich op lokale
bediening, op operationele beheertaken en op het zorg dragen voor de juiste werkvergunningen en veilig werken.
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Op deze manier kunnen we in een complexer wordende situatie efficiënter optreden. We pakken onze knelpunten aan (onder andere omdat we beleid sneller kunnen vertalen naar de praktijk, meer uniform gaan werken en
vraagstukken van andere afdelingen integraal aanpakken) en zetten onze mensen beter en flexibeler in dan nu
het geval is.

BB RK

BT

BT

BT
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Figuur: Organigram BZU 2015 e.v. , Denkmodel: regiekamer eerst als onderdeel van het Bedrijfsbureau, later
als zelfstandig team naast twee buitenteams
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Waarom een regiekamer?
Centrale bedrijfsvoering kan op twee manieren worden vormgegeven. Met een regiekamer (centrale bediening
van awzi’s en gemalen op afstand) en met een controlekamer (controle op afstand maar feitelijke bediening
decentraal).
We hebben gekozen voor een regiekamer omdat:
1. Een regiekamer efficiënter en daarmee duurzamer en goedkoper is.
2. Het werken met een regiekamer beter aansluit bij onze personele bezetting en bij de arbeidsmarkt.
Wanneer operationeel?
Wij zien het inrichten van de regiekamer als een verandertraject naast en vooruitlopend op de lopende vernieuwingsslag voor de procesautomatisering. Op 1-12-2014 willen we de regiekamer operationeel hebben. De
regiekamer voert op dat moment echter nog niet op volle kracht haar taken uit, omdat dan nog niet op alle awzi’s
de procesautomatisering is aangepast. Het werkveld van de regiekamer wordt dus stukje bij beetje uitgebreid.
Eerst drie, mogelijk later twee buitenteams
We starten met een regiekamer die gekoppeld is aan het bedrijfsbureau en daarnaast hebben we drie bestaande
buitenteams. Wanneer de regiekamer op volle sterkte functioneert wordt deze een zelfstandige eenheid en werken we mogelijk verder met twee buitenteams. Ook de ordening van de buitenteams wordt nog nader bekeken.
Gaan we in navolging van BZA en BWS taakgericht werken of blijven we regionaal, objectgericht, georiënteerd?
Wie is de kapitein?
De nieuwe structuur biedt een herkenbare rol- en taakverdeling, met eenheid van leiding. Het in het voortraject
genoemde dilemma van ‘drie kapiteins op één schip’ (wie bepaalt wat er moet gebeuren, de regiekamer het
buitenteam of het onderhoudsteam?) doet zich in de praktijk niet voor omdat we met elkaar afgesproken hebben
dat de procesresultaten leidend zijn. De regiekamer bepaalt dus wat prioriteit heeft.
Concrete acties
Om een regiekamer daadwerkelijk in te voeren moet nog flink wat werk verzet worden. We gaan:
•
onze installaties aanpassen. Dit gebeurt al bij het aanpassen van de procesautomatisering;
•
een regiekamer inrichten. Dit betekent ook dat we moeten kiezen waar we de regiekamer willen plaatsen.
De vraag hierbij is of we kiezen voor de Archimedesweg of voor een van de awzi’s. In de overwegingen
hierbij speelt ook de vraag een rol wat de gevolgen zijn voor een mogelijke verzelfstandiging van het zuiveringsbeheer;
•
heldere nieuwe werkprocessen formuleren;
•
voor zowel de regiekamer als voor de buitenteams duidelijke profielen, taken en verantwoordelijkheden
formuleren.
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7. Ontwikkelen, opleiden en werven
Als afdeling is ons grootste kapitaal onze menskracht. Hoe goed ons materieel ook is, hoe slim onze processen
ook zijn uitgedacht, zonder de juiste inzet van mensen komen we er niet. Met de veranderingen van de komende
tijd in het verschiet vinden we het daarom extra belangrijk ons menselijk kapitaal te koesteren. We geven ieder
die dat wil de kans zich verder te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als wat betreft vaardigheden. Tegelijkertijd
zijn we ook helder over de eisen die we stellen. De manier waarop we werken gaat veranderen en daarin moeten
de mensen mee.

7.1 Wat wordt er van ons verwacht?
De hele afdeling ontwikkelt zich van ‘reagerend op’ naar ‘actief sturend’. Van iedereen wordt dus een actieve
houding verwacht. Alleen dan hebben we grip en kunnen we meer van ons laten horen in de organisatie. Daarnaast is het van belang ons te realiseren dat we als afdeling samen verantwoordelijk blijven voor het behalen
van onze doelen. Dat betekent dat we ervoor open moeten staan om van elkaar te leren en dat we, ieder vanuit
onze eigen rol en vaardigheden, elkaar moeten stimuleren tot het leveren van betere prestaties.

7.2 Andere inhoud van functies
De nieuwe werkverdeling heeft ook gevolgen voor de inhoud van ons werk. De verschillende functies die onze
afdeling kent veranderen in meer of mindere mate. Daarnaast is er nog een andere reden waarom we in de
toekomst mensen anders moeten gaan inzetten: in de komende jaren gaan we met minder zuiveringsinstallaties
werken, in de loop van de tijd gaan we dus ook op de zuiveringen schuiven met de bezetting.
De ingezette veranderingen zijn voor de het overgrote deel van de afdeling een mooie kans om nieuwe ervaringen
op te doen. Het zuiveren was al mooi werk, maar wordt nu nog veelzijdiger. Ook brengen we ons werk maatschappelijk gezien naar een hoger plan. Mochten er toch mensen zijn voor wie die de veranderingen te groot
zijn, dan wordt voor hen een andere werkplek gezocht. Dit doen we vanzelfsprekend in goed overleg, in overleg
met de OR en geborgd door een Sociaal Statuut.
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Hieronder bespreken we de veranderingen eerst per bedrijfsonderdeel en in paragraaf 7.3 per functie.
Bedrijfsbureau
Van de medewerkers van het Bedrijfsbureau wordt verwacht dat zij op een zakelijke en kritische manier ondersteuning bieden aan de buitenteams, waarbij zij meer in systemen gaan denken dan in objecten. Er moet
door het Bedrijfsbureau ook meer kennis worden vergaard over bijvoorbeeld assetmanagement, energiebeheer,
veiligheid en civieltechnisch beheer. Tot slot ligt het voor de hand dat het Bedrijfsbureau aansluiting zoekt bij
de bedrijfsbureaus van andere afdelingen en het team gebiedsbeheer van BWS.
Regiekamer
De inzet van een regiekamer betekent dat de verantwoordelijkheid voor het behalen van procesresultaten verhuist van ‘buiten’ naar ‘binnen’. Regiekamer wordt bemand door operators. De data die we in de regiekamer
binnenkrijgen wordt door de operators telkens vertaald naar nieuwe acties om onze doelen te behalen. De operators bedienen meerdere installaties en weten samen met de mensen op de locaties met processen te ‘spelen’
in de goede zin van het woord. Procesvoering is daarmee niet alleen een vak waar analyse telt, maar waar ook
creativiteit en lef getoond mag worden.
Een aantal van de huidige procesvoerders gaat in de toekomst als operator in de regiekamer werken. De meeste
procesvoerders blijven aan de slag als zuiveringstechnicus. Voor hen ligt er een uitdaging in de samenwerking
in de waterketen, ingewikkelde awzi’s of bij projecten, zoals optimalisaties.
Omdat de regiekamer nog niet meteen op volle kracht kan gaan werken, gaat een deel van de toekomstige operators pas later in zijn nieuwe functie aan de slag.
Buitenteams
Met de komst van een regiekamer verandert het werk in de buitenteams. De buitenteams zijn in de nieuwe
situatie verantwoordelijk voor het beheer en eerstelijns onderhoud van de verschillende installaties, de lokale
bediening, veiligheid en het naleven van de omgevingsvergunning. Buitenteams zullen bestaan ui zuiveringtechnici, vakmannen en medewerkers bedrijfsvoering. De flexibele inzet in de teams houden we vol. Zo kunnen
we kennis beter delen en verminderen we het risico van uitval in de uitvoering. We kiezen voor een opzet waarbij
iedere medewerker op drie tot vijf installaties inzetbaar is.

7.3 Vereiste vaardigheden
De nieuwe manier van werken vereist bepaalde, soms nieuwe, vaardigheden. We benoemen ze hier per functie.
Operators
De operators moeten zich koersvast focussen op het behalen van onze doelstellingen. Een operator moet goed
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kunnen analyseren en heeft daarnaast de creativiteit om op basis van die analyse een stap verder te komen. Ook
heeft een goede operator het lef om te ‘spelen’ met processen en om afgewogen risico’s te nemen. Daarnaast
wordt van de operators gevraagd om intensief samen te werken, zowel onderling, als met de zuiveringstechnici
en andere leden van de buitenteams.
Zuiveringstechnici
De zuiveringstechnici kennen de installaties en de verbanden daartussen en waarborgen optimale bedrijfszekerheid. Ook zijn zij de ogen en oren van de operators. Zuiveringstechnici moeten op een heldere manier de prestaties van de verschillende installaties aan de operators kunnen doorgegeven en op basis van deze informatie
samen met de operators effectieve plannen kunnen maken om onze doelstellingen te behalen. Anders dan in
het verleden moeten de zuiveringstechnici op de zuivering nu procestaken afstemmen met de operators in de
regiekamer. Deze verschuiving van verantwoordelijkheden is voor sommigen een ontwikkelpunt. De zuiveringtechnici hebben bovendien een belangrijke intermediaire rol: zij zijn het gezicht naar buiten, naar bijvoorbeeld
gemeenten. Daarom moeten zij meer ‘van buiten naar binnen’ gaan denken en - ook operationeel - goed kunnen
samenwerken.
Vakmannen
De vakmannen moeten het beheer en eerstelijns onderhoud van onze installaties (nog) planmatiger gaan uitvoeren. Zij moeten kunnen werken met systemen en werken volgens een vooraf bepaalde volgorde.Binnen BZU en
met de afdeling Onderhoud bepalen we op welke manier we informatie over de staat van onderhoud het beste
kunnen presenteren en uitwisselen. Vervolgens wordt van de vakmannen verwacht dat zij deze manier van rapporteren aanhouden.
Medewerkers bedrijfsvoering
Op korte termijn wijzigt de functie van medewerker bedrijfsvoering niet. Wel onderzoeken we de komende jaren
in hoeverre deze functie in deze vorm ook in de verdere toekomst blijft bestaan.
Medewerkers Bedrijfsbureau
De medewerkers van het Bedrijfsbureau moeten ons handelen als afdeling kunnen evalueren en van daaruit
adviezen kunnen geven over hoe het beter kan. Van de medewerkers van het Bedrijfsbureau wordt dan ook
verwacht dat zij anderen op een constructieve manier een spiegel kunnen voorhouden. Zij moeten een groot
analytisch vermogen hebben, kritisch durven zijn en de juiste toon hebben om mensen aan te spreken. Daarnaast wordt van de medewerkers van het Bedrijfsbureau verwacht dat zij een onderzoekende houding hebben
en kunnen verbinden.
Afdelingsleiding
Het ontwikkelproces van de afdeling heeft uiteraard ook gevolgen voor de afdelingsleiding. Niet alleen omdat
de verantwoordelijkheden van de teams gaan verschuiven, maar ook omdat zo’n ontwikkelproces juist ook van
de leidinggevenden om bepaalde vaardigheden vraagt. Het managementteam is de aangewezen ploeg om een
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goede onderlinge samenwerking te stimuleren en om open en eerlijk feedback te geven, zowel bij tegenvallende
als bij mooie resultaten. Dat vraagt onder andere om goede communicatieve vaardigheden, coachingsvaardigheden en koersvastheid. Ook samenwerken en verantwoordelijkheid nemen zijn voor de afdelingsleiding van
belang. Nadrukkelijk is het ontwikkelproces van de afdeling als collectief ingezet en dat continueren we. Tegelijkertijd zijn door het werken met portefeuilles verantwoordelijkheden verdeeld. Op deze manier wordt efficiënter
gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten. En misschien nog wel het meest belangrijk: de afdelingsleiding moet
binnen de hele organisatie goed zichtbaar en aanspreekbaar zijn om zo de invloed van de afdeling binnen de
organisatie te vergroten.

7.4 Hoe gaan we dat met z’n allen bereiken?
Bij dit soort veranderingsprocessen is het van groot belang open en eerlijk met elkaar te communiceren. Iedereen moet weten waar hij aan toe is en als er gaten zijn, moeten die opgevuld worden. Dat vergt van iedereen, op
elk niveau, inzet. Medewerkers moeten bereid zijn op een andere manier te gaan werken en moeten zorg dragen
voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Het management moet de medewerkers hierin op alle mogelijke manieren
ondersteunen. Onder andere door aan elke medewerker zo concreet mogelijk te laten weten wat er van hem of
haar wordt verwacht en door het geven van duidelijke feedback,waarin goede prestaties erkend, gewaardeerd en
beloond worden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat we goed zijn aangehaakt bij ondersteunende afdelingen in de organisatie, zoals bijvoorbeeld het team m&o van de afdeling Advies. Ook opleiden en werven spelen
een grote rol bij het realiseren van een soepel proces.
Opleiden
Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen wordt het hebben van de juiste opleiding steeds belangrijker; Omdat we aantoonbaar aan de eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne moeten voldoen. BZU gaat
daarom ‘geprogrammeerd’ opleiden, in samenwerking met de Aquademie, VAPRO en het regulier onderwijs.
Geprogrammeerd wil zeggen dat van iedere functie de opleidingseisen en -wensen beschreven staan, dat we
precies weten wie welke opleiding heeft gevolgd en dat we noodzakelijke opleidingen actief inplannen.
Werven
Op onze afdeling hebben we te maken met vergrijzing. Daarnaast kunnen de in dit boekje beschreven veranderingen voor een kleine groep mensen tot gevolg hebben dat zij liever ergens anders gaan werken. De komende
jaren moeten we dan ook actief op zoek naar nieuwe mensen. We gaan werven onder ervaren medewerkers (van
collega-waterschappen en uit andere sectoren) en onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om studenten en
scholieren op te leiden. Ook binnen onze eigen organisatie zien wij mogelijkheden om mensen te werven. In alle
gevallen geldt dat we ons goed moeten presenteren. We moeten zichtbaarder worden en duidelijk maken dat we
inspirerende ambities waarbij innovaties aan de orde van de dag zijn. Tot slot is ook het bieden van perspectief
een belangrijke pijler voor ons personeelsbeleid.
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