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Voorwoord

Beste lezer, 

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking 
en middelen. Om dat te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarbij worden de 
verschillende werkwijzen voor één specifiek proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. 

De procesbenchmark omvat enerzijds een meting van een aantal vastgelegde KPI’s en anderzijds een 
maturiteitsbeoordeling van het proces zelf. Het uittekenen van dat proces gebeurde in nauwe samenwerking 
met de WaterRegulator en met de steun van procesbegeleider KPMG. 

In de voorbije jaren bleken deze procesbenchmarks op sectorniveau steeds een bijzonder boeiende oefening, 
waarbij de waterbedrijven niet enkel de eigen processen kritisch bekijken, maar ook leren van elkaar en 
indien nodig hun processen optimaliseren en verbeteren.

De procesbenchmark ‘exploitatie van toevoerleidingen en distributienetten’, inmiddels de achtste 
procesbenchmark van AquaFlanders, werd in 2021 uitgevoerd en afgerond. Het doel van het 
exploitatieproces is om water van de juiste kwaliteit in voldoende hoeveelheden tot bij de abonnee te 
transporteren. Daarom werd tijdens deze oefening de dagdagelijkse opvolging en het onderhoud van het 
waterdistributienetwerk geanalyseerd. De benchmark gaat ook dieper in op netbewakingsactiviteiten en 
netsturingsactiviteiten waarmee de waterbedrijven de exploitatie monitoren en preventief of reactief 
bijsturen om de kwaliteit en kwantiteit te allen tijde te garanderen. Het waterproductie- en opslagproces zijn 
in dit proces buiten beschouwing gelaten. 

Graag wil ik alle deelnemende waterbedrijven en KPMG danken voor hun deelname en medewerking 
aan deze procesbenchmark. Uit de benchmarkoefening blijkt dat het exploitatieproces, dat één van de 
kernactiviteiten is van de waterbedrijven, algemeen genomen matuur is bij alle Vlaamse waterbedrijven. 
Toch zijn er ook een aantal domeinen waarop verbetering mogelijk is. Op basis van dit rapport stellen 
de Vlaamse waterbedrijven individuele verbetertrajecten op en zetten ze zich ook in voor gezamenlijke 
initiatieven ter versterking van het exploitatieproces. Ik wens de waterbedrijven daarbij veel succes.

Daarnaast wens ik u, beste lezer, veel leesgenot met dit procesbenchmarkrapport.

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders
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1 Executive summary
De procesbenchmark kadert in een prestatie- en efficiëntievergelijking, als opdracht van de WaterRegulator, 
om tot een verhoogde transparantie binnen de watersector te komen én om een verbeterde bedrijfsvoering bij 
de drinkwaterbedrijven (AGSO Knokke-Heist, De Watergroep, FARYS|TMVW, Aquaduin, Pidpa en water-link) te 
bekomen.

De te benchmarken processen werden bepaald in samenspraak met AquaFlanders, de drinkwaterbedrijven en 
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Onderliggend rapport is het resultaat van de achtste procesbenchmark, 
waarbij één benchmark per jaar wordt uitgevoerd.

In het jaar 2021 werd het proces ‘exploitatie’ tussen de Vlaamse drinkwaterbedrijven als benchmarkoefening 
geselecteerd. De benchmark werd uitgevoerd door de procesbenchmarkwerkgroep van AquaFlanders, waarin 
alle drinkwaterbedrijven vertegenwoordigd zijn, en opgevolgd door de VMM (toezichthouder en WaterRegulator). 
Deze procesbenchmark omvat twee luiken: enerzijds een kwantitatieve analyse op basis van prestatie-
indicatoren en anderzijds een inschatting van de procesmaturiteit op basis van een voor de watersector 
ontwikkeld ‘Business Process Maturity Model’ (BPMM).

Op basis van de geïdentificeerde prestatie-indicatoren voor het proces ‘exploitatie’, kan de algemene 
performantie van de verschillende drinkwaterbedrijven onderling worden vergeleken. De opgestelde prestatie-
indicatoren meten verschillende aspecten van het proces, waarbij de resultaten een globaal beeld geven van het 
exploitatieproces bij de verschillende drinkwaterbedrijven en meer inzicht kunnen brengen bij de identificatie 
van mogelijke verbeteringen.

Het BPMM-maturiteitsraamwerk werd initieel door KPMG in samenwerking met Prof. Dr. De Backer ontwikkeld 
om een kwalitatieve inschatting te kunnen maken van de maturiteit van processen binnen de drinkwatersector. 
Op die manier wordt er gepeild naar de vaardigheden van de verschillende drinkwaterbedrijven met betrekking 
tot de uitvoering van het proces ‘exploitatie’. Op basis daarvan hebben we voor het proces gepeild naar de 
domeinen van ‘ontwerp en documentatie’, ‘procesverbetering’, ‘metrieken’, ‘uitvoerders’, ‘IT-ondersteuning’ en 
‘ontwikkeling van de dienstverlening’.

De voornaamste bevindingen en aanbevelingen voor het proces ‘exploitatie’ worden onderstaand samengevat 
op het niveau van de Vlaamse drinkwatersector. Merk echter op dat deze conclusies niet eenduidig kunnen 
worden overgenomen voor de individuele drinkwaterbedrijven, mede omdat de context, het bedrijfsprofiel en de 
bedrijfsstrategie onderling kunnen verschillen. Dat gegeven dient ook door de lezer te worden meegenomen bij 
de interpretatie van de resultaten en aanbevelingen in dit rapport.
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Prestatie-indicatoren

De Vlaamse drinkwaterbedrijven ontvingen in 2020 in totaal 313 gegronde exploitatieklachten. 43% van de 
gegronde exploitatieklachten had betrekking op technische zaken, 38% op de waterkwaliteit en 19% op andere 
zaken. Bekeken per 100 000 abonnees, schommelde het aantal gegronde klachten tussen 4,1 en 30,9 klachten 
per 100 000 abonnees voor respectievelijk Aquaduin en water-link, met een gewogen gemiddelde van 10,17 
exploitatieklachten per 100 000 abonnees. Water-link capteert specifieke meldingen over waterkwaliteit meteen 
als een klacht, waardoor deze een hoger aantal waterkwaliteitsklachten hadden in vergelijking met de andere 
drinkwaterbedrijven.

Voor alle drinkwaterbedrijven werd de overgrote meerderheid van de klachten behandeld binnen de 
opgelegde termijn van het AWVR (Algemeen WaterVerkoop Reglement). Binnen de sector werden 94% van 
de exploitatieklachten behandeld binnen die termijn. Daarbij hadden AGSO Knokke-Heist, Aquaduin en De 
Watergroep de hoogste scores, met meer dan 98% van de ontvankelijke klachten die binnen de AWVR-termijn 
werden behandeld.

In 2020 ontvingen de drinkwaterbedrijven in totaal 257 ontvankelijke exploitatieklachten over waterkwaliteit, 
waarvan 119 gegrond. De doorlooptijd voor het technisch afhandelen van een klacht over waterkwaliteit 
lag tussen vijf dagen bij water-link en zeven dagen bij De Watergroep en AGSO Knokke-Heist, met een 
gemiddelde van 6,04 dagen. Het AWVR stelt voorop dat er binnen de tien dagen na de ontvangst van de 
waterkwaliteitsklacht gecommuniceerd dient te worden over de genomen of te nemen acties. Met een 
gemiddelde doorlooptijd van 6,04 dagen viel de technische afhandeling van waterkwaliteitsklacht meestal 
binnen de AWVR-termijn. 

Wanneer er werken nodig zijn aan het leidingnet, wordt dit in een werkorder gecapteerd. Een werkorder 
kan verschillende acties omvatten. De vijf generieke exploitatie-acties zijn: ‘inspectie’, ‘spoeling’, ‘staalname’, 
‘herstelling’ of ‘schakeling’. Het aantal werkorders per kilometer leiding schommelde tussen 0,7 en 2 werkorders, 
met een gemiddelde van 1,3 werkorders, per kilometer leiding. Een lek of probleem komt voornamelijk voor 
in de overgangen tussen verschillende delen van het net, zoals bij aansluitingen tussen leidingen of bij een 
aftakking. Hierdoor zijn er relatief gezien meer werkorders in een stedelijk net ten opzichte van een landelijk net, 
vermits er in een stedelijke context meer aansluitingen en aftakkingen per kilometer leiding zijn. Het percentage 
werkorders als gevolg van een lek schommelde tussen de 7% en de 18% van het totaal aantal werkorders.

Binnen de benchmarkwerkgroep van het exploitatieproces werd beslist de KPI ‘onderhoudskost leidingnetwerk’ 
over te nemen van de assetmanagement-procesbenchmark, die in 2018 werd uitgevoerd. De onderhoudskost van 
het leidingnet schommelde tussen 0,26 € en 1,01 € per meter totale lengte (leiding + aftakking), respectievelijk 
bij Aquaduin en Water-link. De gemiddelde kost bedroeg 0,56 € per meter leiding. Daarin zit echter een lichte 
overschatting, vermits het onderhoud van het net meer omvat dan enkel de exploitatieactiviteiten. Het gaat 
hierbij over de activiteiten zoals lekdetectie, controles van kathodische bescherming en onderhoud van 
hydranten.

In totaal waren er 802 VTE’s betrokken bij de uitvoering van het exploitatieproces in 2020 in de Vlaamse 



drinkwatersector. Het aantal VTE’s is gecorreleerd aan het aantal abonnees en het aantal km leiding. De 
drinkwaterbedrijven hadden tussen 0,26 en 4,89 VTE’s per km leiding. Die verschillen zijn ten dele terug te 
brengen op het verschil tussen stedelijke en landelijke gebieden waarbij landelijke gebieden minder exploitatie-
VTE’s per km leiding vergt. Daarnaast zijn er eveneens verschillen in de organisatie van de exploitatiedienst. Zo 
werkt water-link bijvoorbeeld met een ploegensysteem dat 24 uur per dag actief is. 

In 2020 zijn er 7503 interventies buiten de reguliere werktijden gebeurd. Het aantal interventies per 1000 
abonnees lag tussen 0,17 en 3,31, respectievelijk bij water-link en De Watergroep, met een gemiddelde van 2,8 
interventies per 100 abonnees. Het lage aantal van water-link heeft te maken met het ploegensysteem waarbij 
de eerste interventie om het net veilig te stellen niet wordt meegerekend in deze KPI. 

Maturiteitsmodel

Het maturiteitsmodel is een kwalitatieve aanvulling op de kwantitatieve analyse van de prestatie-indicatoren. 
Aangezien exploitatie een kernactiviteit is van de drinkwaterbedrijven, is het proces algemeen gesteld matuur 
bij de verschillende drinkwaterbedrijven. Voor alle domeinen valt de gemiddelde score telkens binnen of boven 
het vooropgestelde ambitiebereik. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte is voor verbeteringen.

Op sectorniveau vallen voor het domein ‘ontwerp en documentatie’ alle gemiddelde maturiteitsscores binnen 
of boven het ambitiebereik. De dimensie ‘context & link met andere processen’ scoort aan de onderkant van 
het ambitiebereik. Hierbij kan er een verbetering van de maturiteit zijn door het geïntegreerd exploitatieproces 
binnen de globale werking van het drinkwaterbedrijf in kaart te brengen. Er zijn twee dimensies die boven 
het ambitiebereik scoren: ‘doel / business context & strategische alignering’ en ‘communicatie over het proces 
– naar wie?’. De overige dimensies scoren binnen het ambitiebereik. De grootste variatie in scores tussen de 
drinkwaterbedrijven ligt in de dimensie ‘documentatie en beheer procesdocumentatie’, waar er voor sommige 
drinkwaterbedrijven potentie tot verbetering is door de aanleg van een documentatiebeheermethodiek en 
-systeem. Ondanks dat de klant momenteel reeds periodiek op de hoogte wordt gehouden van de exploitatie-
activiteiten zijn er binnen de verschillende drinkwaterbedrijven elementen aanwezig om de maturiteit 
van de ‘betrokkenheid en communicatie met de procesklant’ te verhogen. Daarbij zien we dat sommige 
drinkwaterbedrijven al elementen hebben geïmplementeerd die andere drinkwaterbedrijven zouden kunnen 
overnemen. Algemeen kan gesteld worden dat het domein ‘ontwerp en documentatie’ matuur is.

Op sectorniveau vallen voor het domein ‘procesverbetering’ alle gemiddelde maturiteitsscores binnen of 
boven het ambitiebereik. Ook alle individuele drinkwaterbedrijven scoren op elk van de dimensies binnen 
of boven het ambitiebereik, behalve op de dimensie ‘business case’ waarbij er enkele drinkwaterbedrijven 
onder het ambitiebereik zitten. Op de dimensie ‘informatie om tot procesverbetering te komen’ behalen alle 
drinkwaterbedrijven de maximale maturiteitsscore. Algemeen gesteld kan voor dit domein het exploitatieproces 
als matuur beschouwd worden. De meeste drinkwaterbedrijven hebben verschillende methodes en 
informatiekanalen om tot procesverbeteringen te komen, resources vrij te maken om procesverbeteringen 
door te voeren en te communiceren over deze verbeteringen. Daartegenover is er verbeterpotentieel op het 
gebruik van een gestandaardiseerde projectmanagementmethodologie, het gebruik van een gestandaardiseerde 
business case en het opvolgen van procesverbeteringen. Daarnaast kunnen sommige drinkwaterbedrijven 
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bijkomende informatie voor procesverbeteringen verwerven door klantenenquêtes uit te voeren.

De maturiteit inzake het domein ‘metrieken’ ligt relatief laag ten opzichte van de voorgaande domeinen. De 
‘definitie’, het ‘beheer’ en het ‘gebruik’ van metrieken is niet bij alle drinkwaterbedrijven even ingeburgerd, 
waardoor er voor elke dimensie één of meerdere drinkwaterbedrijven onder het ambitiebereik scoren. Het 
ambitiebereik op sectorniveau wordt niet bereikt voor de dimensie ‘beheer’. Algemeen gezien wordt er binnen 
de drinkwaterbedrijven veel data bijgehouden voor de operationele uitvoering van het exploitatieproces (vb. 
GIS-data, werkorders …). Echter zien we dat die data slechts in beperkt mate worden omgezet in KPI-data. Er 
is verbetering mogelijk door metrieken op te stellen die gekoppeld zijn aan de operationele en strategische 
doeleinden en die metrieken automatisch te capteren, te vergelijken met de streefwaarden en weer te geven 
in toegankelijke dashboards voor heel het bedrijf. Aan de hand van deze metrieken kunnen inzichten worden 
verkregen over de performantie van het exploitatieproces.

Binnen het domein ‘uitvoerders’ wordt de sectormaturiteit op alle dimensies ingeschat binnen of boven het 
beoogde ambitiebereik, met uitzondering van de dimensie ‘documentatie en gebruik van lessons learned’, 
waarop een lagere maturiteit wordt vastgesteld. Het uitwerken van een gestructureerd lessons learned-beleid 
kan ertoe bijdragen dat reeds begane fouten vermeden worden in de toekomst. Het exploitatieproces is een 
arbeidsintensief proces. Het efficiënt en effectief inzetten van de interne en externe medewerkers en zorgen dat 
deze over de nodige kennis beschikken om hun werk efficiënt en effectief uit te voeren, is essentieel voor het 
exploitatieproces. Het belang dat de drinkwaterbedrijven daaraan hechten, zien we eveneens gerepresenteerd 
in de hoge maturiteitsscores binnen dit domein. Echter zouden verschillende drinkwaterbedrijven hun maturiteit 
nog bijkomend kunnen verhogen door een gestandaardiseerd opleidingstraject per functie op te maken en door 
een algemeen opleidingsmanagementsysteem uit te rollen.

Alle drinkwaterbedrijven maken gebruik van een aantal IT-systemen om hun exploitatieactiviteiten 
te ondersteunen (een GIS-systeem, ERP-systeem …). Inzake ‘IT-ondersteuning’ zien we dat sommige 
drinkwaterbedrijven over goed geïntegreerde systemen beschikken en op die manier hun exploitatie-activiteiten 
sterk ondersteunen. Andere drinkwaterbedrijven hebben een mindere mate van IT-integratie, waardoor er meer 
ruimte is voor menselijke fouten, de rapportering wordt bemoeilijkt en er afwijkingen mogelijk zijn tussen de 
systemen. Een betere integratie van de verschillende systemen kan leiden tot een hogere maturiteit. Daarnaast 
kan mogelijks een verhoogde efficiëntie worden bereikt door een geïntegreerd systeem op te zetten waarbij 
aannemers rechtstreeks werkorders kunnen raadplegen en kunnen terugkoppelen. 

Hoewel het exploitatieproces al matuur is in de Vlaamse drinkwatersector, wordt er gezocht naar innovaties 
om het proces bijkomend te verbeteren. Dit gebeurt door eigen expertise, onderling overleg binnen de sector, 
het inschakelen van externe expertise én door op zoek te gaan naar verbeteringen op conferenties of in 
vakliteratuur. Enkele drinkwaterbedrijven nemen hierin een proactieve rol op, terwijl andere drinkwaterbedrijven 
eerder reactief handelen.
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2 Inleiding

2.1 De opdracht

In opdracht van AquaFlanders voert KPMG-benchmarkstudies uit binnen de drinkwatersector, waarbij 
één proces per jaar wordt vergeleken en geanalyseerd. Dit jaar wordt er dieper ingegaan op het proces 
‘exploitatie van toevoerleidingen en distributienetten’. In de komende jaren zullen de volgende processen 
aan bod komen:

• Beheer en bewaking bestaande grondwater- en oppervlaktewaterbronnen, bestemd voor de productie 
van drinkwater (2022)

• Administratie van verbruikersgegevens op klantniveau (2023)
• Reparatie van acuut optredende storingen in toevoer- en distributieleidingen (2024)

In de voorgaande jaren werden reeds volgende geselecteerde processen/thema’s gebenchmarkt binnen de 
drinkwatersector:

• Het proces van debiteurenbeheer (2015)
• De analyse en opvolging van niet in rekening gebracht water (2016)
• De klachtenbehandelingsprocedure (2016)
• Het proces van assetmanagement (2018)
• Het proces voor nieuwe aftakkingen (2018)
• Het behandelen van nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën voor het waarborgen van de 

drinkwaterkwaliteit (2019)
• Genereren en uitsturen van facturen en tussentijdse facturen (2020)

In onderliggend verslag gaan we dieper in op het proces ‘exploitatie van toevoerleidingen en 
distributienetten’. In het verslag zal hiernaar verwezen worden als het proces ‘exploitatie’ of het 
‘exploitatieproces’.

Op basis van de ervaring van de dienstverlener, de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken en 
beschikbare gegevens uit de literatuur, werd ons gevraagd dit proces binnen de drinkwaterbedrijven van 
nabij te analyseren en te vergelijken aan de hand van een procesbenchmark. Op basis van die analyses 
worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd om het betreffende proces te optimaliseren en te 
verbeteren.

Concreet omvat onze dienstverlening zowel:

• Het analyseren van het betreffende proces;
• Het definiëren van het referentieproces;
• Het formuleren van relevante prestatie-indicatoren;
• Het vastleggen van het kader voor maturiteitsanalyse en het gewenste niveau;
• Het verzamelen van de nodige data;
• Het rapporteren van de resultaten en het formuleren van aanbevelingen op het niveau van de 

drinkwatersector met betrekking tot het proces. 



16 AquaFlanders Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven

De verschillende onderdelen van de procesbenchmark gebeuren in samenspraak met de AquaFlanders 
benchmarkwerkgroep, bestaande uit specialisten van het desbetreffende onderwerp van alle Vlaamse 
drinkwaterbedrijven, AquaFlanders en de VMM (toezichthouders en regulator).

Om deze procesvergelijking mogelijk te maken, werd er geopteerd voor de combinatie van een kwantitatieve 
procesanalyse, waarbij de focus wordt gelegd op kwantitatieve procesindicatoren, gecombineerd met een 
kwalitatieve procesanalyse, waarbij de maturiteit van de processen zal worden beoordeeld. Verderop in dit 
verslag komen we hier uitgebreid op terug. Beide analyses gebeuren aan de hand van een referentieproces 
dat in samenspraak met de benchmarkwerkgroep werd opgesteld.

2.2 Situering van het proces

Onder het proces exploitatie wordt het dagdagelijkse opvolgen en onderhouden van het 
waterdistributienetwerk gezien. Voor de drinkwaterbedrijven is het exploiteren van het waternet een 
belangrijke kerntaak. Het exploitatieproces is binnen het drinkwaterbedrijf nauw verbonden met andere 
processen zoals de productie van drinkwater, de labowerking en het uitvoeren van projecten op het waternet 
(vb. vervangingen of uitbreidingen van het waternet). 

Het doel van het exploitatieproces is om het geproduceerde water in voldoende hoeveelheden en kwalitatief 
te distribueren tot bij de abonnee. Daarvoor voeren de exploitatiediensten zowel ‘netbewakingsactiviteiten’ 
als ‘netsturingsactiviteiten’ uit. Tijdens de netbewakingsactiviteiten wordt het waternet gemonitord. Bij 
netsturing worden proactieve, preventieve of reactieve acties genomen om de kwaliteit en de hoeveelheid 
van het geleverde water te verzekeren. 

Tijdens deze procesbenchmark zullen we spreken over proactieve acties, als een actie wordt uitgevoerd 
zonder dat een externe stakeholder (abonnee, gemeente …) een melding maakt van een probleem. Binnen 
deze proactieve acties bevinden zich de preventieve acties. Dat zijn periodieke onderhoudsacties die worden 
uitgevoerd om toekomstige problemen op het waternet te voorkomen. De resterende acties zijn reactieve 
acties van exploitatie. Daarbij vormt een melding van een externe stakeholder de trigger om een actie op 
het waternet uit te voeren. 

Het algemeen waterverkoopreglement1 (AWVR) beschrijft de rechten en de plichten van de exploitanten van 
een openbaar waterdistributienetwerk, rioolbeheerders en hun klanten. Daarin worden regels vastgelegd 
over levering, afvoer, sanering en facturatie van water. Voor het exploitatieproces staat hierin bepaald aan 
welke kwaliteit het geleverde water dient te voldoen, welke controles moeten worden uitgevoerd bij de 
abonnees en hoe men dient om te gaan met kwaliteits- en niet-kwaliteitsklachten. 

2.3 Scope van de benchmark ‘exploitatie’ 

In deze procesbenchmark gaan we dieper in op het exploitatieproces van de drinkwaterbedrijven. Het 
doel van exploitatie is om voldoende kwaliteitsvol water te transporteren tot bij de abonnee. Binnen 
deze procesbenchmark wordt de exploitatie van het leidingnet, inclusief distributie tot bij de abonnee, 
meegenomen. De productie en opslag van het water worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Aangezien 
er binnen de verschillende drinkwaterbedrijven een variëteit aan activiteiten wordt uitgevoerd binnen de 
exploitatie-afdeling, zullen we binnen deze procesbenchmark exploitatie beschrijven als het uitvoeren van 
‘netbewakingsactiviteiten’ en ‘netsturingsactiviteiten’. 

1  Het AWVR is te consulteren via: https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement.pdf

  Het AWVR is te consulteren via: https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement.pdf
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Het deelproces ‘netbewaking’ omvat de continue activiteiten die de drinkwaterbedrijven uitvoeren om de 
toevoer en distributie van water op te volgen. Netbewaking omvat de volgende activiteiten:

• Uitvoeren van metingen in het waternet aan de hand van sensoren (vb. druk, debieten …);
• Wettelijke staalnamen om de kwaliteit van het water te analyseren;
• Opvolgen van de status van het waternet in het leidinginformatiesysteem;
• Uitvoeren van preventieve acties (vb. preventieve spoelingen, controle van kleppen …).

Aangezien netbewaking continu plaatsvindt, zijn er geen specifieke triggers die het deelproces doen starten 
en is er geen specifiek einde aan dit deelproces. 

Het deelproces ‘netsturing’ start bij de ontvangst van informatie op basis waarvan een mogelijke bijsturing 
nodig is. Die informatie kan afkomstig zijn van het deelproces ‘netbewaking’, andere interne afdelingen (vb. 
info omtrent werken van projectwerking, schakelschema’s van productie …) of door een melding van een 
externe stakeholder. Dit deelproces omvat de activiteiten:

• Uitvoeren van inspecties;
• Uitvoeren van staalnamen;
• Schakelen van het net en aanpassen van de netstatus in het leidinginformatiesysteem; 
• Uitvoeren van spoelingen;
• Uitvoeren van herstellingen; 
• Initiëren en/of uitvoeren van interne en/of externe communicatie;
• Bepalen van toekomstige preventieve acties om het probleem in de toekomst te voorkomen.

Het proces eindigt wanneer het net zich opnieuw in de gewenste toestand bevindt.

Binnen sommige drinkwaterbedrijven zijn er nog andere activiteiten die binnen de exploitatie-afdeling 
vallen. In het kader van deze procesbenchmark zullen deze activiteiten geen onderdeel vormen van het 
geanalyseerde exploitatieproces. Het gaat hierbij over:

• Het uitvoeren van vernieuwingen en uitbreidingen van het waternet en bijhorende spoelingen;
• Het opstellen van onderhoudsprogramma’s en vervangingsprogramma’s die deel uitmaken van het 

assetmanagementproces;
• Het uitvoeren van lekcontroles;
• Het produceren van water en opslaan van water; 
• Opvolgen van aannemers tijdens het uitvoeren van openbare werken niet gerelateerd aan het waternet 

om op te volgen of deze aannemers mogelijks schade aanbrengen aan het waternet. 
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3 Referentieproces ‘exploitatie’  
In samenwerking met de werkgroep werd het referentieproces ‘exploitatie’ gedefinieerd. Het referentieproces 
beschrijft uit welke onderdelen het exploitatieproces is opgebouwd en geldt als gemeenschappelijke basis 
tussen de verschillende drinkwaterbedrijven. Het referentieproces beschrijft de huidige manier van werken bij 
de verschillende drinkwaterbedrijven en dient niet noodzakelijk als beste praktijk te worden geïnterpreteerd. 

Het proces wordt in onderstaande figuur op een hoog niveau voorgesteld. De gedetailleerde uitwerking van het 
proces is terug te vinden in de bijlagen van dit rapport. De gestandaardiseerde procesbeschrijving via BPMN 
geeft aan wanneer het proces start, welke activiteiten worden uitgevoerd alvorens het proces wordt afgerond 
en wie bij het proces betrokken is. Het referentieproces beschrijft de activiteiten die worden uitgevoerd binnen 
de eerder toegelichte scope en vormt de basis voor het uitwerken van het maturiteitsmodel en het bepalen van 
de prestatie-indicatoren.
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maatregellen

Netsturing:  
bepalen 

preventie  
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Netsturing: 
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Figuur 1 – Weergave van het referentieproces ‘exploitatie’

Het referentieproces bestaat uit twee grote onderdelen: netbewaking en netsturing. Onderstaand worden de 
procesonderdelen gedetailleerd beschreven. Het volledige processchema is in de bijlage terug te vinden. 

3.1 Netbewaking

Netbewaking omvat de continue activiteiten die de drinkwaterbedrijven uitvoeren om de toevoer en distributie 
van water op te volgen. Netbewaking kent geen concreet of discreet startpunt maar is een continu doorlopend 
proces dat constant actief is. Omdat dit deelproces continu verloopt, is er ook geen concreet einde. Echter leidt 
netbewaking tot het identificeren van afwijkingen op het waternet. De geïdentificeerde afwijkingen initiëren 
vervolgens het deelproces ‘netsturing’. 

De activiteiten van netbewaking vallen uiteen in vier categorieën:

• Staalnames: Staalnames dienen ter controle van de waterkwaliteit in het net. Een staalname wordt eerst 
ingepland, vervolgens uitgevoerd en finaal geanalyseerd. De analyse gebeurt in samenwerking met een 
(extern) laboratorium. Er zijn twee types staalnames. Het eerste type, de wettelijke staalnames, wordt 
uitgevoerd op de binneninstallaties van een wettelijk vastgelegd aantal abonnees. Deze staalnames zijn 
opgelegd door de VMM en de resultaten van deze staalnames moeten ook als dusdanig gerapporteerd 
worden aan de VMM. Het tweede type, de exploitatiestalen, worden proactief genomen op het 
exploitatienet (vb. periodieke staalname in het net op afnamepunten) om de kwaliteit van het water 
op te volgen. Als uit een staalname blijkt dat de waterkwaliteit afwijkt, volgt hieruit een actie voor de 
netsturing. 
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• Metingen: Metingen gebeuren aan de hand van de druk-, debiet- en waterpeilsensoren in het leidingnet. 
De verzamelde gegevens worden gecapteerd en opgevolgd in een centraal monitoringsysteem. 
Momenteel testen de drinkwaterbedrijven nieuwe sensoren uit waarmee de waterkwaliteit en 
de watersamenstelling op afstand kunnen worden geanalyseerd. Sensoren worden vooral op 
waterproductiesites en opslagplaatsen (zoals watertorens en reservoirs) alsook op belangrijke 
knooppunten in het waterleidingennet geplaatst. Vermits de context van deze benchmark enkel het 
distributie- en toevoerleidingennet omvat, vallen een aantal van deze sensoren buiten de scope van deze 
benchmark. Sensoren, in combinatie met het monitoringsysteem, laten toe om de huidige stand van het 
net in realtime op te volgen en om de historische status van het net te bekijken.

• Opvolgen netstatus: Welke leidingen operationeel en welke (tijdelijk) buiten gebruik zijn, wordt via de 
netstatus in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) opgevolgd of geannoteerd. Het GIS-systeem is een 
technische inventaris en bevat informatie over de leidingen van het net, zoals locatie, lengte, leeftijd, 
materiaaltype, diameter, diepte van de leiding in de grond, stromingsrichting enz. Na elke schakeling zal 
de netstatus in het GIS-systeem worden geactualiseerd. Op die manier bevat het GIS-systeem steeds de 
actuele status van het net. 

• Preventieve acties: Finaal worden een aantal preventieve acties uitgevoerd in functie van netbewaking. 
Preventieve acties zijn acties (zoals inspectie, spoeling of staalname) die worden uitgevoerd op het 
net maar niet het gevolg zijn van een melding of klacht. Preventieve acties zijn meestal deel van 
jaarplanacties, waarbij een lijst met acties (zoals inspecties) wordt vastgelegd die op verschillende 
momenten kunnen worden uitgevoerd. Preventieve acties vergen geen periodieke trigger, maar zijn vaak 
het resultaat van problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Deze acties gebeuren om het 
net proper en operationeel te houden zonder dat er een klacht of probleem aan de basis ligt. Er is een 
wisselwerking tussen preventieve acties en reactieve acties: het uitvoeren van meer preventieve acties 
leidt op termijn tot minder reactieve acties. Daartegenover resulteert het uitvoeren preventieve acties 
vaak in meer werk dan enkel de problemen reactief op te lossen. Het is daarom belangrijk de impact en 
het risico van een mogelijk probleem in kaart te brengen. Op basis hiervan kan er worden bepaald of het 
nuttig is om een preventieve actie op te zetten dan wel het risico te nemen op een reactieve actie. 

3.2 Netsturing

Als reactie op een binnenkomend signaal omtrent een mogelijk probleem in het waternet start het 
netsturingsdeelproces. Dit signaal is telkens het startevent van de netsturing. Het kan daarbij zowel gaan over 
een intern signaal (vb. afkomstig van netbewaking of interne informatie) of een extern signaal (vb. melding/
klacht abonnee of externe informatie). Het signaal kan verschillende oorsprongen hebben:

• Een klacht of melding van een abonnee: Netsturing kan worden geïnitieerd ten gevolge van een 
melding of een klacht van een abonnee. Het verschil tussen een melding en een klacht is de wens van 
de abonnee om de melding te formaliseren als een klacht of wanneer de abonnee meermaals melding 
maakt van hetzelfde probleem. Daarnaast worden sommige meldingen betreffende waterkwaliteit steeds 
als een klacht geregistreerd. Meldingen en klachten kunnen via mail, brief, telefoon of een melding 
aan de balie binnenkomen. Traditioneel komt een melding of klacht eerst bij de klachtendienst terecht, 
die deze vervolgens overmaakt aan exploitatie. Voor waterkwaliteitsklachten is een wettelijke termijn 
vastgelegd in het AWVR (Algemeen Water Verkoop Reglement) waarbij het drinkwaterbedrijf binnen de 
tien werkdagen dient te starten met een onderzoek over de klacht. Binnen de vijftien werkdagen dient 
het drinkwaterbedrijf te bevestigen welke maatregelen zijn getroffen en/of welke maatregelen nog 
zullen worden getroffen binnen welke termijn. 

• Een signaal afkomstig uit de netbewaking: Wanneer tijdens de netbewaking een mogelijk probleem in 
het net wordt opgemerkt, is dit een start-event voor het deelproces ‘netsturing’.
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• Externe informatie: Op basis van externe informatie, zoals wegenwerkplannen of infrastructuurwerken, 
kan het netsturingsproces worden geïnitieerd.

• Interne informatie: Op basis van interne informatie, zoals gebruiksprognoses van productie en opslag, 
kan het netsturingsproces worden geïnitieerd. 

Nadat het netsturingsproces geïnitieerd is, volgt dit deelproces een algemeen verloop. Eerst wordt de 
beschikbare informatie geanalyseerd en worden de benodigde acties bepaald. Een actie is een activiteit die 
betrekking heeft op het net en omvat één van volgende zaken: inspectie, spoeling, schakeling, staalname 
of herstel. Vervolgens wordt simultaan gekeken in welke mate communicatie nodig is. Drinkwaterbedrijven 
communiceren via een brief, mail, sms of telefoon met de abonnee wanneer water tijdelijk niet gebruikt 
kan worden. Bij dringende interventies wordt er aangebeld bij de geïmpacteerde abonnees. Voor de 
geïdentificeerde acties geldt telkens hetzelfde stramien: eerst worden de acties ingepland waarna de acties 
worden uitgevoerd. Nadat de actie of de combinatie van acties zijn uitgevoerd, wordt bekeken of het probleem 
is opgelost. Als de gewenste situatie niet bereikt is, begint het proces opnieuw en wordt opnieuw gekeken 
welke actie en communicatie nodig is. De verschillende acties die binnen het deelproces ‘netsturing’ kunnen 
worden genomen zijn: 

• Inspectie: Tijdens een inspectie op het net wordt vastgesteld welke situatie aanleiding gaf tot het 
probleem, wat de gevolgen zijn en welke vervolgacties moeten worden genomen. Het is mogelijk dat 
er tijdens de inspectie onmiddellijk actie wordt ondernomen. Zo kan bijvoorbeeld aansluitend op de 
inspectie snel worden geschakeld om het net veilig te stellen of kan een spoeling worden uitgevoerd. 

• Netschakeling: Een netschakeling stelt de exploitatiedienst in staat om bepaalde delen van het net in 
of uit operatie te halen. Een netschakeling kan enerzijds een operationele leiding uit operatie halen of 
een niet-operationele leiding terug in operatie nemen. Na het uitvoeren van een netschakeling wordt de 
netstatus aangepast in het GIS-systeem. Op deze manier geeft het GIS-systeem steeds de actuele status 
van het net weer.

• Spoeling: Een spoeling van het net reinigt een deel van het net dat vervuild is door het vervuilde 
water weg te laten vloeien. Een spoeling kan gebeuren wanneer er een melding is van bruinwater, de 
waterkwaliteit afwijkt, een herstelling heeft plaatsgevonden …

• Herstel: Sommige problemen in het waternet kunnen enkel worden opgelost door het uitvoeren van een 
herstelling. Eerst wordt het te herstellen deel van het net afgeschakeld en wordt de netstatus aangepast 
in het GIS-systeem of geannoteerd. Daarna wordt de herstelling uitgevoerd en wordt het netdeel 
opnieuw in dienst genomen. De uitvoering van de herstellingen wordt in deze benchmark niet in detail 
bekeken. Daarnaast vallen grote uitbreidingen en vernieuwingen van het net buiten de scope van deze 
benchmark aangezien deze binnen projectwerking worden opgenomen.

• Staalname: Net zoals bij netbewaking, dient een staalname om de kwaliteit van het water in het net 
te controleren. De staalnames tijdens de netsturingsactiviteit worden enkel uitgevoerd ten gevolge 
van een trigger en werden niet preventief ingepland. Deze staalnames worden zowel afgenomen op 
netcomponenten (vb. hydranten) als op binneninstallaties van abonnees. 



De verschillende acties die nodig zijn om een klacht of melding af te handelen worden gecombineerd in een 
werkorder. Een werkorder wordt gecapteerd in het ERP-systeem. Wanneer een werkorder is voltooid, wordt 
de klacht of melding als voltooid geacht. Indien de gewenste situatie bereikt is, wordt gekeken of er in de 
toekomst een (combinatie van) preventieve actie(s) nodig is. Als dat het geval is, wordt deze actie meegenomen 
in de lijst van preventieve acties. Er moet worden opgemerkt dat de gewenste situatie niet altijd de eindsituatie 
is. Dat kan het geval zijn bij tijdelijke herstellingen in afwachting van een projectmatige vernieuwing van het 
net of wanneer het net geschakeld moet worden in het kader van wegenwerken. Wanneer de gewenste status 
(tijdelijk of permanent) is bereikt, eindigt het deelproces ‘netsturing’. Het deelproces kan ook beëindigd worden 
wanneer na de initiële analyse wordt besloten dat er geen acties nodig zijn om het probleem op te lossen. 
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4 Prestatie-indicatoren
De prestatie-indicatoren beogen het proces ‘exploitatie’ op een kwantitatieve wijze te benchmarken. De 
indicatoren werden gedefinieerd om de prestaties van de verschillende drinkwaterbedrijven te kunnen 
beoordelen en vergelijken om vervolgens aandachtspunten ter verbetering van het proces te identificeren. 
Deze kwantitatieve analyse dient als complementair beschouwd te worden aan het maturiteitsmodel, dat in 
het volgend hoofdstuk zal worden toegelicht en een meer kwalitatieve benadering inhoudt.

Het uitgetekende referentieproces vormt de basis voor het opstellen van prestatie-indicatoren. Door 
indicatoren te selecteren die inspelen op de dimensies kwaliteit, tijd en kost, wordt een ruim beeld 
gegeven van het exploitatieproces. Daarnaast worden er indicatoren gerapporteerd die de context van 
het exploitatieproces binnen de drinkwaterbedrijven beschrijven. Die contextindicatoren geven geen 
indicatie van de prestatie van het exploitatieproces op zich, maar schetsen de verschillende situaties waarin 
de drinkwaterbedrijven zich bevinden en kunnen helpen om de prestatie-indicatoren te interpreteren. 
De prestatie-indicatoren worden telkens vergeleken op basis van de gegevens van 2020, tenzij deze 
informatie niet beschikbaar was. In dat geval wordt bijkomend toegelicht welke informatie gebruikt werd. 
Onderstaande indicatoren zijn geselecteerd voor deze procesbenchmark:

Contextindicatoren

• Netlengte;
• Aantal aftakkingen;
• Aantal hydranten, regelkleppen en sensoren;
• Leeftijd van het net;
• Materiaal samenstelling van het net;
• Aantal lekken;
• Aantal meldingen.

Prestatie-indicatoren exploitatie

• Doorlooptijd afhandeling klacht waterkwaliteit;
• Gegronde klachten per abonnee;
• % klachten behandeld binnen termijn AWVR;
• Orders per kilometer leiding;
• Onderhoudskost leidingnet;
• VTE per kilometer leiding;
• Aantal interventies buiten de reguliere werktijd per abonnee.
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4.1 Contextindicatoren

De zes Vlaamse drinkwaterbedrijven verschillen substantieel van elkaar op een aantal vlakken, zoals de 
lengte van het net, het aantal aftakkingen, de karakteristieken van het net, het aantal meldingen … Om de 
prestatie van de exploitatiedienst van de verschillende drinkwaterbedrijven te kunnen kaderen in de juiste 
context, worden in deze sectie een aantal contextindicatoren meegegeven. Deze parameters geven een beeld 
op de situatie per drinkwaterbedrijf en kunnen helpen bij het interpreteren van de prestatie-indicatoren. 
Vanzelfsprekend doen de contextindicatoren geen uitspraak over de prestatie van de drinkwaterbedrijven.

4.1.1 Netlengte

Eind 2020 was er in Vlaanderen 64 104 kilometer aan drinkwaternet dat door de exploitatiediensten van 
de verschillende drinkwaterbedrijven werd beheerd. Distributieleidingen maken met 89% het overgrote 
merendeel uit van het drinkwaternet. De overige 11% zijn de toevoerleidingen. Door verschillen in het 
werkingsgebied en de graad van verstedelijking, zijn zowel de grootte als de verdeling tussen toevoer- 
en distributieleiding verschillend bij de drinkwaterbedrijven. De Watergroep beschikt met 54% van de 
totale netlengte over het grootste net. Sommige drinkwaterbedrijven maken de opsplitsing op basis van 
diameter: leidingen met een diameter groter dan 150mm worden doorgaans als toevoerleiding beschouwd. 
Kleinere leidingen worden als distributieleiding beschouwd. Die opdeling wordt echter niet door alle 
drinkwaterbedrijven gebruikt. Sommige drinkwaterbedrijven maken de opdeling op basis van functionaliteit. 
Pidpa en Farys | TMVW hebben elk een 20% van de totale netlengte, waarbij Farys | TMVW een grotere 
hoeveelheid toevoerleiding heeft. Het net van water-link is met 4% van de totale netlengte aanzienlijk 
kleiner. Het werkingsgebied van water-link focust zich op de stad Antwerpen en de omringende regio, waar 
een hoge bevolkingsdensiteit heerst. De werkingsgebieden van zowel De Watergroep, Pidpa, Farys | TMVW en 
Aquaduin bevatten een aanzienlijk aandeel landelijk gebied, waardoor de netlengte per abonnee algemeen 
groter is. De kleinste netten zitten bij Aquaduin en AGSO Knokke-Heist. Beide hebben geen toevoerleidingen 
in hun net. Voor AGSO Knokke-Heist zitten deze vervat in het netwerk van Farys | TMVW.

 Lengte distributie- en toevoerleidingen (op 31/12/2020)
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4.1.2 Aantal aftakkingen

Voor het aantal aftakkingen zien we een gelijkaardige verdeling tussen de drinkwaterbedrijven als bij de 
netlengte. In totaal waren er op 31/12/2020 in Vlaanderen 2 482 257 aftakkingen. 52% hiervan wordt 
beheerd door De Watergroep, gevolgd door Pidpa en Farys | TMVW met elk 20% van het totaal aantal 
aftakkingen. Het percentage aftakkingen is met 6% voor water-link hoger dan haar aandeel in de totale 
netlengte van 4%. Dit komt doordat het netwerk van water-link voornamelijk in stedelijk gebied ligt, in 
tegenstelling tot de netten van De Watergroep, Farys | TMVW, Pidpa en Aquaduin, waarin een groot deel 
landelijk gebied zit. Aquaduin en AGSO Knokke-Heist beheren samen 2% van de aansluitingen. 

De grafiek geeft een overzicht van het totaal aantal aftakkingen, weergegeven in de lijn en te interpreteren 
op de rechteras. Het totaal aantal aftakkingen ligt in lijn met het totaal aantal abonnees. Daarbij moet echter 
rekening gehouden worden met het feit dat in appartementsgebouwen meerdere abonnees gebruik maken 
van dezelfde aftakking, waardoor de relatie tussen het aantal abonnees en het aantal aftakkingen niet één-
op-één is. 

Het aantal aftakkingen is een belangrijke technische parameter van het net. De meeste problemen in een 
net doen zich voor op plaatsen waar er een overgang in het net zit, zoals een verbinding tussen twee buizen 
of een aftakking. Bij netten met een groot aantal aftakkingen per kilometer leiding is de kans op lekken 
en problemen per definitie proportioneel groter per kilometer leiding dan bij netten met een klein aantal 
aftakkingen per kilometer leiding.

Vanwege de verschillende stedelijke context waarbinnen de drinkwaterbedrijven opereren, is er een grote 
variatie in de gemiddelde lengte van een aftakking. In meer landelijke gebieden, zoals bij Pidpa, Farys | 
TMVW, De Watergroep en Aquaduin is de gemiddelde aftakkingslengte langer dan in stedelijke gebieden, 
zoals bij water-link. De gemiddelde aftakkingslengte varieert tussen zes en twaalf meter, weergegeven in de 
balkjes in de onderstaande grafiek en te interpreteren op de linkeras. Het aantal aftakking schommelt tussen 
14 227 en 1 279 394 aftakkingen, af te lezen op de blauwe lijn en te interpreteren op de rechteras.

 Aantal aftakkingen (op 31/12/2020)
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4.1.3 Aantal hydranten, regelkleppen en sensoren

Om het leidingnet aan te sturen en op te volgen, bevat het leidingnet hydranten, regelkleppen én sensoren. 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal hydranten en afsluiters per kilometer leiding. Vooral 
in stedelijke gebieden zijn er een groot aantal hydranten en afsluiters per kilometer leiding aanwezig. Dat 
wordt verklaard door de hoge bevolkingsdichtheid in de steden. De drinkwaterbedrijven volgen voor het 
aantal hydranten de instructies op van de lokale brandweer. Daarnaast zijn er in een stedelijke context ook 
een groter aantal afsluiters aanwezig per kilometer leiding, vermits er een noodzaak is om kleinere stukken 
van het net te kunnen afschakelen. 

 Aantal hydranten en afsluiters per km leiding (op 31/12/2020)
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Het aantal drukregelaars en gestuurde regelkleppen, weergegeven in onderstaande grafiek, wordt in sterke 
mate bepaald door hoogteverschillen in het werkingsgebied. Heuvelachtige gebieden vereisen een groter 
aantal drukregelaars en kleppen. Daarnaast gebruiken sommige drinkwaterbedrijven, zoals Farys | TMWV, 
de regelkleppen om het water op hun net actief te sturen. Farys | TMVW heeft verschillende toevoerpunten 
en gebruikt regelkleppen om het water in de juiste richting te sturen. In combinatie met het heuvelachtig 
werkingsgebied, verklaart dit het groot aantal regelaars en kleppen bij Farys | TMVW. Bij andere 
drinkwaterbedrijven gebeurt de sturing van het net voornamelijk vanuit de productie- en opslagsites en 
minder via exploitatie. Pidpa heeft momenteel enkel drukregelaars op de productie- en opslagsites. Daarom 
zijn deze niet weergegeven in de onderstaande grafiek. 
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In totaal stonden er op 31/12/2020 bij de verschillende drinkwaterbedrijven 2024 debietsensoren in het net. 
Debietsensoren worden gebruikt om aan lekopsporing te doen. Niet alle drinkwaterbedrijven zijn voorzien 
van kwaliteitssensoren in hun net. Die sensoren zijn vaak op de productiesites geplaatst waardoor de 
sensoren buiten het exploitatiedomein vallen. In de komende jaren geven de meeste drinkwaterbedrijven 
aan steeds meer debietsensoren in het net te zullen plaatsen. Daarnaast zal ook verder worden ingezet op 
de plaatsing van kwaliteitssensoren, zodat de waterkwaliteit in realtime kan worden opgevolgd. Dit kan op 
termijn een deel van de preventieve staalnames in het net verminderen en/of toelaten gerichter stalen te 
nemen in het distributienet. 

 Aantal debiet- en kwaliteit sensoren per 1000km leiding (op 31/12/2020)
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 Aantal afstand gestuurde regelkleppen en drukregelaars per 1000 km leiding (op 31/12/2020)
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4.1.4 Leeftijd van het net

Onderstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van het net per drinkwaterbedrijf. In het net van Aquaduin 
zitten geen leidingen die ouder zijn dan 50 jaar, waardoor Aquaduin het nieuwste net heeft van alle 
drinkwaterbedrijven. Daarnaast bevat ook het net van AGSO Knokke-Heist een grote proportie aan nieuwe 
leidingen, met 50% van de leidingen jonger dan 30 jaar. Bij elk drinkwaterbedrijf is het grootste aandeel van 
het net jonger dan 50 jaar. 

Er zijn veel parameters die de performantie van het net beïnvloeden, waaronder leeftijd. Bij een stijgende 
ouderdom van de leiding heeft hetzelfde leidingmateriaal meer kans op lekken of problemen en dus meer 
nood aan additionele exploitatie-activiteiten. 

 Leeftijdsverdeling van het net (op 31/12/2020)
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De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse waterleidingnetten was eind 2020 35,4 jaar. De gemiddelde leeftijd 
van de netten van de verschillende drinkwaterbedrijven ligt tussen de 25,9 jaar en de 40,9 jaar, waarbij 
Aquaduin het jongste net en water-link het oudste net heeft. 

 Gemiddelde leeftijd van het net (op 31/12/2020)
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4.1.5 Materiaal samenstelling van het net

De netten van de Vlaamse drinkwaterbedrijven bestaan voornamelijk uit drie materiaaltypes:

• Kunststof: voornamelijk PVC en PE;
• Cement: verzelcement, siderocement;
• Metaal: staal, grijs gietijzer en nodulair gietijzer.

Bij alle drinkwaterbedrijven, uitgezonderd water-link, bestaat het merendeel van het net uit kunststof 
zoals weergegeven in onderstaande grafiek. In totaal is 54% van het Vlaamse waternet opgebouwd uit 
kunststofleidingen, gevolgd door 28% van het leidingnet in cement en 18% in metaal. Aquaduin heeft met 
86% het grootste aandeel kunststof in hun net, gevolgd door AGSO Knokke-Heist met 72%. Pidpa, Farys 
| TMVW en De Watergroep schommelen tussen 50% - 60%. Kunststof, in de vorm van PE of PVC, wordt 
voornamelijk gebruikt voor kleinere leidingen. Bij vervangingen van kleinere distributieleidingen wordt er 
door de meeste drinkwaterbedrijven momenteel gekozen de leiding te vervangen door een kunststofleiding. 
Vanaf grotere leidingdiameters wordt overgegaan op ductiel gietijzer of staal. Heel grote leidingdiameters 
in het toevoernet zijn vervaardigd uit vezelcement. Vermits nieuwe leidingen voornamelijk zullen worden 
vervaardigd in kunststof zal het aandeel van kunststof in het net nog verder stijgen bij Pidpa, Farys | TMVW 
en De Watergroep. Water-link legt vooral nieuwe leidingen aan die vervaardigd zijn uit ductiel gietijzer. 

Bij vernieuwingen van distributieleidingen verkiezen veel drinkwaterbedrijven kleinere diameters in het 
kader van zelfreinigende netten. In kleinere leidingen is de doorstroomsnelheid van het water sneller, 
waardoor er minder nood is aan spoeling. 

  Materiaal samenstelling van het net (op 31/12/2020)
MATERIAAL SAMENSTELLING VAN HET NET (OP 31/12/2020)
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4.1.6 Aantal lekken

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal spontane lekken op de distributie- en 
toevoerleidingen en op de aftakkingen, alsook het aantal lekken dat veroorzaakt is door derden (zoals 
aannemers, wegewerken …), telkens per 1000 kilometer leiding. Het aantal spontane lekken per kilometer 
leiding ligt voor de meeste drinkwaterbedrijven in lijn. Voor water-link is het aantal lekken voor de 
‘distributie en toevoerleidingen’ een onderschatting vermits de lekken op hydranten niet zijn meegeteld. 
Het aantal lekken per netlengte is voor De Watergroep beduidend hoger dan bij de andere waterbedrijven. 
Enerzijds komt dit doordat in verschillende zones van De Watergroep met hoge waterdrukken wordt gewerkt. 
Deze hogere drukken zijn nodig door geografische hoogteverschillen en/of door de huidige opbouw van 
het leidingnet. Deze hogere drukken zorgen ervoor dat er sneller lekken zullen ontstaan. Daarnaast is De 
Watergroep in de laatste jaren bezig met een proactief lekopsporingsprogramma waardoor het aantal 
vastgestelde lekken is gestegen. 

 Aantal lekken per 1000 km (in 2020)
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Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal lekken op aftakkingen ten opzichte van het 
aantal kilometer aftakkingen. Dit aantal schommelt tussen 0.1 en 0.24 lekken per kilometer aftakking, 
respectievelijk voor Farys | TMVW en Aquaduin enerzijds en De Watergroep anderzijds.
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 Aantal lekken op aftakking/km aftakking (2020)

0,15

0,12
0,10 0,10

0,12

0,24

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

 Pidpa         water-link          Farys |              Aquaduin            AGSO                De   
           TMVW        Knokke-Heist    Watergroep

#
L

E
K

K
E

N
/K

M
 A

F
T

A
K

K
IN

G

4.1.7 Aantal meldingen

In totaal zijn er in 2020 iets meer dan 37.000 meldingen ontvangen. Dit komt overeen met 12 meldingen 
per 1000 abonnees. De onderstaande grafiek geeft met de lijn, af te lezen op de rechteras, het aantal 
meldingen per 1000 abonnees weer. Hieruit blijkt dat vooral water-link en Farys | TMVW met respectievelijk 
24,11 en 23,32 meldingen per 1000 abonnees, een groot aantal meldingen ontvangen. Aquaduin en AGSO 
Knokke-Heist hebben met respectievelijk 0,17 en 0,64 meldingen per 1000 abonnees een veel kleiner aantal 
meldingen.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de relatie tussen klachten en meldingen. Een melding vindt 
plaats wanneer het drinkwaterbedrijf een oproep krijgt van een abonnee omtrent een probleem. Die 
oproep kan telefonisch, per e-mail of per brief binnenkomen. Daarbij kan de abonnee tevens overgaan 
naar het formuleren van een formele klacht. De registratie wanneer een melding overgaat tot een klacht 
is niet uniform vastgelegd binnen de Vlaamse drinkwatersector. Bij een klacht is het drinkwaterbedrijf 
genoodzaakt om binnen de tien dagen na het ontvangen van de klacht een onderzoek te starten en na 15 
dagen te communiceren naar abonnee. Het drinkwaterbedrijf rapporteert de klachten aan de waterregulator 
(VMM). Bij het ontvangen van een klacht, gaat het drinkwaterbedrijf eerst na of een klacht ontvankelijk is 
voor het drinkwaterbedrijf. Een ontvankelijke klacht inzake exploitatie is een klacht die betrekking heeft 
op de activiteiten van het exploitatieproces. Een gegronde klacht is altijd een ontvankelijke klacht, met de 
additionele voorwaarde dat er effectief een waarneembaar probleem wordt vastgesteld met betrekking tot 
een van de activiteiten van het exploitatieproces. 

Onderstaande grafiek geeft via de balkjes, af te lezen op de linkeras, aan in welke mate het aantal meldingen 
overeenkomt met het aantal ontvankelijke/gegronde klachten. Deze verhouding is het hoogst bij Aquaduin 
en AGSO Knokke-Heist, wat betekent dat er veel klachten per melding worden ontvangen. Echter hebben 
Aquaduin en AGSO Knokke-Heist amper meldingen ontvangen in 2020, waardoor het ontvangen van één 
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ontvankelijke en/of gegronde klacht de verhouding tussen klachten en meldingen snel vergroot. De grotere 
drinkwaterbedrijven ontvangen daarentegen relatief weinig formele klachten ten opzichte van het aantal 
meldingen. 

 Aantal meldingen (in 2020)
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4.2 Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren beogen om de performantie van de verschillende drinkwaterbedrijven kwalitatief 
te beoordelen en onderling te vergelijken. Aan de hand van de indicatoren wordt een beeld gevormd over de 
manier waarop de drinkwaterbedrijven het exploitatieproces opvatten. Hieronder wordt er dieper ingegaan 
op de resultaten van deze indicatoren per drinkwaterbedrijf.

4.2.1 Doorlooptijd afhandeling klacht waterkwaliteit

De doorlooptijd van een klacht inzake waterkwaliteit begint te lopen vanaf het aanmaken van een klacht in 
het ERP-systeem en eindigt op het moment dat het werkorder technisch is afgesloten. Het betreft hier de 
klachten, niet de meldingen omtrent waterkwaliteit. Niet elke melding leidt namelijk tot een klacht. Wanneer 
er een ontvankelijke klacht omtrent waterkwaliteit binnen komt bij de exploitatiedienst, wordt er gekeken 
welke acties er dienen te worden ondernomen en wordt er indien nodig een afspraak gemaakt met de 
abonnee. Vervolgens wordt een staalname uitgevoerd, die door het labo wordt geanalyseerd. Indien het labo 
vaststelt dat de kwaliteit van water afwijkt van de vooropgestelde normen, wordt de klacht gekwalificeerd 
als een gegronde klacht. Op basis van de analyseresultaten worden de opvolgacties bepaald. Die acties 
kunnen verschillende zaken omvatten: spoeling, aanpassen van de chloordosering, nieuwe staalname … In 
het geval van bruinwater wordt meteen gespoeld en is een analyse door het labo vaak niet noodzakelijk. Bij 
andere klachten, zoals smaak- en geurklachten, wordt een staalname genomen om de oorzaak van de klacht 
te achterhalen. Vervolgens wordt gespoeld en gecontroleerd of de oorzaak van de klacht is opgelost. Indien 
dit het geval is, wordt de klacht als afgehandeld beschouwd en wordt de klacht technisch afgesloten in het 
ERP-systeem. In totaal ontvingen de drinkwaterbedrijven 257 ontvankelijke klachten omtrent waterkwaliteit 
in 2020, waarvan 119 gegrond.
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In 2020 vertoonden de drinkwaterbedrijven een gelijkaardige doorlooptijd wat betreft de technische 
afhandeling van waterkwaliteitsklachten, namelijk tussen 5 en 7 dagen per klacht, met een gemiddelde 
van 6,04 dagen. Het AWVR stelt dat het drinkwaterbedrijf binnen de tien dagen na ontvangst van de 
kwaliteitsklacht een onderzoek moet starten en hier binnen de vijftien dagen over moet communiceren 
aan de betrokken abonnee. De meeste drinkwaterbedrijven gebruiken voor de communicatie naar de 
abonnee een aantal gestandaardiseerde brieven die zijn goedgekeurd door de juridische dienst, waardoor 
er door de exploitatiedienst zelf naar de abonnee kan worden gecommuniceerd over de genomen en/of 
te nemen acties in het kader van de specifieke klacht. Als de klant een schadevergoeding eist, wordt de 
juridische dienst van het drinkwaterbedrijf ingeschakeld. Bij De Watergroep gebeurt de communicatie met 
de klant omtrent een klacht steeds via de klachtendienst (met juridische vertegenwoordiging). Doordat 
de exploitatiedienst gebruik zou kunnen maken van een gestandaardiseerde brief die juridisch sluitend is, 
zou er mogelijks sneller kunnen worden gecommuniceerd naar de abonnee. Voor De Watergroep was in 
2020 de gemiddelde doorlooptijd van de klachten 7 dagen. Voor de klachten die structurele maatregelen 
vergen, blijft het werkorder technisch open staan tot de vernieuwing is gedaan, wat niet onder exploitatie 
valt. Voor zulke klachten is het voor De Watergroep moeilijk om een exploitatie doorlooptijd te berekenen. 
Op basis van de beste inschatting werd voor die klachten een doorlooptijd van 15 dagen gehanteerd voor 
het exploitatieluik. Aquaduin ontving in 2020 geen klachten omtrent waterkwaliteit, waardoor er ook geen 
doorlooptijd kan worden meegegeven. Voor klachten die niet gerelateerd zijn aan waterkwaliteit, geldt bij 
Aquaduin een gemiddelde doorlooptijd van 7 dagen.

 Doorlooptijd afhandeling klacht waterkwaliteit (in 2020)
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De meeste drinkwaterbedrijven registreren de doorlooptijden voor het afhandelen van 
waterkwaliteitsklachten, maar kunnen slechts beperkt inzicht geven in de doorlooptijden voor andere 
type klachten of meldingen (technische klachten en andere klachten). In de toekomst zou de doorlooptijd 
van alle klachten en meldingen kunnen worden geregistreerd tot aan de technische afhandeling, inclusief 
communicatie. Op basis van de uitgevoerde activiteiten kan dan een vergelijking van de doorlooptijd worden 
gedaan per type melding of type klacht. Aangezien elke melding en klacht sterk verschilt, zijn de acties die 
het drinkwaterbedrijf dient te nemen per melding of klacht eveneens sterk verschillend. Om een vergelijking 
mogelijk te maken, moeten de verschillende types van klachten en meldingen op een goede manier worden 
gecategoriseerd.
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4.2.2 Gegronde klachten per abonnee

Een abonnee heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het drinkwaterbedrijf. De klachten worden 
jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. In die rapportering worden drie categorieën 
gedefinieerd die het onderwerp van de klacht omschrijven: klachten over waterkwaliteit (kleur, geur, smaak 
…), klachten over technische zaken (straatherstel, losliggende stoeptegels, drukverlies …) en andere zaken 
(kwaliteit van dienstverlening, slechte communicatie, schade …). Voor de binnengekomen klacht wordt er 
gekeken of deze betrekking heeft op de exploitatie-activiteiten. Als dat het geval is, wordt deze klacht als 
ontvankelijke klacht beschouwd. Indien niet, wordt de klacht overgemaakt naar het correcte departement of 
wordt aan de abonnee gemeld dat de klacht niet binnen de bevoegdheden van het drinkwaterbedrijf valt. 
Voor alle ontvankelijke klachten wordt nagekeken of er effectief een probleem is zoals de abonnee heeft 
gemeld. Indien dit het geval is, wordt deze ontvankelijke klacht als gegronde klacht beschouwd. Indien 
niet, gaat het over een ongegronde klacht. Het kan bijvoorbeeld voorvallen dat een abonnee een klacht 
over de smaak van het water indient. Deze klacht is ontvankelijk voor het exploitatieproces. Wanneer het 
drinkwaterbedrijf ter plaatse een staalname neemt waaruit blijkt dat het water aan de wettelijke normen 
voldoet, wordt deze klacht niet geregistreerd als een gegronde klacht. In heel Vlaanderen zien we dat 58,5% 
van de ontvankelijke klachten zich vertaalt in een gegronde klacht. 

Onderstaande grafieken geven een overzicht van het aantal gegronde klachten opgedeeld per onderwerp, 
zowel in totaliteit als per 100 000 abonnees. In totaal zijn er in 2020 een totaliteit van 313 gegronde 
klachten ontvangen. 43% van de gegronde exploitatieklachten heeft betrekking op technische zaken, 
38% op de waterkwaliteit en 19% op andere zaken. De Watergroep heeft het grootste aantal abonnees en 
het grootste net, namelijk 48% van alle abonnees. Hierdoor ontvangt De Watergroep het grootste aantal 
klachten, namelijk 125 klachten, wat overeenkomt met 40% van het totaal aantal klachten dat ontvangen is 
door de Vlaamse drinkwaterbedrijven. Ook water-link ontvangt met 64 klachten een groot aantal klachten, 
namelijk 19%. Dit is hoger dan het relatieve aandeel abonnees dat in het beheer is van water-link, namelijk 
7%. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat water-link meldingen omtrent waterkwaliteit, in 
tegenstelling tot andere drinkwaterbedrijven, meteen als klacht beschouwt waardoor het aantal klachten 
toeneemt. Daarnaast zitten er vanwege de hoge bevolkingsdichtheid in het werkgebied van water-link 
meer abonnees vervat op een kilometer leiding dan bij de andere drinkwaterbedrijven. Hierdoor worden 
klachten sneller gemeld door de abonnees. Voor de andere drinkwaterbedrijven ligt het percentage van de 
klachten in lijn met het percentage van de abonnees dat wordt beheerd. Die tendensen manifesteren zich 
ook in het aantal klachten per abonnee, waarbij het aantal gegronde klachten inzake waterkwaliteit voor 
de verschillende drinkwaterbedrijven onder 10 klachten per 100 000 abonnee zit, behalve voor water-link. 
Aquaduin ontving in 2020 geen klachten omtrent waterkwaliteit of ‘andere’. AGSO Knokke-Heist ontving 
enkel klachten omtrent waterkwaliteit, maar niet voor de andere twee onderwerpen. 

De meest voorkomende klachten per onderwerp zijn:

• Waterkwaliteit: Er kan een probleem zijn met de geur, de kleur en de smaak van het water;
• Technische zaken: De druk uit de kraan is te laag, de stoep/oprit/… werd laattijdig of onvoldoende 

hersteld of er is geen water zonder dat de abonnee op de hoogte is gesteld;
• Andere: De houding of het rijgedrag van medewerkers is niet naar behoren of afspraken worden niet 

nagekomen.
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 Totaal aantal gegronde klachten (in 2020)
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 Gegronde klachten per 100 000 abonnees (in 2020)
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4.2.3 % klachten behandeld binnen termijn AWVR

Wanneer er een klacht binnenkomt, dient het drinkwaterbedrijf deze binnen de opgelegde termijn van 
het AWVR te behandelen. Zoals eerder vermeld, moet het drinkwaterbedrijf bij het ontvangen van een 
waterkwaliteitsklacht binnen de 10 dagen een onderzoek naar de oorzaak van de klacht starten en 
binnen de 15 dagen naar de betrokken abonnee communiceren welke stappen het drinkwaterbedrijf heeft 
ondernomen of nog zal ondernemen in de resterende tijd. Bij het ontvangen van technische of andere 
klachten, moet het drinkwaterbedrijf binnen de 10 dagen aan de betrokken abonnee melden of de klacht 
gegrond is en wat de verwachtte termijn tot herstelling is. 

In de onderstaande grafiek kan op de linkeras afgelezen worden hoeveel klachten binnen de termijn van 
het AWVR zijn behandeld. Op de rechteras kan het totaal aantal klachten worden afgelezen. In totaal werd 
in 2020 in Vlaanderen 94% van de ontvankelijke exploitatieklachten binnen de AWVR-termijn behandeld. 
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Het beperkte aantal klachten dat AGSO Knokke-Heist en Aquaduin ontvangen, zijn steeds binnen de AWVR-
termijn behandeld. Ook voor Farys | TMVW en De Watergroep zijn zo goed als alle klachten behandeld 
binnen de vooropgestelde termijn. Bij klachten met een complexe oorzaak kan het zijn dat de centrale dienst 
de klacht ontvangt en deze initieel naar de verkeerde afdeling doorstuurt, wat voor een vertraging zorgt. 
Wanneer de klacht uiteindelijk toch bij exploitatie terecht komt, is het mogelijk dat de termijn van het AWVR 
al verstreken is. Daarnaast wordt er door de meeste drinkwaterbedrijven maar één brief of e-mail gestuurd 
bij de afronding van de klacht. Hierbij wordt onmiddellijk meegedeeld welke acties zijn ondernomen door 
het drinkwaterbedrijf. Daardoor komt het soms voor dat de klacht eerst technisch wordt afgehandeld 
waardoor de communicatietermijn van het AWVR wordt overschreden. In uitzonderlijke gevallen worden er 
wel communicaties naar de abonnee gedaan (vb. een meetcampagne). Hoewel de communicatie meestal via 
brief of per e-mail verloopt, gebeurt dit ook soms telefonisch (zoals bij water-link) of mondeling tijdens de 
herstelling (zoals bij AGSO Knokke-Heist).

 % klachten behandeld binnen termijn AWVR (in 2020)
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4.2.4 Werkorders per kilometer leiding

Wanneer er werken nodig zijn aan het leidingnet wordt dit in een werkorder gecapteerd. Een werkorder kan 
verschillende acties omvatten. Zoals beschreven in het algemene exploitatieproces, kan exploitatie worden 
opgedeeld in vijf generieke actiecategorieën: ‘inspectie’, ‘staalname’, ‘spoeling’, ‘herstelling’ of ‘schakeling’. 
De drinkwaterbedrijven capteren hun werkorders momenteel echter op een sterk verschillende manier. 
Ten eerste registreren de drinkwaterbedrijven de verschillende acties niet noodzakelijk onder dezelfde 
categorieën (‘inspectie’, ‘staalname’, ‘spoeling’, ‘herstelling’ en ‘schakeling’) zoals deze gedefinieerd zijn in 
het referentieproces. Daarnaast vallen onder sommige acties niet altijd dezelfde zaken. Bij De Watergroep 
worden bijvoorbeeld kleine acties (zoals een ad-hocspoeling) ten dele gecapteerd onder een ‘inspectie’, 
waardoor deze kleine acties niet volledig tot uiting komen in de cijfers. Andere drinkwaterbedrijven capteren 
een ‘schakeling’ niet als een aparte actie, waardoor ‘schakelingen’ minder tot uiting komen in de cijfers. Door 
deze inhoudelijke verschillen, is het niet mogelijk om de drinkwaterbedrijven op basis van de verdeling 
tussen de verschillende type acties te vergelijken.



In overleg met de procesbenchmarkwerkgroep werd daarom bepaald om een indicatieve verdeling te maken 
van de uitgevoerde acties. Het merendeel van de acties bestaat uit een ‘inspectie’, vermits dit nodig is om het 
probleem correct te kunnen identificeren. Vervolgens zijn ‘schakelingen’ het meest frequent, aangezien het 
leidingnet vaak moet worden afgesloten om een actie te kunnen uitvoeren. ‘Spoelingen’ en ‘herstellingen’ 
komen ongeveer even vaak voor. ‘Staalnames’ vormen slechts 1% van de acties. Om een verdere opvolging 
van deze indicator mogelijk te maken, is het nodig om overkoepelend vast te leggen hoe de verschillende 
acties dienen te worden geregistreerd.

 Verdeling van acties (in 2020)
VERDELING VAN ACTIES (IN 2020)
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Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het totaal aantal werkorders per kilometer leiding opgedeeld 
in werkorders die betrekking hebben op het leidingnet en werkorders die betrekking hebben op de 
aansluitingen. 

Het aantal werkorders per kilometer leiding schommelde in 2020 tussen 0.7 en 2 werkorders per kilometer 
leiding, met een gemiddelde van 1.3 werkorders per km leiding. Het aantal werkorders is afhankelijk 
van verschillende factoren. Hierin spelen onder andere de neteigenschappen een belangrijke rol. Een 
toenemende netleeftijd geeft meer kansen op netproblemen en bijhorende werkorders. Sommige 
waterbedrijven zijn genoodzaakt om in heuvelig gebied te werken met hogere leidingdrukken. Deze 
hogere drukken geven eveneens sneller aanleiding tot netproblemen. Daarnaast wordt er vastgesteld dat 
een lek vaker voorkomt in de overgangen tussen verschillende delen van het net, zoals bij aansluitingen 
tussen leidingen of bij een aftakkingen. Indien er dus veel aansluitingen zijn, zorgt dit eveneens voor meer 
werkorders. 

Momenteel zijn verschillende waterbedrijven bezig met het uitrollen van digitale meters. Bij het vervangen 
van de watermeter, wordt het water van de abonnee voor en na de watermeter tijdelijk afgesloten. Indien 
wordt vastgesteld dat de kraan voor de meter niet meer werkt, wordt er een werkorder voor exploitatie 
aangemaakt. Daardoor kunnen er tijdens de uitrol van de slimme meters tijdelijk meer werkorders worden 
geregistreerd. Farys | TMVW maakt momenteel geen onderscheid tussen werkorders op het leidingnet en op 
de aansluitingen, waardoor alle werkorders zijn gecategoriseerd als “distributie- of toevoernet”.
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 Werkorders per km leiding (in 2020)
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Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het percentage werkorders als gevolg van een lek ten opzichte 
van het totaal aantal werkorders. Deze percentages schommelen tussen 7% bij AGSO Knokke-Heist en 18% 
bij Farys | TMVW.

 % Werkorders door lekken t.o.v. totaal aantal werkorders (in 2020)
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4.2.5 Onderhoudskost leidingnet

In de voorgaande procesbenchmark ‘assetmanagement’ (2018) werd er een KPI opgesteld omtrent 
de onderhoudskost voor het leidingnetwerk. Binnen de AquaFlanders werkgroep assetmanagement 
werden de kosten van deze KPI verder verfijnd om een betere vergelijkingsbasis te hebben. Binnen de 
benchmarkwerkgroep van het exploitatieproces werd er beslist om de KPI ‘onderhoudskost leidingnetwerk’ 
van de assetmanagement-procesbenchmark over te nemen. Echter bevat deze KPI een aantal kosten die niet 
binnen de scope van het exploitatieproces worden bekeken. Het gaat daarbij over lekdetectie, controles op 
kathodische bescherming en onderhoud van hydranten.

Onderstaande opsomming geeft aan welke zaken worden meegenomen voor de KPI en/of deze al dan niet 
deel uitmaken van het referentieproces.
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In scope van de KPI én van het referentieproces:

• Onderhoud afsluiters;
• Spoelen;
• Lekherstel op hoofdleiding en appendages zolang dit niet de levensduur substantieel verlengt; 
• Lekherstel op aftakkingen;
• Personeelskosten geassocieerd met voorgaande, incl. toeslagen (IT-kosten, HR-kosten …);
• Gereedschap en voertuigen m.b.t. voorgaande;
• Kosten magazijn (direct en indirect) voor zover nog niet inbegrepen in voorgaande;
• Staalname i.f.v. lekherstel (enkel indien apart gerapporteerd kan worden);
• Straatherstel.

In scope van de KPI, maar niet van het referentieproces:

• Lekdetectie;
• Kathodische bescherming;
• Onderhoud op hydranten.

Aangezien er enkele verschillen zijn tussen de scope van de KPI ‘onderhoudskost van het leidingnet’ 
zoals gedefinieerd door de asset management werkgroep van AquaFlanders en de scope van deze 
procesbenchmark, zullen de weergegeven resultaten licht afwijkend zijn ten opzichten van de exploitatiekost 
die gelinkt is aan dit referentieproces. 

Deze KPI houdt rekening met de totale lengte van het waterdistributienet. Voor de berekening van de totale 
netlengte zit in deze KPI, in tegenstelling tot de andere KPI’s, naast de lengte van de toevoerleidingen 
en de distributieleidingen, eveneens de lengte van de aftakkingen vervat. De onderhoudskost op enkele 
zeer specifieke aanvoerleidingen van water-link werden in deze KPI buiten beschouwing gelaten. De 
onderhoudskost per meter lag in 2020 tussen € 0.26 en € 1.01. Het gewogen gemiddelde overheen de hele 
Vlaamse watersector is 0.56 € per meter leiding. In totaal werd er in Vlaanderen hierdoor in 2020 iets meer 
dan € 49 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud van het leidingnet. 
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Om deze verschillen in onderhoudskost per meter leiding te duiden, heeft de werkgroep assetmanagement 
van AquaFlanders een verklarende nota opgesteld2. Daarin stelt de werkgroep dat er twee types 
verklaringen zijn voor deze verschillende kosten: enerzijds reële verschillen, anderzijds boekhoudkundige en 
organisatorische verschillen. De reële verschillen bestaan uit:

• De leeftijd en conditie van het leidingnet. Het aantal lekken per leidinglengte legt namelijk in lijn met 
de onderhoudskost;

• Het aantal kwaliteitsmeldingen per leidinglengte;
• Het aantal uren lekdetectie per leidinglengte;
• De mate waarin gewerkt wordt met aannemers. Hier zijn er vooral verschillen tussen de 

drinkwaterbedrijven voor het graafwerk en straatherstel;
• De mate waarin het voorzieningsgebied verstedelijkt is. Dit zorgt voor een groter aandeel interventies 

met straatherstel ten opzichte van drinkwaterbedrijven met een meer landelijk voorzieningsgebied.

Naast de reële verschillen tussen de waterbedrijven zijn er ook boekhoudkundige verschillen die een impact 
hebben op de KPI ‘Onderhoudskost leidingnet’. Die verschillen zijn niet altijd eenvoudig weg te werken 
aangezien hiervoor de boekhoudkundige of organisatorische structuur van de drinkwaterbedrijven gewijzigd 
zou moeten worden. De drinkwaterbedrijven zien de volgende boekhoudkundige verschillen:

• Voor de berekening van onderhoudskost wordt vertrokken vanuit boekhoudkundige budgetplaatsen. De 
definitie van deze budgetplaatsen loopt niet volledig gelijk tussen de verschillende drinkwaterbedrijven;

• Voor de berekening van onderhoudskost wordt vertrokken van de structuur van onderhoudsordertypes. 
Deze types lopen niet volledig gelijk tussen de verschillende drinkwaterbedrijven;

• In de structuur van de organisatie is bij sommige drinkwaterbedrijven het onderhoud van watertorens en 
reservoirs buiten scope en bij andere zit dit in scope;

• Er is een verschil de wijze waarop staalnames worden geregistreerd;
• In de uurtarieven van medewerkers worden diverse elementen in scope genomen, waarin verschillen 

kunnen zitten bv. pensioenbijdragen, de toewijzing van algemene overheadkosten m.b.t. IT, HR, finance …
• De mate waarin operationele planners worden meegerekend. Deze kunnen rechtstreeks als personeelslid 

worden meegerekend of worden aangerekend via personeelstoeslag; 

4.2.6 VTE per kilometer leiding

Het exploitatieproces zoals geïdentificeerd in deze procesbenchmark wordt door de verschillende 
drinkwaterbedrijven niet één-op-één uitgevoerd door een specifieke afdeling. Bij sommige 
drinkwaterbedrijven zitten deze activiteiten verdeeld over meerdere afdelingen, bij andere 
drinkwaterbedrijven bevinden zich, naast de activiteiten uit het referentieproces, eveneens andere 
activiteiten binnen de exploitatie-afdeling (rioleringsactiviteiten, lekopsporing …). Vanwege deze 
organisatorische verschillen, is in overleg met de benchmarkwerkgroep bepaald welke VTE’s 
dienen te worden meegenomen in deze KPI. De volgende VTE’s zijn meegerekend: ‘netsturings-’ 
en ‘netbewakingsmedewerkers’, ‘planningmedewerkers’, ‘administratieve exploitatiemedewerkers’, 
‘staalnamemedewerkers’ (exclusief wettelijke staalnames) en externe VTE’s betrokken bij het 
exploitatieproces. Ook het VTE-deel van het management met betrekking tot deze activiteiten wordt mee in 

2 Onderstaande tekst geeft een samenvatting van de aangeleverde nota. De integrale nota is terug te vinden in de bijlage.
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rekening gebracht. Daarnaast zijn er een aantal VTE’s die nauw gerelateerd zijn aan de exploitatiedienst voor 
sommige drinkwaterbedrijven, maar die niet worden meegerekend in het aantal VTE’s zoals ‘algemeen HR’ of 
‘IT-personeel’, ‘GIS-medewerkers’, ‘hydrantinspecteurs’, ‘magazijniers’ of ‘medewerkers van de klantendienst’. 

In Vlaanderen waren er in totaal 802 VTE’s werkzaam in 2020 binnen het exploitatieproces van de 
drinkwaterbedrijven. Daarvan is met 413 VTE’s 51.5% werkzaam bij De Watergroep, 22,9% bij Farys | 
TMVW, 13,8% bij water-link, 10,6% bij Pidpa en 0,8% en 0,3% bij AGSO Knokke-Heist en Aquaduin. Voor 
Farys | TMVW is het aantal VTE’s een lichte overschatting, aangezien de activiteiten voor het uitvoeren van 
lekdetectie en kathodische bescherming werden meegerekend in dit aantal VTE’s.

Het aantal VTE’s ligt grotendeels in lijn met het aantal abonnees en het aantal kilometer leiding. Landelijk 
gebied vergt per kilometer leiding minder exploitatie-VTE’s. Water-link heeft per kilometer leiding en per 
abonnee het grootste aantal VTE’s. Doordat water-link opereert in een stedelijk context, is het aantal VTE’s 
per kilometer leiding sowieso iets hoger. Daarnaast werkt water-link voor hun exploitatie-activiteiten 
met een permanentiesysteem waardoor er 24 uur per dag medewerkers aan de slag zijn. Ook bestaat 
exploitatie bij water-link uit verschillende teams die een deeltaak van het exploitatieproces uitvoegen. 
Er is bijvoorbeeld een team fonteiniers dat snel ter plaatse gaat om het net te schakelen, een team met 
lekopspoorders en een team dat herstellingen uitvoert. Water-link probeert op die manier snel in te 
spelen op vragen van abonnees door snel ter plaatse te zijn. Ook bij de andere drinkwaterbedrijven zijn er 
permanentiediensten die ingeschakeld kunnen worden wanneer er zich problemen voordoen in het net, die 
al dan niet via eerste en tweede lijn interventies werken. 

Externe VTE’s worden mee in rekening genomen in het bepalen van het totale aantal VTE’s. Alle 
drinkwaterbedrijven, buiten water-link, maken binnen het exploitatieproces gebruik van externe aannemers, 
zij het in meerdere of mindere mate voor activiteiten waarbij geen expertise van het waternet nodig is. 
Kleine wegherstellingen kunnen door de exploitatiemedewerkers zelf worden gedaan of worden uitbesteed 
aan een externe partner. Grote wegherstellingen worden door een externe aannemer uitgevoerd. 

                               Totaal aantal VTE (in 2020)
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 VTE exploitatie per km leiding & VTE exploitatie per 10 000 abonnees (in 2020)
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4.2.7 Aantal interventies buiten de reguliere werktijd per abonnee

In het geval van een dringend probleem, zoals een groot lek, kunnen de drinkwaterbedrijven buiten 
de reguliere werktijden ingrijpen aan de hand van een interventie van de wachtdienst. Bij de meeste 
drinkwaterbedrijven wordt het probleem meteen hersteld door de medewerker die ter plaatse wordt 
gestuurd. Voor niet-urgente meldingen die buiten de reguliere werktijd worden ontvangen, wordt er geen 
interventie van de wachtdienst gedaan. Deze meldingen zullen worden behandeld tijdens de reguliere 
dagwerking van de exploitatiemedewerkers. Bij water-link wordt op een andere manier gewerkt. Bij een 
dringende melding buiten de reguliere werktijd wordt de permanentiedienst gestuurd die het probleem 
opspoort en tijdelijk isoleert. Daarna wordt de definitieve herstelling ingepland, die door een ploeg 
tijdens de reguliere werking wordt uitgevoerd. Als de herstelling zeer urgent is, wordt de wachtdienst voor 
herstellingen van water-link opgeroepen om de herstelling onmiddellijk uit te voeren. Hierdoor heeft water-
link relatief weinig interventies buiten de werkuren in vergelijking met de andere drinkwaterbedrijven. 

De reguliere kantooruren voor de verschillende drinkwaterbedrijven zijn licht verschillend:

• AGSO Knokke Heist: 08h00 - 16h00 
• De Watergroep3: 08h00 - 16h30 
• Farys | TMVW: 08h00 - 16h00
• Aquaduin: 08h00 - 16h30 
• Pidpa: 07h30 - 16h00
• Water-link: 08h00 - 16h00 

Vanwege de aparte werkwijze van water-link, zijn er weinig interventies buiten de reguliere kantooruren. 
De andere drinkwaterbedrijven zaten in 2020 allemaal rond de twee interventies per 1 000 abonnees, 
behalve De Watergroep die rond drie interventies per 1 000 abonnees schommelt. In totaal waren er 7503 
interventies buiten de reguliere werktijden in 2020, met een gewogen gemiddelde van 2,8 interventies per  
1 000 abonnees. 

3 Vanaf 01/09/2020 wordt er buiten de reguliere werktijd eveneens gebruik gemaakt van tablets om opdrachten te ontvangen en te verwerken. Deze 
interventies werden in kaart gebracht aan de hand van de ingegeven en verwerkte werkorders. Daarom werd er voor deze KPI bij De Watergroep 
gewerkt met de referentieperiode 1/9/2020-31/8/2021.
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Bekijken we het aantal interventies ten opzichte van het totaal aantal werkorders in 2020, schommelt 
dit tussen 0,6% en 14,9% voor water-link en Aquaduin respectievelijk. Hierbij geldt uiteraard dezelfde 
opmerking als voorheen omtrent de organisatie bij water-link. Na water-link heeft Pidpa het minst aantal 
interventies buiten de reguliere uren ten opzichte van werkorders, namelijk 6,1%.

Aantal interventies buiten de reguliere werktijd per 1000 abonnees (in 2020)
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4.3 Mogelijk toekomstige prestatie-indicatoren

Binnen de verschillende drinkwaterbedrijven is er voor het exploitatieproces veel data beschikbaar. 
Daarbij gaat het voornamelijk over operationele exploitatiedata (GIS-data met locatie en status 
van het exploitatienet, meldingen door de abonnee, werkordergegevens …). Deze operationele 
data geven momenteel minder inzichten in de beleving van de abonnee omtrent de acties die door 
het exploitatieproces worden uitgevoerd. Daarnaast worden er momenteel slechts in beperkte 
mate doorlooptijden geregistreerd. De onderstaande indicatoren werden in samenwerking met de 
benchmarkwerkgroep opgesteld. Deze indicatoren kunnen, mits het registeren van bijkomende informatie 
bij de verschillende drinkwaterbedrijven, nuttige bijkomende inzichten geven voor het exploitatieproces. 
Aangezien de data voor verschillende waterbedrijven momenteel niet beschikbaar zijn, worden er geen 
resultaten voor deze indicatoeren gerapporteerd tijdens deze benchmarkstudie. 

4.3.1 ‘First time right’ exploitatiewerkorders

Met deze indicator is het de bedoeling dat de drinkwaterbedrijven een inzicht krijgen in de effectiviteit 
van de uitgevoerde werkorders. Indien er na het afronden van een order een nieuwe melding binnenkomt 
die betrekking heeft op het afgeronde werkorder, geeft dit aan dat de afhandeling van het oorspronkelijke 
werkorder niet goed is verlopen. 

Formule:

Definities

• Aantal netsturingsorder voor een reeds behandeld probleem: Netsturingsorders voor een probleem 
waarbij binnen een vastgelegde tijdspanne reeds een eerder werkorder is afgesloten.

• Aantal werkorders: Totaal aantal werkorders van het drinkwaterbedrijf. 

1  -  
Aantal netsturingsorders voor een reeds behandeld probleem

  Aantal netsturingsorders 
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4.3.2 De graad van preventie, reactiviteit en pro-activiteit van de werkorders 

Hoe hoger de graad van pro-activiteit en preventie is, hoe minder abonnees een melding van een probleem 
moeten maken bij het drinkwaterbedrijf. Het uitvoeren van meer preventieve acties leidt op termijn tot 
minder reactieve acties. Daartegenover resulteert het uitvoeren van preventieve acties vaak in meer werk 
dan enkel de problemen reactief op te lossen. Het is daarom belangrijk de impact en het risico van een 
mogelijk probleem in kaart te brengen. Op basis daarvan kan er worden bepaald of het nuttig is een 
preventieve actie op te zetten dan wel het risico te nemen op een reactieve actie. 

Momenteel maken de drinkwaterbedrijven geen opdeling in preventieve, reactieve en proactieve acties. 
De preventieve acties worden wel gegroepeerd in jaarplanorders. Hierin worden een grote aantal acties 
gegroepeerd die gedurende de looptijd van een jaar dienen uitgevoerd te worden. 

Formule:   

Definities

• Aantal preventieve werkorders: werkorder binnen het ERP-systeem waaraan verschillende uit te voeren 
preventieve acties (inspectie, spoeling, schakeling, herstel of staalname) zijn gekoppeld.

• Aantal reactieve werkorders: werkorder binnen het ERP-systeem waaraan verschillende uit te voeren 
acties (inspectie, spoeling, schakeling, herstel of staalname) zijn gekoppeld. Het werkorder is opgesteld 
ten gevolge van een externe melding.

• Aantal proactieve werkorders: werkorder binnen het ERP-systeem waaraan verschillende uit te voeren 
acties (inspectie, spoeling, schakeling, herstel of staalname) zijn gekoppeld. Het werkorder is opgesteld 
ten gevolge van een interne melding of interne informatie.

• Aantal werkorders: Totaal aantal werkorders binnen het ERP-systeem. 

4.3.3 Doorlooptijd tot eerst uitgevoerde actie

Deze indicator geeft vanuit het perspectief van de abonnee weer hoe snel er actie wordt genomen op een 
gemaakte melding. De totale doorlooptijd van een werkorder is vaak moeilijker te interpreteren aangezien 
verschillende acties vaak een verschil in doorlooptijd hebben (vb. een spoeling vs. een herstelling).

   Aantal preventieve orders
  Aantal orders 

   Aantal reactieve orders
  Aantal orders 

   Aantal proactieve orders
  Aantal orders 
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Momenteel is er bij de meeste drinkwaterbedrijven enkel een tijdregistratie voor waterkwaliteitsklachten. 
Hierbij wordt de tijd geregistreerd tussen het binnen komen en het technisch afsluiten van de klacht.

Formule:

Definities

• Totale tijd tussen ontvangst melding en eerst uitgevoerde actie: De tijd tussen het ontvangen van de 
melding of klacht op de exploitatiedienst en de eerstvolgende actie (inspectie, staalname, spoeling, 
herstelling, schakeling of communicatie naar abonnee) die een rechtstreeks gevolg is van de melding of 
klacht. 

• Aantal werkorders: Totaal aantal werkorder binnen het ERP-systeem. 

4.3.4 Doorlooptijd tot technisch afsluiten werkorder

Deze indicator geeft vanuit het perspectief van de abonnee weer hoe snel een gemeld probleem is opgelost. 
De totale doorlooptijd van een werkorder is echter vaak moeilijker te interpreteren aangezien verschillende 
acties vaak een verschil in doorlooptijd hebben (vb. een spoeling vs. een herstelling). Bij het uitwerken van 
deze KPI moet er dan ook een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van werkorders. 

Formule:  

Definities

• Totale tijd tussen ontvangst melding en technisch afsluiten werkorder: De tijd tussen het ontvangen 
van de melding of klacht op de exploitatiedienst en de technische afsluiting van het werkorder. Een 
werkorder is technisch afgesloten wanneer het gemelde probleem is opgelost. Na de technische 
afsluiting kan het werkorder nog worden opengehouden om het verder administratief af te handelen (vb. 
facturatie van onderaannemer).

• Aantal werkorders: Totaal aantal werkorder binnen het ERP-systeem. 

   Totale tijd tussen ontvangst melding en eerst uitgevoerde actie
  Totaal aantal orders 

   Totale tijd tussen ontvangst melding en technisch afsluiten order
  Totaal aantal orders 
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4.3.5 % werkorders met tijdige communicatie van waterafsluiting

Tijdig communiceren over het afsluiten van het drinkwater bij de abonnee draagt bij aan een betere 
beleving van de abonnee omtrent de kwaliteit van de geleverde dienstverlening door de exploitatiedienst. 

Formule:

Definities

• Orders met tijdige communicatie van waterafsluiting: werkorders waarbij er aan de abonnee binnen de 
wettelijke vastgelegde periode is gecommuniceerd dat er een afsluiting van het water zal gebeuren. 

• Orders met waterafsluiting: werkorders waarbij er aan de abonnee zou moeten worden gecommuniceerd 
dat het water wordt afgesloten. 

4.3.6 Gemiddelde duurtijd netsturingsactie

Deze indicator geeft een inzicht in hoelang de verschillende netsturingsactiviteiten duren. Op basis van deze 
KPI zou tussen drinkwaterbedrijven of teams kunnen worden gekeken naar de doorlooptijden van specifieke 
acties. Op basis hiervan kunnen de efficiënte werkwijzen worden geïdentificeerd en gedeeld overheen 
de drinkwaterbedrijven. Sommige acties zijn echter niet strikt te timen aangezien niet elke spoeling of 
herstelling een even grote werklast heeft. Daardoor zijn er voor deze KPI binnen elk type actie mogelijks nog 
bijkomende opdelingen nodig. 

Formule:

Definities

• Totale tijd netsturingsacties: Totale tijd tussen het opstarten en finaliseren van een netsturingsactie 
(inspectie, staalname, spoeling, herstelling en schakeling). 

• Aantal netsturingsacties: Het totaal aantal acties dat door exploitatie wordt uitgevoerd. Deze acties 
worden onderverdeeld in het aantal inspecties, spoelingen, schakelingen, herstellingen en staalnames.

   Totale tijd netsturingsacties
  Totaal aantal netsturingsacties 

   Orders met tijdige communicatie van waterafsluiting
  Orders met waterafsluiting 
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5 Maturiteitsmodel
Het doel van het maturiteitsmodel Aqua BPMM is het in kaart brengen van de maturiteit van het proces 
‘exploitatie’ voor de verschillende Vlaamse drinkwaterbedrijven. In tegenstelling tot de prestatie-indicatoren 
uit vorige hoofdstuk, beoogt het maturiteitsmodel veeleer een kwalitatieve inschatting te maken van de 
maturiteit. Deze kwalitatieve benadering gaat op zoek naar de vaardigheden van de organisatie betreffende 
het geselecteerde proces, in plaats van enkel te peilen naar kwantitatieve gegevens met betrekking tot 
doorlooptijd, kwaliteit of kost.

Een belangrijk voordeel van deze kwalitatieve benadering is dat er niet enkel pijnpunten worden 
blootgelegd, maar dat er tevens een pad tot verbetering wordt aangereikt: welke stappen kan een 
organisatie nemen om een hogere maturiteit te realiseren? Deze aanbevelingen komen deels tot 
stand door ‘good practices’ bij verschillende drinkwaterbedrijven vast te stellen en deze te delen met 
drinkwaterbedrijven die een lagere maturiteitsscore behalen. Een bijkomend voordeel van de kwalitatieve 
benadering ten opzichte van de kwantitatieve, is de mogelijkheid ook organisatie-aspecten (bijvoorbeeld de 
cultuur) in de analyse te betrekken.

Het maturiteitsraamwerk Aqua BPMM werd specifiek door KPMG ontworpen voor de procesbenchmark van 
de Vlaamse drinkwaterbedrijven. Initieel werd dit model ontwikkeld voor het proces ‘debiteurenbeheer’ 
en vervolgens aangepast aan de noden van het proces in scope van dit rapport. Dit raamwerk bestaat uit 
zes domeinen, waarbinnen door KPMG 28 dimensies werden geïdentificeerd waarop de maturiteit van de 
bedrijven wordt beoordeeld.

Voor de beoordeling van de maturiteit van de drinkwaterbedrijven en de watersector in zijn geheel is het 
belangrijk om voor alle dimensies een zicht te hebben op wat het minimumambitieniveau is waaraan 
alle drinkwaterbedrijven zouden moeten voldoen. Minimale ambitieniveaus voor de watersector werden 
vastgelegd voor alle dimensies in samenspraak met de drinkwaterbedrijven.

Naast het minimale ambitieniveau werd overkoepelend voor de watersector ook een maximaal 
ambitieniveau vastgelegd voor alle dimensies. Dit niveau geeft weer waarnaar de drinkwaterbedrijven 
idealiter wensen te evolueren. Merk op dat dit maximale ambitieniveau niet steeds het hoogst mogelijke 
maturiteitsniveau hoeft te zijn. Het gewenste maturiteitsniveau voor een bepaalde dimensie voor een 
onderneming hangt immers van verschillende factoren af, zoals onder meer de grootte van de onderneming, 
het belang van het onderzochte proces of de beschikbare middelen. Het nastreven van een score boven het 
maximale ambitieniveau weegt niet altijd op ten aanzien van de inspanningen die nodig zijn om een hogere 
score te behalen. 

De combinatie van het minimumambitieniveau en het maximale ambitieniveau bepaalt het ambitiebereik 
voor elke dimensie. Door de eigen score per dimensie te vergelijken met het ambitiebereik kunnen de 
drinkwaterbedrijven eenvoudig verbeteropportuniteiten identificeren om uiteindelijk de procesmaturiteit te 
verbeteren.
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De bevindingen met betrekking tot de maturiteit van het proces in scope worden in wat volgt op 
sectorniveau weergegeven. Per domein wordt een grafiek getoond die de sectorscores weergeeft voor alle 
dimensies binnen dat domein. Meer specifiek worden de maturiteitsscores weergegeven aan de hand van:

• De gemiddelde behaalde score voor de sector per dimensie;
• De laagste toegekende score per dimensie;
• De hoogste toegekende score per dimensie;
• De maturiteitsscore per drinkwaterbedrijf.

Deze scores worden afgezet ten opzichte van het ambitiebereik. Zo wordt zichtbaar op welke manier de 
watersector zich verhoudt ten opzichte van de gewenste maturiteit op het domein. Volgend op de grafiek 
worden de resultaten per domein besproken.

In het onderstaande hoofdstuk worden de aanbevelingen per domein en dimensie weergegeven. Belangrijk 
hierbij is dat de aanbevelingen worden gedaan op het niveau van de Vlaamse drinkwatersector in zijn 
geheel. In eerste instantie wordt de algemene maturiteit voor de verschillende domeinen besproken. 
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de verschillende specifieke domeinen en dimensies. 

5.1 Overzicht

Alvorens de verschillende domeinen en dimensies afzonderlijk te bespreken, toont de onderstaande grafiek 
een algemeen beeld van de maturiteitsbeoordeling voor het proces ‘exploitatie’. 
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Het exploitatieproces is voor de drinkwaterbedrijven één van de kernprocessen om het drinkwater tot 
bij de abonnee te brengen. Bij sommige drinkwaterbedrijven vallen de verschillende activiteiten van het 
exploitatieproces onder verschillende afdelingen binnen het drinkwaterbedrijf. Voor het hele proces zijn 
de gemiddelde maturiteitsscores voor de gehele drinkwatersector voor alle domein binnen of boven het 
verwachte ambitiebereik. 
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Exploitatie is een proces met een belangrijke personeelsinzet voor de drinkwaterbedrijven. Dat wil zeggen 
dat het inplannen van het exploitatiepersoneel en zorgen dat het personeel de correcte kennis heeft van 
groot belang is. Dit zien we in de hoge score voor het domein ‘uitvoerders’, waarbij er op sectorniveau 
boven het ambitiebereik wordt gescoord. Ook voor het domein ‘product en dienstverlening’ zien we een 
hoge score. Daarbij zien we dat alle drinkwaterbedrijven steeds open staan om innovatieve veranderingen 
in het exploitatieproces door te voeren. Daarnaast zijn er een aantal drinkwaterbedrijven die binnen het 
exploitatieproces proactief op zoek zijn naar innovatie. 

Dit betekent uiteraard niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn voor sommige dimensies. Voor specifieke 
dimensies binnen een domein voldoet de sector niet altijd aan de verwachting van het ambitiebereik. We 
zien ook dat bepaalde drinkwaterbedrijven individueel soms onder het ambitiebereik scoren. Voor het 
domein ‘metrieken’ zien we bijvoorbeeld dat verschillende drinkwaterbedrijven binnen het exploitatieproces 
nog stappen dienen te zetten om het vooropgestelde ambitiebereik te behalen. 

5.2 Ontwerp en documentatie
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Op sectorniveau vallen voor het domein ‘ontwerp en documentatie’ alle gemiddelde maturiteitsscores binnen 
of boven het ambitiebereik. De dimensie ‘context & link met andere processen’ scoort aan de onderkant van 
het ambitiebereik waarbij een aantal drinkwaterbedrijven zich onder het ambitiebereik bevinden. Daarnaast 
zijn er twee dimensies die boven het ambitiebereik scoren: ‘doel/ business context & strategische alignering’ 
en ‘communicatie over het proces – naar wie?’. De overige dimensies scoren binnen het ambitiebereik. 
Algemeen kan gesteld worden dat het domein ‘ontwerp en documentatie’ matuur is. Toch zijn er een aantal 
aanbevelingen. In deze sectie worden eerst de algemene bevindingen en vervolgens de aanbevelingen rond 
elke dimensie geformuleerd.
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5.2.1 Bevindingen

De ‘context en link met andere processen’ is niet bij elk drinkwaterbedrijf duidelijk in kaart gebracht, 
waardoor de scores voor sommige drinkwaterbedrijven onder het ambitiebereik vallen. Het exploitatieproces 
omvat een grote verscheidenheid aan uiteenlopende activiteiten. Bij verschillende drinkwaterbedrijven is 
samenhang tussen deze activiteiten tot één exploitatieproces niet (volledig) uitgeklaard. Daarnaast is ervoor 
verschillende drinkwaterbedrijven geen eenduidige link van het exploitatieproces met de globale werking 
van het drinkwaterbedrijf. Andere drinkwaterbedrijven maken gebruik van een geïntegreerde proceskaart 
op bedrijfsniveau, die een duidelijk overzicht biedt van de positie van het exploitatieproces binnen de 
organisatie. De verschillende subprocessen zijn aan deze geïntegreerde proceskaart gekoppeld. 

Het betrouwbaar aanleveren van voldoende kwalitatief water tegen een correcte prijs is bij alle 
drinkwaterbedrijven één van de strategische kernpunten. Vermits dit strategisch kernpunt onlosmakelijk 
verbonden is met het exploitatieproces, is het ‘doel, de business context & de strategische alignering van 
het exploitatieproces voor de meeste drinkwaterbedrijven sterk vormgegeven. Alle drinkwaterbedrijven 
hebben strategische doelstellingen gedefinieerd die vertaald zijn tot op het niveau van het 
exploitatieproces. De link tussen de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen van het 
exploitatieproces zijn bij de meeste drinkwaterbedrijven één-op-één duidelijk. Sommige drinkwaterbedrijven 
doen een vaste periodieke herziening van de bedrijfsstrategie en doorvertaling hiervan naar de operationele 
doelstellingen voor het exploitatieproces. Hierbij wordt er al dan niet rekening gehouden met de inzichten 
van de werknemers, de klanten of externe partijen (zoals de (lokale) overheid en leveranciers).

Het exploitatieproces wordt bij verschillende drinkwaterbedrijven onderverdeeld in verschillende 
deelprocessen (vb. ‘netbewaking’ – ‘monitoring’, ‘netsturing’, ‘kwaliteitsbewaking’). De verschillende 
deelprocessen zijn kernactiviteiten voor de drinkwaterbedrijven, waardoor duidelijk is aangegeven 
wie de ‘ownership en verantwoordelijkheid’ heeft over welke onderdelen. De proceseigenaar van het 
exploitatieproces zit steeds voldoende hoog binnen de organisatie en/of heeft een duidelijk aanspreekpunt 
binnen de organisatie om het exploitatieproces te kunnen beheren. Sommige drinkwaterbedrijven hebben 
daarnaast één overkoepelende leidinggevende die de verschillende deelprocessen overziet en op die manier 
het proces vertegenwoordigt op het strategisch niveau. Deze persoon of personen waken erover dat het 
proces vlot verloopt en aangepast wordt aan eventuele wettelijke wijzigingen. Het up-to-date houden van 
de beschrijvingen, documentatie en instructies over het proces valt onder de verantwoordelijkheid van deze 
persoon, alsook de escalatie van problemen naar het strategisch niveau. 

Alle drinkwaterbedrijven hebben goed uitgewerkte handleidingen en werkinstructies gericht op de 
operationele uitvoering van het exploitatieproces. Bij verschillende drinkwaterbedrijven zien we dat 
de overkoepelende documentatie van het globale exploitatieproces niet of beperkt voorhanden is. De 
maximale score voor de dimensie ‘documentatie en beheer van procesdocumenten’ wordt door verschillende 
drinkwaterbedrijven bereikt, aangezien ze een gecentraliseerd documentatiebeheersysteem hebben. In 
dit systeem zit onder andere de mogelijkheid om documenten te zoeken, het automatisch aankondigen 
van reviewrondes wanneer een document komt te vervallen en een validatiesysteem van de gemaakte 
wijzigingen door documentverantwoordelijken. Bovendien geeft dit systeem aan wie er beïnvloed wordt 
door een aanpassing en wordt er een automatische mail naar deze doelgroep gestuurd ter verwittiging. 
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Daarnaast hebben sommige drinkwaterbedrijven een verantwoordelijke of een verantwoordelijke dienst 
aangeduid voor het documentatiebeheer. 

Ook wat betreft ‘modellering’ van het proces wordt een variatie in maturiteit waargenomen. Binnen enkele 
drinkwaterbedrijven beperkt de modellering zich tot een high-level algemene tekstuele beschrijving. Bij 
andere drinkwaterbedrijven is een overkoepelend procesmodel beschikbaar in standaardnotatie zoals BPMN.

Op de dimensie ‘communicatie over het proces’ behaalt elk drinkwaterbedrijf de op één na hoogst mogelijke 
score. Wijzigingen in het exploitatieproces worden tijdig gecommuniceerd aan de werknemers via onder 
andere het teamoverleg, bijscholingssessies en mailcommunicatie. Via de Aquaflanders-werkgroepen 
(‘Kwaliteit Drinkwater – Materialen’, ‘Assetmanagement – NRW’ en ‘Infrastructuur & Beheer’) worden 
exploitatie-ervaringen gedeeld en besproken tussen de drinkwaterbedrijven. Naast de AquaFlanders-
werkgroepen hebben de individuele exploitatiediensten van de drinkwaterbedrijven eveneens onderlinge 
contacten. Ook wordt de VMM voor de wettelijke verplichtingen steeds op de hoogte gehouden. 

Omtrent ‘betrokkenheid en communicatie met de procesklant’ scoren alle drinkwaterbedrijven dezelfde 
score, aan de bovenkant van het ambitiebereik. De klant wordt telkens vooraf verwittigd in het geval van 
geplande werken. Deze communicatie verloopt bij sommige drinkwaterbedrijven volgens automatische mails 
of sms’en, bij andere via briefjes in de bus of door aanbellen. Wanneer de werken langer duren dan gepland, 
wordt dit op gelijkaardige wijze gecommuniceerd naar de klant. Een enkel drinkwaterbedrijf licht de klant 
in wanneer geplande werken een dag eerder dan voorzien zijn afgelopen. Sommige drinkwaterbedrijven 
hanteren een website waarop de klant de duur van storingen kan opvolgen. Daarnaast voeren sommige 
drinkwaterbedrijven achteraf (steekproefsgewijze) enquêtes uit bij de klant over hun tevredenheid over de 
geleverde diensten. 

5.2.2 Aanbevelingen

De maturiteit voor het domein ‘ontwerp en documentatie’ is zeer goed. Het belangrijkste verbeterpotentieel 
voor verschillende drinkwaterbedrijven voor dit domein is het uitwerken van een algemeen procesoverzicht 
die de link tussen het exploitatie(deel)proces(sen) en de andere bedrijfsprocessen verduidelijkt. Hieronder 
worden voor een aantal dimensies specifieke aanbevelingen gegeven. Deze aanbevelingen kunnen voor 
sommige drinkwaterbedrijven minder relevant zijn aangezien deze reeds zijn geïmplementeerd.

Op het gebied van ‘context en link met andere processen’ is verbetering te realiseren door het 
uitwerken van een algemeen procesoverzicht binnen het drinkwaterbedrijf waarbij de link tussen de 
exploitatiedeelprocessen en de andere bedrijfsprocessen in kaart wordt gebracht. Dit procesoverzicht 
kan als kapstok worden gebruikt voor het uitwerken en structureren van de operationele werkinstructies. 
Door dit overzicht beschikbaar te stellen aan de exploitatiemedewerkers krijgen ze een zicht op hoe hun 
activiteiten binnen de algemene bedrijfsvoering passen. In het exploitatieproces wordt er voor verschillende 
activiteiten gewerkt met aannemers. De communicatie en uitwisseling van informatie gebeurt tussen de het 
drinkwaterbedrijf en de aannemer op een manuele en niet geïntegreerde manier. Dit cross-organisationele 
proces kan operationeel verder worden geïntegreerd door aannemers rechtstreeks toegang te geven tot 
het ERP-systeem van het drinkwaterbedrijf waardoor ze de werkorders rechtstreeks kunnen raadplegen en 
kunnen terugkoppelen. 
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Een verduidelijking van de relatie tussen de ‘strategische doelstellingen’ en de operationele doelstellingen 
van het exploitatieproces kan voor sommige drinkwaterbedrijven leiden tot een verhoging van de maturiteit. 
Bij de periodieke herziening van de doelstellingen zouden eveneens externe partijen zoals de lokale 
besturen of de VMM kunnen betrokken worden. Op die manier kan het exploitatieproces beter inspelen op 
externe doelstellingen. 

Hoewel ‘ownership’ binnen elke organisatie duidelijk gedefinieerd is en de nodige activiteiten expliciet 
zijn toegekend, is de verantwoordelijkheid soms over meerdere personen verdeeld. Het toekennen van 
verantwoordelijkheden over deeltaken aan verschillende personen hoeft niet problematisch te zijn, maar kan 
mogelijke inefficiënties in het beheer van het proces brengen. 

Het beheer van de ‘documentatie’ kan bij sommige drinkwaterbedrijven naar een hoger niveau getild 
worden door gebruik te maken van een gecentraliseerd documentbeheersysteem dat toelaat om 
automatisch vervaldata van documenten te signaleren, wijzigingen te laten valideren en de doelgroep 
te informeren van het geüpdatete document. Voor elk procesdocument moeten de rollen vastgelegd zijn 
voor wie verantwoordelijk is voor het document en wie geïnformeerd moet worden. Dit kan gecoördineerd 
worden door een algemene documentatieverantwoordelijke of een verantwoordelijk departement dat 
zich ontfermt over het beheren van de documentatie en het uittekenen van processen. Vermits sommige 
drinkwaterbedrijven momenteel vooral inzetten op operationele werkinstructies, kan een additionele focus 
op algemene procesdocumentatie eveneens leiden tot een hogere maturiteit. 

Wat betreft ‘modellering’ kan bij verschillende drinkwaterbedrijven de maturiteit verhoogd worden door 
ook in te zetten op grafische voorstellingen van het exploitatieproces volgens een gestandaardiseerde 
methodologie. Voorlopig is dit slechts bij enkele drinkwaterbedrijven beschikbaar. 

De ‘communicatie over het proces’ gebeurt momenteel naar wens. Momenteel gebeurt er enkel voor 
wettelijke doeleinden een communicatie naar de VMM. Een kleine verbetering zou kunnen volgen uit een 
meer proactieve communicatie naar de VMM. 

Ondanks dat de klant momenteel reeds periodiek op de hoogte wordt gehouden van de exploitatie-
activiteiten, zijn er binnen de verschillende drinkwaterbedrijven elementen aanwezig om de maturiteit 
van de ‘betrokkenheid en communicatie met de procesklant’ te verhogen. Daarbij zien we dat sommige 
drinkwaterbedrijven klanten contacteren via mail of sms wanneer er een storing plaats vindt. Daarnaast 
zien we dat er in Vlaanderen al online platformen bestaan waarop de status (op dagniveau) van het net 
en de geplande werken door de abonnee kunnen worden geraadpleegd. Een volgende stap zou zijn dat 
dit platform in realtime wordt geüpdatet, waarbij de abonnee bij het vrijgeven van het waternet door de 
exploitatiedienst dit onmiddellijk kan zien in het web-platform. Daarnaast kan gelijktijdig een automatische 
sms of mail worden verstuurd over de status van het waternet en de acties die de abonnee dient te 
ondernemen (vb. de binneninstallatie spoelen voor gebruik). De algemene uitrol van klantenenquêtes kan 
ervoor zorgen dat de exploitatiedienstverlening constant verbeterd wordt en wordt aangepast aan de noden 
van de klant. 
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5.3 Procesverbetering
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De scores van alle drinkwaterbedrijven op elk van de dimensies van het domein ‘procesverbetering’ 
vallen binnen of boven het ambitiebereik, behalve op de dimensie ‘business case’. Voor ‘business 
case’ is de gemiddelde maturiteitsscore van de sector binnen het ambitiebereik, maar zijn er enkele 
drinkwaterbedrijven die zich onder het ambitiebereik bevinden. Op de dimensie ‘informatie om tot 
procesverbetering te komen’ behalen alle drinkwaterbedrijven de maximale maturiteitsscore. Algemeen 
gezien kan voor dit domein het exploitatieproces als matuur worden beschouwd. Toch blijft er ruimte voor 
verbeteringen. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden hieronder per dimensie toegelicht.

5.3.1 Bevindingen

Op de dimensie ‘review’ scoren alle drinkwaterbedrijven binnen het beoogde ambitiebereik. Bij alle 
drinkwaterbedrijven wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om het exploitatieproces te verbeteren. Ad 
hoc hebben de exploitatiemedewerkers de mogelijkheid om hun inzichten over mogelijke verbeteringen 
voor het proces mee te geven tijdens teamvergaderingen en/of evaluatiemeetings. Daarnaast hebben 
sommige drinkwaterbedrijven een werkgroep die periodiek samenkomt, waarin mogelijke verbeteringen 
voor het exploitatieproces worden geanalyseerd. Tenslotte laten een aantal drinkwaterbedrijven 
procesaudits uitvoeren. Het verslag van deze audits vormt voor deze drinkwaterbedrijven eveneens een basis 
om het exploitatieproces te verbeteren. 

Hoewel het exploitatieproces bij sommige drinkwaterbedrijven verdeeld is over verschillende 
departementen scoren alle drinkwaterbedrijven binnen het ambitiebereik voor de dimensie 
‘beslissingsniveau van de aanpassing’. Kleinere aanpassingen kunnen worden besloten binnen de 
verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Grotere wijzigingen moeten bij de meeste drinkwaterbedrijven 
gevalideerd worden door het directiecomité of de raad van bestuur. De plaats van validatie wordt meestal 
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bepaald aan de hand van het budget van de proceswijziging. De aanpassingen zelf gebeuren bij de 
drinkwaterbedrijven onder leiding van de proceseigenaar. Daarnaast is er soms een cross-departementale 
werkgroep aanwezig waar de proceswijzigingen worden opgevolgd en ondersteund (vb. PMO-dienst). 

Net als de communicatie over het proces zelf (dimensie 1.6), gebeurt de ‘communicatie over 
proceswijzigingen’ adequaat. In de meeste gevallen gebeurt de communicatie over een kleine aanpassing 
in het proces via het teamoverleg. Grotere veranderingen gaan soms gepaard met een additionele 
opleidingssessie voor de medewerkers. Als de proceswijzigingen eveneens nuttig kunnen zijn voor de 
andere drinkwaterbedrijven, worden deze wijzigingen via de werkgroepen van AquaFlanders aan de andere 
drinkwaterbedrijven gecommuniceerd. Aangezien de abonnees slechts zeer beperkt worden beïnvloed door 
wijzigingen in het interne werkingsproces van de exploitatiedienst, worden de wijzigingen niet meegedeeld 
aan de abonnees. 

Bij alle drinkwaterbedrijven worden ‘resources’ vrijgemaakt om verbetertrajecten te ondersteunen. Dit kan 
gebeuren in de vorm van tijd die vrijgemaakt wordt bij werknemers in hun dagdagelijkse werking zodat 
zij specifieke aandacht kunnen besteden aan verbetertrajecten of door het inschakelen van additionele 
resources. In sommige gevallen wordt bij grotere wijzigingen een operationele werkgroep ingericht om de 
procesverbetering te implementeren en op te volgen.

De hoogste behaalde score op ‘improvement projectmanagement’ is niveau drie. Hierbij wordt er een 
generieke projectmanagementmethode gebruikt binnen het drinkwaterbedrijf. In de andere gevallen wordt 
de verbetering geïmplementeerd zonder een gestandaardiseerde projectmanagementmethode. Geen van de 
drinkwaterbedrijven heeft een specifieke improvement projectmanagementmethodologie zoals ‘Lean’ of ‘six 
sigma’ in gebruik voor het uitvoeren van verbeteringen in het exploitatieproces. 

De behaalde maturiteit binnen de dimensie ‘business case’ kent een grote variatie. De meeste 
drinkwaterbedrijven hanteren geen gestandaardiseerde business case om een procesverbetering op 
te starten, maar beperken zich tot een kwalitatieve omschrijving van het verbeterdoel. Slechts één 
drinkwaterbedrijf gebruikt een uitgebreide en gestandaardiseerde business case die onder andere het 
verloop van het verbetertraject beschrijft, kosten en baten oplijst en metrieken definieert om de impact van 
de verbetering in kaart te brengen. Binnen de meeste drinkwaterbedrijven wordt een prioritering gebruikt 
die de verschillende verbetervoorstellen tegen elkaar afwegen. 

Ook de dimensie omtrent het ‘opvolgen van verbeteringen’ kent een grote variantie. Alle drinkwaterbedrijven 
hanteren kwalitatieve methodes om de procesverbeteringen op te volgen, terwijl sommige hier ook 
doelstellingen en metrieken aan koppelen en bijsturen wanneer wordt vastgesteld dat het verbetertraject 
afwijkt van het beoogde resultaat. 

De drinkwaterbedrijven hebben verschillende bronnen waarlangs ‘informatie wordt ingewonnen om tot 
procesverbetering te komen’. Veel procesverbeteringen ontstaan bottom-up via de ideeën of vragen van 
interne medewerkers. Eveneens kunnen de procesaudits mogelijke procesverbeteringsinzichten geven. 
Daarnaast vindt er binnen de verschillende werkgroepen van AquaFlanders geregeld overleg plaats dat 
inzichten geeft in de procesverbeteringen van andere drinkwaterbedrijven. Tot slot zijn er een aantal 
drinkwaterbedrijven die klantenenquêtes organiseren. Hieruit kunnen aandachtpunten komen die als 
inspiratie voor procesverbeteringen kunnen dienen. 
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5.3.2 Aanbevelingen

Om de review van het exploitatieproces te verbeteren, kunnen een aantal drinkwaterbedrijven de huidige 
ad-hocverbeteringswerking meer matuur maken door interne periodiek gestructureerde overlegmomenten 
op te zetten die gericht zijn op het reviewen van het exploitatieproces. Die overlegmomenten kunnen 
plaatsvinden op strategisch niveau of op operationeel niveau. Daarbij kan bijvoorbeeld een werkgroep 
worden opgericht die nieuwe werkwijzen, innovatieve toepassingen en materialen voor een verbetering van 
het exploitatieproces analyseren. Daarnaast kan het periodiek laten reviewen van het exploitatieproces aan 
de hand van procesaudits bijkomende leerrijke inzichten brengen. 

Voor de dimensies ‘beslissingsniveau’ en ‘communicatie over verbeteringen’ zijn er geen specifieke 
aanbevelingen aan de sector om de maturiteit te verbeteren. Het is mogelijk om de maturiteit te verbeteren 
tot niveau 5 (innovating), maar op basis van het huidige ambitiebereik is het niet noodzakelijk aangewezen 
om dit voor het exploitatieproces na te streven.

De ‘uitvoering van procesverbeteringen’ wordt veelal gedaan door het ad hoc vrijmaken van individuele 
werknemers van hun dag dagelijkse activiteiten. Een mogelijke verbetering kan zijn om een operationele 
werkgroep met experten in procesverbetering op te leiden die uiteenlopende verbeteringen voor het 
exploitatieproces en/of de hele organisatie ondersteunen. Anderzijds zou er eveneens voor gekozen kunnen 
worden om elke exploitatiemedewerker periodiek te betrekken in een procesverbeteringstraject (vb. x dagen 
per jaar). Op die manier worden alle medewerkers actief betrokken in het uitvoeren van procesverbeteringen. 

De voornaamste aanbeveling binnen het domein procesverbeteringen is om gestandaardiseerde 
methodologieën, procedures en templates te voorzien voor ‘improvement projectmanagement’, ‘business 
case’ en ‘opvolging van procesverbetering’. Door deze aspecten steeds op dezelfde wijze te organiseren kan 
eenduidig binnen het drinkwaterbedrijf gerapporteerd worden over de vooruitgang en de doeltreffendheid 
van verbeteringen. Dit zal toelaten verschillende verbeterprojecten te monitoren en objectiever om te gaan 
met de prioritering tussen verschillende verbetervoorstellen en hun onderlinge afhankelijkheden.

Tot slot kunnen sommige drinkwaterbedrijven bijkomende ‘informatie om tot een procesverbetering te 
komen’ verwerven door klantenenquêtes uit te voeren.

5.4 Metrieken
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De maturiteit inzake het domein ‘metrieken’ ligt relatief laag in vergelijking met de voorgaande domeinen. 
Voor elke dimensie zijn er één of meerdere drinkwaterbedrijven die zich onder het ambitiebereik bevinden. 
Het ambitiebereik op sectorniveau wordt niet bereikt voor de dimensie ‘beheer’. Algemeen gezien 
wordt er binnen de drinkwaterbedrijven veel data bijgehouden voor de operationele uitvoeren van het 
exploitatieproces (vb. GIS-data, werkorders …). We merken echter dat deze data slechts in beperkte mate 
wordt omgezet in KPI-data. Aan de hand van deze metrieken kunnen inzichten worden verkregen over de 
performantie van het exploitatieproces. 

5.4.1 Bevindingen

Inzake ‘definitie’ van de metrieken hebben niet alle drinkwaterbedrijven operationele metrieken gedefinieerd 
ter opvolging van het exploitatieproces. De uitvoering en opvolging van het exploitatieproces gebeurt 
daarom niet aan de hand van metrieken bij deze drinkwaterbedrijven. Een aantal drinkwaterbedrijven 
vertrekken vanuit de strategische doelstellingen voor het vormgegeven van de metrieken en/ of hebben 
cross-departementale metrieken opgesteld. Daarnaast worden er voor de metrieken baselines bijgehouden 
om performantie van de KPI te kunnen opvolgen.

Het ‘beheer’ volgt dezelfde dynamiek als de dimensie ‘definitie’. De drinkwaterbedrijven die geen 
operationele metrieken hebben gedefinieerd, berusten op de ervaring van medewerkers om het 
exploitatieproces op te volgen. De medewerkers hanteren meestal wel een aantal ‘eigen’ metrieken die ze 
kunnen gebruiken om het exploitatieproces mee op te volgen. Andere drinkwaterbedrijven hebben een 
duidelijke documentatie omtrent de metrieken, waarbij in sommige gevallen ook wordt aangegeven hoe 
de relevante data zal verzameld worden om de metrieken op te stellen. Bij één drinkwaterbedrijf is er een 
periodieke kritische evaluatie van de gebruikte metrieken. 

De drinkwaterbedrijven die geen operationele metrieken hebben gedefinieerd, maken vanzelfsprekend geen 
dagelijks ‘gebruik’ van operationele metrieken. Een aantal drinkwaterbedrijven voorzien een automatische 
captatie van de benodigde data om de metrieken op te stellen en weer te geven in gestandaardiseerde 
dashboards. Afhankelijk van het drinkwaterbedrijf worden de resultaten van de metrieken beschikbaar 
gesteld aan alle exploitatiemedewerkers (vb. in dashboards), gericht gestuurd naar sleutelpersonen (vb. 
overzicht Excel met metrieken) en/of periodiek besproken op management- of teamvergaderingen. 

5.4.2 Aanbevelingen

De maturiteit van het domein ‘metrieken’ is laag ten opzichte van de andere domeinen. Het gebruik van 
metrieken, een automatische rapportering en/of metrieken vergelijken met baselines, is geen courante 
praktijk binnen de exploitatiediensten van de drinkwaterbedrijven. Het opzetten en gebruiken van metrieken 
gericht op exploitatie kan nuttige inzichten geven omtrent de werking van het exploitatieproces. 

Wat betreft de dimensie ‘definitie’ van metrieken kunnen operationele metrieken worden gedefinieerd die 
voortvloeien uit de bedrijfsstrategie. Vermits exploitatie een kernproces is met een duidelijke link met de 
strategische doelstellingen, kan het opstellen van operationele metrieken de uitvoering van de strategie 
kracht bij zetten. 
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Het verhogen van de maturiteit in ‘beheer’ van de metrieken kan gebeuren door de documentatie rond de 
metrieken uitgebreider vorm te geven. Daarbij moet niet enkel gekeken worden naar de definitie van de 
metrieken, maar ook naar de manier waarop alle relevante data gecapteerd dienen te worden. Het algemeen 
beschikbaar stellen van de metrieken aan de betrokken medewerkers zorgt ervoor dat alle medewerkers 
op de hoogte zijn van de aspecten waarop ze kunnen bijdragen aan de realisatie van de (strategische) 
doelstellingen en/of waar er bijkomende inzet vereist is. Een periodieke evaluatie van de verschillende 
metrieken zal ervoor zorgen dat de metrieken voldoende rekening houden met nieuwe uitdagingen en 
ambities.

Voor het ‘gebruik’ van de metrieken situeert de voornaamste verbetering zich in het automatisch 
verwerken van de metrieken, zonder dat hierbij nog manuele handelingen vereist zijn. Slechts bij 
enkele drinkwaterbedrijven worden metrieken vandaag automatisch en ogenblikkelijk bijgewerkt in een 
gestandaardiseerd dashboard. Daarnaast kunnen voor de verschillende metrieken baselines opgesteld 
worden zodat de metrieken in een context kunnen worden geplaatst. 

5.5 Uitvoerders

       UitvoerdersUITVOEDERS

Planning 
(Korte termijn)

Sta�ng 
(Lange termijn)

Externe resources/
materialen 

Kennis over 
het proces - 

wat?

Evaluatie 
van eigen 
personeel

Kennis over 
het proces - 

beheer?

Documentatie 
en gebruik 

lessons learned

Skills & 
capabilities/ 
Verbetering/

 Training

1

2

3

4

5

M
A

T
U

R
IT

E
IT

water-link

Pidpa

AGSO  Knokke-Heist

De   Watergroep 

 Farys|TMVW

Aquaduin

Gemiddelde score maturiteit Maximum  MinimumAmbitiebereik  

Binnen het domein ‘uitvoerders’ wordt de sectormaturiteit op alle dimensies ingeschat binnen of boven 
het beoogde ambitiebereik, met uitzondering van de dimensie ‘documentatie en gebruik van ‘lessons 
learned’, waarop een lagere maturiteit wordt vastgesteld. Het exploitatieproces is een arbeidsintensief 
proces. Het correct inzetten van de interne en externe medewerkers en zorgen dat deze over de nodige 
kennis beschikken om hun werk uit te voeren, is essentieel voor het exploitatieproces. Het belang dat de 
drinkwaterbedrijven hieraan hechten, zien we eveneens gerepresenteerd in de hoge maturiteitsscores 
binnen dit domein. De verschillende dimensies worden hieronder in meer detail beschreven, gevolgd door 
de aanbevelingen. 



5.5.1 Bevindingen

De ‘personeelsplanning op korte termijn’ is voor alle drinkwaterbedrijven een erg mature dimensie. De 
drinkwaterbedrijven maken een week- of maandplanning op voor de medewerkers. Deze planning wordt 
centraal beheerd, waardoor het mogelijk is om snelle wijzigingen te laten plaatsvinden bij dringende 
ingrepen zoals lekken of breuken. Medewerkers kunnen op die manier flexibel worden ingezet om urgente 
problemen aan te pakken, al dan niet over de verschillende zones van het werkingsgebied van een 
drinkwaterbedrijf heen. 

Ook de ‘lange termijn staffing’ is matuur. De drinkwaterbedrijven voeren een periodieke evaluatie uit van de 
personeelsnoden, waarbij rekening wordt gehouden met natuurlijke uitstroom en bijkomende activiteiten 
voor de exploitatiedienst. Vervolgens worden acties ondernomen om nieuwe medewerkers aan te trekken. 

Alle drinkwaterbedrijven, behalve één, maken gebruik van ‘externe resources / materialen’. De externe 
partijen worden voornamelijk ingezet voor de uitvoering van wegherstel. Telkens zijn er kwalitatieve criteria 
gedefinieerd in de vorm van SLA’s binnen de contractuele afspraken om de kwaliteit van de dienstverlener 
te garanderen. De afgeleverde diensten worden aan een evaluatie onderworpen, waarbij periodiek of bij 
slechte resultaten wordt samengezeten met de externe dienstverlener om te kijken hoe de samenwerking 
kan worden verbeterd. Eén drinkwaterbedrijf evalueert haar aannemers op basis van gerichte steekproeven 
die naar verschillende gestandaardiseerde criteria peilen. 

Voor de dimensies ‘kennis over het proces – wat’ en ‘kennis over het proces -beheer’ behalen alle 
drinkwaterbedrijven de maximale score. Vermits het exploitatieproces één van de kernactiviteiten is van 
de drinkwaterbedrijven, is de kennis over het proces wijdverspreid. Voor de uit te voeren activiteiten zijn er 
operationele handleidingen beschikbaar en worden er waar nodig bijkomende opleidingen gegeven aan de 
exploitatiemedewerkers. 

Uiteenlopende procedures worden toegepast voor de ‘evaluatie van het eigen personeel’. Bij alle 
drinkwaterbedrijven wordt geanalyseerd of de individuele uitvoerder zijn takenpakket op een correcte 
manier uitvoert en/of zijn persoonlijke doelstellingen behaalt. Bij de meeste drinkwaterbedrijven is er 
enkel een negatief compensatiesysteem mogelijk. Daarbij wordt er bij gebreken van de medewerker een 
verbetertraject opgezet. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan dit tot het ontslag van de medewerker leiden. 
Sommige drinkwaterbedrijven passen een positief compensatiesysteem toe om uitzonderlijke prestaties te 
belonen en verbetering te stimuleren. 

‘Documentatie en gebruik van lessons learned’ is de dimensie waarop de laagste maturiteit wordt 
waargenomen voor het exploitatieproces. Veelal is er geen beleid voor het systematisch en gestructureerd 
documenteren en centraal beheren van lessons learned. Bij één drinkwaterbedrijf worden de lessons 
learned gecapteerd in de projectfiche tijdens de uitrol van het project zodat deze naderhand geraadpleegd 
kan worden. Bij een ander drinkwaterbedrijf worden de lessons learned toegekend aan één persoon die 
verantwoordelijk is voor de opvolging.

De dimensie rond ‘skills & capabilities / verbetering / training’ vertoont een grote variatie. Een aantal 
drinkwaterbedrijven beschikken over een competentiematrix per profiel waaraan een opleidingstraject is 
gekoppeld. Afhankelijk van het drinkwaterbedrijf is er een geïntegreerd opleidingsmanagementsysteem 
dat registreert welke opleidingen hebben plaatsgevonden, welke medewerker geslaagd was en/of 
wanneer het certificaat van de opleiding staat te vervallen. Andere drinkwaterbedrijven voorzien geen 
standaardontwikkelingstraject. Medewerkers kunnen wel zelf aangeven welke trainingen of opleidingen ze 
wensen te volgen tijdens de evaluatiemeeting. 
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5.5.2 Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling binnen het domein van de ‘uitvoerders’ is om een gestructureerd ‘lessons 
learned’-beleid te implementeren. Het documenteren van lessons learned en vervolgens aanwenden van 
deze ervaringen bij verbetertrajecten zorgt ervoor dat fouten niet herhaald worden.

Wat betreft ‘planning op korte termijn’ en ‘staffing op lange termijn’ zijn er geen noemenswaardige 
aanbevelingen te formuleren. Voor enkele drinkwaterbedrijven kan het opzetten van een regio-
overschrijdende planning voor de inzet van exploitatiemedewerkers ervoor zorgen dat pieken en dalen in 
werklast beter worden genivelleerd overheen de regio’s. 

Zoals reeds aangegeven zijn er enkele drinkwaterbedrijven die reeds periodiek overleg organiseren met de 
‘externe partner’ om de samenwerking te optimaliseren. De drinkwaterbedrijven die dit nog niet toepassen, 
zouden deze werkwijze eveneens kunnen overwegen. Tijdens deze overlegmomenten kan de evaluatie van 
de externe partners worden besproken, maar kan eveneens een onderlinge dialoog worden opgezet om te 
kijken hoe de globale exploitatiewerking kan worden verbeterd. 

Het invoeren van een compensatiesysteem op basis van prestaties om verbetering aan te moedigen is niet 
voor elk drinkwaterbedrijf mogelijk omwille van statutaire redenen. Aangezien er reeds een kwalitatieve 
opvolging is van de individuele prestaties bij alle drinkwaterbedrijven, zijn er verder geen specifieke 
bijkomende aanbevelingen met betrekking tot ‘evaluatie van het eigen personeel’.

Voor de dimensie ‘skills & capabilities / verbetering / training’ kan voor verschillende drinkwaterbedrijven 
een gestandaardiseerd opleidingstraject worden ontwikkeld voor de verschillende rollen binnen exploitatie. 
Op die manier kan verzekerd worden dat alle medewerkers over de nodige competenties beschikken 
voor de uitvoering van hun taken. Het uitrollen van een opleidingsmanagementsysteem, dat de gevolgde 
opleidingen, slaagpercentages, het vervallen van certificaten en individuele noden capteert, kan hierin een 
bijkomend hulpmiddel zijn.

5.6 IT Ondersteuning
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5.6.1 Bevindingen

Bij alle drinkwaterbedrijven wordt het exploitatieproces ‘operationeel ondersteund’ door enerzijds een 
GIS-systeem én anderzijds een ERP-systeem. Daarnaast worden er nog een aantal andere applicaties 
gebruikt (Microsoft Teams, KPI-dashboards, platform om gebruiksdata te capteren …). De systemen zijn bij 
verschillende drinkwaterbedrijven slechts beperkt geïntegreerd. Bovendien laat de koppeling tussen het 
ERP-systeem en het GIS-systeem bij de meeste drinkwaterbedrijven niet toe om veranderingen in het net 
automatisch in beide systemen te capteren. Daardoor gaan veranderingen mogelijk verloren waardoor er 
discrepanties tussen beide systemen ontstaat. Externe partners zoals aannemers kunnen bij de meeste 
drinkwaterbedrijven niet rechtstreeks in de systemen van de drinkwaterbedrijven werken of gegevens 
raadplegen.

5.6.2 Aanbevelingen

Er kan onderzocht worden in welke mate het mogelijk is de ‘operationele ondersteuning’ bijkomend te 
verbeteren door de verdere integratie van de verschillende IT-systemen. Door systemen aan elkaar te 
kopellen worden een efficiëntere werking en performantere, tijdige en accurate rapportering mogelijk. Dit 
laat werknemers toe alle benodigde informatie, over bijvoorbeeld een lek, terug te vinden op één plaats in 
plaats van verschillende systemen te moeten raadplegen. Hierdoor daalt de kans op fouten. 

Externe partners zoals aannemers kunnen bij de meeste drinkwaterbedrijven niet rechtstreeks in de 
systemen van de drinkwaterbedrijven werken of gegevens raadplegen. De communicatie en uitwisseling 
van informatie gebeurt tussen het drinkwaterbedrijf en de aannemer op een manuele en niet-geïntegreerde 
manier. Door een geïntegreerd systeem op te zetten waarbij de externe partners toegang hebben tot het 
ERP-systeem van het drinkwaterbedrijf en waarin ze de werkorders rechtstreeks kunnen raadplegen en 
terugkoppelen, zal een verhoogde efficiëntie worden bereikt. 

5.7 Product en dienstverlening

Product en dienstverleningPRODUCT EN DIENSTVERLENING
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5.7.1 Bevindingen

Uit de voorgaande domeinen blijkt dat het exploitatieproces matuur is binnen de Vlaamse drinkwatersector. 
Toch is er voldoende aandacht voor een verbeterde dienstverlening. Binnen een aantal drinkwaterbedrijven 
wordt proactief onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor verdere ‘ontwikkeling van de dienstverlening’. 
Dit omvat zowel de deelname aan internationale conventies, het opvolgen van vakliteratuur, het inschakelen 
van externe expertise en/of het aanwenden van eigen expertise, met verschillende implementaties van 
innovaties tot gevolg. Andere drinkwaterbedrijven nemen een eerder reactieve houding aan en baseren 
zich op de expertise die gedeeld wordt tijdens de werkgroepen van AquaFlanders of op bilaterale 
kennisuitwisselingen tussen de exploitatiediensten. 

De sector heeft reeds een aantal innovatieve projecten lopen, zoals de implementatie van zelfreinigende 
netten, lekdetectie via satelliet, sensoring in het exploitatienet van waterkwaliteitsparameters, gebruik van 
drones bij lekopsporing, inzet van voorspellende modellen of een toestel dat de benodigde hoeveelheid 
spoelwater bepaalt. 

5.7.2 Aanbevelingen

Een mogelijke opportuniteit voor de dimensie ‘ontwikkelen van de dienstverlening’ bestaat uit het verder 
bundelen en proactief delen van de expertise van de verschillende drinkwaterbedrijven zodat succesvolle 
innovaties binnen het ene drinkwaterbedrijf doeltreffend geïmplementeerd kunnen worden bij andere 
drinkwaterbedrijven. 
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6 Besluit
In wat volgt worden de belangrijkste bevindingen uit het hoofdstuk van de ‘prestatie-indicatoren’ én het 
hoofdstuk van het ‘maturiteitsmodel’ samengevat.

Het is belangrijk te onthouden dat dit besluit de geaggregeerde samenvatting weergeeft. De onderstaande 
tekst gaat over de Vlaamse drinkwatersector in zijn geheel en kan dus niet zonder meer één-op-één 
toegepast worden voor de individuele drinkwaterbedrijven. 

6.1 Besluit van context en prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren laten toe om op gebied van het exploitatieproces de verschillende 
drinkwaterbedrijven op een kwalitatieve manier met elkaar te vergelijken. De zeven prestatie-indicatoren 
worden aangevuld door contextindicatoren. De contextindicatoren geven geen inzicht in de performantie 
van het exploitatieproces, maar laten toe de prestatie-indicatoren in de juiste context te plaatsen. 

6.1.1 Besluit van contextindicatoren

Het doel van exploitatie is voldoende drinkwater op een kwalitatieve manier en aan een correcte prijs aan 
de abonnees te leveren. Daarvoor was er op 31 december 2020 in Vlaanderen een totale netlengte van 
64.104 kilometer in het beheer van de exploitatiediensten. De Watergroep beschikt met 54% van de totale 
netlengte, over het grootste leidingnet, gevolgd door Pidpa en Farys | TMVW die elk een 20% van het net 
beheren. Water-link, Aquaduin en AGSO Knokke-Heist hebben een kleiner net in beheer. De gemiddelde 
leeftijd van de Vlaamse waterleidingnet was eind 2020 35,4 jaar. Het Vlaamse waternet bestaat voornamelijk 
uit drie materialen: ‘kunststof’, ‘cement’ en ‘metaal’, die respectievelijk 54%, 28% en 18% van het leidingnet 
uitmaken. 

Voor het aantal aftakkingen zien we een gelijkaardig beeld. In totaal waren er in Vlaanderen op 31 december 
2020 2.482.257 aftakkingen. Hiervan werd 52% beheerd door De Watergroep, gevolgd door Pidpa en Farys 
| TMVW met 20%. Het percentage aftakkingen (6%) van water-link is hoger dan het netpercentage (4%). 
Dit komt doordat het netwerk van water-link voornamelijk in stedelijk gebied ligt, in tegenstelling tot De 
Watergroep, Farys | TMVW, Pidpa en Aquaduin bij wie een groot deel van het net in landelijk gebied ligt. 
Het totaal aantal aftakkingen ligt in lijn met het totaal aantal abonnees. Daarbij moet echter rekening 
gehouden worden met het feit dat meerdere abonnees gebruik kunnen maken van dezelfde aansluiting (vb. 
in appartementsgebouwen).

In totaal stonden er op 31 december 2020 bij de verschillende drinkwaterbedrijven 1607 debietsensoren 
in het net. Debietsensoren worden gebruikt om aan lekopsporing te doen. In de komende jaren zullen de 
meeste drinkwaterbedrijven steeds meer debietsensoren in het net plaatsen. Daarnaast zal ook verder 
worden ingezet op de plaatsing van kwaliteitssensoren, zodat de waterkwaliteit in realtime kan worden 
opgevolgd.

Het ontvangen van meldingen van de abonnees is een belangrijke start voor het uitvoeren van 
exploitatiewerkzaamheden. In totaal zijn er in 2020 iets meer dan 37.000 meldingen ontvangen. Dit 
komt overeen met een 12 meldingen per 1000 abonnees. Er zijn duidelijke verschillen tussen de 
drinkwaterbedrijven op het vlak van het aantal ontvangen meldingen. Het hoogte aantal legt 24,11 
meldingen per 1000 abonnees terwijl het laagste 0.17 meldingen per 1000 abonnees legt.
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6.1.2 Besluit van de prestatie-indicatoren

De Vlaamse drinkwaterbedrijven ontvingen in 2020 in totaal 313 gegronde exploitatieklachten. 43% van 
de gegronde exploitatieklachten had betrekking op technische zaken, 38% op de waterkwaliteit en 19% 
op andere zaken. Bekeken per 100 000 abonnees, schommelde het aantal gegronde klachten tussen 4,1 
en 30,9 klachten per 100 000 abonnees voor respectievelijk Aquaduin en water-link, met een gewogen 
gemiddelde van 10,17 exploitatieklachten per 100 000 abonnees. Water-link capteert specifieke meldingen 
over waterkwaliteit meteen als een klacht, waardoor deze een hoger aantal waterkwaliteitsklachten hadden 
in vergelijking met de andere drinkwaterbedrijven. 

Voor alle drinkwaterbedrijven werd de overgrote meerderheid van de klachten behandeld binnen de 
opgelegde termijn van het AWVR (Algemeen WaterVerkoop Reglement). Overheen de sector werden 94% 
van de exploitatieklachten behandeld binnen deze termijn. Hierbij hadden AGSO Knokke-Heist, Aquaduin en 
De Watergroep de hoogste scores, waarbij meer dan 98% van de ontvankelijke klachten binnen de AWVR-
termijn werden behandeld.

In 2020 ontvingen de drinkwaterbedrijven in totaal 257 ontvankelijke exploitatieklachten over 
waterkwaliteit, waarvan 119 gegrond. De doorlooptijd voor het technisch afhandelen van een klacht over 
waterkwaliteit lag tussen vijf dagen bij water-link en zeven dagen bij De Watergroep en AGSO Knokke-Heist, 
met een gemiddelde van 6.04 dagen. Het AWVR stelt voorop dat er binnen de tien dagen na de ontvangst 
van de waterkwaliteitsklacht gecommuniceerd dient te worden over de genomen of te nemen acties. Met 
een gemiddelde doorlooptijd van 6.04 dagen was de technische afhandeling van waterkwaliteitsklacht 
meestal reeds gedaan binnen deze AWVR-termijn. 

Wanneer er werken nodig zijn aan het leidingnet, wordt dit in een werkorder gecapteerd. Een werkorder 
kan verschillende acties omvatten. De vijf generieke exploitatie acties zijn: ‘inspectie’, ‘spoeling’, ‘staalname’, 
‘herstelling’ of ‘schakeling’. Het aantal werkorders per kilometer leiding schommelde tussen 0.7 en 2 met 
een gemiddelde van 1,3 werkorders per kilometer leiding. Een lek of probleem komt voornamelijk voor in 
de overgangen tussen verschillende delen van het net, zoals bij aansluitingen tussen leidingen of bij een 
aftakking. Hierdoor zijn er relatief gezien meer werkorders in een stedelijk net ten opzichte van een landelijk 
net, vermits er in een stedelijke context meer aansluitingen en aftakkingen per kilometer leiding zijn. Het 
percentage werkorders als gevolg van een lek schommelde tussen de 7% en de 18% van het totaal aantal 
werkorders.

Binnen de benchmarkwerkgroep van het exploitatieproces werd beslist de KPI ‘onderhoudskost 
leidingnetwerk’ over te nemen van de assetmanagement-procesbenchmark die in 2018 werd uitgevoerd. De 
onderhoudskost van het leidingnet schommelde tussen 0,26 € en 1,01 € per meter totale lengte (leiding + 
aftakking), respectievelijk bij Aquaduin en Water-link. De gemiddelde kost bedroeg 0,56 € per meter leiding. 
Daarin zit echter een lichte overschatting, vermits het onderhoud van het net meer omvat dan enkel de 
exploitatie-activiteiten. Het gaat daarbij over de activiteiten zoals lekdetectie, controles van kathodische 
bescherming en onderhoud van hydranten.

In totaal waren er 802 VTE’s betrokken bij de uitvoering van het exploitatieproces in 2020 in de Vlaamse 
drinkwatersector. Het aantal VTE’s is gecorreleerd aan het aantal abonnees en het aantal km leiding. De 
drinkwaterbedrijven hadden tussen 0.26 en 4.89 VTE’s per km leiding. Deze verschillen zijn ten dele terug 
te brengen op het verschil tussen stedelijke en landelijke gebieden, waarbij landelijke gebieden minder 
exploitatie VTE’s per km leiding vergen. Daarnaast zijn er eveneens verschillen in de organisatie van de 
exploitatiedienst. Zo werkt water-link bijvoorbeeld met een ploegensysteem dat 24 uur per dag actief is. 
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In 2020 zijn er 7503 interventies buiten de reguliere werktijden gebeurd. Het aantal interventies per 1000 
abonnees lag tussen 0.17 en 3.31, respectievelijk bij water-link en De Watergroep, met een gemiddelde van 
2.8 interventies per 1000 abonnees. Het lage aantal van water-link heeft te maken met het 24 uur per dag 
ploegensysteem waarbij de eerste interventie om het net veilig te stellen, niet wordt meegerekend in deze 
KPI. 

6.2 Besluit van het maturiteitsmodel

Het maturiteitsmodel is een kwalitatieve aanvulling op de kwantitatieve analyse van de prestatie-
indicatoren. Vermits exploitatie een kernactiviteit is van de drinkwaterbedrijven, is het proces algemeen 
gesteld matuur bij de verschillende drinkwaterbedrijven. Voor alle domeinen valt de gemiddelde score 
telkens binnen of boven het vooropgestelde ambitiebereik. Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is 
voor verbeteringen.

Op sectorniveau vallen voor het domein ‘ontwerp en documentatie’ alle gemiddelde maturiteitsscores 
binnen of boven het ambitiebereik. De dimensie ‘context & link met andere processen’ scoort aan 
de onderkant van het ambitiebereik. Daarbij kan de maturiteit verbeteren door het geïntegreerd 
exploitatieproces binnen de globale werking van het drinkwaterbedrijf in kaart te brengen. Er zijn twee 
dimensies die boven het ambitiebereik scoren: ‘doel / business context & strategische alignering’ en 
‘communicatie over het proces – naar wie?’. De overige dimensies scoren binnen het ambitiebereik. De 
grootste variatie in scores tussen de drinkwaterbedrijven ligt in de dimensie ‘Documentatie en beheer 
Procesdocumentatie’, waar er voor sommige drinkwaterbedrijven potentie tot verbetering is door de aanleg 
van een documentatiebeheermethodiek en -systeem. Ondanks dat de klant momenteel reeds periodiek op de 
hoogte wordt gehouden van de exploitatie-activiteiten, zijn er binnen de verschillende drinkwaterbedrijven 
elementen aanwezig om de maturiteit van de ‘betrokkenheid en communicatie met de procesklant’ te 
verhogen. Hierbij zien we dat sommige drinkwaterbedrijven al elementen hebben geïmplementeerd die 
andere drinkwaterbedrijven zouden kunnen overnemen. Algemeen kan gesteld worden dat het domein 
‘ontwerp en documentatie’ matuur is.

Op sectorniveau vallen voor het domein ‘procesverbetering’ alle gemiddelde maturiteitsscores binnen of 
boven het ambitiebereik. Ook alle individuele drinkwaterbedrijven scoren op elk van de dimensies binnen 
of boven het ambitiebereik, behalve op de dimensie ‘business case’ waarbij er enkele drinkwaterbedrijven 
onder het ambitiebereik zitten. Op de dimensie ‘informatie om tot procesverbetering te komen’ behalen 
alle drinkwaterbedrijven de maximale maturiteitsscore. Algemeen gesteld kan voor dit domein het 
exploitatieproces als matuur beschouwd worden waarbij de meeste drinkwaterbedrijven verschillende 
methodes en informatiekanalen hebben om tot procesverbeteringen te komen, resources vrij te maken 
om procesverbeteringen door te voeren en te communiceren over deze verbeteringen. Daartegenover is er 
verbeterpotentieel op het gebruik van een standaard projectmanagementmethodologie, het gebruik van een 
gestandaardiseerde business case en het opvolgen van procesverbeteringen. Daarnaast kunnen sommige 
drinkwaterbedrijven bijkomende informatie om tot een procesverbetering te komen verwerven door het 
uitvoeren van klantenenquêtes.
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De maturiteit inzake het domein ‘metrieken’ ligt relatief laag tegenover de voorgaande domeinen. De 
‘definitie’, het ‘beheer’ en het ‘gebruik’ van metrieken is niet bij alle drinkwaterbedrijven even ingeburgerd, 
waardoor er voor elke dimensie één of meerdere drinkwaterbedrijven onder het ambitiebereik scoren. 
Het ambitiebereik op sectorniveau wordt niet bereikt voor de dimensie ‘beheer’. Algemeen gezien 
wordt er binnen de drinkwaterbedrijven veel data bijgehouden voor de operationele uitvoering van het 
exploitatieproces (vb. GIS-data, werkorders …). Echter zien we dat deze data slechts in beperkt mate wordt 
omgezet in KPI-data. Er is verbetering mogelijk door metrieken op te stellen die gekoppeld zijn aan de 
operationele en strategische doeleinden en deze metrieken automatisch te capteren, te vergelijken met de 
streefwaarden en weer te geven in bedrijfsbrede, toegankelijke dashboards. Aan de hand van deze metrieken 
kunnen inzichten worden verkregen over de performantie van het exploitatieproces.

Binnen het domein ‘uitvoerders’ wordt de sectormaturiteit op alle dimensies ingeschat binnen of boven 
het beoogde ambitiebereik, met uitzondering van de dimensie ‘documentatie en gebruik van lessons 
learned’, waarop een lagere maturiteit wordt vastgesteld. Het uitwerken van een gestructureerd lessons 
learned-beleid kan ertoe bijdragen dat reeds begane fouten vermeden worden in de toekomst. Het 
exploitatieproces is een arbeidsintensief proces. Het efficiënt en effectief inzetten van de interne en 
externe medewerkers en zorgen dat deze over de nodige kennis beschikken om hun werk efficiënt en 
effectief uit te voeren, is essentieel voor het exploitatieproces. Het belang dat de drinkwaterbedrijven 
hieraan hechten, zien we eveneens gerepresenteerd in de hoge maturiteitsscores binnen dit domein. 
Echter zouden verschillende drinkwaterbedrijven hun maturiteit nog bijkomend kunnen verhogen door het 
opmaken van een gestandaardiseerd opleidingstraject per functie en door het uitrollen van een algemeen 
opleidingsmanagementsysteem.

Alle drinkwaterbedrijven maken gebruik van een aantal IT-systemen om hun exploitatie-activiteiten 
te ondersteunen (een GIS-systeem, ERP-systeem …). Inzake ‘IT-ondersteuning’ zien we dat sommige 
drinkwaterbedrijven over goed geïntegreerde systemen beschikken en op die manier hun exploitatie-
activiteiten sterk ondersteunen. Andere drinkwaterbedrijven hebben een mindere mate van IT-integratie, 
waardoor er meer ruimte is voor menselijke fouten, rapportering wordt bemoeilijkt en er afwijkingen 
mogelijk zijn tussen de systemen. Een betere integratie van de verschillende systemen kan leiden tot een 
hogere maturiteit. Daarnaast kan mogelijks een verhoogde efficiëntie worden bereikt door een geïntegreerd 
systeem op te zetten waarbij aannemers rechtstreeks werkorders kunnen raadplegen en kunnen 
terugkoppelen. 

Hoewel het exploitatieproces reeds matuur is in de Vlaamse drinkwatersector, wordt er gezocht naar 
innovaties om het proces bijkomend te verbeteren. Dit gebeurt via het aanwenden van eigen expertise, 
onderling overleg binnen de sector, het inschakelen van externe expertise én door op zoek te gaan naar 
verbeteringen op conferenties of in vakliteratuur. Enkele drinkwaterbedrijven nemen hierin een proactieve 
rol op, terwijl andere drinkwaterbedrijven eerder reactief handelen. 
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7 Bijlagen

7.1 Referentieproces exploitatie  



Deelproces - Opstart proces en voorbereiding werking



Deelproces - Batch verwerking integrale waterfactuur



7.2 BPMM met tekstuele toelichting van de verschillende niveaus

Onderstaand wordt het BPMM-raamwerk weergegeven, waarbij het ambitiebereik in groene kleur wordt weergegeven. Het ambitiebereik werd gedefinieerd door 
de werkgroep van de procesbenchmark ‘Exploitatie’
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7.3 Verklarende nota bij KPI onderhoudskost leidingnet – Aquaflanders

In het kader van de benchmark exploitatie leidingnet en de benchmark assetmanagement wordt een KPI 
onderhoudskost leidingnet gebruikt. Hierin zit het toevoer-, distributienet en de aftakkingen vervat, met 
uitzondering van enkele zeer specifieke aanvoerleidingen van Water-link. Doelstelling van deze nota is de 
gehanteerde definitie voor deze KPI te duiden (punt 1), de mogelijkheden en beperkingen voor vergelijking 
tussen de drinkwaterbedrijven (punt 2), en de stappen die werden genomen om deze KPI nog te verfijnen 
(punt 3).

7.3.1 Definitie

Welke componenten vallen niet onder deze KPI:

• Investeringen (capex) op hoofdleidingen
• Investeringen (capex) op aftakkingen (nieuw, vervanging of overkoppeling ikv. nieuwe hoofdleiding)
• Vervanging brandkranen/afsluiters
• Schade door derden
• Heffingen voor ligging leiding
• Staalname ifv. wettelijke rapportering
• Systematische vervanging watermeters

Welke componenten nemen we mee:

• Lekherstel op hoofdleiding en appendages zolang dit niet de levensduur substantieel verlengt
• Lekherstel op aftakkingen
• Lekdetectie
• Onderhoud op brandkranen: valt gedeeltelijk onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Omwille van 

eenvormigheid nemen we dit toch mee in de definitie van onderhoudskost
• Onderhoud afsluiters
• Kathodische bescherming
• Spuien
• Personeelskosten geassocieerd met voorgaande, incl. toeslagen
• Gereedschap en voertuigen mbt. voorgaande
• Kosten magazijn (direct en indirect) voor zover nog niet inbegrepen in voorgaande
• Staalname ifv. lekherstel (enkel indien apart gerapporteerd kan worden)
• Straatherstel

7.3.2 Interpretatie van de KPI en vergelijking tussen de drinkwaterbedrijven

De KPI zoals aangeleverd door de drinkwaterbedrijven geeft enkele reële verschillen weer tussen de 
drinkwaterbedrijven, maar de interpretatie wordt bemoeilijkt door enkele verschillen in de boekhoudkundige 
structuur. We focussen eerst op de reële verschillen.
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Reële verschillen:

• leeftijd en conditie van het leidingnet heeft logischerwijze een impact op de KPI, dit ligt in lijn met het 
aantal lekken per leidinglengte

• Het aantal kwaliteitsmeldingen per leidinglengte
• Het aantal uren lekdetectie per leidinglengte
• De mate waarin gewerkt wordt met aannemers. Hier zijn vooral verschillen tussen de 

drinkwaterbedrijven voor wat betreft het graafwerk en straatherstel.
• De mate waarin het voorzieningsgebied verstedelijkt is. Dit zorgt voor een groter aandeel interventies 

met straatherstel ten opzichte van drinkwaterbedrijven met een meer landelijk voorzieningsgebied.

7.3.3 Verschillen in boekhoudkundige en organisatiestructuur

Deze verschillen zijn niet fysisch maar boekhoudkundig van aard. Deze zijn niet altijd eenvoudig weg te 
werken aangezien hiervoor de boekhoudkundige structuur gewijzigd zou moeten worden.

• Voor de berekening van onderhoudskost wordt vertrokken vanuit budgetplaatsen. De definitie van deze 
budgetplaatsen loopt niet volledig gelijk tussen de drinkwaterbedrijven, wat aanleiding is tot verschillen

• Voor de berekening van onderhoudskost wordt eveneens vertrokken van de structuur van 
onderhoudsordertypes. Ook hier lopen deze niet volledig gelijk, wat aanleiding vormt tot verschillen

• In de uurtarieven van medewerkers worden diverse elementen in scope genomen, waarin verschillen 
kunnen zitten bv. voor pensioenbijdragen

• In de structuur van de organisatie is bij sommige drinkwaterbedrijven het onderhoud van watertorens en 
reservoirs buiten scope en bij andere zit dit in scope

• De mate waarin operationele planners worden mee gerekend, dit kan zowel rechtstreeks door de uren 
van deze planners in te rekenen maar kan ook via een toeslag

• De manier waarop staalnames waterkwaliteit worden geregistreerd geeft aanleiding tot kleine 
verschillen

• De toewijzing van algemene overheadkosten mbt. IT, HR, finance … vormt aanleiding tot verschillen

7.3.4 Gerealiseerde verfijning van de KPI m.b.t. overheadkost

Op basis van een analyse van de boekhoudkundige en organisatorische verschillen tussen de 
drinkwaterbedrijven, werd de component van de algemene toeslag voor overheadkosten nader onderzocht 
binnen de werkgroep assetmanagement van Aquaflanders. Op basis hiervan werd deze component nog 
verder op mekaar afgestemd, wat in de cijfers in dit benchmark rapport dan ook is verwerkt en voor 
toekomstige rapportage als basis zal worden genomen. 
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