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Woord vooraf
Beste lezer,
Voor u ligt een vijfde rapport in een reeks, die verschillende bedrijfsprocessen
van de drinkwatersector in een procesbenchmark analyseert. Het doel van deze
benchmarkoefening is om de drinkwatermaatschappijen te stimuleren hun
processen te evalueren en verbeteren. Naar aanleiding van de resultaten van
deze eerste oefening, dienen er door de drinkwatermaatschappijen actieplannen
opgemaakt en geïmplementeerd te worden, waarbij de WaterRegulator de
actieplannen ter kennisgeving kan opvragen. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met individuele resultaten en het specifieke bedrijfsprofiel. Het is echter
aan de watermaatschappijen om de voortgang van de verbetertrajecten op te
volgen.
Deze opdracht vindt haar oorsprong bij de WaterRegulator, die als focus heeft:
—— Het verhogen van de transparantie in de Vlaamse drinkwatersector;
—— Het vergelijken van prestaties en de efficiëntie van de Vlaamse
drinkwatermaatschappijen om aan te zetten tot efficiëntieverbetering;
—— De uitvoering van studies en het verlenen van advies aan de Vlaamse
Regering op basis van de resultaten ervan.
Onderliggend document kan worden gekaderd binnen deze objectieven
van de WaterRegulator en het hanteren van de bekomen inzichten door het
vergelijken van de resultaten met betrekking tot de prestatie–indicatoren en het
maturiteitsmodel en het vertalen van deze inzichten in concrete verbetertrajecten
zal aanleiding geven tot het verhogen van de transparantie en efficiëntie omtrent
het proces ‘Asset Management’.
De benchmarkoefening rond ‘Asset Management’ heeft heel wat bijkomende
inspanning van de bedrijven gevraagd, maar na afloop kan men toch stellen dat
de sector reeds ruime aandacht besteedt aan de uitvoering van het proces ‘Asset
Management’. Anderzijds heeft onderliggende proces benchmark ook een aantal
domeinen geïdentificeerd waar verbetering mogelijk is.
Hiermee is gebleken dat de analyse van dit proces meer dan zinvol was. Het is nu
aan de bedrijven om individuele verbetertrajecten op te stellen. Ik wens hen daar
alle succes bij.

Mieke Van Hootegem, Voorzitter AquaFlanders
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1. Inleiding
KPMG werd door AquaFlanders gevraagd om een benchmark uit te voeren voor de
volgende twee geselecteerde processen/thema’s binnen de drinkwatersector:
—— Het proces voor nieuwe aftakkingen;
—— Het proces van Asset Management.
In een voorgaande procesbenchmark werden reeds volgende drie geselecteerde
processen/thema’s behandeld binnen de drinkwatersector:
—— Het proces van debiteurenbeheer;
—— De analyse en opvolging van niet in rekening gebracht water;
—— De klachtenbehandelingsprocedure.
Op basis van de ervaring van de dienstverlener, de resultaten van eerder uitgevoerde
onderzoeken en beschikbare gegevens uit de internationale literatuur, werd gevraagd
om deze processen binnen de drinkwaterbedrijven van nabij te analyseren en te
vergelijken aan de hand van een procesbenchmark. Op basis van deze analyses
worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd om de betreffende processen te
optimaliseren en te verbeteren.
Concreet omvat onze dienstverlening zowel het analyseren van de betreffende
processen, het formuleren, in samenspraak met AquaFlanders, van relevante
prestatie–indicatoren, het verzamelen van de nodige data, alsook het rapporteren van
de resultaten, het beoordelen van de maturiteit inzake het proces en het formuleren
van aanbevelingen op het niveau van de drinkwatersector met betrekking tot deze
processen.
Om deze procesvergelijking mogelijk te maken, werd er geopteerd voor de
combinatie van een kwantitatieve procesanalyse, waarbij de focus wordt gelegd op
kwantitatieve procesindicatoren, met een eerder kwalitatieve procesanalyse, waarbij
de maturiteit van de processen eerder kwalitatief zal worden beoordeeld. Verderop in
dit rapport wordt hier uitgebreid op terug gekomen. De geselecteerde processen
worden dus zowel aan een kwantitatieve analyse onderworpen, als aan een meer
kwalitatieve benchmark om de maturiteit van de processen te beoordelen. Dit wordt
gerealiseerd aan de hand van een referentieproces dat voor de Vlaamse
drinkwatersector werd opgesteld.
De opdracht werd uitgevoerd met de werkgroep ‘Benchmark’ van AquaFlanders,
waarin elke Vlaamse drinkwatermaatschappij vertegenwoordigd wordt door een
afgevaardigde, die beschikt over voldoende kennis en expertisen rond het proces
‘Asset Management’. Ook de WaterRegulator was in de werkgroep ‘Benchmark’
vertegenwoordigd.
Voorliggend rapport vormt aldus het finale rapport van het proces ‘Asset
Management’. Het is tot stand gekomen na het doorlopen van de drie verschillende
fases die voor elk geselecteerd proces werden gedefinieerd. Deze fases zijn de
studiefase, de registratiefase en de rapporteringfase. Het rapport beschrijft kort de
verschillende werkzaamheden die in samenwerking met de werkgroep ‘Benchmark’
werden uitgevoerd voor het proces ‘Asset Management’, gevolgd door een
uitgebreide presentatie van de conclusies en aanbevelingen. Wat de tijdsdimensie
betreft, zullen de gegevens verzameld worden over een periode van een volledig jaar,
om zo periodieke schommelingen, seizoen effecten, etc. zoveel mogelijk uit te
vlakken. Concreet zal het de periode van 01/01/2016 tot en met 31/12/2016 betreffen.
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2. Executive
summary
De procesbenchmark kadert in een prestatie– en efficiëntievergelijking zoals
opgenomen als opdracht van de WaterRegulator om tot een verhoogde transparantie
binnen de watersector en een verbeterde bedrijfsvoering bij de
drinkwatermaatschappijen (AGSO Knokke–Heist, De Watergroep, Farys, I.W.V.A.,
I.W.V.B., Pidpa, Vivaqua en Water–link) te komen. De te benchmarken processen
werden reeds in het meerjarenplan van 2013 – 2018 opgenomen, waarbij in eerste
instantie drie processen werden geselecteerd, gevolgd door twee processen in een
tweede fase, waarvan ‘Asset Management’ het zesde proces betreft waarvoor een
procesbenchmark werd uitgevoerd.
Het doel van de onderliggende oefening betreft de vergelijking van het proces ‘Asset
Management’ tussen de Vlaamse drinkwatermaatschappijen. Ze werd uitgevoerd
door de werkgroep benchmark van AquaFlanders, waarin alle
drinkwatermaatschappijen vertegenwoordigd zijn en opgevolgd wordt door de
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
‘Aqua BPMM’ maturiteitsmodel.
Op basis van de geïdentificeerde prestatie–indicatoren met betrekking tot ‘Asset
Management’, kan de algemene performantie van de verschillende
drinkwatermaatschappijen onderling worden vergeleken. De opgestelde prestatie–
indicatoren meten verschillende aspecten van het proces waarbij de resultaten van
alle indicatoren een globaal beeld geven en elke prestatie–indicator individueel meer
informatie verschaft ter identificatie van aandachtspunten tot verbetering.
Het ‘Aqua BPMM’ maturiteitsraamwerk werd 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 maatschappijen met betrekking tot de
uitvoering van activiteiten gerelateerd aan ‘Asset Management’. Op basis hiervan
hebben we voor ‘Asset Management’ gepeild naar de domeinen ‘Ontwerp en
documentatie’, ‘Procesverbetering’, ‘Metrieken’, ‘Uitvoerders’, ‘IT ondersteuning’ en
‘Ontwikkeling dienstverlening’.
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Wat betreft ‘Asset Management’, zijn de voornaamste bevindingen en aanbevelingen
op het niveau van de Vlaamse drinkwatersector samengevat in onderstaande
paragrafen. Merk echter op dat deze conclusies niet eenduidig kunnen worden
overgenomen voor de individuele watermaatschappijen, mede omdat het
bedrijfsprofiel en de bedrijfsdoelstellingen van drinkwatermaatschappijen onderling
sterk kunnen verschillen. Dit gegeven dient ook door de lezer te worden
meegenomen bij de interpretatie van de resultaten en aanbevelingen in dit rapport.
Prestatie–indicatoren
In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat dit de eerste maal is dat de
Vlaamse waterbedrijven de geselecteerde prestatie–indicatoren voor het proces
‘Asset Management’ berekenden, waardoor het niet steeds mogelijk was voor alle
drinkwatermaatschappijen de gevraagde data op te leveren. In bepaalde gevallen
dienen bovendien aanpassingen te gebeuren aan de IT–onderbouw. Indien
dergelijke aanpassingen niet haalbaar waren, dienden de drinkwaterbedrijven te
bekijken of voor de huidige benchmark manuele berekeningen mogelijk waren. In
bepaalde gevallen boden manuele berekeningen geen oplossing, waardoor een
aantal gegevens van enkele bedrijven niet werden aangeleverd voor deze
benchmark. Het beschikken over ‘Asset Management’ data is cruciaal om aan goed
‘Asset Management’ te doen. Voor de berekening van de verschillende prestatie–
indicatoren, werden de gegevens voor het kalenderjaar 2015 en 2016 verzameld,
echter in dit rapport worden enkel deze van het kalenderjaar 2016 weergegeven.
Om ‘Asset Management’ op een kwantitatieve wijze onderling tussen de acht
drinkwatermaatschappijen te vergelijken, werden verschillende groepen van
prestatie–indicatoren bepaald en berekend. Om een idee te krijgen van de omvang
van de beschouwde drinkwaterbedrijven werd een eerste dimensie geformuleerd,
namelijk de ‘context– en volume–indicatoren’. Om ook een kwalitatieve invulling te
geven aan de ‘context– en volume–indicatoren’ werd tevens gepeild naar de
gemiddelde leeftijd van leiding type ‘Toevoer’, ‘Distributie’ of ‘Productie’, alsook de
leeftijd van het gehele leidingnetwerk (SNAX). Een tweede dimensie waarvoor
prestatie–indicatoren werden gedefinieerd betreft de prestatie–indicatoren met
betrekking tot ‘Kosten/opbrengsten’. Deze prestatie–indicatoren hebben getracht
een onderlinge vergelijking te maken tussen de verschillende
drinkwatermaatschappijen voor wat betreft de totale onderhoudskost en
investeringskost van de verschillende leidingtypes. Tot slot werd een derde
dimensie ‘Effectiviteit’ gedefinieerd, die tracht een inzicht te creëren in de
effectiviteit van ‘Asset Management’.
Context– en volume–indicatoren zijn niet zozeer sturend, dan wel om het kader en
de context per drinkwaterbedrijf te kunnen schetsen. Over het algemeen worden
steeds meer leidingen aangelegd in PVC, wat tevens zichtbaar is in het
leidingnetwerk van de verschillende drinkwatermaatschappijen. Nochtans zijn er
een aantal drinkwatermaatschappijen die nodulair gietijzer verkiezen in een
stedelijke omgeving en daarom dit materiaal nog steeds aanleggen. Over het
algemeen beschikken de drinkwatermaatschappijen over een goede registratie van
het leidingnetwerk in het GIS.
Met betrekking tot de leeftijd van het leidingnetwerk kan in eerste instantie worden
besloten dat de gewogen gemiddelde leeftijd in het Vlaamse drinkwaterlandschap
sterk varieert per matieraaltype (vezelcement – 48,25 jaar, sidero–cement – 59,65
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jaar, grijs gietijzer – 61,75 jaar, nodulair gietijzer – 23,95 jaar, PE – 11,80 jaar, PVC
– 28,06 jaar en staal – 52,30 jaar). Tevens kan worden besloten dat zowel
vezelcement, sidero–cement, grijs gietijzer als staal eerder als oudere materialen
kunnen worden beschouwd, terwijl de materialen PVC en PE eerder over een
gemiddeld jongere leeftijd beschikken. Dit kan te wijten zijn aan enerzijds het feit
dat drinkwatermaatschappijen investeringen hebben uitgevoerd in de periode
1970–1985, waar in eerste instantie PVC een populair product was, gevolgd door
PE. Anderzijds kan dit het gevolg zijn van het feit dat de eerste generatie van
PVC–leidingen veel last had van breuken over de lengte van de leiding door een
slechte samenstelling van de polymeren (structuurzwakte), waardoor bijkomende
investeringen (vroegtijdig vervangen van PVC–leidingen) noodzakelijk waren en dit
tevens zorgt voor een jongere leeftijd van het netwerk in PVC. Echter geen enkele
gewogen gemiddelde leeftijd per materiaaltype overschrijdt de technische
referentieleeftijd (Europese Benchmarkoefening: vezel– en sidero–cement – 85 jaar,
grijs en nodulair gietijzer – 90 jaar, PE – 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar) van
elke materiaalsoort.
De verschillende drinkwatermaatschappijen hanteren een vervangingsritme dat
voor 2016 varieert van 0,54% tot en met 1,78% (lengte aan vervangen leidingtypes
ten opzichte van de totale lengte van beschikbare leidingtypes in het netwerk).
Staal is het materiaal met de langste theoretische levensduur (100 jaar). Om de
gemiddelde leeftijd van het netwerk constant te houden wordt theoretisch een
vervanginsritme hoger dan 1,00% verwacht (dit varieert per drinkwatermaatschappij
afhankelijk van de materiaaltypes die worden gebruikt).
Door deze gemiddelde leeftijd in relatie te brengen met de referentie–leeftijd per
materiaaltype, kan worden besloten dat geen enkele drinkwatermaatschappij
beschikt over een ‘gemiddeld oud netwerk’ en dat zelfs één drinkwaterbedrijf
beschikt over een ‘gemiddeld nieuw netwerk’. Er kan dus worden besloten dat het
drinkwaternetwerk in het Vlaamse drinkwaterlandschap relatief nieuw is. Uiteraard
zijn er leidingsegmenten die wel over een leeftijd beschikken, die hoger is dan de
technische referentieleeftijd, wat een verklaring is voor het feit dat zeven van de
acht drinkwatermaatschappijen net niet de grens van een ‘gemiddeld nieuwe
netwerk’ behalen. Dit blijkt hoofdzakelijk het gevolg te zijn van een verouderd grijs
gietijzeren netwerk met daarbij gekoppeld een relatief beperkt verouderd cement
netwerk. Echter wensen we als voetnoot mee te geven dat het verschil tussen de
SNAX van de zeven drinkwatermaatschappijen en de grens van een ‘gemiddeld
nieuw netwerk’ quasi nihil is en dat het Europese gemiddelde, alsook het Vlaams
gewogen gemiddelde 0,48 bedraagt, waardoor zes van de acht
drinkwatermaatschappijen zich onder het (gewogen) gemiddelde bevinden.
In de meeste gevallen vinden spontane lekken/breuken plaats bij leidingen in
cement (vezel– en sidero–cement) en grijs gietijzer, terwijl bij PVC–leidingen en
PE–leidingen het aantal eerder relatief klein is. Het hogere aandeel van spontane
lekken/breuken bij leidingen in materiaaltype vezel– en sidero–cement en grijs
gietijzer kan mogelijks te wijten zijn aan het feit dat deze materialen gemiddeld een
hogere leeftijd hebben of omdat de betreffende materiaaltypes gevoeliger zijn aan
trillingen en verschuivingen in de ondergrond. Vermist er op de leidingen amper
preventief onderhoud wordt uitgevoerd, is het logisch dat er een relatie gevonden
wordt tussen het aantal spontane lekken/breuken en de totale onderhoudskost.
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Procesmaturiteit
Op basis van het maturiteitsmodel, kunnen we globaal gesproken, rekening
houdend met de sectorscores en de door de watersector gestelde ambitieniveaus,
stellen dat er nog steeds verbetermogelijkheden liggen binnen verschillende
procesdomeinen. Wanneer we kijken naar de behaalde maturiteitsscores, merken
we aanzienlijke verschillen op tussen de bedrijven onderling. Voor meerdere
dimensies loopt dit verschil op tot zelfs 3 tot 4 niveaus, wat in vergelijking met
voorgaande benchmarks van andere processen gelijkaardig is. Hierbij is het
essentieel te vermelden dat de noodzaak om een bepaald ambitieniveau te
behalen, verschillend kan zijn van bedrijf tot bedrijf. Factoren zoals de grootte van
het drinkwaterbedrijf, het aandeel van het proces, economische omstandigheden,
demografische omgeving en de gehanteerde bedrijfspolitiek, zijn hier immers
bepalend voor.
Op het niveau van de 6 domeinen, blijkt de watersector relatief gezien de beste
score te behalen op ‘IT–ondersteuning’, terwijl het domein ‘Product en
dienstverlening’ de minste score behaalt. De scores voor de overige domeinen
liggen sterk in elkaars buurt. Opmerkelijk is tevens dat alle dimensies voldoen aan
de vooropgestelde minimale verwachting van de drinkwatersector. Er is namelijk
geen enkel gemiddelde over alle dimensies heen dat lager scoort dan de minimale
verwachting. Echter het verschil met het gewenste ambitieniveau bedraagt veelal 1
à 2 maturiteitsniveaus hoger, wat erop wijst dat voor alle domeinen rond ‘Asset
Management’ nog ruimte is voor verbetering. Specifiek voor de domeinen ‘Ontwerp
& Documentatie’ en ‘Metrieken’ is de kloof tamelijk groot.
Algemeen kan er worden besloten dat er vaak verschillende bouwstenen van ‘Asset
Management’ aanwezig zijn, doch een geïmplementeerd ‘Asset Management’
raamwerk is niet aanwezig. De meeste drinkwaterbedrijven beschikken over
minimaal een zeer beperkte beschrijving van verschillende processen gerelateerd
aan ‘Asset Management’, echter is dit veelal wel gedecentraliseerd en worden de
documenten niet noodzakelijk in relatie met elkaar gebracht. Er is echter wel
degelijk een wisselwerking aanwezig tussen de diensten verantwoordelijk voor het
investeringsprogramma, en de diensten die verantwoordelijk worden geacht voor
het onderhoudsprogramma. Deze wisselwerking impliceert echter niet dat er reeds
een duidelijke alignering plaatsvindt tussen zowel het investeringsprogramma als
het onderhoudsprogramma, waardoor een afstemming over de TOTEX (CAPEX +
OPEX) niet gebeurt. De belangrijkste aanbeveling over ontwerp en documentatie,
betreft de strategische alignering tussen de doelstellingen gesteld aan ‘Asset
Management’ en de overkoepelende organisatie doelstellingen. Door doelstellingen
te definiëren rond ‘Asset Management’ wordt het mogelijk om deze doelstellingen
door te vertalen naar metrieken, waardoor het mogelijk wordt om op te volgen of er
aan de doelstellingen wordt voldaan. Bovendien zijn verschillende
drinkwatermaatschappijen bezig met het aanstellen van een ‘Asset Manager’, die
zich overkoepelend ontfermt over ‘Asset Management’ en bijgevolg de brug vormt
tussen de verschillende afdelingen in de vorm van een coördinerende rol.
‘Asset Management’ wordt algemeen gesproken niet vaak op formele manier in
vraag gesteld. Echter vinden bij heel wat drinkwatermaatschappijen structurele
overlegmomenten plaats tussen bijvoorbeeld uitvoerders en de
procesverantwoordelijke. Hierin wordt niet zozeer de nadruk op het proces ‘Asset
Management’ gelegd, maar deze overlegmomenten vormen vaak de bron voor het
identificeren van on–the–job optimalisaties, tips en tricks, kleine proceswijzigingen,
optimaliseren van werkmethodes en optimalisaties met betrekking tot ‘Asset
Management’ gerelateerde onderwerpen. Bovendien is vaak niemand belast met
de specifieke taak om zich bezig te houden met verbeteringen aangaande ‘Asset
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Management’. In sommige drinkwaterbedrijven worden procesverbeteringen al wel
door één verantwoordelijke gecoördineerd en duidelijk met de procesuitvoerders
gecommuniceerd. Echter blijft deze coördinatie vaak nog wel beperkt tot de eigen
afdeling. Procesverbeteringen aangaande ‘Asset Management’ gebeuren aldus
vooral ad hoc en on–the–job en vaak bovenop de dagelijkse, operationele
activiteiten. Algemeen gesproken wordt er weinig gebruik gemaakt van een
methodologische, systematische aanpak van procesveranderingen. Het vormt
bovendien geen ambitie van de drinkwatersector om proces verbeteringen door te
voeren volgens specifieke ‘improvement project management’ methodologieën,
zoals bijvoorbeeld Lean Six Sigma.
Indien de drinkwatermaatschappijen beschikken over key prestatie–indicatoren, zijn
deze vooral gericht op het rapporteren van context KPI’s, zoals volumes en minder
gericht op het evalueren en verbeteren van het proces ‘Asset Management’ zelf,
daar ze niet sturend zijn. In de meeste gevallen zijn de opgenomen prestatie–
indicatoren gedocumenteerd, echter de maturiteit van beschrijving verschilt echter
van drinkwaterbedrijf tot drinkwaterbedrijf. Bovendien is de dataregistratie tot op
heden nog niet volledig geautomatiseerd en is de rapportering nog niet volledig
afgestemd op de te berekenen KPI’s gerelateerd aan ‘Asset Management’.
In de meeste gevallen wordt de operationele planning wekelijks (voor herstellingen,
preventief onderhoud en projectuitvoering) opgemaakt, inclusief een perspectief
voor de komende drie weken en bijna op dagelijkse basis gecontroleerd en
bijgestuurd door bijvoorbeeld werftoezichters, planners, werfleiders, ... Quasi alle
drinkwatermaatschappijen houden tijdens het opmaken van hun planning steeds
rekening met de huidige werklast, ziektes en verlofregelingen om potentiële
capaciteitsproblemen op te vangen. Zoals wettelijk verplicht beschikken alle
drinkwatermaatschappijen over een lange termijn investeringsplan, echter
suboptimaal in relatie gebracht tot een lange termijn onderhoudsplan, … Er dient
bovendien te worden opgemerkt dat niet alle drinkwatermaatschappijen gebruik
maken van externe resources (bv. aannemer) voor het uitvoeren van activiteiten
gerelateerd aan ‘Asset Management’, terwijl andere uitsluitend gebruik maken van
externe resources voor de uitvoering ervan.
Quasi alle drinkwatermaatschappijen beschikken momenteel over een systeem
waar het proces centraal staat, namelijk door gebruik van een ERP systeem. De
maturiteit in het gebruik van dit ERP systeem in de context van ‘Asset
Management’ is echter verschillende van drinkwaterbedrijf tot drinkwaterbedrijf. Dit
impliceert dat op dit moment niet alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot
‘Asset Management’ in een IT–systeem opgeslagen zijn of tijdig ter beschikking
kunnen worden gesteld van de uitvoerders.
Vervolgtraject
Het doel van deze benchmarkoefening is om de drinkwatermaatschappijen te
stimuleren hun processen te evalueren en verbeteren. Naar aanleiding van de
resultaten van deze eerste oefening, dienen er door de drinkwatermaatschappijen
actieplannen opgemaakt en geïmplementeerd te worden. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met individuele resultaten en het specifieke bedrijfsprofiel,
actieplannen dienen immers op bedrijfsniveau te worden bepaald.
In eerste instantie kan elke drinkwatermaatschappij voor zichzelf controleren welke
data het exact heeft (kunnen) opleveren om de berekening van de gedefinieerde
key prestatie–indicatoren mogelijk te maken. De aangeleverde kwaliteit is
afhankelijk van de mate waarin dit al dan niet wordt geregistreerd in IT–systemen

AquaFlanders - Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven - Asset Management – December 2018

15

en kan aldus een eerste verbeteractie vormen. Vervolgens dienen de
drinkwatermaatschappijen de individuele resultaten met betrekking tot prestatie–
indicatoren te vergelijken met deze van de andere drinkwatermaatschappijen, wat
hen inzichten kan verschaffen in de eigen prestaties omtrent bijvoorbeeld
effectiviteit en kosten. Vervolgens dienen de drinkwatermaatschappijen de
individuele resultaten met betrekking tot maturiteit per dimensie/domein te
vergelijken met deze van de andere drinkwatermaatschappijen, alsook met de
gestelde ambitie van de drinkwatersector, zodat inzichten kunnen worden
verkregen in de eigen prestaties omtrent bijvoorbeeld kennis en beheer over ‘Asset
Management’ of de manier waarop wordt omgegaan met procesverbeteringen.
Deze analyse kan evenzeer het startpunt vormen om bepaalde dimensie waarop
minder goed wordt gescoord ten opzichte van de concullega’s verder te
onderzoeken/analyseren.
Het hanteren van de bekomen inzichten door het vergelijken van de resultaten met
betrekking tot de prestatie–indicatoren en het maturiteitsmodel en het vertalen van
deze inzichten in concrete verbetertrajecten zal aanleiding geven tot het verhogen
van de transparantie en efficiëntie omtrent het proces ‘Asset Management’.
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3. Aanpak
proces
benchmark
Belangrijk doorheen de gehanteerde aanpak, is het onderscheid tussen
de kwantitatieve analyse, waarbij de performantie van het proces ‘Asset
Management’ wordt geanalyseerd aan de hand van gedefinieerde prestatie–
indicatoren, en de kwalitatieve analyse, waarbij op een meer kwalitatieve
manier naar het proces wordt gekeken. In beide gevallen was het uitgangspunt
een generiek referentieproces voor de sector, door KPMG in samenwerking
met de werkgroep ‘Benchmark’ opgesteld.
De scope voor het proces ‘Asset Management’ binnen deze
benchmarkoefening legt zich toe op de strategische aspecten om ‘Asset
Management’ effectief in kaart te brengen en niet zozeer op de technische
processen. Het betreft hierbij het ‘Asset Management’ planningsproces, eerder
op strategisch/tactisch niveau en inclusief het administratieve beheer van de
activa. De alignering van de strategie van elke drinkwatermaatschappij
met het proces ‘Asset Management’ zal worden onderzocht in een latere
fase van de proces benchmark (zie hoofdstuk 5 ‘Maturiteitsmodel’). Meer
concreet zal er bijvoorbeeld worden bekeken welke systemen of kennisregels
er aanwezig zijn met betrekking tot het beslissen over een (des)investering in
assets. De operationele werkzaamheden (plaatsen van leidingen, uitvoeren
van onderhoud, …) maken met andere woorden geen deel uit van de scope
van deze benchmark oefening. Onderstaande processen maken deel uit van
deze benchmark oefening en werden samen met de benchmark werkgroep
ingevuld:
1.

‘Asset Management’ strategie, planning, budgettering en bepaling LT
nood aan CAPEX en OPEX;

2.

Proces van identificeren, evalueren en verhelpen van risico’s;

3.

Beslissingsprocessen doorheen de Asset Life Cycle zoals
investeringen, uit te voeren onderhoud en einde leven.
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Met betrekking tot de assets, behoren volgende assets tot de scope van deze
benchmark oefening:
—— Productie;
—— Toevoer / transport & opslag;
—— Distributie.
Aansluitend werd besloten om de activiteit ‘collectie’ (van afvalwater) niet op
te nemen in de scope van deze benchmarkoefening.
Concreet werden er processen op drie verschillende niveaus geïdentificeerd:
strategische processen, kern processen en ondersteunende processen.
De strategische processen vormen de basis tot het opstellen van een visie
door de onderneming. Vanuit de gevormde strategische visie zullen de kern
processen, voor het uitvoeren van de dienstverlening, worden gedefinieerd.
Tijdens deze proces benchmark zal de focus hoofdzakelijk gelegd worden op
de kern processen rond ‘Asset Management’. Kern processen aangaande
‘Asset Management’ ontstaan door de afweging tussen risico’s, performantie
en kosten. Zowel het (des)investeringsproces als het onderhoudsproces
vormen een belangrijk onderdeel binnen ‘Asset Management’. Er zal onder
andere worden bekeken hoe het investerings– en onderhoudsproces wordt
bepaald bij de verschillende drinkwatermaatschappijen. Bij het onderhoudsproces
zal er bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan zowel het preventief als
niet–preventief onderhoud. De ondersteunende processen detail gaan in detail
bekijken of er een goed gestructureerd en gedocumenteerd proces aanwezig is
rond bijvoorbeeld het capteren, verwerken en analyseren van gegevens.
Om deze opdracht gestructureerd aan te pakken, werden drie fases gedefinieerd,
zijnde de studiefase, de registratiefase en de rapporteringsfase:
—— Studiefase; in grote lijnen betreft deze fase het definiëren van de volledige
scope, het opstellen van het referentieproces, het maturiteitsmodel en het
bepalen van prestatie–indicatoren;
—— Registratiefase; in deze fase werden de voor de benchmark
noodzakelijke gegevens verzameld en geregistreerd. Bovendien werden
in deze fase verschillende interviews afgenomen met de Vlaamse
drinkwatermaatschappijen ten einde hun maturiteit, bij uitbreiding deze van
de sector, inzake het proces ‘Asset Management’ te beoordelen;
—— Rapporteringsfase; gedurende de rapporteringsfase, worden de
gecapteerde gegevens verwerkt, geanalyseerd en op een doordachte
manier gerapporteerd.
De figuur op de volgende pagina geeft een uitgebreide schematische weergave
van de stappen die we voor het proces ‘Asset Management’ hebben doornomen.
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FASE
WAT?
HOE?
DELIVERABLES

Studie

Registratie

Rapportering

Identificatie KPI’s
Invulling BPMM raamwerk

Data collectie & validatie
Interviews

Data analyse & presentatie
bevindingen
Aanbevelingen

—— Opstart project
—— Begrip van het proces
—— Identificatie stakeholders &
verwachtingen
—— Uittekenen generiek proces
—— Bepaling beïnvloedende factoren
—— Vastleggen prestatie–indicatoren
—— Invulling maturiteitsmodel

—— Ontwikkeling template met validatie en
controles
—— Testen registratietemplate
—— Registratie gegevens
—— Interviews m.b.t. procesmaturiteit

—— Verwerking data
—— Rapportering
—— Identificatie best practices
—— Formuleren verbetervoorstellen op
sectorniveau

—— Kick–off
—— Desk research
—— Workshops
—— Communicatie

—— Voorstelling template en communicatie
verwachte informatie
—— Assistentie en opvolging registratie
—— Afnemen van interviews per DWM

—— Tussentijdse rapportering
—— Opstellen eindrapport
—— Gebruik van grafieken, tabellen en
commentaren
—— O.b.v. informatie uit ervaring, voorgaande
onderzoeken, het internationale KPMG
netwerk en internationale literatuur

—— Presentatie kick–off
—— Project planning
—— BPMN procesbeschrijving
—— BPMM maturiteitsmodel
—— Lijst met prestatie–indicatoren
—— Definities te verzamelen gegevens
—— Rapport van de studiefase

—— Planning registratiefase
—— Gevalideerde template
—— Presentatie template
—— Gevalideerde vragenlijst
maturiteitsbeoordeling
—— Opvolgingsrapport(–en)

—— Planning rapporteringsfase
—— Tussentijdse rapporten
—— Sjabloon met cijfers en berekeningen voor
bedrijven
—— Finaal gevalideerd, overkoepelend rapport op
niveau van de sector
—— Indien gewenst, via afzonderlijke opdracht:
rapport met aanbevelingen op niveau van de
individuele drinkwatermaatschappijen

Figuur 1 – Plan van aanpak in drie fases

FASE

3.1 Studiefase
Het finale doel van deze studiefase is het vastleggen van een eenduidige definitie
van het proces in kwestie, evenals het bepalen van de in de volgende fase te
verzamelen gegevens om de procesvergelijking mogelijk te maken.

STUDIE

WAT?

Referentieproces
Scope van het proces
bepalen

Referentie–proces
uitwerken

Communi–catiemodel
uitwerken

Doel:
Het proces afbakenen

Doel:

Doel:

Een gemeen–
schappelijk begrip
van het proces
en deelprocessen
verkrijgen

De stakeholders en
hun verwachtingen in
kaart brengen

Definiëren van
KPI’s

Doel:

Maturiteits–
model
opstellen

De maturiteit
van het proces Doel:
kwantitatief te
De maturiteit
kunnen meten
van het proces
kwalitatief te
kunnen meten

Figuur 2 – Plan van aanpak met betrekking tot de studiefase
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Concreet werden in deze studiefase volgende deelaspecten behandeld:
—— Na de project opstart, stonden de eerste werksessies van deze
studiefase in het teken van het duidelijk aflijnen van het begrip ‘Asset
Management’ en de daar bijhorende begrippen met de werkgroep
‘Benchmark’;
—— De volledige scope van het proces ‘Asset Management’ werd vastgelegd
aan de hand van enkele werksessies en de verschillende processtappen
werden visueel uitgetekend aan de hand van een generiek proces. Het
resultaat hiervan is een schematische voorstelling van het referentieproces
‘Asset Management’, opgesteld in BPMN notatie;
—— In een volgende stap van de studiefase, werden samen met de werkgroep
‘Benchmark’ prestatie–indicatoren geformuleerd, om de processen
van de Vlaamse drinkwaterbedrijven op een objectieve en kwantitatieve
manier te kunnen beoordelen. Dit gebeurde aan de hand van het eerder
ontwikkelde referentieproces en rekening houdend met reeds bestaande
informatie uit de literatuur;
—— In de laatste stap van de studiefase werd een maturiteitsmodel opgesteld
om op een eerder kwalitatieve manier het maturiteitsniveau van de
geselecteerde processen van de Vlaamse drinkwaterbedrijven te kunnen
beoordelen. Voor het ontwikkelen van dit raamwerk werd uitgegaan van het
bestaande maturiteitsmodel Business Process Maturity Model (BPMM),
dat tevens voor de drie voorgaande proces benchmarks (debiteurenbeheer,
niet in rekening gebracht water en klachtenbehandeling) werd gehanteerd.
Deze verschillende stappen werden steeds gerealiseerd in zeer nauwe
samenwerking met de mensen van de werkgroep ‘Benchmark’ binnen
AquaFlanders. Concreet gebeurde dit aan de hand van zeven werksessies,
verspreid over zes maanden, waarbij de hierboven besproken onderwerpen, in
die volgorde, aan bod zijn gekomen. Tussentijds werden de resultaten van iedere
werksessie steeds ter validatie aan alle deelnemers voorgelegd.
In wat volgt wordt in eerste instantie een duidelijke formulering weergegeven
van het begrip ‘Asset Management’, gevolgd door de opbouw van het
referentieproces ‘Asset Management’.
3.1.1 Asset Management
‘Asset Management’ wordt steeds belangrijker voor asset intensieve organisaties
door de toenemende uitdagingen en opportuniteiten1 waar dergelijke organisaties
dagelijks mee geconfronteerd worden:
—— Bedrijven binnen de nutssectoren hechten steeds meer belang aan het
opstellen van een duurzame onderhouds– en herinvesteringsplanning
over de volledige levensduur van een asset;
—— Er wordt verwacht dat de verwachtingen van de stakeholders en
regulatoren gaat wijzigen in termen van hogere transparantie. Deze
hogere transparantie zal vervolgens aanleiding geven tot een meer
accurate, punctuele en volledig financieel–technische rapportering op
diverse niveaus en doeleinden. Het zwaartepunt van de rapportering zal
overigens meer resultaatgericht zijn;

1 KPMG case experience in opdrachten binnen de nutssector
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—— Er zijn steeds hogere verwachtingen met betrekking tot de
betrouwbaarheid van het distributie– en transportnetwerk, maar ook de
instandhouding ervan;
—— Het aantal medewerkers met specifieke kennis van zaken en
vaardigheden neemt af ten gevolge van pensionering. Nieuwe rollen en
verantwoordelijkheden dienen het verschil tussen technische en niet–
technische vaardigheden te overbruggen, alsook nieuwe expertise zoals
data analytics, digitalisering…
Alvorens dieper in te gaan op het referentieproces, de prestatie–indicatoren en
het maturiteitsmodel rond het proces ‘Asset Management’, is het noodzakelijk
een eenduidige definitie te kennen omtrent het begrip ‘Asset Management’.
Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met de reikwijdte en invulling van
dit begrip, alsook de benodigde actoren.
3.1.1.1 Algemene definitie
In de algemene literatuur2 wordt het begrip ‘Asset Management’ gedefinieerd
als volgt: ‘Het geheel van gecoördineerde activiteiten en praktijken binnen een
organisatie, die op holistische wijze waarde creëren, door het optimaal beheren
van hun assets over de volledige levenscyclus van deze assets.’
Een asset wordt in ISO5500x3 gedefinieerd als: ‘Een item dat waarde creëert (of
de potentie heeft waarde te creëren) voor een organisatie.’ Voorgaande definitie
impliceert dat ‘Asset Management’ per definitie breder gaat dan de fysische
assets van een organisatie, echter in het kader van deze benchmarkoefening werd
met de werkgroep overeengekomen dat het begrip ‘Asset Management’ zich wel
degelijk beperkt tot de fysische assets.
Door bovenstaande begrippen en definities met elkaar in verband te brengen,
wordt ‘Asset Management’ bijgevolg gedefinieerd als het vinden van de optimale
balans tussen kosten, risico’s en performantie, waarbij deze begrippen verwijzen
naar:
—— Kosten – Analyseren en optimaliseren van de Asset Life Cycle TOTEX over
het volledige leven van de assets, waarbij steeds de alignering tussen
het verwachte prestatieniveau van de assets en het risiconiveau wordt
behouden;
—— Risico’s – In de ideale wereld waarbij geld en resources geen probleem
vormen, kunnen alle assets optimaal beheerd worden. Dit is echter niet
het geval en het identificeren en analyseren van de asset gerelateerde
risico’s laat de onderneming toe de Asset Management inspanningen
en beslissingen te prioriteren. Dit betekent dat asset gerelateerd risico’s
moeten gekend zijn en opgevolgd worden in de organisatie en dat de
organisatie zijn ‘risk appetite’ (welke risico’s zijn aanvaardbaar en welke
niet) moet vastleggen;
—— Performantie – Optimalisatie van de huidige processen in verband met
de geleverde prestaties van de geselecteerde assets en bijhorende
processen, waarbij steeds de alignering tussen de geleverde prestaties en
bedrijfsdoelstellingen, kosten en risiconiveaus wordt behouden. De huidige
en gewenste performantie niveaus moeten gekend zijn in de organisatie
en de nodige acties moeten gestart worden om de performantie op het
gewenste peil te brengen en te houden. De gewenste performantie
niveaus moeten in lijn zijn met de algemene strategische doelstellingen van
de onderneming.

2 Guidelines for the managment of assets of water supply and waste water systems – part 2: drinking
waterworks including treatment, pumping and storage (ISO/WD 24516–2:2016 (E)
3 Capital–forming goods used for the provision of the service
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In ISO5500 documenten worden vier belangrijke principes van Asset
Management weergegeven:
Waarde
Een organisatie beheert assets (aankoop of creatie, gebruik, onderhoud en
modificaties, sloop en herinvesteringen) om waarde te creëren voor zijn
stakeholders. Asset Management focust daarbij niet op de asset zelf (bijvoorbeeld
door doorgedreven onderhoud het asset zo lang mogelijk in dienst houden),
maar op het creëren van waarde door de assets (bijvoorbeeld door de asset te
vervangen op het meest economische moment voor de organisatie).
Strategische alignering
Asset Management vertaalt de doelstellingen op organisatieniveau naar
concrete technische en financiële beslissingsmodellen, plannen en activiteiten
voor de organisatie. Zo draagt Asset management bij tot het realiseren van de
bedrijfsdoelstellingen.
Assurance
Asset management verzekert dat de assets de waarde leveren waarvoor ze door
de organisatie aangekocht en in gebruik zijn.
Leadership
Leiderschap en de juiste organisatiecultuur zijn primordiaal voor het bereiken van
de Asset Management resultaten.
In essentie handelt ‘Asset Management’ over het samenwerken over
verschillende afdelingen heen waarbij niet enkel naar de doelstellingen van de
eigen afdeling wordt gekeken (bijvoorbeeld engineering die enkel oog heeft om op
tijd en binnen budget op te leveren, en bij het ontwerp geen rekening houdt met
de totale kosten over het leven van de asset, of onderhoud die enkel redeneren
vanuit hun onderhoudsbudget en bij oplopende onderhoudskosten verschillende
assets te vroeg uit dienst nemen). Bij een Asset Management aanpak worden
optimale beslissing genomen met betrekking tot de beschouwde assets en dit
over de verschillende levensfases van de assets. In dergelijk geval gaat het nemen
van een optimale beslissing over het vinden van de juiste balans tussen kosten,
risico’s en performantie over het hele leven van de beschouwde assets. Het
nemen van deze optimale beslissing dient aanleiding te geven tot een maximale
bijdrage van de beschouwde assets aan de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen
van de onderneming.
Uit het voorgaande wordt ook duidelijk dat Asset Management toch iets anders is
dan het beheren van de assets van een organisatie. Bij een Asset Management
focus zal de organisatie vooral bezig zijn met:
—— De doelstellingen van de organisatie en welke assets daarvoor nodig zijn;
—— Waarde, doelstellingen en lange termijn resultaten;
—— Risico’s (en opportuniteiten) binnen de (evoluerende) context van de
organisatie;
—— Holistische benadering van CAPEX en OPEX;
—— Samenwerking tussen de verschillende afdelingen;
—— Hoe de assets bijdragen tot het creëren van waarde voor de organisatie.
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Enkele belangrijke drivers/triggers die een asset intensieve organisatie aan het
denken kan zetten omtrent ‘Asset Management’ zijn vragen zoals:
—— Hoe kan ik het evenwicht vinden tussen risico, prestaties en kosten?
—— Hoe kan ik met een gegeven budget prioriteren en mijn onderhoud en
vervangingsinvesteringen optimaliseren?
—— Kan ik de kost van mijn assets reduceren zonder het prestatieniveau te
impacteren of het risiconiveau te verhogen?
—— Kan ik de levensduur van mijn assets verlengen zonder het prestatieniveau
te verlagen of extra kosten te genereren?
—— Kan ik een asset op hetzelfde prestatieniveau blijven gebruiken zonder
toename van risico’s of kosten?
In onderstaande tabel wordt op overzichtelijke wijze weergegeven welke
algemene aspecten wel of niet vervat zitten onder het begrip ‘Asset
Management’. Deze tabel vormt geen resultaat uit de werksessies, maar betreft
een algemene definiëring.
Asset Management is…

Asset Management is geen…

—— Een ingesteldheid waarbij een materieel
vast actief als een geheel van activa en
systemen wordt beschouwd, dat reageert
op haar omgeving en veranderingen en
hierdoor afneemt in kwaliteit enerzijds
t.g.v. intensief gebruik en anderzijds t.g.v.
progressief veroudering, waardoor het
uiteindelijk stopt/faalt met werken;

—— Vervanging voor kwaliteitsmanagement;

—— Een strategische functie/discipline
gebaseerd op “line of sight” –
betrokkenheid doorheen de hele
organisatie – op onderling gerelateerde
activiteiten;
—— De erkenning dat assets een bepaalde
levensduur hebben;
—— Even belangrijk voor financiële mensen
als voor ingenieurs als voor IT mensen;

—— Project Management Systeem;
—— Discipline dat enkel en alleen rekening
houdt met onderhoud van assets;
—— Discipline enkel belangrijk voor
ingenieurs; Iedereen in de organisatie
die direct of indirect met assets werkt,
moet betrokken worden bij ‘Asset
Management’; Dit betreft vele functies
o.a. aankoopafdeling, boekhoudafdeling,
personeelsafdeling, ontwikkeling– en
onderzoeksafdeling, operaties, marketing,
etc;
—— Boekhoudkundige oefening;
—— Academische discipline.

—— Het begrijpen en het beheren van het
risico dat gepaard gaat met het in
eigendom hebben van assets, alsook van
het handhaven van de asset performantie
en het leveren van een optimale
dienstverlening aan de klanten;
—— Vooral een holistische aanpak van de
assets die waardecreatie door de assets
voor de organisatie en al haar partners
nastreeft.

Tabel 1 – Definiëring begrip ‘Asset Management’
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3.1.1.2 ‘Asset Management’ raamwerk
Een andere manier om naar Asset Management te kijken is om gebruik te maken
van het conceptueel model, ontwikkeld door het Institute of Asset Management,
het Asset Management raamwerk. In de (Engelstalige) literatuur en in de
ISO norm wordt het Asset Management raamwerk aangeduid als het Asset
Management systeem. Omdat wij ondervonden hebben dat de meeste lezers
systeem bijna automatisch koppelen aan een IT software oplossing, verkiezen wij
te spreken over een Asset Management Raamwerk.
Het ‘Asset Management’ raamwerk4 vormt een geïntegreerde set van
activiteiten, tactische processen, procedures en ondersteunende middelen die
met elkaar gealigneerd zijn om op een duurzame wijze waarde te creëren door
middel van assets, waarin de rollen, aandachtsgebieden en relaties binnen ‘Asset
Management’ zichtbaar worden. Alle zienswijzen, kennis, ervaring, informatie,
documenten en data die binnen een onderneming over de assets bestaan,
worden in deze discipline via dit raamwerk geïntegreerd en gestandaardiseerd.
Alle afdelingen en niveaus worden betrokken in het beslissingsproces wat voor
de organisatie tot een opvallende meerwaarde leidt. Waar in een vorige situatie
elke afdeling streefde naar de ideale oplossing binnen zijn silo, worden de silo’s
hier afgebroken en wordt gestreefd naar de ideale oplossing voor de organisatie.
Voor wat betreft het optimaliseren van budgetten zal bijvoorbeeld het integreren
van financiële informatie met operationele én technische informatie, de basis
vormen voor vernieuwde methodieken om duurzame besparingen te realiseren.
Met andere woorden zal een risk–based beslissingsproces nog effectiever worden
door de integratie van asset risico’s en financiële risico’s in rekening te brengen.
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Figuur 3 – ‘Asset Management’ raamwerk

4 Lloyd C., 2010. Asset Management – Whole–life management of physical assets. (The Institute of Asset
Management)
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Het opstellen van strategisch plan, met missie, visie en doelstellingen voor de
organisatie valt buiten de scope van Asset Management. Deze overkoepelende
strategie vormt echter wel een belangrijk gegeven in het opzetten, beschrijven en
implementeren van een ‘Asset Management’ raamwerk voor een organisatie. Dit
kan begrepen worden door volgend voorbeeld. Neem een telecom organisatie die
in zijn strategie heeft opgenomen dat ze het snelste netwerk willen aanbieden.
Een concurrent stelt in zijn strategie dat ze het goedkoopste netwerk willen
aanbieden. Beide organisaties zullen andere beslissingen nemen rond hun assets.
De organisatie die het snelste netwerk wil aanbieden is door deze strategie
“gedwongen” om te investeren in technologie en zijn assets te vervangen als
5G mogelijk wordt, ook al zijn de bestaande technische installaties nog volledig
betrouwbaar en beschikbaar. De concurrent die het goedkoopste netwerk wil
aanbieden zal echter de bestaande assets verder gebruiken en waarschijnlijk
beslissen deze pas te vervangen als er problemen zijn met betrouwbaarheid van
de installaties.
De scope van ‘Asset Management’ wordt volgens bovenstaande figuur opgedeeld
in verschillende componenten, die we onder vijf grote noemers kunnen plaatsen:
1.

De bovenbouw van ‘Asset Management’;

2.

Life cycle delivery:

3.

Asset information;

4.

Risico Management;

5.

Organisatie en cultuur.

De bovenbouw van ‘Asset Management’
De Asset Management bovenbouw behelst de Asset Management Strategie &
Planning en Asset Decision Making. De bovenbouw vertaalt de bedrijfsstrategie
en de doelstellingen op bedrijfsniveau naar een Asset Management visie, missie
en strategie en legt tevens de spelregels (principes) en Asset Management
doelstellingen van de organisatie vast. Bij deze vertaling moet rekening gehouden
worden met de context waarin de organisatie werkt en de eisen en wensen van
de stakeholders. In deze bovenbouw wordt tevens de scope vastgelegd van Asset
Management. Een drinkwatermaatschappij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om
Asset Management eerst op het distributienet toe te passen en pas later op de
productie–installaties.
De component ‘Asset Management’ beleid, strategie & doelstellingen (in
ISO5500x termen het strategische Asset Management Plan) vormt een belangrijk
onderdeel van de bovenbouw.
Het ‘Asset Management’ beleid vertaalt de gegeven overkoepelende strategie
en de daar bijhorende doelstellingen van de organisatie naar een aantal ‘Asset
Management’ principes. In het ‘Asset Management’ beleid wordt tevens de scope
van ‘Asset Management’ voor een organisatie gedefinieerd, alsook de invulling
voor de onderneming hoe men ‘Asset Management’ en bij uitbreiding het begrip
‘assets’ definieert. Tot slot vormt het ‘Asset Management’ beleid de brug tussen
de overkoepelende bedrijfsstrategie en de ‘Asset Management’ strategie.
Het ‘Strategisch Asset Management Plan (SAMP)’ vertaalt vervolgens de ‘Asset
Management’ principes in een ‘Asset Management’ missie, visie, strategische
doelstellingen en KPI’s. Het definiëren van de betrokken stakeholders, inclusief
hun rollen en verantwoordelijkheden, alsook het uittekenen van het ‘Asset
Management’ Systeem behoort tot de SAMP. De SAMP moet tevens aanleiding
geven tot het faciliteren op een duurzame wijze om ‘Asset Management’ te
implementeren, op te volgen en continu te verbeteren.
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Onderstaand worden een aantal aspecten opgelijst, die een organisatie kunnen
helpen om een goed Strategisch Asset Management Plan op te stellen:
—— Formeel bepalen van de interne en externe factoren, die een impact
kunnen hebben op het ‘Asset Management’ Systeem;
—— Formeel identificeren en definiëren van stakeholders relevant voor het
‘Asset Management’ systeem, alsook documenteren van de noden en
verwachtingen van deze stakeholders;
—— Duidelijke definiëren van het toepassingsgebied (scope) van het ‘Asset
Management’ Systeem;
—— Periodiek evalueren van het ‘Asset Management’ Systeem;
—— Voldoende het overkoepelend management betrekken bij het ‘Asset
Management’ Systeem;
—— Opstellen van een ‘Asset Management’ beleid;
—— Duidelijk documenteren van de rollen en verantwoordelijkheden m.b.t.
‘Asset Management’;
Bij de Asset Management bovenbouw hoort ook het opstellen van Asset
Management plannen en richtlijnen voor het nemen van Asset Management
beslissingen. In het eerste deel werden de spelregels en principes vastgelegd en
deze worden nu verder door vertaald naar concrete Asset Management plannen
voor de verschillende asset groepen. Deze plannen en de beslissingsmodellen
leggen de regels vast voor het dagelijkse beheer van de assets. Belangrijke
aspecten hierbij zijn de het vastleggen van de performantie eisen en hoe die
gaan opgevolgd worden, het bepalen van de nodige resources, het beschrijven
van processen voor risk identificatie en behandeling en het bepalen van kritische
assets. Verder wordt hier ook vastgelegd op basis van welke criteria er beslist zal
worden of een asset nog verder onderhouden wordt of er overgegaan zal worden
tot een herinvestering.
De Asset Management plannen zijn belangrijke documenten. Het spreekt vanzelf
dat deze plannen moeten worden opgesteld in samenspraak met operationele,
technische en financiële mensen.
Beslissingsmodel
Het ‘Asset Management’ beslissingsmodel dient een antwoord te bieden op
onder andere de volgende vragen:
—— Wat is het meest economisch vervangingsmoment voor een specifiek
asset of een groep assets?
—— Kan de levenscyclus van (een groep van) assets verlengd worden met
respect voor de risico’s, prestaties en kwaliteit zoals door ons management
of onze klanten vereist is?
—— Welke budgetten voor vervangingsinvesteringen of onderhoud moeten
we in de komende jaren voorzien en is er een manier om de pieken af te
vlakken?
—— Respecteert onze onderhoudsstrategie de bedrijfsobjectieven in verband
met risico’s, prestaties en kwaliteit?
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Het ‘Asset Management’ beslissingsmodel maakt het mogelijk om een
grote variëteit en een groot volume aan brongegevens zo te structureren dat
tactische en strategische beslissingen maximaal kunnen ondersteund worden.
Dit beslissingsmodel helpt asset managers en managers in de onderhoud–,
engineering– en financiële afdeling in het nemen van Asset Management
beslissingen. Ook op top management niveau worden strategische beslissingen
ondersteund, zoals het vastleggen van budgetten voor onderhoud en renovaties
zodat aan de bedrijfsobjectieven wordt voldaan of het doorvoeren van grote
renovatieprojecten met minimale kost.
Asset informatie
De kwaliteit en de volledigheid van de asset informatie bepaalt de kwaliteit
van de Asset Management beslissingen. De component ‘Asset Informatie’
vormt dan ook een belangrijke input voor de gehele ‘Asset lifecycle’, de ‘Asset
Management Plannen & Besluitvorming’ en het ‘Risico Management’.
Dit handelt over het registreren en bijhouden van financiële, technische en
operationele data om tijdige, volledige en betrouwbare informatie voor de
organisatie te bekomen. De doelstelling voor asset intensieve organisaties met
betrekking tot data op technisch assetniveau, zoals geregistreerd in de technische
databanken, bestaat er finaal in om niet enkel te beschikken over technische
data, maar ook over de operationele data en financiële data voor elk type asset.
Concreet wordt hierin alle data, informatie en middelen (software, instrumenten,
…), die binnen een organisatie bestaan omtrent ‘Asset Management’, verzameld,
alsook de methodieken en procedures om data kwaliteitsanalyses en –
optimalisaties uit te voeren, op te volgen en continu te verbeteren.
Technische data met betrekking tot assets kan gaan over de formele eigenaar
van de assets (drinkwatermaatschappij of andere), een beschrijving van het
type asset (distributieleiding, transportleiding, aftakking, afsluiter, …), een
plaatsaanduiding (straat, gemeente, …) onder begeleiding van geografische
coördinaten, de investeringsdatum, technische karakteristieken zoals het type
materiaal, diameter, type water, type bodem, … Typische assets waarvoor
technische data wordt bijgehouden zijn onder meer leidingen, aftakkingen,
watermeters, afsluiters, pompen, knopen, terugslakleppen, aanboorzadels,
hydranten, …
Een tweede categorie van gegevens betreft de operationele data met
betrekking tot assets, wat in de meeste gevallen handelt over allerlei
calamiteiten die kunnen optreden gerelateerd aan specifieke assets van
het drinkwaternetwerk. Deze calamiteiten kunnen handelen over falingen
of storingen (bijvoorbeeld het optreden van al dan niet spontane lekken en
breuken), schadegevallen (bijvoorbeeld door andere werken in de buurt),
meldingen (bijvoorbeeld over het fenomeen ‘bruin water’), ... Ook operationele
data met betrekking tot preventief of correctief onderhoud, het identificeren
van de snelheid waarmee het water zich verplaatst, de heersende druk en
ladingsverliezen in drinkwaterleidingen, … wordt hieronder begrepen.
De laatste categorie van gegevens betreft de financiële data met betrekking
tot assets. Idealiter is dit een mutatietabel (afschrijftabel) of een export uit het
MVA–register met een zo groot mogelijke detail per record van de historische
investeringen, aansluitbaar met balans en resultatenrekening. Dit detail
omvat onder meer een omschrijving van het MVA, een investeringsdatum en
aanschaffingswaarde, mogelijke tussenkomsten van derden, afschrijvingen van
het boekjaar, een netto boekwaarde, …

AquaFlanders - Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven - Asset Management – December 2018

29

Het hanteren van volledige en geoptimaliseerde technische, operationele en
financiële data met betrekking tot assets zal de drinkwatermaatschappijen
ondersteunen om de gegevens om te zetten in concrete asset informatie door
middel van inzichten, algoritmen en tools.
Onderstaand worden een aantal aspecten opgelijst, die een organisatie kunnen
helpen om te beschikken over de juiste data en bijhorende datakwaliteit:
—— Transparant beheren van technische, operationele en financiële data;
—— Beschikken over voldoende datakwaliteit zodat deze in accurate en
betrouwbare informatie kan worden omgezet;
—— Consistent en accuraat aanpassen van technische, operationele en
financiële data;
—— Alignering verzekeren tussen financiële en technische data;
—— Hanteren van een systematisch proces voor het opvolgen en meten van
de asset performantie en de performantie van het ‘Asset Management’
Systeem.
Whole–life–cycle van een asset
De ‘Asset Lifecycle’ omvat de activiteiten en procedures voor het dagelijks
beheren en monitoren van de assets over de volledige levenscyclus. De
verschillende levenscyclusfasen zijn onder andere conceptualisatie, design,
aankoop, samenbouwen, commissioning, gebruik, onderhoud, modificatie en
vervanging, buiten gebruikt stellen, … Zoals in de figuur aangegeven wordt de
‘Asset Lifecycle’ gevoed door zowel het ‘Asset Management’ beleid, de strategie
en de doelstellingen, alsook door het ‘Risico Management’ en het ‘Asset
Informatie Management & Asset Data’.
Onderstaand worden een aantal aspecten opgelijst, die een organisatie kunnen
helpen om het whole–life–cycle principe van een asset in rekening te brengen:
—— Beschikken over een duidelijk beleid, beslissings– en goedkeuringsproces
inzake geplande asset activiteiten;
—— Rekening houden met de volledige levenscyclus en Total Cost of
Ownership (TCO) van een asset voor het nemen van of prioriteren van
asset gerelateerde beslissingen;
—— Spenderen van voldoende aandacht aan onderhoud van assets;
—— Prioriteren van onderhoudsbeslissingen gebeurt op basis van risicoanalyse
en maakt gebruik van systeemdata.
Risico Management
‘Risico Management’ handelt over het identificeren, analyseren en mitigeren van
de asset gerelateerde risico’s. Concreet gaat dit over het bepalen van de risico’s
op diverse niveaus (operationeel, technisch, financieel, …), maar ook over het
inbouwen van review–modellen die noodzakelijk zijn voor de continue verbetering
van ‘Asset Management’ praktijken.
Organisatie & Mensen
‘Organisatie & Mensen’ beschrijft in een onderneming de positionering van
‘Asset Management’ en alle bijhorende rollen en verantwoordelijkheden. Om
succesvol te zijn in Asset Management moeten er voldoende medewerkers
hiervoor beschikbaar zijn en moeten deze mensen ook de juiste competenties
hebben. Een Asset Management bedrijfscultuur moet het mogelijk maken om
Asset Management echt multidisciplair te organiseren met het afbreken van
silo’s tussen de verschillende afdelingen. Concreet omvat dit het multidisciplinair
integreren van onder andere kennis, data, informatie, … Belangrijk hier is
het besteden van aandacht aan ondersteunende communicatie, training en
bewustwordingscreatie.
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3.1.1.3 Scope van deze benchmark
De scope voor het proces ‘Asset Management’ binnen deze benchmarkoefening
legt zich toe op de strategische aspecten om ‘Asset Management’ effectief
in kaart te brengen en niet zozeer op de technische processen. Het betreft
hierbij het ‘Asset Management’ planningsproces, eerder op strategisch/tactisch
niveau en inclusief het administratieve beheer van de activa. De alignering
van de strategie van elke drinkwatermaatschappij met het proces ‘Asset
Management’ zal worden onderzocht in een latere fase van de proces benchmark
(zie hoofdstuk 5 ‘Maturiteitsmodel’). Meer concreet zal er bijvoorbeeld worden
bekeken welke systemen of kennisregels er aanwezig zijn met betrekking tot het
beslissen over een (des)investering in assets. De operationele werkzaamheden
(plaatsen van leidingen, uitvoeren van onderhoud, …) maken met andere woorden
geen deel uit van de scope van deze benchmark oefening. Onderstaande
processen maken deel uit van deze benchmark oefening en werden samen met
de benchmark werkgroep ingevuld:
1.

‘Asset Management’ strategie, planning, budgettering en bepaling LT
nood aan CAPEX en OPEX
—— Concept/Ontwerp van het drinkwaternet;
—— Identificeren en bepalen van de behoefte;
—— Voorzien van waterleveringsplannen die beantwoorden aan
leveringszekerheid en –kwaliteit;
—— Bepalen van een budget voor enerzijds onderhoud en anderzijds
investeringen;
—— Beschikbaarheid van middelen in kaart brengen;
—— Hanteren van een datakwaliteitsmodel om de kwaliteit van data te meten
en te vergelijken;
—— Risicobepaling van strategische keuzes op basis van de technische
levensduur, interne vaststellingen, klachten, capaciteit, conditie, druk en
locatie/verkeer;
—— Meerjaren investeringsplan bestaande uit mogelijke synergieën, verplichte
investeringen (op basis van kennis over de locatie, materiaaltypes, etc.) en
prioritering;
—— Opvolging met behulp van KPI bepaling.

2.

Proces van identificeren, evalueren en verhelpen van risico’s
—— Opstellen van een risicomatrix;
—— Vastleggen van concrete waarden en gewichten;
—— Dataverzameling;
—— Gedigitaliseerde data in GIS met parameters als materiaal, leeftijd,
stedelijk/landelijk, druk en bodemsamenstelling;
—— Predictiemodellen & minder analytische modellen met focus op
leveringszekerheid en kwaliteit van levering;
—— Wettelijke verplichtingen en afspraken in de sector aangaande materialen
(materiaalkeuze, specificaties, normen en technieken);
—— Andere impacten van buitenaf;
—— Publieke imago (bv. frequentie van onderbreking);
—— Impact van terrorisme op het investeringsprogramma.
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3.

Beslissingsprocessen doorheen de Asset Life Cycle zoals investeringen,
uit te voeren onderhoud en einde leven
—— Investeringen, op basis van technische levensduur, conditiebepaling,
locatie, kritische installaties, kennisregels, WaterRegulator, invloed van
buitenaf en publieke opinie;
—— Onderhoud, op basis van onderhoudsplannen en redundantie;
—— Budgetten en synergieën;
—— Studiefase: bepalen van technieken, bepalen van juiste materiaalkeuze,
monitoren van de investeringswerken, uitvoeren van nacalculatie,
terugkoppelen vanop het terrein naar strategie, planning & ontwerp
(‘leercyclus’) en opstellen van lange termijn investeringsplan.

Met betrekking tot de assets, behoren volgende assets tot de scope van deze
benchmark oefening:
—— Productie;
—— Toevoer / transport & opslag;
—— Distributie.
Aansluitend werd besloten om de activiteit ‘collectie’ (van afvalwater) niet op te
nemen in de scope van deze benchmarkoefening.
3.1.1.4 Identificeren van rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van
de verschillende actoren
Gedurende enkele werksessies werden de verschillende actoren, relevant voor
het proces ‘Asset Management’, alsook hun verwachtingen geïdentificeerd. In
eerste instantie werd door KPMG een toelichting gegeven over de verschillende
‘Asset Management’ rollen en verantwoordelijkheden, zoals gedefinieerd in
het ‘Asset Management’ raamwerk van het IAM (Institute of Asset Management).
Zo werden de volgende rollen geïdentificeerd:
—— De Asset Owner is eigenaar van de assets en is verantwoordelijk voor het
bepalen van (strategische) doelstellingen. Verder beheert hij de financiële
zijde van de assets;
—— De Asset Manager krijgt een mandaat van de Asset Owner om de assets
op een optimaal mogelijke wijze te gaan beheren;
—— De Asset Operator (Service Provider) is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van operationele taken zoals installatie, onderhoud en gebruik.
Deze taken kunnen eventueel nog worden opgesplitst.
—— De Asset Design Lead dient de juiste keuzes te maken rond technische
standaarden met het oog op Total Cost of Ownership (TCO);
—— De Asset Analyst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van conditie–
en risico bepalingen voor alle assets die het meest relevant zijn tot de
serviceverlening naar de klant. Voor deze benchmark betreft het productie,
toevoer & opslag en distributie van drinkwater;
—— De Asset User is de effectieve gebruiker van de assets of het asset
portfolio.
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Vervolgens werd samen met de verschillende drinkwatermaatschappijen de
mogelijke stakeholders geïdentificeerd en geverifieerd, die van toepassing zijn in
deze context. Aan de hand hiervan kan het proces ‘Asset Management’ verder
worden verfijnd voor deze procesbenchmark. De volgende belanghebbenden,
inclusief hun verwachtingen, werden geïdentificeerd voor het proces ‘Asset
Management’: de drinkwaterbedrijven (kosten, opbrengsten, tijd, risico’s,
kwaliteit, opvolgbaarheid, transparantie en financiële verwerking), de klanten/
abonnees (imago, kosten, opbrengsten, tijd en kwaliteit) en andere externe
actoren, zoals. andere nuts– en infrastructuurbeheerders, onderaannemers,
gemeenten en/of aandeelhouders, Vlaamse Regering, VMM, De WaterRegulator,
… (kosten, opbrengsten, tijd, risico’s, kwaliteit, opvolgbaarheid en transparantie).
Gedurende de verschillende werksessie gaven de drinkwatermaatschappijen
aan dat zij vooral de rol van Asset Owner (strategisch niveau), Asset Manager
(tactisch niveau) en Asset Operator (operationeel niveau) op zich nemen.
De rol van Asset Owner (strategisch niveau) is voor alle
drinkwatermaatschappijen eerder terug te vinden op hoog niveau (directie/
management). De beslissingen van de Asset Owner omtrent investeringen
hebben namelijk een impact op budgetten en dienen hierdoor te worden
geformuleerd door directie/management. De rol van Asset Manager
(tactisch niveau) bevindt zich bij sommige drinkwatermaatschappijen eerder
over verschillende diensten of afdelingen heen binnen de onderneming, en
betreft het niet zozeer één specifieke, aparte dienst of functie. Bij andere
drinkwatermaatschappijen is er reeds een aparte ‘Asset Management’ afdeling
opgericht. De rol van Asset Operator (operationeel niveau) zit vaak op hetzelfde
niveau als de Asset Manager bij de drinkwatermaatschappijen.
3.1.2 Referentieproces
Het referentieproces ‘Asset Management’ doet in de eerste plaats dienst
als een werkdocument om tot een beter begrip van het proces te komen. Het
referentieproces geeft een generieke voorstelling van het proces ‘Asset
Management’.
Dit proces wordt weergegeven in een schematische representatie, die aantoont
hoe het proces werkt, wie erbij betrokken is en welke activiteiten doorlopen
worden. Deze grafische voorstelling kan vervolgens als basis gebruikt worden
voor het formuleren van verbeteropportuniteiten en het uitwerken van het
maturiteitsmodel en de prestatie–indicatoren. Concreet werden er processen
op drie verschillende niveaus geïdentificeerd: strategische processen, kern
processen en ondersteunende processen.
De strategische processen vormen de basis tot het opstellen van een visie door
de onderneming. Vanuit de gevormde strategische visie zullen kern processen,
voor het uitvoeren van de dienstverlening, worden gedefinieerd.
Tijdens deze proces benchmark zal de focus hoofdzakelijk gelegd worden op de
kern processen rond ‘Asset Management’. Kern processen aangaande ‘Asset
Management’ ontstaan door de afweging tussen risico’s, performantie en
kosten. Zowel het (des)investeringsproces als het onderhoudsproces vormen
een belangrijk onderdeel binnen ‘Asset Management’. Er zal onder andere
worden bekeken hoe het investerings– en onderhoudsproces wordt bepaald
bij de verschillende drinkwatermaatschappijen. Bij het onderhoudsproces zal er
bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan zowel het preventief als niet–
preventief onderhoud.
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Alvorens dieper in te gaan op de kern processen rond ‘Asset Management’,
dient de laatste categorie van processen te worden toegelicht, namelijk de
ondersteunende processen in een onderneming. Hierbij zullen we in detail gaan
bekijken of er een goed gestructureerd en gedocumenteerd proces aanwezig is
rond bijvoorbeeld het capteren, verwerken en analyseren van gegevens.
Om enkele relevante kern processen rond ‘Asset Management’ te bekomen,
werd er door KPMG een model voorgesteld waarbij ‘Asset Management’ wordt
opgebouwd vanuit vijf bouwstenen, zoals ook weergegeven in onderstaande
figuur.

1. Huidige staat
van assets

2. Service
niveau

5. Strategie
rond langetermijn
financiering

3. Kritishe
assets
4. Minimale Life
Cycle Kost

Figuur 4 – Asset Management opgebouwd vanuit vijf bouwstenen
Huidige staat van de assets
Voorafgaand aan deze benchmark oefening werd reeds een beoordeling van de
tariefplannen door KPMG in de watersector uitgevoerd waarbij gegevens rond
leidingen werden verzameld van alle drinkwatermaatschappijen. Er werd bijgevolg
beslist om de opsplitsing en definities die elke drinkwatermaatschappij hanteert
met betrekking tot ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ te behouden en te
actualiseren. Een algemene, conforme definitie rond leidingen met betrekking
tot ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ is momenteel nog niet voorhanden en
valt buiten de scope van deze benchmark oefening. Bij het verwerken van de data
zal ook steeds duidelijk de gehanteerde definitie voor ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en
‘Productie’ per drinkwatermaatschappij worden meegegeven.
Service niveau
Vanuit productie heeft de bouwsteen ‘serviceniveau’ betrekking op de twee
hoofdelementen, zijnde kwaliteit en kwantiteit. Ter aanvulling van het
serviceniveau zal er worden gekeken naar de haalbaarheid van geplande
vervangingen. Verder werd er door de drinkwatermaatschappijen vermeld dat
zij de bedrijfszekerheid dienen aan te geven aan de hand van de volgende
documenten, die vereist worden door de overheid maar nog niet actief worden
opgevolgd:
—— Lange termijn voorzieningsplannen;
—— Leveringsplannen;
—— Noodvoorzieningsplannen.
Kritische assets
Rond de bouwsteen ‘Kritische assets / risicoanalyse’ zal het eerste
referentieproces ‘Risicobepaling’ worden opgesteld. De belangrijkste vragen
hierbij zijn:
—— Hoe komen we tot de kritische assets?
—— Hoe identificeren we risico’s op het hoofdniveau?
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Uit de werksessies met de werkgroep ‘Benchmark’ is gebleken dat reeds enkele
drinkwatermaatschappijen actief zijn op vlak van risicoanalyses met betrekking
tot assets. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van een risicobeheerder
die risico’s, vooral aangereikt door interne audit, opvolgt en bijwerkt in een
risicoregister. Daarnaast gebruiken enkele drinkwatermaatschappijen een
draaiboek waarbij men het principe van “Wat als iets faalt” hanteert. Het
draaiboek is als volgt opgebouwd:
—— Input / Identificatie;
—— Lekken & breuken (als driver voor de “What–if” analyse);
—— Kwaliteitsproblemen (als driver voor de “What–if” analyse);
—— Data–analyse (als driver voor geplande investeringen);
—— Eventuele conditiemetingen bij een interventie (als driver voor de
bepaling van de levensduur);
—— Ervaringen uit het verleden;
—— Output / Analyse;
—— Operationele plannen;
—— Investeringen;
—— Prioritering (op basis van mogelijke impact, klanten en imago).
Minimale life cycle kost
Rond de bouwsteen ‘minimale life cycle kost’ werd beslist om de volgende
referentieprocessen op te stellen:
—— Opmaken van onderhoudsplannen;
—— Opmaken van een lange termijn investeringsplanning.
Er worden onder andere systematische metingen rond continuïteit uitgevoerd om
te bepalen wanneer spoelingen dienen uitgevoerd te worden. Onderhoudsplannen
worden dus eerder opgesteld vanuit enerzijds ervaringen uit het verleden (vb.
klachten van klanten) als anderzijds op basis van metingen. In afwachting van een
definitieve investering zal er onderhoud worden uitgevoerd ter bevordering van de
kwaliteit van het drinkwater.
Ten slotte bleek dat er verschillende standpunten waren tussen de
drinkwatermaatschappijen rond het thema “run–to–failure” of het niet uitvoeren
van preventieve onderhoudsacties. Dit hangt sterk af van de politiek die gevoerd
wordt door de drinkwatermaatschappijen omtrent permanentie.
Voor investeringsbeslissingen wordt er geen gebruik gemaakt van uitgebreide
verouderingsmodellen. De drinkwatermaatschappijen zijn zich bewust van
bepaalde beïnvloedende factoren zoals ondergrond en belasting, maar nemen
enkel de verwachte levensduur, lekken & breuken en het materiaal in rekening
bij het opstellen van een lange termijn investeringsplanning. Een lange termijn
investeringsplanning heeft een tijdshorizon van ongeveer 20 jaar en bevat
richtlijnen, prioriteiten en te volgen percentages rond investeringen. Vervolgens
wordt de lange termijn investeringsplanning vertaald naar een jaarplan. De
benchmark werkgroep gaf aan dat in het jaarplan rond investeringen de volgende
verhoudingen in het budget worden gehanteerd:
—— 10% verplichte investeringen;
—— 10% investeringen op basis van eigen initiatief;
—— 60% – 80% synergie–investeringen.
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De drinkwatermaatschappijen stemmen af met de andere actoren rond mogelijke
synergiewerken. Er is een beslissingsboom voorhanden om te bepalen of men al
dan niet mee gaat in het uitvoeren van de synergiewerken.
Strategie rond lange termijn financiering
Rond lange termijn financiering werd opgemerkt dat er op het vlak van
investeringen dient gekeken te worden naar investeringen die zich herhaaldelijk
voordoen en naar de wettelijke verplichte investeringen op korte termijn. Op het
vlak van onderhoud dient men dan weer de cyclus van het onderhoud te bepalen
om een correct beeld te verkrijgen van de gemiddelde onderhoudskost.
Een intensieve samenwerking met de werkgroep ‘Benchmark’ liet ons
na een viertal werksessies toe om het initieel door KPMG opgestelde
processchema te verfijnen en zo te komen tot een finale procesbeschrijving
voor de sector, in overeenstemming met de standaard BPMN notatie, waarin
alle drinkwaterbedrijven zich konden vinden. Hierbij werd het proces ‘Asset
Management’ in drie grote procesblokken onderverdeeld:
—— Risicobepaling;
—— Opmaken van onderhoudsplannen;
—— Opmaken van een lange termijn investeringsplanning.
In wat volgt worden de drie grote procesblokken toegelicht, zoals reeds door de
werkgroep ‘Benchmark’ besproken en gevalideerd. In onderstaande figuur is de
grafische voorstelling van het hoofdproces ‘Asset Management’ weergegeven.
Voor de volledige uitwerking van het referentieproces ‘Asset Management’
(inclusief de drie grote procesblokken) wordt verwezen naar de bijlage.

Risicobepaling

Opmaken van
onderhoudsplannen

Openmaken van een LT
investeringdplan

Figuur 5 – Grafische voorstelling hoofdproces ‘Asset Management’
3.1.2.1 Risicobepaling
In eerste instantie is het noodzakelijk de context van de analyse te bepalen.
In deze fase zal onder andere bepaald worden over welke deelaspecten van het
leidingnet het precies gaat. Belangrijk is tevens om in vraag te stellen wat een
mogelijk risico is en wat niet. Gerelateerd aan het voorgaande is het bepalen van
een aanvaardbaar risiconiveau. Belangrijke input voor risicobepaling is het ‘Water
Safety Plan’ van AquaFlanders. Hierbij worden risico’s geïdentificeerd met focus
op de kwaliteit van drinkwater en in mindere mate ook rond leveringszekerheid.
Dit moet toelaten om een beperkt inzicht te krijgen in kritieke assets.
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Vervolgens vindt de identificering van de risico’s plaats. De registratie van de
risico’s gebeurt in het gros van de gevallen aan de hand van een ERP–systeem.
Slechts in een beperkt aantal gevallen gebeurt de registratie van falingen in het
GIS–platform. In deze fase is het van belang om een basisregel met betrekking tot
risico’s te hanteren. Een vaak gehanteerde basisregel luidt: ‘Wanneer een asset
buiten werking valt en operationele hinder veroorzaakt, dan is het een kritiek asset
dat een hoger risicoprofiel zal verkrijgen’.
Nadat de risico’s geïdentificeerd zijn, vindt de evaluatie van de geïdentificeerde
risico’s plaats. Gedurende deze activiteit worden de gevolgen en de impact van
de geïdentificeerde risico’s bepaald. Bovendien dient men in rekening te brengen
wat de waarschijnlijkheid is dat dergelijk risico daadwerkelijk kan optreden.
Vervolgens wordt er gesproken van het beheren van de risico’s. Dit houdt
in dat er zowel correcties acties op basis van verschillende externe factoren
worden uitgevoerd (vb. veranderende wetgeving, wijziging van de kwaliteit
van een ruwwaterbron, synergiewerken), alsook preventieve vervangingen,
momenteel meestal op basis van technische levensduur en materiaaltype (vb.
vezelcementleidingen van bepaald type). Daarenboven vindt tevens een actieve
afstemming plaats met onder andere distributie, productie, labo en brandweer.
Tot slot is het van belang om de geïdentificeerde en geëvalueerde risico’s op
ad–hoc basis of vaste tijdstippen te controleren en herbekijken. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van conditiemetingen tijdens het uitvoeren van de
werken.
3.1.2.2 Opmaken van onderhoudsplannen
In eerste instantie dient het dienstverleningsniveau van de assets te worden
bepaald. Het onderhoud met betrekking tot drukschommelingen kan worden
gedreven door lekdetectie of door de assumptie dat het volume aangevoerd water
hoger is dan het verwacht verbruik. Het dienstverleningsniveau met betrekking tot
pompen dient te worden verwerkt en opgenomen in de ontwerprichtlijnen. Een
belangrijke opmerking heeft betrekking op het bijsturen op basis van telemetrie
gegevens. Dit betreft geen onderhoudsactiviteiten, dan wel een operationele
activiteit.
Vervolgens zal de onderhoudsstrategie worden opgesteld. Hierbij dient een
afweging gemaakt te worden tussen wat de productie wil en wat optimaal is
uit het ‘Asset Management’ oogpunt (met focus op het financiële aspect). Deze
afweging is tevens afhankelijk van je risicobepaling en te behalen doelstellingen,
alsook van de aangehouden reserves die mogelijk een kwaliteitsprobleem kunnen
veroorzaken. De onderhoudsstrategie kan ook worden opgesteld op basis van de
input van de fabrikant.
Uit de onderhoudsstrategie volgen een aantal vooropgestelde
onderhoudsdoelstellingen die de organisatie wenst te bereiken. Mogelijke (niet–
limitatieve) onderhoudsdoelstellingen zijn:
—— Single–point–of–failures trachten weg te werken;
—— Snelheid in het leidingnet willen verhogen;
—— Verblijfstijd van water in leidingen trachten te verlagen om de kwaliteit van
het water te verhogen;
—— Zelfreiniging;
—— Leveringszekerheid bieden
—— Bepalen welk turbiditeitsniveau dient te worden behaald met de
spoelprogramma’s;
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Zodra de onderhoudsstrategie met bijhorende onderhoudsdoelstellingen bekend
is, kunnen de onderhouds– en werkplannen worden opgesteld. Dit omvat onder
andere het opstellen van periodieke nazichtsschema’s op basis van analyses,
alsook spoelprogramma’s op basis van data–analyses en klachten rond turbiditeit
en het opstellen van onderhoudsbudgetten voor grotere projecten.
Uit de onderhouds– en werkplannen volgen uiteindelijke duidelijke
onderhoudsactiviteiten die kunnen worden uitgevoerd. Deze activiteiten
zijn zeer uiteenlopend, gaande van het spoelen en spuien van leidingen tot de
maandelijks inspectie van watertorens en opslagtanks omwille van hun hoge
risico.
3.1.2.3 Opmaken van een lange termijn investeringsplan
Het lange termijn investeringsplan kan een verschillende tijdshorizon aannemen.
Zo dienen de drinkwatermaatschappijen een leveringszekerheidsplan/LT
voorzieningsplan op 20 jaar (vanaf 2017) en een tariefplan met een tijdshorizon van
6 jaar (vanaf 2016) op te stellen. De focus bij dit deelproces zal dan ook liggen op
het leveringszekerheidsplan/LT voorzieningsplan met een tijdshorizon van 20 jaar.
In eerste instantie dient het dienstverleningsniveau van de assets te worden
bepaald. Een belangrijk gegeven in deze fase is de risicobepaling (zie paragraaf
‘3.1.2.1 Risicobepaling’). Daarnaast dienen ook enkele bedrijfsspecifieke
aannames rond waterlevering en waterverbruik op basis van input gegevens te
worden genomen. Bovendien is men ook onderhevig aan wettelijke bepalingen en
besluiten van de Vlaamse Regering.
Vervolgens kan het meest geschikte investeringsproject worden gekozen. Deze
is sterk afhankelijk van de aanvrager en wie de investeringen dient te dragen.
Grote projecten met grote voorbereidingstijd zijn nominatief benoemd, maar het
grote aandeel investeringsprojecten is eerder aantallen per materiaal.
Zodra het geschikte investeringsproject gekozen is, vindt het uitwerken van
de opties plaats. In deze fase wordt de financiering van de investering bepaald.
Daarenboven gaat men gedetailleerd de voorgestelde opties uitwerken die meer
binnen handbereik liggen.
Nu de verschillende opties zijn uitgewerkt, dienen deze opties te worden
geëvalueerd op basis van een risicobepaling (zie paragraaf ‘3.1.2.1
Risicobepaling’). Dit houdt in dat het ‘Asset Management’ beleid rond het nemen
van productie–investeringen moet worden opgevolgd. Meer specifiek wordt een
apart budgetteringsproces voor uitbreidings– en vervangingsinvesteringen bij
distributie opgesteld.
De laatste stap omvat de terugkoppeling van het lange termijn
investeringsplan. Hierin worden de verschillende uit te voeren investeringen op
elkaar afgestemd. Het is tevens in deze fase dat men rekening zal houden met
eigen prioriteiten en synergiewerken.
3.2 Registratiefase
In de registratiefase werden de voorgestelde en gevalideerde indicatoren en
templates uitgewerkt en geïmplementeerd. Tevens werd er van start gegaan met
de effectieve metingen en interviews bij de deelnemende drinkwaterbedrijven.
De uitgevoerde werkzaamheden in de registratiefase worden hierna toegelicht.
3.2.1 Kwantitatieve analyse
Op basis van de gevalideerde lijst van specifieke prestatie–indicatoren en in
samenspraak met de werkgroep ‘Benchmark’, werd een registratietemplate
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ontwikkeld in Excel voor de verzameling van de kwantitatieve gegevens. Op
deze manier kon een gestructureerde, uniforme manier van dataverzameling
worden verzekerd. In samenspraak met de werkgroep werd bepaald welke data,
binnen welke termijn, door wie dienden te worden verzameld gedurende de
registratiefase.
Voor de precieze beschrijving van de elementen waaruit de prestatie–indicatoren
bestaan, is een document ‘KPI definities’ ontwikkeld. Dit document beschrijft
nauwgezet welke gegevens er voor elke indicator dienen te worden verzameld.
Op die manier trachten we een uniforme berekening mogelijk te maken die
consistent door elke exploitant kan worden gehanteerd, wat een noodzakelijke
vereiste is om de verkregen resultaten van de drinkwaterbedrijven correct met
elkaar te kunnen vergelijken en interpreteren.
3.2.2 Kwalitatieve analyse
Voor de invulling van het maturiteitsmodel werd een vragenlijst ontwikkeld.
Door het beantwoorden van een aantal vragen per dimensie konden de
drinkwaterbedrijven aangeven hoe het proces ‘Asset Management’ in hun bedrijf
is georganiseerd.
Aanvullend op de vragenlijst werd met elk van de drinkwaterbedrijven
een interview gehouden, waarbij additionele vragen werden gesteld ter
verduidelijking en ter illustratie van de antwoorden gegeven in de vragenlijst.
Gedurende een halve dag kon aldus tijdens het interview bijkomende informatie
worden verzameld.
Tot slot werd aan de drinkwaterbedrijven gevraagd om stavingsmateriaal
vooraf door te geven en deze uiteindelijke te hanteren tijdens de interview.
Dit stavingsmateriaal dient ter ondersteuning van de argumentatie van de te
benchmarken organisaties en stelt de beoordelaar tijdens het interview in staat de
waarheidsgetrouwheid van de argumentatie na te gaan.
3.3 Rapporteringsfase
Nadat de gegevens werden verzameld, vond de consolidatie en verwerking
door KPMG plaats. In deze fase werden de performantie–indicatoren berekend,
gebruik makend van de ingevulde Excel–templates. Daarnaast werden de
drinkwaterbedrijven gescoord op het vlak van maturiteit, op basis van de
gegevens verzameld in de registratiefase. Vervolgens werd de geconsolideerde
data in dit eindrapport gegoten. Om de bevindingen overzichtelijk weer te geven
werd gekozen voor het gebruik van grafieken wat betreft de rapportering van de
gegevens.
Tot slot werden de gerapporteerde gegevens geïnterpreteerd en werden
conclusies geformuleerd. De werkzaamheden betroffen:
—— Het berekenen van een aantal statistieken (maximum, minimum en
gemiddelden) zodat het mogelijk wordt om de resultaten te interpreteren
en op het niveau van de watersector inzichtelijk te maken;
—— Het formuleren van verbeteracties, in eerste instantie op het niveau van de
watersector. Daartoe werden de prestatie–indicatoren ontleed; welke zijn
de onderliggende oorzaken die bepaalde prestaties kunnen verklaren.
Deze activiteiten resulteerden in onderliggend eindrapport, dat overkoepelend
voor de sector werd opgesteld en dient beschouwd te worden als finaal
eindresultaat van de benchmark van het proces ‘Asset Management’.
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4. Prestatie–
indicatoren
Met de prestatie–indicatoren beogen we het proces ‘Asset Management’ op
een kwantitatieve wijze te kunnen 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
complementair beschouwd te worden aan het maturiteitsmodel, dat in volgend
hoofdstuk zal worden toegelicht en een meer kwalitatieve benadering inhoudt.
Voor elk van de gedefinieerde prestatie–indicatoren werd nagegaan of ze al dan
niet relevant waren aan de hand van drie verschillende niveaus, zijnde high,
medium en low. Uitsluitend zullen de ‘High’ en ‘Medium’ prestatie–indicatoren
verder in dit rapport worden opgenomen en besproken. De ‘high’ prestatie–
indicatoren zijn de indicatoren die als ‘zeer relevant’ werden beschouwd en
werden bijgevolg in het finale rapport opgenomen. De ‘medium’ indicatoren zijn
prestatie–indicatoren die door de drinkwatermaatschappijen nuttig worden
bevonden, maar waarvoor het momenteel niet mogelijk is om daadwerkelijk
data aan te leveren. Deze komen in aanmerking om in de toekomst te worden
opgenomen in de benchmark. In totaal betreft het 20 prestatie–indicatoren.
Hierbij werd ervoor geopteerd om deze indicatoren per dimensie (‘Context &
Volume’, ‘Kost/Opbrengst’ en ‘Effectiviteit’) te bespreken. Voor elk van de
prestatie–indicatoren worden een aantal kengetallen bepaald (maximum,
minimum, gemiddelde) zodat het mogelijk wordt om de resultaten op
sectorniveau te interpreteren.
Aangezien dit de eerste maal is dat de Vlaamse waterbedrijven de
geselecteerde prestatie–indicatoren voor het proces ‘Asset Management’
berekenden, konden een aantal ‘Key’ indicatoren niet voor alle
drinkwaterbedrijven (volledig) berekend worden. Voor het aanleveren van
deze gegevens door de drinkwaterbedrijven, dienden namelijk in bepaalde
gevallen aanpassingen te gebeuren aan de ICT–onderbouw.
Wat de tijdsdimensie betreft, zullen de gegevens verzameld worden over een
periode van een volledig jaar, om zo periodieke schommelingen, seizoen
effecten, etc. zoveel mogelijk uit te vlakken. Concreet zal het de periode van
01/01/2016 tot en met 31/12/2016 betreffen. Er werd met de benchmark
groep afgesproken om ook cijfers te verzamelen van 01/01/2015 tot en met
31/12/2015, echter daar er weinig verschil op te merken is tussen de
aangeleverde cijfers voor 2015 en deze voor 2016, worden enkel de cijfers voor
2016 opgenomen in dit rapport.

AquaFlanders - Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven - Asset Management – December 2018

41

Afhankelijk van de gegevens die nu reeds beschikbaar zijn, dient iedere
maatschappij te bekijken welke stappen moeten worden genomen om de
gegevensverzameling voor de volgende periode mogelijk te maken. Uiteraard
verschilt dit per individuele drinkwatermaatschappij.
De bevindingen met betrekking tot de prestatie–indicatoren worden hieronder
verder beschreven. Per dimensie komen steeds de weerhouden indicatoren aan
bod, met telkens een korte beschrijving en een grafische weergave van de
resultaten. Hierbij worden verschillende grafieken weergegeven in functie van
representatieve data:
—— Geaggregeerde grafieken, waarbij per prestatie–indicator een gemiddelde,
minimum en maximum waarde wordt weergegeven. Hierdoor wordt een
eerste inzicht verkregen in het resultaat van de Vlaamse drinkwatersector
met betrekking tot de desbetreffende prestatie–indicator;
—— Gedetailleerde grafieken, waarbij alle individuele resultaten van de
bedrijven, tegen elkaar worden afgezet.
De verschillende prestatie–indicatoren werden opgesteld op basis van
verschillende informatiebronnen. In eerste instantie werden de reeds verzamelde
indicatoren uit de bestaande rapportering aan VMM geraadpleegd. In
samenwerking met de benchmark werkgroep werd deze lijst verder aangevuld.
Op die manier werden verschillende prestatie–indicatoren weerhouden, waarbij
bepaalde prestatie–indicatoren eerder peilen naar aantallen (context–indicatoren
en volume indicatoren), terwijl andere prestatie–indicatoren eerder gericht zijn op
kost/opbrengst en effectiviteit, welke een dieper inzicht geven in de efficiëntie van
het proces ‘Asset Management’. Naast de reeds bestaande rapportering, vormde
het uitgetekende referentieproces ‘Asset Management’ tevens de basis voor
het formuleren van indicatoren voor het proces ‘Asset Management’. Hierbij
werden zowel indicatoren gedefinieerd over het gehele proces, als over bepaalde
secties van het proces. Ook de literatuur5 werd geraadpleegd voor het
formuleren van indicatoren voor het proces ‘Asset Management’.
Dit alles resulteerde in volgende lijst van 20 prestatie–indicatoren verdeeld over
vier verschillende domeinen en met indicatie of het een ‘high’ (H), dan wel
‘medium’ (M) indicator betreft:
Context & Volume
—— Aantal meter leiding van alle leiding types per materiaaltype t.o.v. het totaal
aantal meter leiding van alle leiding types (H);
—— Aantal watertorens (H);
—— Aantal reinwaterbergingen (H);
—— Beschikbare opslagcapaciteit reinwater (H);
—— Water effectief geleverd aan het systeem (H);
—— Beschikbare buffer uitgedrukt in aantal dagdelen ten opzichte van het
gemiddelde verbruik / de gemiddelde productie (H);
—— Gemiddelde leeftijd van alle leiding types per materiaaltype (H);
—— Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken (dus niet veroorzaakt
door derden) bij alle leiding types per materiaaltype op jaarbasis (H);

5 Performance Indicators for Water Supply Services. IWA (2016)
Performance indicators for small– and medium–sized water supply systems: a review. NRC Research
Press (2014)
Asset Management Maturity Scale and Guidance. The Institute of Asset Management (2015)
Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 2: Drinking
waterworks including treatment, pumping and storage (also in the networks). ISO International
Standard (2016)
Establishing the level of progress in utility asset management survey results. American Water Works
Association (2015)
Prestatie–indicatoren en stuurparameters voor het distributienet. BTO rapport (2015)

42

—— Vervangingspercentage bij alle leidingtypes ten opzichte van het
volledige leidingnetwerk;
—— Vervangingspercentage bij alle leidingtypes per materiaaltype ten
opzichte van het beschouwde materiaaltype (H);
—— Percentage aan vervangings–/uitbreidingsinvesteringen met betrekking
tot alle leidingtypes t.o.v. de totale investeringen
—— Standardized Average Age Index (SNAX) (H).
Kost/Opbrengst
—— Totale onderhoudskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal aantal meter van
alle leidingtypes per drinkwaterbedrijf (H);
—— Asset replacement investment per property (H).
Effectiviteit
—— % van het bestaande netwerk dat ouder is dan de technische
levensduur per materiaal (referentiejaar zie SNAX) (H);
—— Infrastructure Leakage Index (ILI) (H);
—— Aantal meldingen rond afwijkende kwaliteit/kwantiteit van het geleverde
water t.o.v. het totaal aantal wooneenheden per jaar (H);
—— Aantal meldingen over leveringsonderbreking of drukverlies t.o.v. het
totaal aantal wooneenheden per jaar (H);
—— Aantal meldingen over bruinwater t.o.v. het totaal aantal wooneenheden
per jaar (H);
—— Aantal meldingen (van type A, B of C) aan de VMM t.o.v. het totaal
aantal wooneenheden per jaar (H).
Alvorens dieper in te gaan op de resultaten van de verschillende prestatie–
indicatoren, dient te worden opgemerkt dat de schalen over de verschillende
grafieken heen kunnen variëren. Er zijn vaak heel grote spreidingen waar te
nemen, waardoor verschillende grafieken hierdoor onleesbaar zullen worden.
4.1. Context– en volume–indicatoren
Context– en volume–indicatoren trachten een inschatting te maken van de
omvang van de deelnemende drinkwaterbedrijven. Deze indicatoren zijn niet
zozeer sturend, dan wel om het kader en de context per drinkwaterbedrijf te
kunnen schetsen. Concreet kunnen dergelijke prestatie–indicatoren worden
gebruikt om een idee te krijgen van onder andere het aantal meter leiding van
het leiding type ‘Toevoer’, ‘Distributie’ of ‘Productie’, het aantal watertorens, …
die gedurende een jaar werden geregistreerd bij de drinkwatermaatschappijen.
Om ook een kwalitatieve invulling te geven aan bovenstaande context– en
volume–indicatoren wordt tevens gepeild naar de (gewogen) gemiddelde
leeftijd van leiding type ‘Toevoer’, ‘Distributie’ of ‘Productie’, alsook de leeftijd
van het gehele leidingnetwerk (SNAX).
4.1.1. Aantal meter leiding van alle leidingtypes per materiaaltype t.o.v.
totaal aantal meter leiding
Deze key prestatie–indicator tracht een overzicht te geven van het aantal meter
leiding per leidingtype en per materiaaltype ten opzichte van het totaal aantal
meter leiding waarover een drinkwatermaatschappij beschikt. Zoals
aangegeven wordt er enerzijds een onderscheid gemaakt tussen de
verschillende leiding types, namelijk ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ en
anderzijds tussen de verschillende materiaaltypes, namelijk vezelcement,
sidero–cement, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, PE, PVC en staal. Deze
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materiaaltypes werden gekozen volgens de opdeling in de Europese
Benchmarkoefening6 om consistentie te bewaren tussen de verschillende
geïdentificeerde KPI’s, zodat steeds alle KPI’s met elkaar in relatie kunnen worden
gebracht. De opdeling van de materiaaltypes werd in samenspraak met de
werkgroep besproken en gevalideerd. Volledigheidshalve werd ook een
restcategorie gedefinieerd, namelijk ‘Overige’. Het is echter niet steeds
representatief om deze resultaten weer te geven, daar dit vaak leidingen zijn die
niet onder de juiste categorie konden worden ondergebracht in de GIS.
Bij het opleveren van de data met betrekking tot deze key prestatie–indicatoren,
werd in de registratietemplate een extra veld voorzien, waarin de verschillende
drinkwatermaatschappijen konden aangeven hoe de opdeling in ‘Toevoer’,
‘Distributie’ en ‘Productie’ is gebeurd en welke definitie de
drinkwatermaatschappijen hieromtrent hanteren. Voorafgaand aan deze
benchmark oefening werd reeds een beoordeling van de tariefplannen in de
watersector uitgevoerd waarbij gegevens rond leidingen werden verzameld van
alle drinkwatermaatschappijen. Er werd bijgevolg beslist om de opsplitsing en
definities die elke drinkwatermaatschappij hanteert met betrekking tot ‘Toevoer’,
‘Distributie’ en ‘Productie’ te behouden en te actualiseren. Een algemene
sectorbrede, conforme definitie rond leidingen met betrekking tot ‘Toevoer’,
‘Distributie’ en ‘Productie’ is momenteel nog niet voorhanden en valt buiten de
scope van deze benchmark oefening. Het hanteren van een verschillende definitie
omtrent ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ kan aanleiding geven tot licht
afwijkende resultaten bij het onderling vergelijken van de
drinkwatermaatschappijen en dit ten gevolge van een verschillende perceptie van
de drie categorieën. Ter illustratie worden onderstaand enkele voorbeelden van bij
verschillende drinkwatermaatschappijen van gehanteerde definities per
leidingtype weergegeven:
Leidingtype ‘Toevoer’
—— Toevoerleidingen zijn hoofdleidingen die drinkwater transporteren voor
distributie en bij benadering beschikken over een diameter groter of gelijk
aan 400 mm;
—— Een toevoerleiding heeft, onafhankelijk van de diameter, één van volgende
doelen:
—— De bevoorrading van afgelijnde distributiegebieden, ongeacht deze
een huishoudelijk, industrieel of landbouwkarakter hebben of een
mengvorm ervan;
—— De veiligheidsverbindingen tussen en in de distributiegebieden, met
als doel het verzekeren van de aangevoerde capaciteiten van deze
distributiegebieden;
—— Het vervoer van drinkwater tussen waterproductiecentra onderling en
tussen de waterwinningen en deze waterproductiecentra;
—— Het vervoer van drinkwater naar grote klanten;
—— Toevoerleidingen zijn drinkwaterleidingen met een diameter groter dan 150
mm.
Distributie
—— Distributieleidingen zijn leidingen die drinkwater ontvangen van de
toevoerleidingen en deze distribueren aan de aansluitingen, waarbij de
diameter varieert van 80 mm tot 350 mm;

5 Prestatie–indicatoren en stuurparameters voor het distributienet. BTO rapport (2015)
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—— Een distributieleiding heeft, onafhankelijk van de diameter, als voornaamste
doel de lokale verdeling van het drinkwater te verzorgen door het
aangevoerde water rechtstreeks over een groot aantal individuele
huishoudelijke– en niet–huishoudelijke eindafnemers te verdelen;
—— Distributieleidingen zijn drinkwaterleidingen met een diameter kleiner of
gelijk aan 150 mm.
Productie
—— Productieleidingen zijn ruwwaterleidingen, die de spaarbekkens verbinden
met zuiveringseenheden;
—— Productieleidingen zijn alle verbindingsleidingen voor de zuivering,
ruwwaterleidingen en irrigatieleidingen.
—— Productieleidingen zijn lagedrukleidingen ruwwater.
Uiteindelijk werd in samenspraak met de werkgroep beslist om tevens een
algemene key prestatie–indicator te definiëren om een vergelijkende basis te
kennen, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt in leidingtype, dan wel in
materiaaltype. Onderstaande worden deze resultaten gevisualiseerd, waarbij
gebruik gemaakt wordt van volgende formule:

% leidingen =
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Figuur 6 – % leiding van alle leidingtypes per materiaaltype en per
drinkwatermaatschappij
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Alvorens dieper in te gaan op de resultaten, is het noodzakelijk om kennis te
nemen van het gewogen gemiddelde percentage aan leidingen van alle
leidingtypes per leidingmateriaal voor de gehele Vlaamse drinkwatersector:
—— Vezelcement: 28,81%
—— Sidero–cement: 1,33%
—— Grijs gietijzer: 10,45%
—— Nodulair gietijzer: 4,57%
—— PE: 3,03%
—— PVC: 46,19%
—— Staal: 4,72%
—— Overige: 0,91%
Bij maar liefst vijf van de acht drinkwatermaatschappijen bestaat ongeveer de
helft van het drinkwaternetwerk in PVC–leidingen. Potentiële verklaring hiervoor is
dat alle drinkwatermaatschappijen in de periode van 1970 tot en met 1985 steeds
meer de voordelen van PVC inzagen, waardoor dit een zeer populair product was
voor de drinkwatermaatschappijen om in te investeren en zo een leidingnetwerk
aan te leggen in PVC. Waterlink kiest er echter bewust voor om te kiezen voor
nodulair gietijzer omdat zij dit beschouwen als een duurzamer zen kwalitatiever
materiaal dat de voorkeur geniet in een stedelijke omgeving.
Opmerkelijk is tevens de nog steeds relatief hoge percentages aan leidingen in
vezelcement bij sommige drinkwaterbedrijven. Ook wanneer de gewogen
gemiddelde percentages in beschouwing worden genomen, kan worden
opgemerkt dat het meerendeel van de cementleidingen bestaan uit vezelcement.
Opvallend is evenzeer het diverse karakter van de materiaaltypes bij I.W.V.B. en
Vivaqua, waar de andere drinkwatermaatschappijen eerder resoluut voor een
select aantal materiaaltypes kiest.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de rest categorie ‘Overige’ niet werd
gevisuliseerd op de figuur, wat aangeeft dat de verschillende
drinkwatermaatschappijen over het algemeen een goede registratie van het
leidingnetwerk in het GIS voorziet en wat de antwooden in de enquête
ondersteunt.
4.1.2. Aantal watertorens
De key prestatie–indicator het ‘Aantal watertorens’ behoort tot een reeks van
indicatoren die meer inzicht geeft in het totale volume aan bergingscapaciteit. Het
doel van een watertoren bestaat erin om drukverschillen op te vangen, waarbij
tegenwoordig steeds meer en meer beroep gedaan wordt op pompen. Meer
specifiek worden in onderstaande resultaten het gecumuleerd totaal aantal
watertorens per drinkwatermaatschappij weergegeven.
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Figuur 7 – Aantal watertorens per drinkwaterbedrijf
Sommige drinkwatermaatschappijen beschikken over heel wat watertorens,
terwijl andere er één of geen hebben. Dit is sterk afhankelijk van het
werkingsgebied en de bijhorende geografie waar de drinkwatermaatschappijen
actief zijn. Drinkwaterbedrijven die opereren over heel Vlaanderen, hebben vaak te
kampen met hoogteverschillen, waarbij een watertoren vervolgens kan dienst
doen om de druk in het netwerk te regelen. Andere drinkwatermaatschappij
daarentegen opereren eerder in lokale, stedelijke gebieden, waardoor de
noodzaak aan watertorens niet of minder vereist is.
4.1.3. Aantal reinwaterbergingen
Analoog aan de key prestatie–indicator het ‘Aantal watertorens’ behoort ook de
key prestatie–indicator het ‘Aantal reinwaterbergingen’ tot één van de indicatoren
die meer inzicht geeft in het totale volume aan bergingscapaciteit. Meer specifiek
worden in onderstaande resultaten het gecumuleerd totaal aantal
reinwaterbergingen per drinkwatermaatschappij weergegeven.
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Figuur 8 – Aantal reinwaterbergingen per drinkwaterbedrijf
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4.1.4. Beschikbare opslagcapaciteit reinwater
De key prestatie–indicator ‘Beschikbare opslagcapaciteit reinwater’ geeft de totale
beschikbare hoeveelheid opslagcapaciteit reinwater weer, uitgedrukt in kubieke
meter (m³). Het gemiddelde van de Vlaamse drinkwatersector aan beschikbare
opslagcapaciteit bedraagt 116.346 m³.
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Figuur 9 – Beschikbare opslagcapaciteit reinwater per drinkwaterbedrijf
4.1.5. Water effectief geleverd aan het systeem
‘Water supplied to the system’ of ‘Water effectief geleverd aan het systeem’ is
een key prestatie–indicator die tracht weer te geven hoeveel van het geleverde
water, daadwerkelijk wordt geleverd aan het systeem. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een specifieke formule, waarbij het beschikbare volume aan water
vanuit eigen productie wordt vermeerderd met het volume aan water dat
geïmporteerd wordt in het systeem en vervolgens verminderd met het volume
aan water dat geëxporteerd wordt uit het systeem. Ook deze key prestatie–
indicator wordt uitgedrukt in kubieke meter (m³), waarbij het gemiddelde van de
Vlaamse drinkwatersector 65.458.263 m³ bedraagt.
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Figuur 10 – Water effectief geleverd aan het systeem per drinkwaterbedrijf
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4.1.6. Beschikbare buffer uitgedrukt in aantal dagdelen ten opzichte van het
gemiddelde verbruik / de gemiddelde productie
Indien we de key prestatie–indicatoren ‘Beschikbare opslagcapaciteit reinwater
per drinkwaterbedrijf’ en ‘Water effectief geleverd aan het systeem per
drinkwaterbedrijf’ met elkaar in relatie brengen, wordt het mogelijk om een
indicatie te verkrijgen van de buffer uitgedrukt in het aantal dagdelen ten opzichte
van het gemiddelde verbruik / de gemiddelde productie. Hiervoor wordt volgende
formule toegepast:

Buffer uitgedrukt
in aantal dagdelen

=

Beschikbare opslagcapaciteit reinwater (m3)
Water effectief geleverd aan het systeem(m3)

x

365

Onderstaande figuur geeft aldus deze analyse weer per drinkwatermaatschappij,
waarbij de beschikbare opslagcapaciteit reinwater wordt gedeeld door het water
effectief geleverd aan het systeem.
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Figuur 11 – Buffer uitgedrukt in het aantal dagdelen ten opzichte van het
gemiddelde verbruik / de gemiddelde productie per drinkwaterbedrijf
Uit bovenstaande figuur valt op te merken dat deze buffer varieert van 0,38 dagen
tot 1,49 dagen, echter bedraagt dit een theoretische benadering, waarbij rekening
moet gehouden worden met seizoenschommelingen. AGSO Knokke–Heist en
I.W.V.A. beschikken over een hogere buffer ten gevolge van hun
seizoensgebonden karakter. Dit betekent dat, in de hypothetische situatie indien
er geen toevoer meer zou zijn, de drinkwatermaatschappijen gemiddeld 0,83
dagen dit probleem kunnen ondervangen. Aangezien I.W.V.B. niet beschikt over
opslagcapaciteit worden zij niet mee in rekening gebracht. Voor wat betreft
Vivaqua was geen data beschikbaar, waardoor zij evenzeer niet worden
meegerekend.
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4.1.7. Gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes per materiaaltype t.o.v. totaal
aantal meter leiding
Met deze key prestatie–indicator trachten we meer inzicht te verwerven in de
ouderdom van het netwerk van een drinkwatermaatschappij. Naar analogie met
key prestatie–indicator 4.1.1, wordt ook voor deze key prestatie–indicator een
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verschillende leiding types, namelijk
‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ en anderzijds tussen de verschillende
materiaaltypes, namelijk vezelcement, sidero–cement, grijs gietijzer, nodulair
gietijzer PE, PVC en staal.
Opnieuw worden voor de leidingtypes ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ door
de verschillende drinkwatermaatschappijen verschillende definities gehanteerd,
analoog als in key prestatie–indicator 4.1.1. Wederom zal het hanteren van een
verschillende definitie omtrent ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ kan aanleiding
geven tot licht afwijkende resultaten bij het onderling vergelijken van de
drinkwatermaatschappijen. Opnieuw werd in samenspraak met de werkgroep
beslist om tevens een algemene key prestatie–indicator te definiëren om een
vergelijkende basis te kennen, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt in
leidingtype, dan wel het materiaaltype. De betreffende prestatie–indicator geeft
met andere woorden de gemiddelde leeftijd van alle leidingstypes weer per
materiaaltype, berekend ten opzichte van het totaal aantal meter leiding.
Om de leeftijd van een leiding in kaart te brengen, werd gebruik gemaakt van
verschillende leeftijdsklassen, waarbij telkens het midden van elke klasse werd
beschouwd als de leeftijd van de leiding. Hoe ouder de leidingen, hoe groter het
interval waarvoor de verschillende klassen worden gedefinieerd. In onderstaande
tabel worden de verschillende klassen gedefinieerd, alsook de bijhorende leeftijd
uitgedrukt in jaren.

Klasse
Leeftijd (jaar)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2000
–2009

1990 –
1999

1980 –
1989

1970 –
1979

1960 –
1969

1950 –
1959

1900 –
1949

1

2

3

4

5

6

7

12

22

32

42

52

62

92

Tabel 2 – Indeling leeftijdsklassen en bijhorende leeftijd, uitgedrukt in jaren
De drinkwatermaatschappijen hebben voor de verschillende leidingtypes, alsook
materiaaltypes het aantal meter leiding per leeftijdsklasse opgedeeld, waardoor
het mogelijk wordt om, na deling door het totaal aan meter leiding, een zicht te
krijgen op de gemiddelde leeftijd van het netwerk, waarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen het materiaaltype.
De technische levensduur van elke materiaalsoort wordt gestandaardiseerd voor
alle drinkwatermaatschappijen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
gestandaardiseerde technische leeftijden van de Europese Benchmarkoefening
(vezel– en sidero–cement – 85 jaar, grijs en nodulair gietijzer – 90 jaar, PE – 70 jaar,
PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar). Bepaalde materiaaltypes worden onder een zeer
ruime noemer genomen en zijn niet afgetoetst aan het Vlaamse landschap, zoals
reeds eerder vermeld (zie 4.1.1). Het vastleggen van de referentieleeftijd kan als
iteratief proces worden beschouwd doorheen de jaren. Op basis van de
gedetailleerde resultaten die bekomen worden bij de drinkwatermaatschappijen,
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is het mogelijk om bij een volgende benchmarkoefening de referentieleeftijden
verder aan te passen aan de Vlaamse situatie. De referentieleeftijden kunnen
immers varieren bijvoorbeeld in functie van ondergrond, kwaliteit van het
drinkwater, druk (en drukvariaties) in de leidingen. Volgende formule wordt
gehanteerd bij het berekenen van deze prestatie–indicator:

Gemiddelde leeftijd van
alle leidingtypes per
materiaaltype (jaar)

=

Lengte van alle leidingtypes in materiaaltype X,
gewogen naar leeftijdsklasse (m x jaar)
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Figuur 12 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
vezelcement per drinkwaterbedrijf
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Figuur 13 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
sidero–cement per drinkwaterbedrijf
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Figuur 14 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
grijs gietijzer per drinkwaterbedrijf
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Figuur 15 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
nodulair gietijzer per drinkwaterbedrijf
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Figuur 16 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
PE per drinkwaterbedrijf
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Figuur 17 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
PVC per drinkwaterbedrijf
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Figuur 18 – Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal
staal per drinkwaterbedrijf
In bovenstaande figuren kan worden geconcludeerd dat de gewogen gemiddelde
leeftijd in het Vlaamse drinkwaterlandschap sterk varieert per matieraaltype:
—— Vezelcement: 48,25 jaar;
—— Sidero–cement: 59,65 jaar;
—— Grijs gietijzer: 61,75 jaar;
—— Nodulair gietijzer: 23,95 jaar;
—— PE: 11,80 jaar;
—— PVC: 28,06 jaar;
—— Staal: 52,30 jaar.
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Op bovenstaande figuren is duidelijk waar te nemen dat zowel vezelcement,
sidero–cement, grijs gietijzer als staal eerder als gemiddeld oudere materialen
kunnen worden beschouwd. Echter, wanneer we deze cijfers vergelijken met de
technische referentieleeftijd van elke materiaalsoort, merken we op dat geen
enkel gewogen gemiddelde de referentieleeftijd overschrijdt. Aangezien er in
bovenstaande resultaten over gewogen gemiddeldes wordt gesproken, zijn er
uiteraard leidingsegmenten die wel over een leeftijd beschikken, die hoger is dan
de technische referentieleeftijd. Deze relatie wordt zichtbaar in de key prestatie–
indicator ‘% van het bestaande netwerk dat ouder is dan de technische
referentieleeftijd’ (zie figuur 36 t.e.m. 41).
In tegenstelling tot vezelcement, sidero–cement, grijs gietijzer en staal,
beschikken de materialen PVC en PE eerder over een gemiddeld jongere leeftijd.
Dit kan te wijten zijn aan enerzijds het feit dat drinkwatermaatschappijen
investeringen hebben uitgevoerd in de periode 1970–1985, waar in eerste
instantie PVC een populair product was, gevolgd door PE. Anderzijds kan dit het
gevolg zijn van het feit dat de eerste generatie van PVC–leidingen veel last had van
breuken over de lengte van de leiding door een slechte samenstelling van de
polymeren (structuurzwakte), waardoor bijkomende investeringen (vroegtijdig
vervangen van PVC–leidingen) noodzakelijk waren en dit tevens zorgt voor een
jongere leeftijd van het netwerk in PVC.
Verder in dit rapport wordt tevens deze gewogen gemiddelde leeftijd in relatie
gebracht met de referentie–leeftijd per materiaaltype, zodat het mogelijk wordt
om na te gaan of een drinkwaterbedrijf eerder beschikt over een oudere netwerk,
dan wel een jonger netwerk (SNAX).
4.1.8. Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken bij alle leidingtypes
per materiaaltype t.o.v. totaal aantal meter leiding
Deze key prestatie–indicator tracht na te gaan wat de som bedraagt van alle
uitgevoerde herstellingen van spontane lekken en breuken voor alle leiding types,
opgedeeld per materiaaltype. Ondanks dat deze prestatie–indicator als high wordt
gemarkeerd, is het niet mogelijk voor alle drinkwatermaatschappijen om de
gevraagde data aan te leveren. De prestatie–indicator wordt als volgt berekend:
Aantal herstellingen van
alle leidingtypes in
materiaaltype X per km
leiding (aantal/km)

∑ Uitgevoerde herstellingen van alle leidingtypes
in materiaaltype X

=

Totale lengte van alle leidingtypes in materiaaltype X (km)
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Figuur 19 – Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle
leidingtypes in materiaal cement (vezel– en sidero–cement) per km leiding
54

aantal/km

0,10
0,08
0,07

0,07

0,06
0,05
Data onbeschikbaar

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

0,04
0,03

0,05

0
AGSO De Water–
Knokke–
groep
Heist

Farys

I.W.V.A.

I.W.V.B.

Pidpa

Data onbeschikbaar per materiaaltype

0,09

0,09

Vivaqua

gemiddelde
= 0,06
0,05

Water–
link

0

Data onbeschikbaar per materiaaltype

Figuur 20 – Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle
leidingtypes in materiaal gietijzer (grijs en nodulair gietijzer) per km leiding
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Figuur 21 – Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle
leidingtypes in materiaal PE per km leiding
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Figuur 22 – Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle
leidingtypes in materiaal PVC per km leiding
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Figuur 23 – Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle
leidingtypes in materiaal staal per km leiding
In bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de meeste spontane lekken/breuken
plaatsvinden bij leidingen in cement en gietijzer, terwijl bij staal, PVC–leidingen en
PE–leidingen het aantal eerder relatief klein is. Hierbij moet worden opgemerkt
dat deze resultaten slechts een foto–opname vormen van het jaar 2016. Het
hogere aandeel van spontane lekken/breuken bij leidingen in materiaaltype
cement en gietijzer kan mogelijks te wijten zijn aan het feit dat dit oudere
materiaaltypes betreffen of materiaaltypes die gevoeliger zijn aan trillingen en
verschuivingen in de ondergrond. Echter is het moeilijk om hier een gefundeerde
conclusie rond te formuleren daar er te weinig informatie ter beschikking is voor
deze benchmark om de resultaten in verband te brengen met andere relevante
data (bijvoorbeeld toevoegen van een tijdsdimensie voor wat betreft de breuk,
alsook het type ondergrond en de verkeersbelasting op deze ondergrond).
De resultaten met betrekking tot deze key prestatie–indicator kunnen tevens in
relatie worden gebracht met de prestatie–indicator die tracht een onderlinge
vergelijking te maken tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen voor wat
betreft de totale onderhoudskost en investeringskost van alle leidingtypes (zie
figuur 33 en 34). Per definitie zou daaruit moeten blijken dat de onderhoudskosten
voor leidingen in materiaal X, waarvoor heel wat lekken/breuken optreden, relatief
hoog moeten zijn.
4.1.9. Vervangingspercentage bij alle leidingtypes per materiaaltype t.o.v.
totaal aantal meter leiding
Deze key prestatie–indicator geeft in een percentage weer hoeveel leidingen
gedurende één jaar werden vervangen per type materiaal ten opzichte van het
totale leidingnet. Vervangen leidingen zijn leidingen die buiten dienst worden
gesteld en waarbij vervolgens een nieuwe leiding ernaast wordt geplaatst. Onder
vervangen leidingen worden ook verplichte verplaatsingen begrepen. Het plaatsen
van leidingen in verkavelingen wordt dan weer gezien als uitbreiding en niet als
vervanging. Naar analogie met de andere prestatie–indicatoren, wordt ook voor
deze key prestatie–indicator een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
verschillende leiding types, namelijk ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ en
anderzijds tussen de verschillende materiaaltypes, namelijk cement, gietijzer, PE,
PVC en staal. Verdere opsplitsing van het materiaaltype cement in vezelcement en
sidero–cement, alsook van gietijzer in grijs en nodulair gietijzer werd niet
weerhouden, daar alle nieuwe leidingen in gietijzer steeds nodulair gietijzer zijn en
alle nieuwe leidingen in cement zijn steeds sidero–cement.
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In samenspraak met de werkgroep werd beslist om tevens een algemene key
prestatie–indicator te definiëren om een vergelijkende basis te kennen, waarbij er
geen onderscheid wordt gemaakt in leidingtype, dan wel het materiaaltype.
Voor enkele drinkwatermaatschappijen was het niet mogelijk data aan te leveren
daar de huidige manier van registreren van leidingen in het GIS niet toelaat te
rapporteren over de leidingen die vervangen zijn in een bepaalde periode.
In eerste instantie wordt in onderstaande grafiek weergegeven hoeveel leidingen
gedurende één jaar werden vervangen ten opzichte van het totale leidingnet. Op
die manier wordt het mogelijk om deze waarden te vergelijken met het
gemiddelde opgenomen in de Europese benchmark.
Om het vervangingspercentage te berekenen wordt volgende formule
gehanteerd:

Vervangingspercentage (%)

=

Aantal vervangen leidingen in materiaaltype X (m)
Totaal aantal leidingen in materiaaltype X (m)
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Figuur 24 – Vervangingspercentage bij alle leidingtypes ten opzichte van het
volledige leidingnetwerk
In bovenstaande figuur is waar te nemen dat het jaarlijks vervangingspercentage
per drinkwatermaatschappij sterk verschilt en varieert van 0,54% tot en met
1,78%. Het gewogen gemiddelde vervangingspercentage van de Vlaamse
drinkwatersector bedraat 0,73% over alle leidingtypes en materiaaltypes heen.
Het vervangingspercentage lijkt eerder laag (het gemiddelde uit de Europese
benchmark bedraagt 1,46%, weliswaar in 2010), daardoor dreigen we in de
toekomst te evolueren naar een relatief ‘oud’ netwerk. De weergegeven
resultaten dienen aldus in een perspectief te worden geplaatst waarbij de lezer
begrijpt dat dit een momentopname van het jaar 2016 is.
Uit eigen publicaties van Aquaflanders blijkt dat de drinkwatersector een grote
investeringsgolf te wachten, de komende jaren wegens het einde theoretische
levensduur van de leidingen7.

7 2013 Aquarama, Concept van Asset Management toepassen op de drinkwaterleidingen, Boudewijn
Van De Steene
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Figuur 25 – Vervanging drinkwaterleiding wegens einde theoretische
levensduur; Bron: AquaFlanders
In onderstaande figuren wordt vervolgens dieper ingegaan op het type materiaal
dat vervangen wordt over de verschillende drinkwaterbedrijven heen. Deze KPI’s
worden berekend door steeds het aantal meter vervangen leiding van
materiaaltype X te delen door het totaal aantal meter beschikbare leiding in
materiaal type X in het drinkwaternetwerk.
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Figuur 26 – Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal cement
(vezel– en sidero–cement)
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Figuur 27 – Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal gietijzer
(grijs en nodulair gietijzer)
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Figuur 28 – Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal PE
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Figuur 29 – Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal PVC
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Figuur 30 – Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal staal
Uit bovenstaande figuren is op te merken dat, indien drinkwatermaatschappijen
vervangen doorvoeren, in de meeste gevallen vooral leidingen in cement (vezel– en
sidero–cement), gietijzer (grijs en nodulair) en in mindere mate staal worden
vervangen. Dit is niet onlogisch daar dit enerzijds eerder gemiddeld oudere
materialen zijn en anderzijds leveren deze materialen ook vaak problemen met
betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater, denk bijvoorbeeld aan de
bruinwaterproblematiek (grijs gietijzer). Het vervangen van leidingen is vaak het
gevolg van optredende slijtage of breuken, echter zitten noodgedwongen
verplaatsingen van leidingen ook vervat in voorgenoemde vervangingspercentages.
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4.1.10. Vervangingsinvesteringen/uitbreidingsinvesteringen met betrekking
tot leidingen/productie t.o.v. de totale investeringen
De volgende twee kritieke prestatie–indicatoren hebben als doel inzicht te creëren
op het percentage aan vervangings– en uitbreidingsinvesteringen ten opzichte van
het totaal aantal investeringen met betrekking tot leidingen (‘Toevoer’ en
‘Distributie’):
—— Vervangingsinvesteringen met betrekking tot alle leidingtypes t.o.v. de
totale investeringen;
—— Uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot alle leidingtypes t.o.v. de
totale investeringen.
Het hanteren van bovengenoemde kritieke prestatie–indicatoren zorgt ervoor dat
de som van de twee KPI’s steeds 100% is. Op die manier kan er inzicht worden
verworven in de vervangings– en uitbreidingsinvesteringen van alle leidingtypes.
Het begrip ‘investeringskost’ omvat alle kosten die gerelateerd zijn aan
uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Enkel de projecten die in
het huidige referentiejaar afgesloten zijn, gekapitaliseerd worden en waarvoor de
afschrijvingen in het huidige referentiejaar starten, worden in rekening gebracht.
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Figuur 31 – Percentage aan vervangings–/uitbreidingsinvesteringen met
betrekking tot alle leidingtypes t.o.v. de totale investeringen
In bovenstaande figuur valt waar te nemen dat het gros van de
drinkwaterbedrijven hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen doorvoert ten opzichte
van uitbreidingsinvesteringen, met uitzondering van Water–link. Het gewogen
gemiddelde percentage aan vervangingsinvesteringen en
uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot alle leidingtypes voor de Vlaamse
drinkwatersector bedraagt respectievelijk 75,42% en 24,58%.
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4.1.11. Standardized Average Age Index (SNAX)
De Standardized Average Age Index (SNAX)8 tracht na te gaan hoe oud/nieuw een
leidingnetwerk is. De technische levensduur van elke materiaalsoort wordt
gestandaardiseerd voor alle drinkwatermaatschappijen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de gestandaardiseerde technische leeftijden van de Europese
Benchmarkoefening (cement – 85 jaar, gietijzer – 90 jaar, 100 jaar, PE – 70 jaar,
PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar). De SNAX levert een getal tussen 0 en 1, waarbij
een SNAX van kleiner dan 0,4 staat voor een ‘gemiddeld nieuw netwerk’ en een
SNAX van groter dan 0,6 voor een ‘gemiddeld oud netwerk’. Voor een bepaalde
set leidingen kan de SNAX worden berekend met behulp van onderstaande
formule:

N

SNAX

=

∑

Lai

i=1

Aact,i
Aref,i

Waarbij de geïdentificeerde symbolen in de formule het volgende voorstellen:
i:

leidinggroep “i” (‘Toevoer’, ‘Distributie’, ‘Productie’);

N:

aantal leidinggroepen;

Lai:

aandeel van de lengte van leidinggroep “i” ten opzichte van de totale
lengte van het te evalueren distributienet (%);

Aact,i: actuele gemiddelde leeftijd van leidinggroep “i” (jaar);
Aref,i: referentieleeftijd van leidinggroep “i” (jaar). Hiervoor werd gebruikt
gemaakt van de gestandaardiseerde technische leeftijden van de
Europese Benchmarkoefening (vezel– en sidero–cement – 85 jaar, grijs en
nodulair gietijzer – 90 jaar, PE – 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar).
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Figuur 32 – Standardized Average Age Index (SNAX)
Uit bovenstaande figuur kunnen we concluderen dat geen enkel drinkwaterbedrijf
beschikt over een ‘gemiddeld oud netwerk’ en dat zelfs één drinkwaterbedrijf
beschikt over een ‘gemiddeld nieuw netwerk’. Ondanks het feit dat, uit ervaring
van eerdere projecten die KPMG heeft uitgevoerd binnen de nutssector, is
gebleken dat de gemiddelde leeftijd van assets op dit moment hoger is dan ooit
tevoren, kan er dus worden besloten dat het netwerk in het Vlaamse
drinkwaterlandschap relatief nieuw is, daar het verschil tussen de SNAX van de
zeven drinkwatermaatschappijen die net niet de grens van 0,40 behalen zeer
beperkt is, rekening houdend met het Europese gemiddelde van 0,48 en het
Vlaams gewogen gemiddelde van 0,48.

8 Prestatie–indicatoren en stuurparameters voor het distributienet. BTO rapport (2015)
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4.2. Kost/Opbrengst
Een tweede dimensie waarvoor prestatie–indicatoren werden gedefinieerd betreft
de prestatie–indicatoren met betrekking tot ‘Kosten/opbrengsten’. Ten einde
eenzelfde vergelijkingsbasis te verkrijgen is het noodzakelijk de begrippen
onderhoudskost en investeringskost duidelijk te gaan definiëren.
Onderhoudskosten kunnen worden gedefinieerd als zijnde alles wat er voor
zorgt dat de assets in dienst worden gehouden en de levensduur van de
assets wordt verlengd. Hierin zit zowel preventief, correctief als periodiek
onderhoud vervat. Het begrip ‘investeringskosten’ omvat alle kosten die
gerelateerd zijn aan uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen.
Enkel de projecten die in het huidige referentiejaar afgesloten zijn, gekapitaliseerd
(of geactiveerd) worden en waarvoor de afschrijvingen in het huidige referentiejaar
starten, worden in rekening gebracht.
Wat betreft de prestatie–indicatoren met betrekking tot ‘Kost/Opbrengst’ worden
enkel de rechtstreeks toewijsbare kosten meegenomen. Overhead gaan
toewijzen is sterk verschillend van de ene drinkwatermaatschappij tot de andere.
Er werd echter wel een extra veld voorzien in de registratietemplate, waarbij de
drinkwatermaatschappijen kort een toelichting kunnen geven omtrent overhead.
4.2.1. Totale onderhoudskost/investeringskost van alle leidingtypes t.o.v.
totaal aantal meter van alle leidingtypes
De eerste twee ‘Kost/Opbrengst’ key prestatie–indicatoren trachten een
onderlinge vergelijking te maken tussen de verschillende
drinkwatermaatschappijen voor wat betreft de totale onderhoudskost en
investeringskost van alle leidingtypes.
Om een vergelijkende basis te kennen worden de prestatie–indicatoren steeds
weg gedeeld door de totale lengte van het leidingnet voor alle materiaaltypes. Er
dient te worden opgemerkt dat de KPI wordt berekend ten opzichte van alle
leidingen en niet enkel ten opzichte van de nieuwe leidingen waarvoor
investeringen gebeurd zijn. Dit is ook de manier waarop deze werd gedefinieerd in
de werksessies, echter het definiëren van deze andere prestatie–indicator kan ook
relevant zijn, hiervoor ontbreekt de noodzakelijk data.
Om duidelijkheid te scheppen omtrent de begrippen onderhouds– en
investeringskosten, werden in samenspraak met de werkgroep de begrippen als
volgt gedefinieerd:
Onderhoudskosten
Alle kosten die gerelateerd zijn aan het in dienst houden van de assets, alsook het
potentieel verlengen van de assets, wordt begrepen onder onderhoudskosten.
Hierin zit zowel preventief, correctief als periodiek onderhoud vervat. Er wordt dus
enkel gebruik gemaakt van rechtstreeks toewijsbare kosten. Overhead gaan
toewijzen is sterk verschillend van de ene drinkwatermaatschappij tot de andere.
Mogelijke kosten die tot het begrip ‘onderhoudskost’ worden gerekend, zijn
weergegeven in de volgende, niet–limitatieve, lijst:
—— Toezicht;
—— Waterstalen;
—— Spoelen;
—— Nazicht WT, KB…;
—— Kathodische bescherming;
—— Arbeidsuren;
—— Materiaaluitrusting.
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Investeringskosten
Het begrip ‘investeringskost’ omvat alle kosten die gerelateerd zijn aan
uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Enkel de projecten die in
het huidige referentiejaar afgesloten zijn, gekapitaliseerd worden en waarvoor de
afschrijvingen in het huidige referentiejaar starten, worden in rekening gebracht.
Dit alles leidt uiteindelijk tot het definiëren van twee verschillende key prestatie–
indicatoren waarvoor de drinkwatermaatschappijen data hebben aangeleverd en
waarbij de resultaten gevisualiseerd worden in onderstaande grafieken:
1.

Totale onderhoudskost van alle leidingtypes ten opzichte van het totaal aantal
meter van alle leidingtypes per drinkwaterbedrijf;

Totale onderhoudskost per meter

2.

€
m

=

Totale onderhoudskost (€)
Aantal meter leiding (m)

Totale investeringskost van alle leidingtypes ten opzichte van het totaal aantal
meter van alle leidingtypes per drinkwaterbedrijf;

Totale investeringskost per meter

€
m

=

Totale investeringskost (€)
Aantal meter leiding (m))
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Figuur 33 – Totale onderhoudskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal aantal
meter van alle leidingtypes per drinkwaterbedrijf
Er dient te worden opgemerkt dat de opgenomen onderhoudskosten per
drinkwatermaatschappij kunnen verschillen, naargelang wat zij er onder begrijpen.
De gewogen gemiddelde onderhoudskost per lopende meter van de Vlaamse
drinkwatersector bedraagt 0,45 €/m. Het is echter wel mogelijk om de resultaten
met betrekking tot de onderhoudskosten in relatie te brengen met het aantal
herstellingen van spontane lekken en breuken. Per definitie zou een hoge
onderhoudskost gepaard moeten gaan met een hoog aantal aan spontane lekken
en breuken.
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Op bovenstaande figuur valt op te merken dat Vivaqua over een hoge
onderhoudskost per lopende meter beschikt. Op figuur 19 tot en met 23 is echter
terug te vinden dat Vivaqua niet beschikt over het aantal lekken/breuken per
materiaaltype, dan wel algemeen over alle materialen heen. Er zijn echter te veel
onbekenden om deze resultaten één op één in relatie te brengen tot het aantal
herstellingen van lekken/breuken.
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Figuur 34 – Totale investeringskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal aantal
meter van alle leidingtypes per drinkwaterbedrijf
De gewogen gemiddelde investeringskost per lopende meter bedraagt 1,51 €/m
voor de Vlaamse drinkwatersector. Opvallend is de hoge investeringskost per
lopende meter van Water–link ten opzichte van de andere
drinkwatermaatschappijen. Water–link opereert echter in een zeer verstedelijkt
gebied en kiest er bewust voor nodulair gietijzer aan te leggen omdat dit volgens
hen kwalitatiever is en de voorkeur geniet in een stedelijke omgeving. Om de
investeringskost per lopende meter uit te spreiden over de verschillende
materiaaltypes is additionele data noodzakelijk, die momenteel niet door alle
drinkwatermaatschappijen konden worden aangeleverd.
4.2.2. Totale Asset replacement investment per property
Deze prestatie–indicator is afkomstig van de European Benchmark, waarbij
property verwijst naar het aantal verbonden eigendommen. De prestatie–indicator
wordt berekend door de totale investeringskost aan leidingen te delen door het
totaal aantal wooneenheden. Aangezien zowel toevoerleidingen, als
distributieleidingen over aftakkingen beschikken, worden in deze kritieke
prestatie–indicator beide leiding types in rekening gebracht.

Asset replacement investment
per property
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Figuur 35 – Asset replacement investment per property per drinkwaterbedrijf
De gewogen gemiddelde asset replacement investment per property voor de
Vlaamse drinkwatersector bedraagt 30,17 euro per wooneenheid. In de Europese
benchmark bedraagt het gemiddelde met betrekking tot deze prestatie–indicator
35,00 euro per wooneenheid. Quasi alle drinkwaterbedrijven bevinden zich aldus
onder dit Europese gemiddelde op I.W.V.B. na (het verschil is echter zeer beperkt).
4.3. Effectiviteit
De dimensie ‘Effectiviteit’ tracht een inzicht te creëren in de effectiviteit van het
proces ‘Asset Management’. Het peilen naar het aantal meldingen rond
afwijkende kwaliteit/kwantiteit van het geleverde water, het aantal meldingen over
leveringsonderbreking, drukverlies, bruinwater of het aantal meldingen (van type
A, B of C) aan de toezichthouder kan helpen bij het creëren van inzichten rond de
effectiviteit van het proces. Daarenboven is effectiviteit sterk gerelateerd aan de
ouderdom van een bestaand netwerk. Daarom wordt tevens in kaart gebracht
welk percentage van het bestaande netwerk ouder is dan de technische
levensduur per materiaalsoort.
4.3.1. % van het bestaande netwerk dat ouder is dan de technische
levensduur per materiaal
De eerste prestatie–indicator rond ‘Effectiviteit’ handelt over het aandeel of
percentage van het bestaande netwerk dat ouder is dan de technische
levensduur. Voor deze eerste benchmarkoefening wordt als referentiejaar van het
betreffende materiaal gebruik gemaakt worden van de leeftijden die ook bij de
SNAX worden gehanteerd. Concreet wordt wederom gebruik gemaakt van de
gestandaardiseerde technische leeftijden van de Europese Benchmarkoefening
(vezel– en sidero–cement – 85 jaar, grijs en nodulair gietijzer – 90 jaar, 100 jaar, PE
– 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar). Er dient te worden opgemerkt dat deze
referentieleeftijd slechts een inschatting is. Bepaalde materiaaltypes worden
onder een zeer ruime noemer genomen en zijn niet afgetoetst aan het Vlaamse
landschap, zoals reeds eerder vermeld. Het vastleggen van de referentieleeftijd
kan als iteratief proces worden beschouwd doorheen de jaren. Op basis van de
gedetailleerde resultaten die bekomen worden bij de drinkwatermaatschappijen,
is het mogelijk om bij een volgende benchmarkoefening de referentieleeftijden te
gaan verfijnen.

AquaFlanders - Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven - Asset Management – December 2018

65

Onderstaande grafieken geven per materiaal weer welk aandeel van het bestaand
netwerk ouder is dan de vooropgestelde technische levensduur. Deze KPI werd
berekend ten opzichte van het aantal leiding materiaal in het desbetreffende
materiaal en niet in het totaal aantal leiding over alle materialen heen.

% aan leiding in materiaaltype X dat
ouder is dan technische levensduur
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=
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Figuur 36 – Percentage van het bestaande netwerk in vezelcement dat ouder
is dan de technische levensduur per drinkwaterbedrijf
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Figuur 37 – Percentage van het bestaande netwerk in sidero–cement dat
ouder is dan de technische levensduur per drinkwaterbedrijf
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Figuur 38 – Percentage van het bestaande netwerk in grijs gietijzer dat ouder
is dan de technische levensduur per drinkwaterbedrijf
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Figuur 39 – Percentage van het bestaande netwerk in nodulair gietijzer dat
ouder is dan de technische levensduur per drinkwaterbedrijf
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Figuur 40 – Percentage van het bestaande netwerk in PE dat ouder is dan de
technische levensduur per drinkwaterbedrijf
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Figuur 41 – Percentage van het bestaande netwerk in PVC dat ouder is dan
de technische levensduur per drinkwaterbedrijf
In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat geen enkel drinkwaterbedrijf
beschikt over stalen leidingtypes, waarvan de ouderdom de referentieleeftijd
overschrijdt.
Indien we de resultaten van deze key prestatie–indicator in relatie brengen tot de
key prestatie–indicator ‘SNAX’, wordt het mogelijk om dieper in te gaan op de
reden waarom zeven van de acht drinkwatermaatschappijen net niet de grens van
een ‘gemiddeld nieuwe netwerk’ behalen. Echter wensen we als voetnoot mee te
geven dat het verschil tussen de SNAX van de zeven drinkwatermaatschappijen
en de grens van een ‘gemiddeld nieuw netwerk’ quasi nihil is.
Zo blijkt uit bovenstaande grafieken dat de geïdentificeerde zeven
drinkwatermaatschappijen net niet het statuut van een ‘gemiddeld nieuw
netwerk’ behalen ten gevolge van hoofdzakelijk een verouderd gietijzeren netwerk
met daarbij gekoppeld een relatief beperkt verouderd cement netwerk.
4.3.2. Infrastructure Leakage Index (ILI)
Bij de berekening van de ILI worden de werkelijke jaarlijkse verliezen (= CARL,
current annual real losses) vergeleken met de onvermijdelijke jaarlijkse verliezen
(= UARL, unavoidable annual real losses). Bij de berekening van de onvermijdelijke
jaarlijkse verliezen worden de karakteristieken van het netwerk in rekening
gebracht. Het grote voordeel aan ILI is dat een benchmarking tussen exploitanten
mogelijk is. Zoals hiervoor reeds aangehaald, is dit minder evident bij de
traditionele technische performantie–indicatoren.
De ILI wordt als volgt berekend:

ILI

=

Werkelijke jaarlijkse verliezen
Onvermijdelijke jaarlijkse verliezen

De werkelijke jaarlijkse verliezen worden als volgt berekend:
Werkelijke jaarlijkse verliezen

= (18*Lm+0,7*Nc+25*Lc )*P
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Met:
1.

Lm: lengte van de leidingen;

2.

Nc: aantal aftakkingen;

3.

Lc: lengte van de verbinding tussen de leiding en de watermeter;

4.

P: gemiddelde druk bij de huisaansluiting.

De onvermijdelijke jaarlijkse verliezen worden als volgt berekend:

Onvermijdelijke
jaarlijkse verliezen

=

water effectief
geleverd aan systeem

–

(gefactureerde water + niet gefactureerd
geautoriseerd verbruik + niet
geautoriseerde verbruik + fout door
onnauwkeurigheid van de watermeters)

In onderstaande figuur worden de resultaten van de ILI per drinkwaterbedrijf
weergegeven.
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Figuur 42 – Infrastructure Leakage Index (ILI) per drinkwatermaatschappij
4.3.3. Resterende effectiviteitsindicatoren
Tot slot werden nog een aantal effecitiviteitsindicatoren gedefinieerd, die inzicht
moeten bieden hoe effectief het leidingnetwerk van de verschillende
drinkwatermaatschappijen is. Concreet werd een algemene prestatie–indicator
gedefinieerd die dieper ingaat op het aantal meldingen rond afwijkende kwaliteit/
kwantiteit van het geleverde water per 1000 wooneenheden. In één van de
werksessie werd door de werkgroep aangegeven, dat de eerste prestatie–
indicator reeds door de drinkwatermaatschappijen moet worden gerapporteerd.
Deze kritieke prestatie–indicator omvat zowel meldingen over
leveringsonderbreking, drukverlies als bruinwater (niet–limitatieve lijst). Ten einde
alle mogelijkheden op te nemen in de KPI, wordt naast kwaliteit ook gesproken
van kwantiteit.
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Bovendien werd door de werkgroep aangegeven om ook een specifieke prestatie–
indicator te definiëren waarbij enkel de meldingen over drukverlies of
leveringsonderbreking worden weergegeven (prestatie–indicator 2 uit
bovenstaande lijst). Daarnaast werd ook nog een prestatie–indicator gedefinieerd
die louter op de meldingen omtrent bruinwater ingaat. Per definitie gaan de
voorgenoemde KPI’s steeds terug te vinden zijn in de overkoepelende KPI ‘Aantal
meldingen rond afwijkende kwaliteit/kwantiteit van het geleverde water per 1000
wooneenheden’, de som zal echter niet geheel het resultaat van deze prestatie–
indicator weerspiegelen, daar er nog andere soorten meldingen kunnen optreden,
buiten meldingen over drukverlies, leveringsonderbreking en bruinwater.
Tot slot werd nog een laatste prestatie–indicator gedefinieerd, namelijk deze die
het aantal meldingen (van type A, B of C) aan de VMM per 1000 wooneenheden
weergeeft. Het type melding A, B of C is gerelateerd aan de ernstgraad van de
meldingen. Om een zelfde vergelijkingsbasis te verkrijgen wordt deze kritieke
prestatie–indicator weg gedeeld door het totaal aantal aftakkingen.
De resultaten met betrekking tot deze prestatie–indicatoren zijn echter niet van
voldoende kwaliteit om de resultaten weer te geven in dit rapport.
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5. Maturiteits–
model
Het doel van het maturiteitsmodel Aqua BPMM is het in kaart brengen van de
maturiteit van het proces ‘Asset Management’ voor de verschillende Vlaamse
drinkwaterbedrijven. In tegenstelling tot de prestatie–indicatoren uit vorig
hoofdstuk, beogen we met 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 volume,
doorlooptijd, kost of opbrengst.
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 zijn de stappen die een organisatie kan ondernemen om
een hogere maturiteit te realiseren? Een bijkomend voordeel van de kwalitatieve
benadering ten opzichte van de kwantitatieve, is de mogelijkheid om ook
organisationele aspecten (bijvoorbeeld de cultuur) in de analyse te betrekken.
Het maturiteitsraamwerk Aqua BPMM werd specifiek door KPMG ontworpen
voor de proces benchmark van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen. Initieel
werd dit model ontwikkeld voor het proces debiteurenbeheer en vervolgens
aangepast aan de noden van het proces ‘Asset Management’. Specifiek voor het
proces ‘Asset Management’, bestaat dit raamwerk uit 6 domeinen, waarbinnen
door KPMG 29 dimensies werden geïdentificeerd waarop de maturiteit van de
bedrijven werd beoordeeld.
Voor de beoordeling van de maturiteit van de bedrijven en de watersector in
zijn geheel, is het belangrijk om voor alle dimensies een zicht te hebben op
wat het minimum maturiteitsniveau is waaraan alle waterbedrijven zouden
moeten voldoen. Minimale niveaus voor de watersector werden vastgelegd voor
alle dimensies in samenspraak met de werkgroep ‘Benchmark’. Wanneer een
watermaatschappij zich voor één of meerdere dimensies onder het minimale
niveau bevindt, kan er over een tekortkoming gesproken worden.
Naast het minimale niveau, werd overkoepelend voor de watersector tevens
een ambitie maturiteitsniveau vastgelegd voor alle dimensies. Dit niveau geeft
weer waarnaar de watermaatschappijen idealiter wensen te evolueren. Merk
op dat dit ambitie niveau 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.
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De combinatie van een minimum –en ambitieniveau, in vergelijking met de eigen
score, maakt het voor de drinkwaterbedrijven mogelijk om verbeteropportuniteiten
te identificeren om en uiteindelijk hun procesmaturiteit te verbeteren.
De bevindingen met betrekking tot de maturiteit van het proces ‘Asset
Management’ worden in deze paragraaf op sectorniveau weergegeven.
Per domein wordt een grafiek getoond die de sectorscores weergeeft voor
alle dimensies binnen dat domein. Meer specifiek worden de sectorscores
weergegeven aan de hand van:
—— Het rekenkundig gemiddelde voor de sector;
—— De laagste toegekende score per dimensie (‘Minimum’);
—— De hoogste toegekende score per dimensie (‘Maximum’).
Deze scores worden afgezet tegenover het minimum vereiste niveau en het
ambitieniveau van de watersector, in de grafieken weergegeven door een
lichtgroene balk. Zo wordt zichtbaar op welke manier de watersector zich
verhoudt ten opzichte van het minimum vereist maturiteitsniveau voor een
dimensie en of er waterbedrijven zijn die een hogere maturiteitsscore halen dan
de ambitie van de watersector. Volgend op de grafiek worden de resultaten van
elke dimensie binnen dat domein afzonderlijk besproken.
Daarbij geeft KPMG ook steeds aanbevelingen per dimensie. Belangrijk
hierbij is te vermelden dat het aanbevelingen op het niveau van de Vlaamse
drinkwatersector, in zijn geheel, betreft. In wat volgt, wordt eerst de algemene
maturiteit over de verschillende domeinen heen besproken, alvorens in te gaan op
de verschillende specifieke domeinen en dimensies.
5.1 Overzicht
Alvorens de verschillende domeinen en dimensies afzonderlijk te bespreken,
vatten we de resultaten op het vlak van maturiteitsbeoordeling voor het proces
‘Asset Management’ in enkele overzichtelijke figuren samen.
5.1.1 Maturiteit per dimensie
Onderstaande ‘heat map’ geeft in één beeld de volledige analyse van alle
individuele bedrijven weer aan de hand van kleurencodes. Hierbij wordt groen
gebruikt voor de hogere niveaus van maturiteit, geel/oranje voor de middelste en
rood voor het laagste niveau van maturiteit. De resultaten zijn gesorteerd volgens
maturiteitsniveau van hoog naar laag, waarbij abstractie is gemaakt van de
individuele bedrijven. In onderstaande grafiek kunnen met andere woorden geen
individuele watermaatschappijen geïdentificeerd worden.
Bijkomend willen we wel opmerken dat, in tegenstelling tot de KPI rapportering,
IWVB hier niet als afzonderlijke entiteit is weerhouden aangezien de activiteiten
van IWVB door respectievelijk Farys en Vivaqua worden uitgevoerd. In verdere
analyses worden dus de resultaten voor de verschillende drinkwaterbedrijven
getoond.
Deze voorstelling geeft in één oogopslag een inzicht in deze domeinen waarin
voor de sector het grootste verbeterpotentieel kan worden teruggevonden. Op die
manier kan er reeds snel worden opgemerkt dat er nog ruimte voor verbetering
is in bijvoorbeeld ‘Improvement Project Management’, ‘Business case’,
‘Opvolging procesverbetering’, ‘Kennis over het proces – wat?’, ‘Documentatie
en gebruik lessons learned’, ‘Proces gebaseerde HRM’ en ‘Ontwikkeling van
de dienstverlening’. Anderzijds blijkt de sector een hogere graad van maturiteit
te hebben op het vlak van ‘Doel / Business context & strategische alignering’,
‘Review (analyse & zoektocht naar de problemen, implementatieplan)’,
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‘Aanpassing / Team (wie is verantwoordelijk voor wijzigingen)’, ‘Metrieken’
(met uitzondering van twee drinkwatermaatschappijen waarvoor nog een hoog
verbeterpotentieel mogelijk en noodzakelijk is), ‘Planning’, ‘Staffing’, ‘Externe
resources / Materialen’, ‘Kennis over het proces – Beheer’, ‘Skills & capabilities /
Verbetering / Training’ en ‘Operationele ondersteuning’.
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Figuur 43 – Analyse van de maturiteit per dimensie
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Maturiteit per domein
Wanneer we per domein de geaggregeerde gegevens bekijken, levert dit ons
onderstaande resultaten op. Ter interpretatie van onderstaande grafieken, dienen
volgende zaken in acht te worden genomen:
—— Het gemiddelde per domein is het rekenkundig gemiddelde van de scores
van alle bedrijven op alle dimensies die tot het domein in kwestie behoren;
—— Het minimum/maximum is in dit geval het gemiddelde van de laagste/
hoogste scores op alle dimensies binnen het domein;
—— Voor alle dimensies werd tevens een minimaal –en ambitieniveau bepaald.
Om dit op het niveau van het volledige domein te bepalen, werken we
andermaal met het gemiddelde van de minimale/ambitiescores per domein.
Aan de hand van een voorbeeld wordt deze methodiek geïllustreerd: voor
het domein ‘Procesverbetering’ werden de minimaal verwachte niveaus
voor de 8 onderliggende dimensies vastgelegd op 2–2–2–2–2–2–2–2, dus
16 in totaal. Het gemiddelde hiervan is dus 2, wat meteen de ondergrens
levert voor het volledige domein.
5
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1
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Ontwerp en
documentatie

Procesverbetering

Metrieken

Uitvoeders

IT
ondersteuring

Product
en dienstverlening

Overzicht procesmaturiteit
Verwacht

Minimum

Gemiddelde

Maximum

Figuur 44 – Overzicht procesmaturiteit per domein
In bovenstaande figuur valt meteen op dat voor alle domeinen de
gemiddelde scores binnen de verwachte waarden vallen, die door de
drinkwatermaatschappijen werden vooropgesteld. Echter merken we ook meteen
op dat de uitschieters, voor wat betreft het minimum, vaak zeer laag scoren en
dat er voor deze drinkwatermaatschappijen rond het proces ‘Asset Management’
nog aanzienlijke ruimte is voor verbetering, meer specifiek voor het domein
‘Metrieken’ is de kloof tamelijk groot, alsook voor ‘Product en dienstverlening’.
Onderstaand worden de verschillende dimensies per domein verder in detail
besproken. Voor de volgorde van bespreking van de verschillende dimensies,
hanteren we dezelfde volgorde als deze voor de processen ‘Nieuwe aftakkingen’,
‘Debiteurenbeheer’, ‘NRW’ en ‘Klachtenbehandeling’. Dit verhoogt de leesbaar–
en vergelijkbaarheid met voorgaande processen.
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5.2 Ontwerp & documentatie
Het domein ‘Ontwerp en documentatie’ peilt naar het definiëren, het in kaart
brengen, het up–to–date houden van en het communiceren over het proces
‘Asset Management’. Een matuur proces is een proces waarvan de beschrijving
beschikbaar en gedocumenteerd is, alsook waarvan beschreven staat welke
wetgeving een impact heeft op het proces, wat de policies en business rules
zijn en welke dienstverlening er aangeboden wordt. Een matuur proces is tevens
strategisch gealigneerd en wordt voldoende gecommuniceerd met andere
partijen, waarbij men zich bewust is van hoe het proces afhankelijk is van andere
departementen en processen. Volgende dimensies maken hier deel van uit:
—— Context & link met andere processen;
—— Doel / Business context & strategische alignering;
—— Ownership over het proces;
—— Documentatie en beheer procesdocumentatie (proces beschrijvingen,
wetgeving, etc.);
—— Modellering;
—— Communicatie over het proces – naar wie?;
—— Betrokkenheid van en communicatie met procesklant bij uitvoering.
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Figuur 45 – Maturiteit ‘Ontwerp & documentatie’
Bovenstaande figuur toont aan dat de Vlaamse drinkwatersector, op twee
dimensies na (‘Ownership over het proces’ en ‘Communicatie over het proces –
naar wie?’), voldoet aan de verwachtingen die aan de drinkwatersector worden
gesteld voor wat betreft ‘Ontwerp en documentatie’. De groene balk op de
grafiek verwijst immers naar het minimum– en ambitieniveau gedefinieerd door
de drinkwatersector. Met andere woorden haalt de drinkwatersector voor vijf
dimensies een score die gemiddeld op of boven de minimale verwachting
zit. Daarnaast valt ook de spreiding tussen de verschillende drinkwaterbedrijven
onderling sterk op. Voor alle 7 dimensies is er telkens één bedrijf dat slechts een
maturiteitsscore haalt van 1 of 2, terwijl anderzijds voor 6 van de 7 dimensies ook
steeds minstens één bedrijf een score behaalt van 4. Dit wijst er op dat er binnen
de drinkwatersector aanzienlijke verschillen zijn in maturiteit op het vlak van
‘Ontwerp en documentatie’ met betrekking tot het proces ‘Asset Management’.
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5.2.1 Context & link met andere processen

Beschrijving

Deze dimensie is sterk gelinkt aan de volgende dimensie, daar de context rond
het proces ‘Asset Management’ binnen een organisatie verhoogt naar mate ‘Asset
Management’ meer binnen de overkoepelende strategie van een organisatie
wordt opgenomen.
De dimensie ‘Context & link met andere processen’ gaat in eerste instantie na
in welke mate de verschillende activiteiten gerelateerd aan ‘Asset Management’
worden geanalyseerd en al dan niet met elkaar gealigneerd zijn, zoals
bijvoorbeeld de alignering tussen de onderhouds– of exploitatiediensten en de
investeringsdienst. Verder wordt nagegaan in welke mate de afhankelijkheden
worden geanalyseerd tussen de cross–organisationele processen en of er
wordt gekeken naar integratiemogelijkheden met bijvoorbeeld externe partijen.
Deze afhankelijkheden kunnen refereren naar documenten, informatie of
werk. Algemeen tracht deze dimensie na te gaan of er al dan niet een ‘Asset
Management’ beleid, strategie en doelstelling aanwezig is in de organisatie,
waardoor er een zekere gewaarwording wordt gecreëerd rond ‘Asset
Management’.

Bevindingen

Aanbevelingen

Liefst 6 van de 7 drinkwatermaatschappijen voldoen aan de verwachting voor de
sector (tussen niveau 2 en niveau 4). Het gemiddelde van de drinkwatersector
voor deze dimensie bevindt zich boven de absoluut minimale verwachting en
betreft 2,86 met een minimum van 1 en een maximum van 4. Ondanks het feit
dat de drinkwatersector voor deze dimensie voldoet aan de verwachting, is de
spreiding tussen de minimum en maximum waarde aanzienlijk, waardoor er
aanzienlijk verschillen zijn qua maturiteit op vlak van ‘Context & link met andere
processen’. Gegeven het ambitieniveau (niveau 4) is hier duidelijk nog ruimte tot
verbetering in de drinkwatersector, daar slechts twee drinkwaterbedrijven het te
ambiëren niveau halen.
Het proces ‘Asset Management’ is in de drinkwatersector vaak geen individueel
proces of dienst op zich, maar bestaat eerder uit verschillende processen/
activiteiten die gezamenlijk willen instaan voor een optimaal beheer van de
assets. Het begrip ‘Asset Management’ op zich is vaak niet opgenomen door
de drinkwatermaatschappijen en leeft bijgevolg niet in de organisatie, wat
niet impliceert dat zij geen activiteiten doorvoeren gerelateerd aan ‘Asset
Management’. Uit de interviews is namelijk gebleken dat er wel degelijk
vaak een wisselwerking plaatsvindt tussen de diensten verantwoordelijk voor
het investeringsprogramma, en de diensten die verantwoordelijk worden
geacht voor het onderhoudsprogramma. Deze wisselwerking impliceert
echter niet dat er reeds een duidelijke alignering plaatsvindt tussen zowel
het investeringsprogramma als het onderhoudsprogramma, waardoor een
afstemming over de TOTEX (CAPEX + OPEX) niet gebeurt. Bij één enkele
drinkwatermaatschappij is dit echter wel het geval.
Algemeen kan er worden besloten dat ‘Asset Management’ als begrip niet leeft
binnen de drinkwatersector, echter wel het concept en de daaraan gerelateerde
activiteiten. Hierdoor is de documentatie omtrent ‘Asset Management’
eerder beperkt. De gerelateerde activiteiten aan ‘Asset Management’ zijn
door de drinkwatermaatschappijen vaak wel gedocumenteerd en gekend
bij de desbetreffende medewerkers. Uitzonderlijk worden bij een aantal
drinkwatermaatschappijen de interacties tussen deze activiteiten duidelijk
beschreven aan de hand van een procesflow zodat het duidelijk wordt wat van
wie verwacht wordt en vooral wanneer. Men is zich aldus wel bewust van de
noodzakelijke informatie–uitwisseling met andere afdelingen, maar er is geen
sprake van een echt geïntegreerd ‘Asset Management’ systeem.
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Om tot een hogere graad van maturiteit te komen zouden de afhankelijkheden
verder kunnen worden geïdentificeerd en geïntegreerd. Een eerste stap hiertoe
betreft het definiëren en documenteren van een ‘Asset Management’ beleid,
strategie en doelstelling (missie, visie, waarden, strategische doelstellingen),
wat ook blijkt uit de enquête, waarbij dit vervolgens organisatie breed wordt
gecommuniceerd en gedragen door alle medewerkers van de organisatie, met in
het bijzonder het topmanagement. Op die manier wordt ‘Asset Management’ als
een formeel proces benoemd met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en
duiding van een overkoepelende flow waarin de interacties met andere afdelingen
worden opgenomen. In de volgende dimensie wordt er dieper ingegaan op het
‘Asset Management’ beleid, strategie en doestelling.
5.2.2 Doel / business context & strategische alignering

Beschrijving

Deze dimensie evalueert of er specifieke doelstellingen worden gedefinieerd
op procesniveau en/of op niveau van de uitvoerders met betrekking tot ‘Asset
Management’. Indien er doelstellingen rond het proces ‘Asset Management’
gedefinieerd zijn, wordt verder nagegaan of deze procesdoelstellingen uit
strategische doelstellingen en business objectieven zijn afgeleid. Ten slotte wordt
er ook gekeken of externe objectieven, van andere partijen, zijn opgenomen
in de eigen doelstellingen, zoals bijvoorbeeld doelstellingen gesteld door de
klant. Met andere woorden gaat deze dimensie na of de bovenbouw van ‘Asset
Management’ aanwezig is in de organisatie. Per definitie heeft deze betrekking
op alle componenten in het ‘Asset Management’ raamwerk Het is dergelijk ‘Asset
Management raamwerk, die tevens de strategische positionering van ‘Asset
Management’ binnen de organisatie definieert, waardoor ‘Asset Management’ als
een multidisciplinaire discipline binnen de organisatie wordt beschouwd.

Bevindingen

Alle drinkwatermaatschappijen voldoen aan de vooropgestelde verwachting van
de drinkwatersector (tussen niveau 2 en niveau 4), waardoor we kunnen stellen
dat de drinkwatersector goed scoort op deze dimensie. Het gemiddelde van
de drinkwatersector voor deze dimensie betreft 3,71, wat meteen de hoogste
score is binnen het domein ‘Ontwerp en documentatie’ en bij uitbreiding over alle
dimensies heen, met een minimum van 2 en een maximum van 4. Opmerkelijk is
dat zes van de zeven drinkwatermaatschappijen tevens het ambitieniveau (niveau
4) halen, waardoor het verbeterpotentieel binnen deze dimensie eerder beperkt
is en we kunnen stellen dat de strategische alignering van ‘Asset Management’
met de overkoepelende organisatiestrategie wel degelijk plaats vindt. Voor één
drinkwatermaatschappij kan het aangewezen zijn om deze dimensie verder te
onderzoeken zodat ook zij kunnen evolueren naar een hoger niveau.

Aanbevelingen

Wanneer we kijken naar de doelstellingen van de organisaties en de manier
waarop deze worden door vertaald naar het proces ‘Asset Management’,
merken we vaak dat drinkwatermaatschappijen klanttevredenheid, lage kosten,
timing en kwaliteit vaak naar voren schuiven als overkoepelende doelstelling
van het drinkwaterbedrijf. Echter, de aan het proces gestelde doelstellingen
vloeien niet steeds voort uit de strategische doelstellingen. Gedurende de
interviews kwam heel vaak naar voren dat er bepaalde doelstellingen worden
toegekend, zoals het vervangen van X–aantal kilometer leiding vezelcement.
Enkele drinkwatermaatschappijen hebben echter recentelijk hun overkoepelende
strategie geherformuleerd, waarbij zij het belang aan ‘Asset Management’
erkennen en dit hebben mee opgenomen in de overkoepelende strategie.
Dergelijke drinkwatermaatschappijen zetten een eerste goede stap om ‘Asset
Management’ op te nemen in gehele bedrijfsvoering van de organisatie. Door

AquaFlanders - Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven - Asset Management – December 2018

79

vervolgens deze overkoepelende strategie door te vertalen naar elke directie,
wordt steeds de component ‘ Asset Management’ mee opgenomen. Finaal
dient dit aanleiding te geven tot het definiëren van concrete ‘Asset Management’
doelstellingen per directie, waardoor de doelstellingen met betrekking tot ‘Asset
Management’ duidelijk gealigneerd zijn met de overkoepelende strategische
doelstellingen.
Zoals reeds aangegeven in de dimensie ‘Context & link met andere processen’
vormt het ‘Asset Management’ beleid, strategie & doelstellingen een belangrijk
onderdeel van de bovenbouw van ‘Asset Management’. Het hanteren en
documenteren van een ‘Asset Management’ beleid en een ‘Asset Management’
strategie (inclusief duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en ‘Asset
Management’ doelstellingen) zorgt ervoor dat er voldoende samenhang wordt
gecreëerd tussen de diverse componenten van het ‘Asset Management’
raamwerk.
Het ‘Asset Management’ beleid vertaalt de gegeven overkoepelende strategie
en de daar bijhorende doelstellingen van de organisatie naar een aantal ‘Asset
Management’ principes. In het ‘Asset Management’ beleid wordt tevens de scope
van ‘Asset Management’ voor een organisatie gedefinieerd, alsook de invulling
voor de onderneming hoe men ‘Asset Management’ en bij uitbreiding het begrip
‘assets’ definieert. Tot slot vormt het ‘Asset Management’ beleid de brug tussen
de overkoepelende bedrijfsstrategie en de ‘Asset Management’ strategie.
De ‘Asset Management’ strategie vertaalt vervolgens de ‘Asset Management’
principes in een ‘Asset Management’ missie, visie, strategische doelstellingen
en KPI’s. Het definiëren van de betrokken stakeholders, inclusief hun rollen
en verantwoordelijkheden, alsook het uittekenen van het ‘Asset Management’
raamwerk behoort tot de ‘Asset Management’ strategie. De ‘Asset Management’
strategie moet tevens aanleiding geven tot het faciliteren op een duurzame
wijze om ‘Asset Management’ te implementeren, op te volgen en continu te
verbeteren.
5.2.3 Owernship over het proces

Beschrijving

De dimensie ‘Ownership over het proces’ tracht na te gaan wie de
verantwoordelijkheid heeft omtrent het beheer van de proces assets. Zijn er
met andere woorden mensen verantwoordelijk gemaakt voor het up–to–date
houden hiervan. Dit kunnen de individuele uitvoerders van het proces zelf zijn, een
procesverantwoordelijke of een werkgroep. Daarnaast wordt geëvalueerd in welke
mate de verantwoordelijkheid over de proces assets voor de verantwoordelijke(n)
op de eerste plaats komt en of de verantwoordelijke op een voldoende hoog
niveau in de organisatie zit of een aanspreekpunt kent op voldoende hoog niveau
in de organisatie.

Bevindingen

Van alle waterbedrijven voldoen er drie drinkwatermaatschappijen niet aan de
verwachtingen voor de drinkwatersector (tussen niveau 3 en 4). Gemiddeld
scoort de sector 2,57, met een minimum van 2 en een maximum van 4. Zoals
reeds aangehaald betreft ‘Ownership over het proces’ de enige dimensie
waarvoor de gehele drinkwatersector niet voldoet aan de vooropgestelde
verwachtingen. Opvallend is tevens dat drie van de vier drinkwatermaatschappijen
die wel voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen, maar net het minimum
niveau (niveau 3) behalen. Gegeven het ambitieniveau (niveau 4) kunnen heel
wat drinkwatermaatschappijen nog bijkomende inspanningen leveren om te
evolueren tot een hoger niveau. Uit benchmarkoefeningen van andere processen
is nochtans gebleken dat wanneer niveau 3 wordt behaald, het vaak een kleine
inspanning vergt om te evolueren naar niveau 4 of zelfs 5, daar zodra een
proceseigenaar wordt aangeduid deze vaak beschikt over duidelijke taken en
verantwoordelijkheden gekoppeld aan het bijhorende proces.
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Aanbevelingen

Slechts één drinkwatermaatschappij heeft formeel de rol van ‘Asset Manager’
toegekend aan een medewerker. Echter is deze rol nog volledig in opbouw en
niet volledig operationeel. Verschillende drinkwatermaatschappijen zijn echter
wel bezig met het aanstellen van een ‘Asset Manager’, die zich overkoepelend
ontfermt over ‘Asset Management’ en bijgevolg de brug vormt tussen de
verschillende afdelingen in de vorm van een coördinerende rol. In de meeste
gevallen wordt ‘Asset Management’ momenteel opgenomen over verschillende
afdelingen heen. Door middel van verschillende formele overlegmomenten wordt
getracht om de link tussen de verschillende afdelingen te bewaren.
Om te kunnen spreken van een matuur beheer van de proces assets
is het belangrijk om de verschillende ‘Asset Management’ rollen en
verantwoordelijkheden, zoals gedefinieerd in het ‘Asset Management’
raamwerk van het IAM (Institute of Asset Management) te definiëren binnen
de organisatie. Deze moet niet enkel het aanspreekpunt zijn, maar moet ook de
verantwoordelijkheid krijgen om het proces en al zijn componenten te (laten)
definiëren, beschrijven, verbeteren en up–to–date te houden. Per definitie dienen
volgende rollen te worden geïdentificeerd en duidelijk te worden toegekend:
—— De Asset Owner is eigenaar van de assets en is verantwoordelijk voor het
bepalen van (strategische) doelstellingen. Verder beheert hij de financiële
zijde van de assets;
—— De Asset Manager krijgt een mandaat van de Asset Owner om de assets
op een optimaal mogelijke wijze te gaan beheren;
—— De Asset Operator is verantwoordelijk voor het uitoefenen van operationele
taken zoals installatie, onderhoud en gebruik. Deze taken kunnen eventueel
nog worden opgesplitst.
—— De Asset Design Lead dient de juiste keuzes te maken rond technische
standaarden met het oog op Total Cost of Ownership (TCO);
—— De Asset Analyst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van conditie–
en risico bepalingen voor alle assets die het meest relevant zijn tot de
serviceverlening naar de klant. Voor deze benchmark betreft het productie,
toevoer & opslag en distributie van drinkwater;
—— De Asset User is de effectieve gebruiker van de assets of het asset
portfolio.
Zodra de verschillende rollen in een ‘Asset Management’ organisatie werden
uitgewerkt, betreft het de aanbeveling om de verantwoordelijkheden voor de
verschillende rollen te definiëren met duidelijke functiebeschrijvingen waarin
specifieke ‘Asset Management’ taken worden opgenomen.
Belangrijke aanbeveling hierbij betreft de rol en verantwoordelijkheid van het
topmanagement, daar zijn eindverantwoordelijke zijn voor kwaliteit en veiligheid
en bijgevolg dus voor een succesvol ‘Asset Management’ in de organisatie. Het
topmanagement bepaalt de visie en doelstellingen omtrent ‘Asset management’
en voorziet de resources om deze doelstellingen te kunnen behalen.

AquaFlanders - Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven - Asset Management – December 2018

81

5.2.4 Documentatie en beheer procesdocumentatie

Beschrijving

Deze dimensie peilt naar de beschikbaarheid en het beheer van documentatie
omtrent ‘Asset Management’. Zowel de wetgeving, beleid, beslissingsregels,
dienstverlening, werkinstructies als metrieken komen hier aan bod. Een
organisatie is meer matuur in deze dimensie naar mate de aan ‘Asset
Management’ gerelateerde activiteiten steeds vollediger wordt beschreven. Er
wordt tevens gekeken of de procesbeschrijving de integratie met de afhankelijke
processen binnen en buiten de organisatie bevat. Daar waar de dimensie ‘Context
& link met andere processen’ tracht na te gaan of er al dan niet een ‘Asset
Management’ beleid, strategie en doelstelling aanwezig is, tracht deze dimensie
na te gaan of het ‘Asset Management’ beleid, strategie en doelstelling duidelijk
gedocumenteerd en beschreven is.

Bevindingen

Voor wat betreft de dimensie ‘Documentatie en beheer procesdocumentatie’
heeft de drinkwatersector zelf aangegeven een verwachting te hebben tussen
niveau 2 (minimum niveau) en niveau 4 (ambitieniveau). In bovenstaande figuur is
op te merken dat alle drinkwatermaatschappijen voldoen aan deze verwachting,
waardoor het gemiddelde van de drinkwatersector 2,71 bedraagt met een
minimum van 2 en een maximum van 4. Vier van de zeven drinkwaterbedrijven
behaalt een score van 3 of hoger, terwijl de overige drie drinkwaterbedrijven
een score behalen van 2 (minimum niveau). Wat betreft deze drie laatste
drinkwaterbedrijven is nog een verbeterpotentieel mogelijk naar de toekomst toe.

Aanbevelingen

Algemeen gesproken, beschikken de meeste bedrijven over minimaal een
zeer beperkte beschrijving van verschillende processen gerelateerd aan
‘Asset Management’, echter is dit veelal wel gedecentraliseerd en worden de
documenten niet noodzakelijk in relatie met elkaar gebracht. Zo zijn er vaak
heel wat processflows, werkinstructies en procedures beschikbaar en tevens
toegankelijk voor de betrokken medewerkers. Echter, in vele gevallen blijft de
beschrijving eerder beperkt tot specifieke deelaspecten.
Het duidelijk beschrijven en documenteren van een ‘Asset Management’
beleid en een ‘Asset Management’ strategie (inclusief duidelijke rollen en
verantwoordelijkheden en ‘Asset Management’ doelstellingen) zorgt ervoor dat er
voldoende samenhang wordt gecreëerd tussen de diverse componenten van het
‘Asset Management’ systeem en geeft een fysieke houvast aan de medewerkers
van de organisatie. Deze beschrijving omvat onder meer de ‘Asset Management’
missie, visie, strategische doelstellingen en KPI’s. Ook het definiëren van
de betrokken stakeholders, inclusief hun rollen en verantwoordelijkheden,
alsook het uittekenen van het ‘Asset Management’ raamwerk behoort tot deze
documentatie.
Bovendien worden investeringsbeslissingen vaak genomen op basis van
synergieën met andere nutsbedrijven of op basis van aanvoelen van de
lokale leidinggevenden en niet noodzakelijk op basis van objectieve criteria.
De aanbeveling luidt bijgevolg om ook duidelijk de ‘Asset Management’
beslissingscriteria, die de basis vormen voor het nemen van investerings– en
onderhoudsbeslissingen, te definiëren en documenteren.
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5.2.5 Modellering

Beschrijving

Deze dimensie gaat na of er een tekstuele en/of grafische beschrijving
beschikbaar is van het proces ‘Asset Management’. De notatie voor de
grafische beschrijving kan bedrijfsspecifiek, zijn of gebaseerd op een grafische
standaardnotatie zoals BPMN.

Bevindingen

De score voor deze dimensie is identiek aan deze van voorgaande dimensie.
Wederom heeft de drinkwatersector zelf aangegeven een verwachting te
hebben tussen niveau 2 (minimum niveau) en niveau 4 (ambitieniveau). Dit
betekent dat ook voor deze dimensie alle drinkwatermaatschappijen voldoen
aan deze verwachting, waardoor het gemiddelde van de drinkwatersector 2,71
bedraagt met een minimum van 2 en een maximum van 4. Vier van de zeven
drinkwaterbedrijven behaalt een score van 3 of hoger, terwijl de overige drie
drinkwaterbedrijven een score behalen van 2 (minimum niveau). Wat betreft deze
drie laatste drinkwaterbedrijven is nog een verbeterpotentieel mogelijk naar de
toekomst toe.

Aanbevelingen

Zoals reeds aangegeven zijn er vaak procesbeschrijving beschikbaar voor de
verschillende processen gerelateerd aan ‘Asset Management’. Voor die delen van
het proces die effectief beschreven zijn, wordt veelal een tekstuele beschrijving
gebruikt. Heel wat drinkwatermaatschappijen hanteren reeds wel een meer
visuele beschrijving (processflows) van de verschillende deelprocessen, weliswaar
zelden gebruik makend van een standaard notatie.
Indien de drinkwatersector nog beter wenst te scoren op deze dimensie, luidt
de aanbeveling om de beschrijving verder uit te breiden en niet te beperken tot
bepaalde (deel–)aspecten van het proces ‘Asset Management’. Zoals reeds eerder
gesteld, worden in een mature organisatie ook elementen zoals wettelijke criteria,
verantwoordelijkheden, KPI’s en de interactie met andere afdelingen/organisaties
beschreven, hetzij tekstueel, hetzij op een visuele manier. Een zeer mature
organisatie beschikte tevens over een internationale standaardnotatie zoals bv.
BPMN. Uiteindelijk dienen alle deelprocessen geïntegreerd te worden zodat een
overkoepelend ‘Asset Management’ proces kan worden bekomen.
5.2.6 Communicatie over het proces – naar wie?

Beschrijving

Bevindingen

Deze dimensie tracht na te gaan in welke mate de verschillende medewerkers
zich bewust zijn van ‘Asset Management’ en de manier waarop dit wordt
gecommuniceerd naar de brede organisatie. Onder andere de vraag wordt
gesteld naar wie er over de werking van het proces ‘Asset Management’ wordt
gecommuniceerd en of ook de ‘Asset Management’ strategie duidelijk wordt
toegelicht aan de medewerkers. Mogelijke doelgroepen voor communicatie over
het algemene procesverloop en eventuele aanpassingen kunnen de medewerkers
binnen ‘Asset Management’ zijn, de communicatie kan cross–departementaal
verlopen, cross–organisationeel (naar de VMM, concullega’s, aannemers, …), en/
of naar de klant.
Hoewel zes van de zeven drinkwatermaatschappijen voldoen aan de
verwachtingen gesteld door de drinkwatersector (tussen niveau 3 en niveau
5), betreft het gemiddelde van de drinkwatersector voor deze dimensie 2,86,
waardoor deze dimensie, net als ‘Ownership over het proces’, niet voldoet aan
de minimale verwachting van de drinkwatersector. Hierdoor kunnen we stellen
dat er voor deze dimensie nog heel wat verbeterpotentieel mogelijk is. Deze zes
drinkwaterbedrijven behalen namelijk allemaal een score van 3, wat nog steeds
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sterk onder het ambitieniveau is gesteld door de drinkwatersector (niveau 5). De
laagste score met betrekking tot deze dimensie bedraagt 2, terwijl het maximum
3 bedraagt.

Aanbevelingen

Sommige drinkwatermaatschappijen maken gebruik van een aantal duidelijk
gedefinieerde overlegmomenten, waarin topics over ‘Asset Management’
besproken worden. Vervolgens gebeurt de doorvertaling op graduele wijze dieper
in de organisatie. Afhankelijk van de grootte van het drinkwaterbedrijf gebeurt de
communicatie, al dan niet gestructureerd, via een formeel overleg of op informele
wijze ten gevolg van korte communicatielijnen. De communicatie omtrent
‘Asset Management’ is bovendien niet enkel mondeling, maar gebeurt vaak via
documentatie op een centrale server of intranet website. Bovendien valt op dat
deze communicatie bij de meeste bedrijven niet buiten de afdeling gaat, tenzij het
werkelijk grote wijzigingen aan het proces betreft.
In eerste instantie betreft het een algemene aanbeveling om alle stakeholders
(bijvoorbeeld medewerkers, klanten, gemeenten/steden, aandeelhouders, VMM,
…) met betrekking tot ‘Asset Management’ in kaart te brengen. Aansluitend
dienen de informatievereisten van alle stakeholders te worden geïdentificeerd
en geanalyseerd, zodat men kan opvolgen of er voldaan wordt aan de noden en
wensen van de stakeholders.
Een tweede aanbeveling betreft het opstellen van een communicatie– en
trainingsplan met betrekking tot ‘Asset Management’, waarbij presentatie– en
trainingsmateriaal ter beschikking wordt gesteld, aangepast aan de verschillende
stakeholders en medewerkers. Op die manier kan de ‘Asset Management’
strategie, het ‘Asset Management’ beleid en de noodzaak aan goede
datakwaliteit op gestructureerde en begrijpbare manier worden toegelicht aan alle
medewerkers, zodat ze duidelijk de impact van ‘Asset Management’ begrijpen
op hun dagdagelijkse activiteiten. Met behulp van sleutelboodschappen wordt
het mogelijk om de toegevoegde waarde van Asset Management te promoten
en begrijpelijk te maken voor de medewerkers en stakeholders. Bovendien kan
gebruik gemaakt worden van enkele concrete voorbeelden, succesverhalen of
negatieve resultaten ten gevolge van tekortkomingen in datakwaliteit. Belangrijk is
om steeds op frequente basis te communiceren naar de stakeholders.
Het is tevens belangrijk om duidelijk te communiceren over de rollen en
verantwoordelijkheden in het kader van ‘Asset Management’ en dit vanuit
de visie van de organisatie, zodat de medewerkers duidelijk hun eigen rol en
verantwoordelijkheid of bijdrage aan ‘Asset Management’ kennen en dit kunnen
kaderen in het ‘Asset Management’ raamwerk en de ‘Asset Management’
strategie van de organisatie.
5.2.7 Betrokkenheid van en communicatie met procesklant bij uitvoering

Beschrijving

Deze dimensie kan duidelijk in relatie worden gebracht tot bovenstaande
dimensie. Daar waar voorgaande dimensie tracht na te gaan in welke mate de
verschillende medewerkers zich bewust zijn van ‘Asset Management’ en de
manier waarop dit wordt gecommuniceerd naar de brede organisatie, peilt deze
dimensie naar de mate waarin gecommuniceerd wordt met betrekking tot ‘Asset
Management’, richting één specifieke doelgroep, namelijk de procesklant. In
dit geval verwijst de procesklant naar de gemeenten/vennoten en niet zozeer
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de particuliere eindklant. Een organisatie die minder matuur is op dit vlak
communiceert eerder reactief met de procesklant, waarbij de communicatie
enkel gebeurt over zaken waartoe de drinkwaterbedrijven verplicht zijn te
communiceren. Een hoge graad van maturiteit daarentegen gaat dan weer
gepaard met het proactief op de hoogte stellen van de procesklant over de
status van zijn dossier en eventuele proceswijzigingen. Tevens wordt gepeild
in welke mate er over de werking van het proces ‘Asset Management’ wordt
gecommuniceerd en of ook de ‘Asset Management’ strategie duidelijk wordt
toegelicht aan de procesklant.

Bevindingen

Slechts twee drinkwaterbedrijven voldoen niet aan de verwachting voor de
drinkwatersector (tussen niveau 3 en niveau 4). Gemiddeld scoort de sector
3,00 op deze dimensie, met een minimum van 2 en een maximum van 4.
Twee drinkwaterbedrijven behalen zelfs het vooropgestelde ambitieniveau
(niveau 4), waardoor er zeker nog verbeterpotentieel mogelijk is voor de andere
drinkwatermaatschappijen.

Aanbevelingen

Op basis van de doorgevoerde interviews kunnen we stellen dat de procesklant
eerder op periodieke wijze op de hoogte wordt gebracht met betrekking tot
‘Asset Management’. In de meeste gevallen worden ook steeds alle generieke
beslissingen rond het ‘Asset Management’ beleid ter goedkeuring voorgelegd aan
de procesklant. Uitzonderlijk vinden er proactieve communicaties plaats richting
de procesklant rond ‘Asset Management’.
Net zoals aanbevolen in voorgaande dimensie, betreft het een aanbeveling om
op frequente basis te communiceren naar de procesklant omtrent de ‘Asset
Management’ strategie en het ‘Asset Management’ beleid. Belangrijk is om op
deze communicatie sessies duidelijk het belang van ‘Asset Management’ te
duiden richting de procesklant.
5.3 Procesverbetering
Het domein ‘procesverbetering’ stelt de vraag hoe de organisatie omgaat
met procesveranderingen en/of –verbeteringen. Er wordt gepeild in welke
mate de organisatie een zoektocht naar bestaande problemen doorvoert,
wie de aanpassingen effectief doorvoert en welke middelen hiervoor
vrijgemaakt worden. Een ander aspect betreft de communicatie omtrent
procesverbeteringen en het al dan niet gebruik maken van externe partijen als
bron van informatie. Tot slot is ook de wijze waarop aan procesverbetering
wordt doorgevoerd en de opvolging ervan van belang. Volgende dimensies
maken hier deel van uit:
—— Review van het proces;
—— Opstellen van een business case;
—— Opvolging procesverbeteringen;
—— Aanpassing & team;
—— Improvement project methodologie;
—— Beschikbare middelen & resources;
—— Bron van informatie voor procesverbetering;
—— Communicatie over procesverbeteringen.
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Figuur 46 – Maturiteit ‘Procesverbetering’
Van de 8 dimensies in dit domein zijn er slechts 4 waarvoor het gemiddelde voor
de sector aan de minimaal verwachte waarden voldoet. Hieruit blijkt onmiddellijk
het verbeterpotentieel voor de sector wat betreft maturiteit met betrekking
tot procesverbetering. Procesverbeteringen aangaande het proces ‘Asset
Management’ vindt slechts sporadisch plaats, waardoor het doorvoeren van de
procesverbeteringen eerder ad–hoc gebeurt en niet volgens een gestructureerde
methode. Dit kan één van de verklaringen zijn waarom de drinkwatersector relatief
laag scoort op het doorvoeren van procesverbeteringen. ‘Asset Management’ is
tevens relatief nieuwe en de samenhang tussen alle processen en procedures
zijn nog niet steeds vastgelegd. Er is tevens niet steeds een beleid uitgeschreven
en geen verantwoordelijke aangesteld, waardoor het moeilijk wordt om ook al
specifieke verbeteringen door te voeren met betrekking tot ‘Asset Management’.
5.3.1 Review (analyse & zoektocht naar de problemen)

Beschrijving

De eerste dimensie binnen ‘Procesverbetering’ evalueert of ‘Asset Management’
frequent in vraag wordt gesteld, alsook de manier waarop dit gebeurt. Dit kan met
andere woorden reactief, ad hoc, periodiek of continu zijn.

Bevindingen

De dimensie ‘Review’ vormt één van de hoogst scorende dimensie binnen
het domein ‘Procesverbetering’. De vooropgestelde verwachting van de
drinkwatersector bedraagt minimaal niveau 2 en een ambitieniveau van 4. Uit de
figuur is af te leiden dat vijf van de zeven drinkwatermaatschappijen voldoen aan
de minimum verwachte waarden gesteld door de drinkwatersector, waardoor
het gemiddelde 3,14 bedraagt. De overige twee drinkwaterbedrijven scoren allen
een niveau 2. Gegeven het ambitieniveau (niveau 4), is er echter nog steeds een
verbeterpotentieel mogelijk.

Aanbevelingen

Het proces ‘Asset Management’ wordt algemeen gesproken niet vaak op formele
manier in vraag gesteld. Echter vinden bij heel wat drinkwatermaatschappijen
structurele overlegmomenten plaats tussen bijvoorbeeld uitvoerders (en
procesverantwoordelijke). Hierin wordt niet zozeer de nadruk op het proces
‘Asset Management’ gelegd, maar deze overlegmomenten vormen vaak de
bron voor het identificeren van on–the–job optimalisaties, tips en tricks, kleine
proceswijzigingen, optimaliseren van werkmethodes en optimalisaties met
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betrekking tot materialen. Bovendien is vaak niemand belast met de specifieke
taak om zich bezig te houden met verbeteringen aangaande ‘Asset Management’.
We kunnen dus stellen dat binnen de drinkwatersector, procesverbeteringen met
betrekking tot ‘Asset Management’ zeker op ad hoc basis worden geïnitieerd en
in sommigen gevallen ook periodiek gedurende structurele overlegmomenten. Bij
verschillende drinkwaterbedrijven is er eerder sprake van een reactieve aanpak,
waarbij verbeteringen slechts worden doorgevoerd nadat er zich (ernstige)
problemen hebben voorgedaan.
Het betreft een aanbeveling om het ‘Asset Management’ beleid en de ‘Asset
Management’ strategie (inclusief duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en
‘Asset Management’ doelstellingen) minstens op periodieke en gestructureerde
wijze te (her–)evalueren en nagaan of er al dan niet verbeteringen kunnen
aangebracht worden, zodat de samenhang tussen de diverse componenten van
het ‘Asset Management’ systeem steeds geborgd blijft.
5.3.2 Aanpassing / team (wie is verantwoordelijk)

Beschrijving

Met deze dimensie trachten we te achterhalen door wie de procesverbeteringen
worden geïnitieerd en doorgevoerd. Dit kan op individueel niveau gebeuren door
de procesuitvoerders van het proces, op een gecoördineerde manier binnen het
departement door departementale managers, over het ganse proces overheen
departementen door de proceseigenaar, of zelfs door een specifieke werkgroep
om verbeterdoelstellingen na te streven en door te voeren. Deze dimensie
vertoont bovendien een duidelijke link met de dimensie ‘Ownership over het
proces’.

Bevindingen

Binnen het domein procesverbetering is deze dimensie diegene met de hoogste
gemiddelde score, namelijk 3,43. Alle drinkwaterbedrijven voldoen tevens aan de
vooropgestelde verwachting van de drinkwatersector (tussen niveau 2 en niveau
4). Vier drinkwaterbedrijven behalen zelfs het ambitieniveau (niveau 4), waardoor
het verbeterpotentieel voor hen eerder beperkt is. Eén drinkwatermaatschappij
behaalt net de minimumscore waardoor het voor hen wel aangewezen is om de
voorgestelde aanbevelingen op te volgen.

Aanbevelingen

In sommige drinkwaterbedrijven worden procesverbeteringen al wel door
één verantwoordelijke gecoördineerd en duidelijk met de procesuitvoerders
gecommuniceerd. Echter blijft deze coördinatie vaak nog wel beperkt tot de eigen
afdeling (er wordt nog te vaak in silo’s gedacht en geoptimaliseerd). In de meeste
gevallen gebeuren de procesverbeteringen door departementale managers. Zoals
reeds eerder aangegeven beschikt slechts één drinkwatermaatschappij over een
‘Asset Manager’, die daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het beheren van de
procesassets.
Om duidelijk aan te geven wie verantwoordelijk is voor het doorvoeren van
procesverbeteringen kan gebruik gemaakt worden van een duidelijk beschreven
methodiek of procedure omtrent het doorvoeren van proceswijzigingen. In
dergelijke procedure dient bijgevolg duidelijk beschreven te staan hoe men
specifiek een verbeterinitiatief kan doorgeven en vooral aan wie (idealiter de
proceseigenaar), bijvoorbeeld via een periodiek werkoverleg. Het is uiteindelijk de
procesverantwoordelijke die bepaalt wie de proceswijziging moet doorvoeren en
hoeveel tijd/middelen hij daarvoor ter beschikking krijgt.
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5.3.3 Communicatie over procesverbeteringen

Beschrijving

Aansluitend aan de dimensie ‘Communicatie over het proces’, tracht deze
dimensie na te gaan in welke mate er gecommuniceerd wordt over doorgevoerde
procesverbeteringen. Communicatie over procesverbeteringen kan zich beperken
tot de interne wereld, zowel binnen het departement, als over de verschillende
departementen heen. Anderzijds kan de organisatie tevens met de externe
partijen communiceren, zowel naar VMM, andere watermaatschappijen, als naar
klanten. Met andere woorden tracht deze dimensie na te gaan in welke mate
wijzigingen aan bijvoorbeeld de ‘Asset Management’ strategie en het ‘Asset
Management’ beleid worden gecommuniceerd doorheen de organisatie.

Bevindingen

Voor wat betreft de dimensie ‘Communicatie over procesverbeteringen’
behalen alle drinkwaterbedrijven een score van 3, wat bijgevolg tevens het
gemiddelde is van de drinkwatersector. De vooropgestelde verwachtingen van de
drinkwatersector zijn echter gelegen tussen niveau 2 en niveau 4. Gegeven het
ambitieniveau voor deze dimensie (niveau 4), is er ook voor dit domein nog marge
tot verbetering.

Aanbevelingen

In de meeste gevallen zullen wijzigingen specifiek met betrekking tot ‘Asset
Management’ enkel aan de desbetreffende geïmpacteerde personen worden
gecommuniceerd. In sommige gevallen tracht men ook reeds verder te gaan
door een algemene communicatie te voorzien aan de hand van een nieuwsbrief
of intranet communicatie. Echter is het moeilijk hierop te capteren of deze
communicatie daadwerkelijk wordt gelezen.
Zoals reeds aangehaald betreft het een aanbeveling om een communicatie– en
trainingsplan met betrekking tot ‘Asset Management’ op te stellen, waarbij
presentatie– en trainingsmateriaal ter beschikking wordt gesteld, aangepast aan
de verschillende stakeholders en medewerkers. Op die manier kan de ‘Asset
Management’ strategie, het ‘Asset Management’ beleid en de noodzaak aan
goede datakwaliteit op gestructureerde en begrijpbare manier worden toegelicht
aan alle medewerkers, zodat ze duidelijk de impact van ‘Asset Management’
begrijpen op hun dagdagelijkse activiteiten. Dit is echter geen eenmalige activiteit
en dient te worden herhaald, elke keer wanneer zich een grote proceswijziging
voordoet. In dergelijk geval kan er een specifieke aandacht uitgaan naar de
doorgevoerde wijzigingen. Een mature organisatie zorgt ook voor communicatie
naar externe stakeholders en procesklanten, waarbij de communicatie zowel over
geplande veranderingen, tussentijdse statussen als doorgevoerde verbeteringen
kan gaan.
5.3.4 Resources (uitrol van de procesverbeteringen)

Beschrijving

Deze dimensie gaat na of er middelen worden vrijgemaakt voor het doorvoeren
van procesveranderingen, zowel wat betreft tijd, mensen als financiële middelen.
Bij een lage maturiteit krijgen uitvoerders geen specifieke tijd toegewezen voor
het doorvoeren van veranderingen en gebeuren deze voornamelijk on–the–job.
Een hoge maturiteit wordt toegekend wanneer de organisatie een afzonderlijke
werkgroep heeft opgericht (met of zonder specialisten in procesverbetering) om
de procesverbetering door te voeren en op te volgen.

Bevindingen

De vooropgestelde verwachting van de drinkwatersector met betrekking tot
deze dimensie is zeer laag, namelijk tussen niveau 2 en niveau 3. Desalniettemin
voldoen alle drinkwatermaatschappijen aan deze vooropgestelde verwachting.
Opmerkelijk is dat zelfs één van de drinkwatermaatschappijen beschikt over een
score 4, wat hoger is dan het gewenste ambitieniveau van de drinkwatersector.
Ook het gemiddelde van de drinkwatersector is hoger dan het minimum niveau
en bedraagt 2,71, met een minimum van 2 en een maximum van 4. Gegeven
de relatief lage ambitie van de drinkwatersector is het verbeterpotentieel met
betrekking tot deze dimensie eerder beperkt.
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Aanbevelingen

Wat betreft het inzetten van resources voor procesverbeteringen, geven
de meeste bedrijven aan dat het doorvoeren van procesverbeteringen vaak
afhankelijk is van de goodwill van de medewerkers. Bij vele bedrijven worden
procesverbeteringen, indien beperkt in omvang, on–the–job doorgevoerd.
Procesverbeteringen komen dus vaak bovenop de dagelijkse, operationele
activiteiten en dienen in de beschikbare (over–)uren te worden doorgevoerd. Er
worden ook zelden specifieke budgetten vrijgehouden om procesverbeteringen
door te voeren en er worden geen specifieke werkgroepen opgericht die zich
uitsluitend bezig houden met het doorvoeren van procesverbeteringen.
Om een hogere graad van maturiteit te behalen is het aangewezen om personeel
de nodige ruimte en budgetten te geven opdat ze op een optimale manier
procesverbeteringen zouden kunnen doorvoeren. Indien nodig kan het ook
aangewezen zijn om voor grotere procesverbeteringen een specifieke werkgroep
op te stellen die van hun operationele taken vrij zijn gemaakt. Uiteraard speelt de
grootte van het verbeteringsproject en van de afdeling, en met andere woorden
van het bedrijf, hierbij een belangrijke rol.
5.3.5 Improvement Project Management

Beschrijving

Binnen deze dimensie wordt het gebruik van een eventuele project methodologie
voor het doorvoeren van procesverbeteringen onder de loep genomen. Een
project methodologie beschouwt verschillende elementen zoals timing, budget,
team etc. bij het uitvoeren van de procesverbetering. Deze project methodologie
kan generiek zijn (Prince2, PMBOK, …), een eigen methodologie, of het kan een
specifieke improvement project management methodologie (Lean, Six Sigma, ...)
zijn. Ten slotte wordt ook nagegaan of er change management methodologieën
worden gehanteerd.

Bevindingen

Zes van de zeven drinkwatermaatschappijen scoren 2 op deze dimensie,
terwijl de overige drinkwatermaatschappij het gewenste ambitieniveau van
de drinkwatersector haalt (niveau 3). Het gemiddelde van de drinkwatersector
bedraagt aldus 2,14 en is dus hoger dan het vooropgestelde minimum.
Wederom, gegeven de relatief lage ambitie van de drinkwatersector, is het
verbeterpotentieel met betrekking tot deze dimensie eerder beperkt. Daar reeds
één drinkwatermaatschappij het gewenste ambitieniveau heeft behaald is het
dus mogelijk voor de andere drinkwatermaatschappijen om ook tot dit niveau te
evolueren.

Aanbevelingen

Naar analogie met voorgaande dimensies, kunnen we stellen dat
procesverbeteringen aangaande het proces ‘Asset Management’ vooral ad
hoc en on–the–job gebeuren. Procesverbeteringen komen dus vaak bovenop
de dagelijkse, operationele activiteiten en dienen in de beschikbare (over–)
uren te worden doorgevoerd. Er zijn echter wel verschillen in aanpak merkbaar
tussen de verschillende drinkwaterbedrijven, maar algemeen gesproken wordt
er weinig gebruik gemaakt van een methodologische, systematische aanpak
van procesveranderingen. Met uitzondering van IT–matige projecten, wordt er
standaard geen gebruik gemaakt van een specifieke methodologie (planning,
deadlines, verantwoordelijkheden …) voor de uitvoering en opvolging van
veranderingstrajecten.
Het vormt bovendien geen ambitie van de drinkwatersector om proces
verbeteringen door te voeren volgens specifieke ‘improvement project
management’ methodologieën, zoals bijvoorbeeld Lean Six Sigma. Echter
wenst de drinkwatersector wel te evolueren naar het doorvoeren van
procesverbeteringen door middel van generieke project management
methodologieën (Prince2, PMBOK, …) of bedrijfseigen methodologieën.
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Uit de interviews is tevens gebleken dat voor sommige grote
veranderingstrajecten er wel gebruik gemaakt wordt van een specifieke
projectmethodologie. Voor grote veranderingstrajecten is het evenzeer raadzaam
om een veranderingsplan voor ‘Asset Management’ op te stellen, rekening
houdend met de lessons learned van reeds doorgevoerde veranderingstracjten.
Dit veranderingsplan dient ook transparant naar de stakeholders te worden
gecommuniceerd.
5.3.6 Business case

Beschrijving

Deze dimensie peilt naar het eventueel gebruik van een business case ter
onderbouwing van een uit te voeren verbeterproject. Het is mogelijk om een
verbeterproject puur kwalitatief (bijvoorbeeld optimaliseren van de doorlooptijd),
eerder gevoelsmatig te onderbouwen. Echter, een degelijke business case
houdt tevens rekening met een kwantitatieve beschrijving van het project, zowel
naar te verwachten voor– als nadelen, kosten en opbrengsten. Indien voor
verbeterinitiatieven degelijke business cases worden opgesteld, kunnen deze
worden gebruik voor het prioriteren van verbeterinitiatieven zowel binnen de eigen
afdeling, als over de afdelingen heen.

Bevindingen

Opvallend bij de analyse van deze dimensie, is het feit dat drie
drinkwatermaatschappijen een slechte score van 1 behalen, terwijl de
vooropgestelde minimale verwachting van de drinkwatersector niveau 2 bedraagt.
Bovendien behaalt geen één van de overige drinkwatermaatschappijen het
gewenste ambitieniveau (niveau 4), maar voldoen zij wel aan het minimumniveau
(niveau 2). Het gemiddelde van deze dimensie bedraagt bijgevolg 2,00 en is
dus gelijk aan het vooropgestelde minimum niveau. Gegeven het gewenste
ambitieniveau (niveau 4) is er voor wat betreft ‘Business case’ nog heel wat
marge tot verbetering.

Aanbevelingen

Het uitgangspunt van deze dimensie is niet dat er voor elke procesaanpassing,
hoe gering ook, gebruik dient te worden gemaakt van een volledig uitgewerkte
business case. Bedoeling is eerder om te peilen in welke mate er binnen het
bedrijf een algemene cultuur heerst om grotere procesaanpassingen op een
gestructureerde manier te onderbouwen en verder op te volgen. Hierbij wordt
er naar alle mogelijke procesverbeteringen gekeken en niet enkel naar IT–matige
aanpassingen, welke veelal wel op basis van een gedetailleerde business case
worden uitgewerkt.
De onderbouwing van een uit te voeren project dient hierbij verder te gaan dan
een louter gevoelsmatige validatie van een nood. Uit de analyses is gebleken
dat de meeste drinkwatermaatschappijen zich beperken tot een kwalitatieve
beschrijving van door te voeren verbeterinitiatieven, vaak met in begrip van
van scenario analyses. Het verdient de aanbeveling meer te gaan naar een
uitgewerkte, gestructureerde en becijferde business case (voor de grote
verbeterinitiatieven). Een dergelijke business case biedt immers een houvast voor
de verdere opvolging van het project tijdens en na de uitvoering. Bovendien wordt
het op die manier mogelijk om verschillende projecten met elkaar te vergelijken,
af te wegen en prioriteiten te leggen, zowel binnen de eigen afdeling, als over
verschillende afdelingen heen.
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5.3.7 Opvolging procesverbetering

Beschrijving

Binnen deze dimensie wordt nagegaan of en op welke manier het doorvoeren
van procesverbeteringen wordt opgevolgd. In eerste instantie wordt
nagegaan of er voor het uitvoeren van procesverbeteringen doelstellingen
(kwantitatief of kwalitatief) zijn gedefinieerd waartegen men de initiatieven
kan opvolgen. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze al dan niet voor verdere
opvolging worden gebruikt door de drinkwaterbedrijven en in welke mate er
corrigerende maatregelen worden genomen gedurende het uitvoeren van een
procesverbetering.
Deze dimensie is sterk gerelateerd aan voorgaande dimensie en scoort ook
opvallend minder positief. Vijf van de 7 drinkwatermaatschappijen scoren 2 op
deze dimensie, terwijl één drinkwatermaatschappij zelfs niet voldoet aan de
minimale vooropgestelde verwachtingen (tussen niveau 2 en niveau 5) en een
score 1 behaalt. Het gemiddelde van de drinkwatersector bedraagt 2,00, wat
net overeenkomt met het vooropgestelde minimum niveau. Gegeven het hoge
ambitieniveau (niveau 5) is er voor de drinkwatersector nog heel wat inspanning
vereist om tot dit niveau te evolueren.
De bevindingen met betrekking tot de opvolging van procesverbeteringen
sluiten in grote mate aan met deze van de voorgaande dimensie rond
het gebruik van een objectieve business case. Globaal genomen worden
doorgevoerde procesaanpassingen vaak wel kwalitatief opgevolgd, echter beperkt
kwantitatief. Eén van de drinkwatermaatschappijen hanteerde zelfs KPI’s om de
procesaanpassingen kwantitatief op te volgen.
Indien de drinkwatersector op dit vlak meer wil leren en toekomstige,
significante procesverbeteringen beter wil begeleiden, is het in de eerste
plaats nodig om doelstellingen en metrieken te definiëren om de opvolging van
procesverbeteringen mogelijk te maken. Vervolgens dienen deze ook te worden
opgevolgd, zodat kan nagegaan worden of gedefinieerde procesverbeteringen
de vooropgestelde resultaten behalen. Indien dit niet het geval is, kan tijdig
bijgestuurd worden, waar nodig en mogelijk en kan zelfs worden beslist om een
procesverbetering terug te draaien.
5.3.8 Informatie om tot procesverbetering te komen

Beschrijving

De dimensie ‘Informatie om tot procesverbetering te komen’ peilt naar de
partijen die worden geraadpleegd of input kunnen geven om te komen tot
verbeterinitiatieven. De verschillende partijen die voor input kunnen zorgen voor
mogelijke procesverbeteringen zijn de procesuitvoerders, andere afdelingen,
externe stakeholders (VMM, concullega’s, …) of procesklanten.

Bevindingen

Wat betreft de dimensie ‘Informatie om tot procesverbetering te komen’
behalen vier van de zeven drinkwaterbedrijven een score van 3, wat tussen
de vooropgestelde verwachtingen van de drinkwatersector gelegen is (tussen
niveau 2 en niveau 4). Twee drinkwaterbedrijven behalen zelfs het vooropgestelde
ambitieniveau (niveau 4), terwijl de overige drinkwatermaatschappij maar nipt het
minimum niveau behaalt. Hierdoor komt het gemiddelde van de drinkwatersector
neer op 3,14, met aldus een minimum niveau van 2 en ambitieniveau van 4. Het
verbeterpotentieel met betrekking tot deze dimensie is aldus eerder beperkt.
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Aanbevelingen

Informatie om tot procesverbetering te komen rond het proces ‘Asset
Management’ wordt veelal aangebracht door de procesuitvoerders binnen de
eigen afdeling. Om echter ook alle informatie te kunnen capteren die van belang
is voor het proces ‘Asset Management’, betreft het een eerste aanbeveling
om alle stakeholders (bijvoorbeeld medewerkers, procesklanten, gemeenten/
steden, aandeelhouders, VMM, …) met betrekking tot ‘Asset Management’
in kaart te brengen zodat gericht informatie om tot procesverbeteringen te
komen kan worden verzameld. Verschillende drinkwatermaatschappijen maken
tevens gebruik van structurele overlegmomenten om informatie te verzamelen
rond potentiële procesverbeteringen. Ook klantenbevragingen of negatieve
klantenenquêtes vormen vaak een bron van informatie om wijzigingen aan het
proces door te voeren en om op structurele wijze vervolgens de gepaste acties te
ondernemen.
Het verdient dan ook aanbeveling om er op een gestructureerde manier voor
te zorgen alle belanghebbenden met betrekking tot ‘Asset Management’ input
kunnen geven. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een periodiek intern
overleg te houden, of door structureel input te vragen aan de geïdentificeerde
stakeholders.
5.4 Metrieken
Het domein betreffende metrieken evalueert de bepaling van key prestatie–
indicatoren en hoe de organisatie ermee omgaat. Hierbij wordt bekeken of
er prestatie–indicatoren werden gedefinieerd, en hoe de definitie ervan tot
stand kwam. Daarnaast zal dit domein peilen naar de documentatie van KPI’s
en of deze indicatoren regelmatig geüpdatet worden. Essentieel is ook of de
gedefinieerde en gedocumenteerde indicatoren effectief aangewend worden om
de proces performantie beter te begrijpen en te verbeteren. Volgende dimensies
maken hier deel van uit:
—— Definitie van metrieken;
—— Beheer van metrieken;
—— Gebruik van metrieken.
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Figuur 47 – Maturiteit ‘Metrieken’
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Wanneer we naar bovenstaande grafiek kijken, merken we direct dat de
drinkwatersector op het domein ‘Metrieken’ ondermaats presteert in vergelijking
met de verwachte minimale scores. Meteen valt ook de relatief grote spreiding
op tussen de hoogste en laagste scores. Hoewel er uitschieters zijn die beter
presteren, lijkt er op sectorniveau zeker en vast nog ruimte voor verbetering op
alle dimensies binnen het domein ‘Metrieken’.
Alvorens elke dimensie afzonderlijk te bekijken dienen reeds voorafgaand
enkele aanbevelingen met betrekking tot data en datakwaliteit omtrent ‘Asset
Management’ te worden toegelicht. In het ‘Asset Management’ raamwerk vormt
de component ‘Asset Informatie Management & Asset Data’ een belangrijke
input voor de gehele ‘Asset lifecycle’, de ‘Asset Management Plannen &
Besluitvorming’ en het ‘Risico Management’. Dit handelt over het registreren
en bijhouden van financiële, technische en operationele data om tijdige, volledige
en betrouwbare informatie voor de organisatie te bekomen. De doelstelling voor
asset intensieve organisaties met betrekking tot data op technisch assetniveau,
zoals geregistreerd in de technische databanken, bestaat er finaal in om niet
enkel te beschikken over technische data, maar ook over de operationele data
en financiële data voor elk type asset. Concreet wordt hierin alle data, informatie
en middelen (software, instrumenten, …), die binnen een organisatie bestaan
omtrent ‘Asset Management’, verzameld, alsook de methodieken en procedures
om data kwaliteitsanalyses en –optimalisaties uit te voeren, op te volgen en
continu te verbeteren.
Het betreft aldus een aanbeveling voor de verschillende drinkwatermaatschappijen
om in eerste instantie de gewenste asset data te identificeren, nodig om de
‘Asset Management’ analyses en rapporteringen (bijvoorbeeld over onderhoud
in het kader van de opgemaakte ‘Asset Management’ plannen) te kunnen
opmaken. Vervolgens dient te worden nagegaan of alle nodige masterdata in
de ERP–systemen al dan niet geautomatiseerd worden opgenomen en of deze
data beschikt over de gewenste kwaliteit, noodzakelijk voor verdere verwerking.
Indien dit laatste negatief wordt bevonden, dient de data te worden bijgewerkt
of aangepast. Belangrijk is om steeds de nieuwe registratievereisten in de ERP–
systemen te communiceren aan de betrokken medewerkers.
Het hanteren van volledige en geoptimaliseerde technische, operationele en
financiële data met betrekking tot assets zal de drinkwatermaatschappijen
ondersteunen om de gegevens om te zetten in concrete asset informatie door
middel van inzichten, algoritmen en tools. Door het op elkaar afstemmen van
financiële en technische gegevens zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om de
boekhoudkundige verwerkingen van operationele gegeven correct en transparant
te laten gebeuren.
5.4.1 Definitie

Beschrijving

Binnen deze dimensie wordt bekeken op welk niveau (departementaal of
procesniveau) de organisatie metrieken heeft gedefinieerd en in welke mate
KPI’s worden gedefinieerd overkoepelend op het ‘Asset Management’ kader
niveau. Vervolgens wordt ook gepeild naar de mate waarin deze KPI’s effectief
afgeleid zijn van de strategische doelstellingen van het bedrijf. Bijkomend wordt
geanalyseerd of eventuele best practices uit referentiemodellen, literatuur en/of
de watersector worden gehanteerd als inspiratiebron voor het definiëren ervan.
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Bevindingen

Opvallend voor deze eerste dimensie is de grote spreiding tussen bekomen
resultaten. Zo scoren van de drie van de zeven drinkwatermaatschappijen een
score 4 of hoger op deze dimensie, terwijl zelfs twee drinkwatermaatschappijen
een score 1 halen. Het vooropgestelde minimum en ambitieniveau van de
drinkwatersector bedraagt respectievelijk niveau 2 en niveau 4. Ondanks de
uiteenlopende resultaten bedraagt het gemiddelde van de drinkwatersector
2,86, wat dus nog binnen de aanvaarbare grenzen gelegen is. Voor enkel
drinkwatermaatschappijen is het verbeterpotentieel aldus zeer hoog en kan het
een aanbeveling zijn om te leren van de concullega’s die wil een hoge score
behalen.

Aanbevelingen

Een eerste belangrijke vaststelling is dat indien de drinkwatermaatschappijen
beschikken over key prestatie–indicatoren, deze vooral gericht zijn op het
rapporteren van context KPI’s, zoals volumes. Dergelijke metrieken zijn minder
gericht op het evalueren en verbeteren van het proces ‘Asset Management’ zelf,
daar ze niet sturend zijn. Uit de interviews is tevens gebleken dat er weinig KPI’s
worden bijgehouden, specifiek rond ‘Asset Management’, met uitzondering van
enkele drinkwatermaatschappijen.
Zoals reeds aangehaald in de dimensie ‘Doel / Business context & strategische
alignering’, dienen in eerste instantie de drinkwatermaatschappijen ‘Asset
Management’ te erkennen als discipline dat deel uitmaakt van de organisatie
en bijgevolg is opgenomen in de overkoepelende strategie. Door vervolgens
deze overkoepelende strategie door te vertalen naar elke directie, wordt steeds
de component ‘Asset Management’ mee opgenomen in de verschillende
directies. Finaal dient dit aanleiding te geven tot het definiëren van concrete
‘Asset Management’ doelstellingen per directie, waardoor de doelstellingen
met betrekking tot ‘Asset Management’ duidelijk gealigneerd zijn met de
overkoepelende strategische doelstellingen.
Dit zal aldus aanleiding geven tot het definiëren van een ‘Asset Management’
beleid, strategie & doelstellingen. Het ‘Asset Management’ beleid vertaalt
de gegeven overkoepelende strategie en de daar bijhorende doelstellingen
van de organisatie naar een aantal ‘Asset Management’ principes. Het
‘Asset Management’ beleid vormt aldus de brug tussen de overkoepelende
bedrijfsstrategie en de ‘Asset Management’ strategie. De ‘Asset Management’
strategie vertaalt vervolgens de ‘Asset Management’ principes in een ‘Asset
Management’ missie, visie, strategische doelstellingen en daar bijhorende
strategische en operationele KPI’s waarop daadwerkelijk kan worden gestuurd.
5.4.2 Beheer

Beschrijving

De dimensie ‘Beheer’ gaat vooreerst na of de metrieken op een degelijke manier
zijn gedocumenteerd en voor iedereen toegankelijk zijn of louter in hoofde van
de procesuitvoerder leven. Verder wordt gepolst in welke mate iedereen op de
hoogte is van welke gegevens, uit welk systeem, door welke persoon, op welk
moment, dienen te worden verzameld (data collection plan). Tot slot bepaalt deze
dimensie of de KPI’s op regelmatige basis onderworpen worden aan een kritische
evaluatie om de bekijken of de KPI’s nog steeds relevant/actueel zijn.

Bevindingen

Met een sectorgemiddelde van 3,29 scoort de drinkwatersector hoger in
vergelijking met de andere dimensies binnen het domein ‘Metrieken’. De
vooropgestelde verwachting van de drinkwatersector is gelegen tussen niveau
3 en niveau 5. Opvallend is wederom het grote verschil tussen de bedrijven
onderling, waarbij er zowel scores van 1, 2, 3, 4 en 5 voorkomen. Dit geeft
aldus aan dat de minder goed presenterende drinkwaterbedrijven zeker en vast
nog bijkomende inspanningen kunnen leveren om tot een hogere maturiteit te
evolueren.
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Aanbevelingen

Het is vanzelfsprekend dat deze dimensie sterk gelinkt is aan voorgaande
dimensie ‘Definitie’. Indien de drinkwatermaatschappijen immers geen key
prestatie–indicatoren hebben gedefinieerd, wordt het onmogelijk deze te beheren.
Zoals aangegeven zijn er echter wel drinkwaterbedrijven die verschillende key
prestatie–indicatoren hebben gedefinieerd, al dan niet overkoepelend op het
‘Asset Management’ kader niveau. Uit onze analyse leiden we echter wel af dat
in het geval van gedefinieerde KPI’s deze vaak zijn beschreven. De maturiteit
van beschrijving verschilt echter van drinkwaterbedrijf tot drinkwaterbedrijf. Een
aanbeveling betreft om steeds te streven naar het beschikken over een data
collection plan, waarin onder meer verwachte waarden of bandbreedten worden
opgenomen, alsook de aanduiding van een verantwoordelijke, de wijze waarop de
data moet worden gepacteerd, de bronnen waar de data kan worden gehaald en
de frequentie van rapportering.
Het beschrijven en documenteren van KPI’s is zeer belangrijk, maar belangrijker
betreft het ter beschikking stellen van deze informatie aan alle betrokken
medewerkers. Het betreft aldus een aanbeveling om te communiceren over de
KPI’s aan de betrokken partijen / stakeholders.
Een laatste aanbeveling betreft de kritische evaluatie van de indicatoren;
aanvullend aan onze aanbevelingen bij voorgaande dimensie, kunnen we uit
onze analyses afleiden dat het gebruik van indicatoren niet systematisch aan een
kritische evaluatie wordt onderworpen. Zo is het zeker en vast niet noodzakelijk
te beschikken over een ‘long list’ aan prestatie–indicatoren, waarbij 80% van de
indicatoren niet wordt opgevolgd.
5.4.3 Gebruik

Beschrijving
Bevindingen
Aanbevelingen

De laatste dimensie binnen ‘Metrieken’ peilt naar het effectief gebruik maken
van de indicatoren, meer specifiek in welke mate de rapportering is afgestemd
op het gebruik van indicatoren, in welke mate gegevens worden vergeleken met
verwachte waarden en of er statistische modellen worden gehanteerd om inzicht
te krijgen in de efficiëntie van het proces.
Voor deze laatste dimensie zijn de scores opnieuw verdeeld met een minimum
van 1 en een maximum van 4 waarbij het gemiddelde voor de drinkwatersector
uitkomt op 3,00. Hiermee voldoet de drinkwatersector wel aan de vooropgestelde
verwachting (tussen niveau 2 en niveau 4).
Een eerste bevinding is dat dataregistratie tot op heden nog niet volledig is
geautomatiseerd; rapportering is nog niet volledig afgestemd op de te berekenen
KPI’s gerelateerd aan ‘Asset Management’, indien deze aanwezig zijn. Voor een
aantal gegevens en drinkwaterbedrijven is dit reeds het geval, maar het verdient
aanbeveling dit voor alle indicatoren te doen.
Een bijkomende aanbeveling betreft het identificeren en ook effectief hanteren
van verwachte waarden. Op dit moment worden gegevens veelal gerapporteerd
zonder inzicht in verwachte doelwaarden. Om een hoger niveau van maturiteit te
behalen, verdient het aanbeveling om deze richtwaarden te definiëren en formeel
vast te leggen. Hiervoor kunnen ook trendanalyses (zowel intern als extern) een
bron aan informatie vormen. Deze dienen andermaal in lijn te zijn met de ‘Asset
Management’ strategische doelstellingen.
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5.5 Uitvoerders
Het vierde domein gaat over de ‘Uitvoerders’, de operationele mensen,
die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks uitvoeren van de verschillende
processtappen. Ten opzichte van voorgaande procesbenchmarks, werd het
generieke model licht gewijzigd wat betreft de ‘Uitvoerders’, om nog beter te
kunnen peilen naar de maturiteit van de organisaties met betrekking tot het
proces ‘Asset Management’. Vooreerst wordt er gepeild naar het opstellen van
planningen, zowel op de korte als lange termijn. Daarnaast wordt gekeken naar de
externe partijen waarop de exploitant beroep doet en meer specifiek de evaluatie
en opvolging ervan. Bovendien is ook de evaluatie van de eigen werknemers
van belang, evenzeer als de kennis waarover de uitvoerders beschikken. Om die
kennis op peil te houden zijn ook opleidingstrajecten van belang, waaraan tevens
de cultuur van de organisatie is gelinkt. Tot slot dient er aandacht uit te gaan of
het algemene HRM beleid (aanwerving, opvolging, evaluatie …) afgestemd is op
het proces en de daaraan verbonden behoefte. Volgende dimensies maken hier
deel van uit:
—— Planning (Korte termijn);
—— Planning (Lange termijn);
—— Externe resources/materialen;
—— Kennis over het proces – wat;
—— Kennis over het proces – beheer;
—— Evaluatie van eigen personeel;
—— Documentatie en gebruik lessons learned;
—— Skills & capabilities / verbetering / training;
—— Proces gebaseerde HRM.
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Figuur 48 – Maturiteit ‘Uitvoerders’
In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat wat betreft de dimensie
‘Evaluatie van eigen personeel’, zowel het minimum– als ambitieniveau gelijk
is aan 3, terwijl wat betreft de dimensie ‘Proces gebaseerde HRM’, zowel het
minimum– als ambitieniveau gelijk is aan 2. Omwille van het feit dat zowel het
minimum– als ambitieniveau dezelfde score bezitten, wordt de groene balk in de
figuur niet gevisualiseerd.
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In bovenstaande figuur kan meteen worden opgemerkt dat de watersector relatief
goed scoort op het domein ‘Uitvoerders’, daar het sectorgemiddelde slechts
voor twee van de negen dimensies het minimum niveau niet wordt behaald door
de drinkwatersector. Voor twee dimensies valt zelfs de laagste individuele score
binnen de verwachtingen voor de drinkwatersector. Anderzijds onderscheiden
we een dimensie waarop duidelijk zeer laag wordt gescoord door de gehele
drinkwatersector, namelijk de dimensie rond ‘Lessons learned’.
5.5.1 Planning (Korte termijn)

Beschrijving

De dimensie ‘Planning (Korte termijn)’ geeft aan hoe de organisaties omgaan met
het inplannen van interne resources voor de uitvoering van activiteiten gerelateerd
aan ‘Asset Management’ op korte termijn. Meer specifiek wordt er gepeild naar
de flexibiliteit van de personeelsplanning op korte termijn en of er iemand wordt
belast met het opstellen van de personeelsplanning op korte termijn. Verder
wordt geëvalueerd hoe er wordt omgegaan met onevenwichten (correctief,
reactief, periodiek/continu gemonitord) en of er rekening wordt gehouden met
geïntegreerde processen om eventuele bottlenecks te identificeren.

Bevindingen

Met een sectorgemiddelde van 3,57 haalt de drinkwatersector hier globaal gezien
één van zijn hoogste maturiteitsscores. Opvallend aan deze eerste dimensie
is dat twee drinkwaterbedrijven een score van 5 behaalen en hierdoor ruim
boven de vooropgestelde verwachting (tussen niveau 2 en niveau 4) voor de
drinkwatersector scoren. Ook de overige drinkwatermaatschappijen voldoen aan
de vooropgestelde verwachting van de drinkwatersector. Gegeven de relatief
hoge scores, is het verbeterpotentieel op deze dimensie om dichter bij het
ambitieniveau te komen relatief beperkt.

Aanbevelingen

In de meeste gevallen wordt de planning wekelijks opgemaakt, inclusief
een perspectief voor de komende drie weken en bijna op dagelijkse basis
gecontroleerd en bijgestuurd door bijvoorbeeld werftoezichters, planners,
werfleiders, ... Quasi alle drinkwatermaatschappijen houden tijdens het
opmaken van hun planning steeds rekening met de huidige werklast, ziektes en
verlofregelingen om potentiële capaciteitsproblemen op te vangen. De meeste
drinkwaterbedrijven beschikken bovendien over een duidelijk gedocumenteerde
back–up in geval van onderbezetting, namelijk het inschakelen van interims of
externe aannemers.
Een mature onderneming houdt bovendien rekening met de complexiteit en
aard van het werk bij het inplannen van de verschillende ploegen. In dergelijk
geval wordt er rekening gehouden met de diverse vaardigheden, fysieke
kwaliteiten en ervaring van de verschillende ploegen bij het inplannen van de
werken. Bovendien dienen steeds duidelijke back–ups te worden aangegeven
in geval van het in gedrang komen van de vooropgestelde planning en hoe de
drinkwatermaatschappij hiermee omgaat.
5.5.2 Planning (Lange termijn)

Beschrijving

De dimensie ‘Planning (Lange termijn)’ geeft aan hoe de organisaties omgaan
met het inplannen van interne resources voor de uitvoering van het proces
‘Asset Management’ op lange termijn. Meer specifiek wordt er gepeild naar de
flexibiliteit van de personeelsplanning op lange termijn en of er iemand wordt
belast met het opstellen van de resource planning op lange termijn. Verder wordt
geëvalueerd op welke manier de resourcing verloopt, dit kan per departement
via het departementshoofd of via het proces door de departementshoofden in
overleg met de proceseigenaar. Tevens wordt in vraag gesteld in welke mate de
resource planning wordt geëvalueerd (periodiek of continu). Deze dimensie peilt
tevens naar de aanwezigheid van ‘Asset Management’ plannen.
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Bevindingen

Aanbevelingen

Wat betreft de planning op lange termijn, worden opnieuw relatief goede
scores behaald, echter wel minder dan de planning op korte termijn.
Drie drinkwaterbedrijven behalen een score van 4, wat overeenkomt
met het vooropgestelde ambitieniveau (niveau 4), terwijl ook de overige
drinkwatermaatschappijen voldoen aan het minimum niveau (niveau 2). Hiermee
ligt het sectorgemiddelde op 3,29, wat ruim voldoet aan de verwachtingen van de
drinkwatersector. Gegeven de behaalde scores en de verwachte waarden van de
sector is het verbeterpotentieel met betrekking tot deze dimensie eerder beperkt.
Uit de interviews is gebleken dat de drinkwatermaatschappijen beschikken
over een lange termijn investeringsplan, echter niet in relatie gebracht tot een
lange termijn onderhoudsplan, wat samen aanleiding geeft tot een lange termijn
planning met betrekking tot ‘Asset Management’.
Alvorens een lange termijn planning met betrekking tot ‘Asset
Management’ te kunnen opstellen, behoeft het de aanbeveling richting de
drinkwatermaatschappijen om in eerste instantie duidelijk de ‘Asset Management’
doelstellingen, afgeleid uit de ‘Asset Management’ strategie, te formuleren.
Tijdens het definiëren van deze ‘Asset Management’ doelstellingen dient de
organisatie de vereisten van de verschillende stakeholders steeds in rekening
te brengen, alsook andere financiële, technische, wettelijke, regulerings– en
organisatievereisten. Zoals tevens reeds aangegeven is het van belang om deze
‘Asset Management’ doelstellingen zeer goed en duidelijk te documenteren.
Vervolgens wordt het mogelijk om een ‘Asset Management’ planning op
te stellen, alsook de nodige processen, instructies en documentatie om
de ‘Asset Management’ planning uit te voeren zodat de vooropgestelde
‘Asset Management’ doelstellingen kunnen worden behaald. Het betreft de
aanbeveling om de ‘Asset Management’ plannen mee te integreren in de andere
organisationele planningen, en dus bij het opstellen van de ‘Asset Management’
planning rekening te houden met vereisten buiten het ‘Asset Management’
systeem.
Het opstellen van een lange termijn ‘Asset Management’ planning dient
rekening te houden met de beschikbare middelen die voorhanden zijn, alsook de
leveringszekerheid van het drinkwaternetwerk. Daarom is het tevens noodzakelijk
om de verschillende prioriteiten vast te leggen betreffende het nemen van
beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud en/of mogelijke
vervangingsinvesteringen. Meer specifiek dient deze analyse een antwoord
te bieden op volgende vraagstelling: ‘In welke assets dienen we in te grijpen,
gegeven de beschikbare resources en de falingspatronen?’
Gegeven het feit dat de beschikbare middelen (budgetten, resources …) in de
realiteit niet onbeperkt zijn, dient er dus een prioritering te gebeuren van de uit te
voeren werkzaamheden. Daartoe is het nodig een ‘risico index’ (‘Value Matrix’) op
te stellen, waarbij enerzijds de ‘Asset Health Index’ in rekening wordt gebracht,
maar anderzijds ook de ‘Criticaliteitsindex’ (in functie van leveringszekerheid
en aangesloten klanten). Hierbij vertrekken wij van de organisatie strategie
om de juiste set van criteria te bepalen die maximale waarde bijdragen in het
realiseren van de organisatie doelstellingen. Concreet wordt het risico van een
asset vertaald naar enerzijds de huidige toestand van het asset (‘Asset Health
Index’) en anderzijds de impact van een potentiële calamiteit op een asset
(‘Criticaliteitsindex’).
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Zodra een score werd toegekend aan elke asset, vanuit een operationeel/
technisch standpunt, wordt het mogelijk om de bekomen resultaten te
convergeren naar een prioriteitsbepalingen. Voorwaarde is evenwel dat de
organisatie beschikt over geoptimaliseerde technische, operationele en financiële
data met betrekking tot assets. Op basis van de deze prioriteitsbepaling kan het
(vervangings–)investeringspatroon worden geoptimaliseerd en kan een lange
termijn ‘Asset Management’ planning worden opgesteld, rekening houdend met
de beschikbare middelen (beschikbare VTE’s, budget, …).
Eén van de belangrijkste voordelen waartoe dergelijke lange termijn ‘Asset
Management’ planning kan leiden betreft het vermijden van investeringspieken en
opstellen van een optimalisatieplanning (en bijhorende funding).
5.5.3 Externe resources/materialen

Beschrijving

‘Externe resources/materialen’ peilt in eerste instantie naar de mate waarin de
nood aan externe resources al dan niet wordt gedocumenteerd. Verder wordt
binnen deze dimensie geëvalueerd in welke mate de dienstverlening van de
externe resources wordt geëvalueerd en hoe het evaluatieproces verloopt
(kwalitatieve criteria, SLA’s, …). Tot slot wordt ook in vraag gesteld of er overleg
plaats vindt met de externe dienstverleners om de samenwerking te verbeteren.

Bevindingen

Wat betreft de dimensie ‘Externe resources/materialen’ voldoen zes van de zeven
drinkwaterbedrijven aan de verwachte waarden gesteld aan de drinkwatersector,
namelijk tussen niveau 3 en niveau 4. Eén drinkwatermaatschappij voldoet
net niet aan de vooropgestelde verwachting en behaalt een score van 2. Twee
drinkwatermaatschappijen behalen zelfs een score die overeenkomt met het
gewenste ambitieniveau (niveau 4) en één drinkwaterbedrijf slaagt er zelfs in
om een score te behalen die hoger is dan het ambitieniveau. Hierdoor komt de
gemiddelde score voor de drinkwatersector uit op 3,43.

Aanbevelingen

Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat niet alle drinkwatermaatschappijen
gebruik maken van externe resources voor het uitvoeren van Asset Management.
Daarentegen zijn er drinkwatermaatschappijen die uitsluitend gebruik maken
van externe resources voor de uitvoering ervan. Het is dan ook noodzakelijk om
een duidelijk onderscheid te maken bij het beoordelen van deze dimensie. Voor
wat betreft de vervangings– en uitbreidingsinvesteringen, maken de meeste
drinkwatermaatschappijen gebruik van een externe aannemer om de werken uit
te voeren.
Het betreft een aanbeveling voor drinkwatermaatschappijen, die uitsluitend
werken met externe resources, om te beschikken over duidelijke SLA’s
met de externe aannemers, alsook periodieke overlegmomenten en strikte
beoordelingen. Aangezien de externe resources in dergelijk geval quasi onderdeel
vormen van de organisatie is een duidelijke opvolging en coördinatie noodzakelijk.
De opvolging gebeurt desgevallend veelal door een werftoezichter.
In het andere geval wordt een externe aannemer eerder ad hoc aangesteld in
geval van onderbezetting of specifiek voor een bepaalde activiteiten. Hieruit kan
volgen dat in dergelijk geval de opvolging en evaluatie minder formeel is, echter
betreft het een aanbeveling om na elke uitgevoerd werkorder door de externe
aannemer een evaluatie door te voeren.
Een mature organisatie zal ook steeds beschikken over een historiek van
beoordelingen uit het verleden, zodat men steeds een zicht heeft op aannemers
die ondermaats presteren.
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5.5.4 Kennis over het proces – wat

Beschrijving

Er wordt nagegaan of de uitvoerders op de hoogte zijn van het procesverloop
en –vereisten (wettelijk, beleid, producten, …), mogelijke procesrisico’s, de
performantiemaatstaven en hun link met de bedrijfsdoelstellingen met betrekking
tot het proces, en de werking van de processen bij en de interactie met externe
dienstverleners. In een mature organisatie heeft een procesuitvoerder immers
een ruimer beeld dan enkel het zicht op zijn eigen uit te voeren taak.

Bevindingen

Voor wat betreft de dimensie ‘Kennis over het proces – Wat’ behaalt
de drinkwatersector een gemiddelde van 2,57 wat net voldoet aan de
vooropgestelde verwachting, namelijk tussen niveau 2 en niveau 4. Vijf van de
zeven drinkwaterbedrijven beschikken over een score 3, terwijl de andere twee
drinkwatermaatschappijen minder goed scoren en respectievelijk score 2 en 1
behalen. Gegeven het feit dat de kloof met het ambitieniveau (niveau 4) voor
enkele drinkwatermaatschappijen nog tamelijk groot is en het feit dat geen enkel
drinkwaterbedrijf reeds dit mature niveau heeft bereikt, zijn er dan ook zeker
mogelijkheden voor verbetering wat betreft de kennis over het proces.

Aanbevelingen

Tijdens de interviews, werd door meerdere personen aangegeven dat de
procesuitvoerders, die zich bezig houden met het uitvoeren van activiteiten,
gerelateerd aan ‘Asset Management’, vooral op de hoogte zijn van hun eigen
specifieke werkinstructies. De procesuitvoerders hebben echter minder zicht op
bijvoorbeeld procesrisico’s, wetgevende aspecten, KPI’s of de overkoepelende link
met andere processen/afdelingen of het belang van hun werk voor het realiseren
van (AM) doestellingen.
Zoals reeds aangehaald in de dimensie ‘Context & link met andere processen’,
kan er algemeen worden besloten dat er vaak verschillende bouwstenen
van ‘Asset Management’ aanwezig zijn, doch een geïmplementeerd ‘Asset
Management’ raamwerk is niet aanwezig. Hierdoor is de documentatie omtrent
‘Asset Management’ eerder beperkt. De gerelateerde activiteiten aan ‘Asset
Management’ zijn door de drinkwatermaatschappijen vaak wel gedocumenteerd
en gekend bij de desbetreffende medewerkers. Uitzonderlijk worden bij een
aantal drinkwatermaatschappijen de interacties tussen deze activiteiten duidelijk
beschreven aan de hand van een procesflow zodat het duidelijk wordt wat van
wie verwacht wordt en vooral wanneer. Men is zich aldus wel bewust van de
noodzakelijke informatie–uitwisseling met andere afdelingen, maar er is geen
sprake van een echt geïntegreerd ‘Asset Management’ systeem.
Een eerste aanbeveling betreft het definiëren en documenteren van een
‘Asset Management’ beleid, strategie en doelstelling (missie, visie, waarden,
strategische doelstellingen), waarbij dit vervolgens organisatie breed wordt
gecommuniceerd en gedragen door alle medewerkers van de organisatie. Op
die manier wordt ‘Asset Management’ als een formeel proces benoemd met
duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en duiding van een overkoepelende
flow waarin de interacties met andere afdelingen worden opgenomen, zodat
de uitvoerders duidelijk op de hoogte zijn wat van hen verwacht wordt. Het is
namelijk belangrijk dat de medewerkers hun eigen rol en verantwoordelijkheid of
bijdrage aan ‘Asset Management’ voldoende kennen. Iedere medewerker dient
een goed begrip te hebben van zijn eigen dagdagelijkse taken, zodat hij deze kan
kaderen bij de overkoepelende ‘Asset Management’ strategie.
Een tweede aanbeveling betreft het opstellen van een communicatie– en
trainingsplan met betrekking tot ‘Asset Management’, waarbij presentatie– en
trainingsmateriaal ter beschikking wordt gesteld, aangepast aan de verschillende
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stakeholders en medewerkers. Op die manier kan de ‘Asset Management’
strategie, het ‘Asset Management’ beleid en de noodzaak aan goede
datakwaliteit op gestructureerde en begrijpbare manier worden toegelicht aan alle
medewerkers, zodat ze duidelijk de impact van ‘Asset Management’ begrijpen op
hun dagdagelijkse activiteiten. Tevens dienen deze procedures, werkinstructies,
processflows ter beschikking worden gesteld via een informatiemap of zijn deze
raadpleegbaar op het intranet van de drinkwaterorganisatie. Een aanbeveling
bestaat erin om na te gaan of (en hoe) deze procedures en werkinstructies als
nuttige informatie daadwerkelijk op het terrein worden gehanteerd.
5.5.5 Kennis over het proces – beheer

Beschrijving

Deze dimensie bekijkt het beheer van de kennis over ‘Asset Management’. Leeft
de proceskennis in hoofde van de procesuitvoerders, of bestaan er handleidingen
die alle elementen van het proces beschrijven, alsook de werkinstructies in
het IT–systeem. Bijkomend wordt er gekeken of er iemand is aangeduid als
verantwoordelijke voor het beheer van het proces en op welke manier uitvoerders
op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld door
informatiesessies).

Bevindingen

Opvallend aan deze dimensie is het feit dat vijf van de zeven
drinkwatermaatschappijen een zeer goede score behalen die voldoet aan de
vooropgestelde verwachtingen van de drinkwatersector. Het minimum te
ambiëren niveau van de drinkwatersector bedraagt namelijk niveau 3, terwijl het
ambitieniveau 4 bedraagt. De vijf bovengenoemde drinkwatermaatschappijen
behalen allemaal een score van 3 of hoger. Twee drinkwatermaatschappijen
bevinden zich echter onder de verwachte waarden en scoren respectievelijk
2 en 1. Voor wat betreft deze drinkwaterbedrijven is er zeker nog ruimte voor
verbetering met betrekking tot deze dimensie.

Aanbevelingen

De aanbevelingen met betrekking tot deze dimensie zijn in hoofdzaak gelijkaardig
aan deze van voorgaande dimensie ‘Kennis over het proces – wat’. Voor het
beheer van kennis over het proces ‘Asset Management’ kunnen de meeste
bedrijven zich beroepen op een centrale server of intranet website, waarop heel
wat kennis met betrekking tot ‘Asset Management’ wordt bewaard, weliswaar
gedecentraliseerd. Op die manier kunnen accurate handleidingen ter beschikking
worden gesteld aan de medewerkers die de belangrijkste aspecten van het
proces (flows, werkinstructies, wettelijke bepalingen) bevatten.
5.5.6 Evaluatie van eigen personeel

Beschrijving

De dimensie ‘Evaluatie van eigen personeel’ beschouwt de evaluatie van de
medewerkers binnen het proces. Op welke manier worden werknemers al
dan niet geëvalueerd? Worden er minimale criteria/eisen gestelde aan het
eigen personeel? Wordt er effectief gekeken naar hun dagelijkse activiteiten?
Voorts wordt bekeken of de evaluatie wordt weerspiegeld in de bestaande
compensatiesystemen en of medewerkers al dan niet gegevens over hun eigen
prestaties bijhouden.

Bevindingen

Wat betreft de dimensie ‘Evaluatie van het eigen personeel’ heeft de
drinkwatersector aangegeven dat zowel de minimale verwachting, als het
ambitieniveau 3 betreft. Met een sectorgemiddelde van 3,14 kunnen we stellen
dat de drinkwatersector hieraan dus voldoet en zelf beter presteert dan het
verwachte ambitieniveau. Eén drinkwaterbedrijf voldoet echter niet aan de
vooropgestelde verwachting van de drinkwatersector en behaalt een score van 2.
Gegeven de behaalde scores en de verwachte waarden van de drinkwatersector
is het verbeterpotentieel met betrekking tot deze dimensie echter beperkt.
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Aanbevelingen

Bij de werkgroep werd gesteld dat minimaal geverifieerd zou moeten worden of
de individuele uitvoerders de activiteiten gerelateerd aan ‘Asset Management’
en de nodige transacties op een goede manier uitvoeren. De ambitie werd niet
geformuleerd om ook compensatiesystemen aan te passen aan de beoordelingen
of het feit dat elke uitvoerder zelf dat over de performantie van het eigen
werkproces gaat bijhouden.
In alle gevallen worden mensen op één of andere manier geëvalueerd. Een
opvallende vaststelling betreft de manier waarop de medewerkers worden
geëvalueerd, zelden gericht op de uitvoering van taken, specifiek gerelateerd
aan ‘Asset Management’ zelf. De evaluatie is eerder gericht op algemene
eigenschappen/competenties, zoals bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, respect
… Zoals reeds eerder aangegeven betreft het de aanbeveling om duidelijk de
verschillende ‘Asset Management’ rollen en verantwoordelijkheden te definiëren
binnen de organisatie. Op die manier wordt het mogelijk om de uitvoerders
duidelijk op de hoogte te brengen, wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid of
bijdrage aan ‘Asset Management’ bedraagt. Dit zal tevens aanleiding geven tot
het beter kaderen van de eigen dagdagelijkse taken aan de overkoepelende ‘Asset
Management’ strategie.
Een meer mature organisatie gaat aldus verder dan algemene beoordeling, en
probeert ook te peilen naar de effectieve uitvoering van dagdagelijkse taken, in lijn
met de ‘Asset Management’ strategie.
5.5.7 Documentatie en gebruik lessons learned

Beschrijving

Met ‘lessons learned’, doelen we op het bijhouden, en delen met collega’s, van
lessen die medewerkers hebben getrokken uit ervaringen uit het verleden. Dit kan
op verschillende aspecten van het proces betrekking hebben, zoals de dagelijkse
uitvoering van de activiteiten, procesverbetering … Binnen deze dimensie
proberen we te peilen op welke manier de onderneming hiermee omgaat, zowel
wat het proces zelf, als procesverbetering betreft. Een mature onderneming
zorgt er immers voor dat de efficiëntie en effectiviteit van het proces verhoogd
wordt, door op een consequente manier om te gaan met lessen uit het verleden.
Concreet zou dit kunnen gaan over het oplossen of behandelen van bepaalde
probleemgevallen in het verleden. Indien deze gevallen zich nu, na bijvoorbeeld
enkele jaren, herhalen, op welke manier verzekert het bedrijf zich dan dat de
lessen uit het verleden worden gebruikt om deze op de huidige situatie toe te
passen.

Bevindingen

Met een sectorgemiddelde van 1,57 behaalt de drinkwatersector hier globaal
gezien zijn laagste maturiteitsscore over alle dimensies heen. Opmerkelijk
aan deze dimensie is het feit dat vier van de zeven drinkwatermaatschappijen
een score behalen van 1, daar waar de vooropgestelde verwachting van de
drinkwatersector gelegen is tussen niveau 2 en niveau 3. Dit betekent dat wat
betreft de dimensie ‘Documentatie en gebruik lessons learned’ de waterbedrijven
nog veel vooruitgang zouden kunnen boeken.

Aanbevelingen

In lijn met de hierboven vermelde bevindingen dient te worden opgemerkt dat alle
drinkwatermaatschappijen zich bewust zijn van het feit dat lessons learned vaak
niet formeel geregistreerd worden en centraal gedocumenteerd. Met betrekking
tot ‘Asset Management’, gebeurt het delen van ervaringen veelal ad hoc, niet
gestructureerd en mondeling tussen collega’s onderling. In een aantal gevallen
laat het IT–systeem toe om nota’s toe te voegen. Over het algemeen wordt
er op dit moment nog niet op een structurele manier omgegaan met lessons
learned uit het verleden, noch voor het proces zelf, noch voor het doorvoeren van
procesverbeteringen.
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5.5.8 Skills & capabilities / verbetering / training

Beschrijving

De dimensie ‘Skills & capabilities / verbetering / training’ peilt naar de vereiste
competenties, opleidingen en ontwikkelingstrajecten voor de medewerkers
met betrekking tot ‘Asset Management’. Hierbinnen wordt bekeken op welke
manier de organisatie omgaat met de ontwikkeling, training en opleiding
van haar medewerkers. Er wordt gepeild naar de beschikbaarheid van een
competentiematrix of andere manieren waarop de competenties worden
opgelijst. Verder wordt binnen deze dimensie gepeild naar de mate waarin
medewerkers zelf hun opleidingen kunnen aangeven en of er een evaluatie
plaatsvindt omtrent de doorgevoerde opleidingen.

Bevindingen

Met een sectorgemiddelde van 3,71 scoort de drinkwatersector vrij goed op
dit domein en behaalt het samen met de dimensie ‘Doel / Business context &
strategische alignering’ globaal gezien de hoogte score over alle dimensies heen.
De gemiddelde score van de drinkwatersector ligt tevens binnen de verwachte
waarden voor de drinkwatersector (tussen niveau 2 en niveau 4). Vijf van de
zeven drinkwaterbedrijven beschikken zelfs over een score 4 wat overeenkomt
met het gewenste ambitieniveau van de drinkwatersector (niveau 4), terwijl
de overige twee drinkwatermaatschappijen een score van 3 halen. Gegeven
de behaalde scores en de verwachte waarden van de drinkwatersector is het
verbeterpotentieel met betrekking tot deze dimensie echter beperkt.

Aanbevelingen

Quasi alle drinkwatermaatschappijen beschikken over een vast opleidingstraject
bij de instroom van medewerkers. De diepgang en uitgebreide karakter van dit
opleidingstraject verschilt echter van bedrijf tot bedrijf. Het verdient voor enkele
drinkwaterbedrijven een aanbeveling om een duidelijke oplijsting te maken van
de gewenst ‘Asset Management’ gewenste competenties, waarbij de uitvoerders
ook de mogelijkheid hebben om zelf opleidingen voor te stellen.
Idealiter resulteert een competentiematrix in een duidelijk opleidingstraject
op het niveau van de uitvoerders. Een grondige evaluatie van de gevolgde
opleidingen, zorgt op termijn bovendien voor de meest optimale invulling van het
opleidingstraject. Het is vanzelfsprekend dat de organisatie dient te beschikken
over de juiste resources om aan de ‘Asset Management’ doelstellingen te kunnen
voldoen, zodat de juiste activiteiten in de ‘Asset Management’ plannen kunnen
worden geïmplementeerd.
5.5.9 Proces gebaseerde HRM

Beschrijving

De laatste dimensie binnen de ‘Uitvoerders’ betreft ‘Proces gebaseerde HRM’,
om te kijken of het algemene HRM beleid (aanwerving, opvolging, evaluatie, …)
afgestemd is op het proces en de daaraan verbonden behoefte.

Bevindingen

Voor wat betreft de dimensie ‘Proces gebaseerde HRM’ behaalt de
drinkwatersector een gemiddelde van 2,29 wat net voldoet aan de
vooropgestelde verwachting, namelijk tussen niveau 2 en niveau 3. Drie van de
zeven drinkwaterbedrijven beschikken over een score 3 wat overeenkomt met het
vooropgestelde ambitieniveau, terwijl de andere drie drinkwatermaatschappijen
een score van 2 behalen, wat aldus overeenkomt met het vooropgestelde
minimum niveau. Eén drinkwaterbedrijf behaalt een score 1 en voldoet dus niet
aan de vooropgestelde verwachtingen van de drinkwatersector.
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Aanbevelingen

De drinkwatersector kwam overeen dat het ambitieniveau voor de dimensie
‘Proces gebaseerde HRM’ beperkt is tot het feit dat functiebeschrijvingen, rol
toewijzingen en competentieprofielen gebaseerd zijn op de procesdocumentatie.
De watersector beoogt geen ambitie om de beloning van de werknemer te
laten afhangen van de prestaties van de werknemer, alsook in geen geval van de
overkoepelende proces resultaten.
Over het algemeen beschikken de drinkwatermaatschappijen over duidelijk
functiebeschrijvingen voor verschillende profielen, echter is dit specifiek
activiteiten gerelateerd aan ‘Asset Management’ eerder beperkt. Een
aanbeveling bestaat erin om duidelijk de competenties in lijn met het proces
‘Asset Management’ te definiëren, zodat tevens de competentiematrix en
het daaruit volgend opleidingstraject hieraan kan worden gekoppeld. Eén
drinkwatermaatschappij heeft daadwerkelijk in de functiebeschrijving de rol van
‘Asset Manager’ opgenomen, waarin duidelijk wordt vermeld dat de taak bestaat
uit het coördineren van het ‘Asset Management’ raamwerk.
Een algemene aanbeveling betreft dus het feit dat in de functiebeschrijvingen
voor alle profielen gerelateerd aan ‘Asset Management’, duidelijk moet worden
beschreven wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn en wat de vereiste
kennis en competenties zijn, nodig om de functie te kunnen uitvoeren. Uiteraard
dienen deze functiebeschrijvingen periodiek te worden geanalyseerd, waarbij de
functiebeschrijvingen aangepast worden aan de veranderingen in de organisatie,
nood aan andere functies, competenties nodig in rollen en functies, …
5.6 IT ondersteuning
5.6.1 Operationele ondersteuning

Beschrijving

Bevindingen

Zoals bij vele processen speelt ook IT (waaronder GIS–systemen) voor de aan
‘Asset Management’ gerelateerde activiteiten een belangrijke rol. Voor het
domein IT ondersteuning werd slechts één dimensie geformuleerd. De dimensie
beschouwt het gebruik van IT binnen de organisatie. Er wordt gekeken of
procesdata (bv: technische, financiële en operationele gegevens met betrekking
tot assets) worden opgeslagen in informatiesystemen en tijdig ter beschikking
wordt gesteld aan de uitvoerders, of de nodige maatregelen zijn genomen
voor het up–to–date houden van de gegevens en in welke mate verschillende
applicaties geïntegreerd zijn. Ten slotte gaat men na of de organisatie IT tracht aan
te wenden als value driver om zich te differentiëren.
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Figuur 49 – Maturiteit ‘IT ondersteuning’
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Bovenstaande grafiek laat duidelijk zien dat de watersector in zijn geheel voldoet
aan de vooropgestelde verwachtingen (tussen niveau 2 en niveau 4) voor wat
betreft operationele IT ondersteuning, met een gemiddelde score voor de
drinkwatersector van 3,57. Opmerkelijk is dat zelfs vier drinkwaterbedrijven een
score van behalen van 4 of hoger. Gegeven het feit dat zelfs één drinkwaterbedrijf
een score van 5 haalt, is er voor de overige drie drinkwaterbedrijven ook voor dit
domein nog ruimte tot verbetering.

Aanbevelingen

Quasi alle drinkwatermaatschappijen beschikken momenteel over een systeem
waar het proces centraal staat, namelijk door gebruik van een ERP systeem. De
maturiteit in het gebruik van dit ERP systeem in de context van het proces ‘Asset
Management’ is echter verschillende van drinkwaterbedrijf tot drinkwaterbedrijf.
Dit impliceert niet dat op dit moment alle noodzakelijke gegevens met betrekking
tot het proces ‘Asset Management’ in een IT–systeem opgeslagen zijn of tijdig
ter beschikking kunnen worden gesteld van de uitvoerders. Zeker voor de grotere
drinkwaterbedrijven is dit een belangrijke aanbeveling ter verhoging van hun
maturiteit, evenals de verdere integratie van hun IT–applicaties.
Het implementeren van een Asset Management raamwerk moet het mogelijk
maken een grote variëteit en een groot volume aan brongegevens zo te
structureren dat tactische en strategische beslissingen maximaal kunnen
ondersteund worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Enterprise Asset
Management System Tools. Deze tools laten toe om de relevante en benodigde
brondata te verwerken en analyseren, wat uiteindelijk aanleiding geeft tot een
gewenst resultaat, dat op zijn beurt kan worden aangewend om in de toekomst
de meest juiste beslissing te nemen met betrekking tot de lange termijn ‘Asset
Management’ planning. Deze Enterprise Asset Management System Tools laat
een integratie toe van zowel technische, operationele als financiële brongegevens
en helpt het de onderhoud–, engineering– en financiële afdeling in het nemen
van tactische beslissingen, alsook op top management niveau, waar strategische
beslissingen ondersteund worden zoals het vastleggen van budgetten voor
onderhoud en renovaties zodat de bedrijfsobjectieven worden voldaan.
Er dient te worden vermeld dat een groot aantal bedrijven op dit moment bezig
zijn met het aanpassen/herinrichten van hun IT–systemen met het oog op een
betere ondersteuning van onder andere het proces ‘Asset Management’.
5.7 Product en dienstverlening
5.7.1 Ontwikkeling dienstverlening

Beschrijving

Het laatste domein betreft de ‘Product en dienstverlening’. Hierbij wordt
gekeken naar de inspanningen die de organisatie levert om te innoveren en haar
aangeboden dienstverlening verder uit te bouwen. Ook voor wat betreft het
domein ‘Product en dienstverlening’ werd slechts één dimensie geformuleerd.
De dimensie peilt naar de mate waarin de drinkwatermaatschappij zelf (proactief)
op zoek gaan naar innovaties in zijn dienstverlening/producten. Dit kan echter ook
eerder reactief zijn op veranderingen in de markt of op trends in de maatschappij
en economie. Tevens peilt deze dimensie naar het feit of er al dan niet externe
dienstverleners/partners worden gecontacteerd.
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Figuur 50 – Maturiteit ‘Product en dienstverlening’
In bovenstaande grafiek wordt meteen duidelijk dat de drinkwatersector in
zijn geheel net weet te voldoen aan de door de drinkwatersector gestelde
verwachtingen, met een gemiddelde score van 2,43, terwijl de verwachting
minimaal niveau 2 is en het ambitieniveau niveau 3 betreft. Gegeven het lage
ambitieniveau is het verbeterpotentieel met betrekking tot dit domein eerder
beperkt. Eén drinkwatermaatschappij behaalt echter niet de minimale verwachting
gesteld door de drinkwatersector, waardoor zij een extra inspanning kunnen
doorvoeren naar de toekomst toe.

Aanbevelingen

Het betreft een aanbeveling om steeds meer klanten, concullega’s alsook externe
dienstverleners te raadplegen, zodoende proactief de dienstverlening rond
Asset Management te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een
interactieve portaalwebsite waarop de klant zijn dossier kan opvolgen.
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6. Algemene
conclusies
In deze laatste paragraaf, worden de belangrijkste bevindingen uit voorgaande
twee hoofdstukken samengevat, zowel wat betreft de key prestatie–indicatoren,
als wat betreft de maturiteitsbepaling van de drinkwaterbedrijven voor het proces
‘Asset Management’.
Belangrijk hierbij, is te vermelden dat het steeds om bevindingen en conclusies
op het niveau van de Vlaamse drinkwatersector in zijn geheel gaat. Er dient met
de nodige omzichtigheid te worden omgesprongen bij de interpretatie hiervan.
6.1 Prestatie–indicatoren
Om ‘Asset Management’ op een kwantitatieve wijze onderling tussen de acht
drinkwatermaatschappijen te vergelijken, werden verschillende groepen van
prestatie–indicatoren bepaald en berekend. Om een idee te krijgen van de
omvang van de beschouwde drinkwaterbedrijven werd een eerste dimensie
geformuleerd, namelijk de ‘context– en volume–indicatoren’. Om ook een
kwalitatieve invulling te geven aan de ‘context– en volume–indicatoren’ werd
tevens gepeild naar de gemiddelde leeftijd van leiding type ‘Toevoer’, ‘Distributie’
of ‘Productie’, alsook de leeftijd van het gehele leidingnetwerk (SNAX). Een
tweede dimensie waarvoor prestatie–indicatoren werden gedefinieerd betreft
de prestatie–indicatoren met betrekking tot ‘Kosten/opbrengsten’. Deze
prestatie–indicatoren hebben getracht een onderlinge vergelijking te maken
tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen voor wat betreft de totale
onderhoudskost en investeringskost van de verschillende leidingtypes. Tot slot
werd een derde dimensie ‘Effectiviteit’ gedefinieerd, die tracht een inzicht te
creëren in de effectiviteit van ‘Asset Management’.
Context– en volume–indicatoren zijn niet zozeer sturend, dan wel om het kader
en de context per drinkwaterbedrijf te kunnen schetsen. Over het algemeen
worden steeds meer leidingen aangelegd in PVC, wat tevens zichtbaar is in
het leidingnetwerk van de verschillende drinkwatermaatschappijen. Zo valt
te besluiten dat bij maar liefst vijf van de acht drinkwatermaatschappijen
ongeveer de helft van het drinkwaternetwerk in PVC–leidingen werd aangelegd.
Opmerkelijk is tevens de nog steeds relatief hoge percentages aan leidingen
in vezelcement bij sommige drinkwaterbedrijven. Opvallend is evenzeer het
diverse karakter van de materiaaltypes bij I.W.V.B. en Vivaqua, waar de andere
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drinkwatermaatschappijen eerder resoluut voor een select aantal materiaaltypes
kiest. In de rest categorie ‘Overige’ zijn weinig of geen leidingen opgenomen,
wat aangeeft dat de verschillende drinkwatermaatschappijen over het algemeen
een goede registratie van het leidingnetwerk in het GIS voorzien. Het al dan niet
beschikken over watertorens is sterk afhankelijk van het werkingsgebied en de
bijhorende geografie waar de drinkwatermaatschappijen actief zijn. Bovendien kan
worden besloten dat in de hypothetische situatie indien er geen toevoer meer zou
zijn, de drinkwatermaatschappijen gemiddeld 0,83 dagen dit probleem kunnen
ondervangen.
Met betrekking tot de leeftijd van het leidingnetwerk kan in eerste instantie
worden besloten dat de gewogen gemiddelde leeftijd in het Vlaamse
drinkwaterlandschap sterk varieert per matieraaltype (vezelcement – 48,25 jaar,
sidero–cement – 59,65 jaar, grijs gietijzer – 61,75 jaar, nodulair gietijzer – 23,95
jaar, PE – 11,80 jaar, PVC – 28,06 jaar en staal – 52,30 jaar). Tevens kan worden
besloten dat zowel vezelcement, sidero–cement, grijs gietijzer als staal eerder als
gemiddeld oudere materialen kunnen worden beschouwd, terwijl de materialen
PVC en PE eerder over een jongere gemiddelde leeftijd beschikken. Dit kan te
wijten zijn aan enerzijds het feit dat drinkwatermaatschappijen investeringen
hebben uitgevoerd in de periode 1970–1985, waar in eerste instantie PVC een
populair product was, gevolgd door PE. Anderzijds kan dit het gevolg zijn van
het feit dat de eerste generatie van PVC–leidingen veel last had van breuken
over de lengte van de leiding door een slechte samenstelling van de polymeren
(structuurzwakte), waardoor bijkomende investeringen (vroegtijdig vervangen van
PVC–leidingen) noodzakelijk waren en dit tevens zorgt voor een jongere leeftijd
van het netwerk in PVC. Echter geen enkele gemiddelde leeftijd per materiaaltype
overschrijdt de technische referentieleeftijd (Europese Benchmarkoefening: vezel–
en sidero–cement – 85 jaar, grijs en nodulair gietijzer – 90 jaar, PE – 70 jaar, PVC
– 70 jaar en staal – 100 jaar) van elke materiaalsoort. Dit kan het gevolg zijn van
het feit dat verschillende drinkwatermaatschappijen een vast vervangingsritme
per jaar hanteren dat varieert van 0,54% tot en met 1,78% (lengte aan vervangen
leidingtypes ten opzichte van de totale lengte van beschikbare leidingtypes in het
netwerk). Door deze gemiddelde leeftijd in relatie te brengen met de referentie–
leeftijd per materiaaltype, kan worden besloten dat geen enkel drinkwaterbedrijf
beschikt over een ‘gemiddeld oud netwerk’ en dat zelfs één drinkwaterbedrijf
beschikt over een ‘gemiddeld nieuw netwerk’. Er kan dus worden besloten
dat het drinkwaternetwerk in het Vlaamse drinkwaterlandschap relatief nieuw
is. Uiteraard zijn er leidingsegmenten die wel over een leeftijd beschikken, die
hoger is dan de technische referentieleeftijd, wat een verklaring is voor het
feit dat zeven van de acht drinkwatermaatschappijen net niet de grens van een
‘gemiddeld nieuwe netwerk’ behalen. Dit blijkt hoofdzakelijk het gevolg te zijn
van een verouderd gietijzeren netwerk met daarbij gekoppeld een relatief beperkt
verouderd cement netwerk. Echter wensen we als voetnoot mee te geven dat het
verschil tussen de SNAX van de zeven drinkwatermaatschappijen en de grens van
een ‘gemiddeld nieuw netwerk’ quasi nihil is en dat het Europese gemiddelde,
alsook het Vlaamse gexwogen gemiddelde 0,48 bedraagt, waardoor zes van de
acht drinkwatermaatschappijn zich onder het (gewogen) gemiddelde bevinden.
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In de meeste gevallen vinden spontane lekken/breuken plaats bij leidingen in
cement, gietijzer en staal, terwijl bij PVC–leidingen en PE–leidingen het aantal
eerder relatief klein is. Het hogere aandeel van spontane lekken/breuken bij
leidingen in materiaaltype cement, gietijzer en staal kan mogelijks te wijten
zijn aan het feit dat dit oudere materiaaltypes betreffen, die gevoeliger zijn aan
trillingen en verschuivingen in de ondergrond. Door het aantal spontane lekken/
breuken in relatie te brengen met de totale onderhoudskost van de verschillende
leidingtypes, kan worden besloten dat de onderhoudskosten voor leidingen
waarin heel wat spontane lekken/breuken plaatsvinden, tevens hoger zijn.
6.2 Maturiteitsmodel
Wanneer we kijken naar de behaalde maturiteitsscores, merken we aanzienlijke
verschillen op tussen de bedrijven onderling. Voor meerdere dimensies loopt
dit verschil op tot zelfs 3 à 4 niveaus, wat in vergelijking met voorgaande
benchmarks van andere processen gelijkaardig is. Hierbij is het essentieel
te vermelden dat de noodzaak om een bepaald ambitieniveau te behalen,
verschillend kan zijn van bedrijf tot bedrijf. Factoren zoals de grootte van
het drinkwaterbedrijf, het aandeel van het proces, omstandigheden zoals
verstedelijkingsgraad en verhouding van klantensegmenten, demografische
omgeving en de gehanteerde bedrijfspolitiek, zijn hier immers bepalend voor.
Op het niveau van de 6 domeinen, blijkt de watersector relatief gezien de
beste score te behalen op ‘IT–ondersteuning’, terwijl het domein ‘Product en
dienstverlening’ de minste score behaalt. De scores voor de overige domeinen
liggen sterk in elkaars buurt. Opmerkelijk is tevens dat alle dimensies voldoen
aan de vooropgestelde minimale verwachting van de drinkwatersector. Er is
namelijk geen enkel gemiddelde over alle dimensies heen dat lager scoort dan
de minimale verwachting. Echter het verschil met het gewenste ambitieniveau
bedraagt veelal 1 à 2 maturiteitsniveaus hoger, wat erop wijst dat voor alle
domeinen rond ‘Asset Management’ nog ruimte is voor verbetering. Specifiek
voor de domeinen ‘Ontwerp & Documentatie’ en ‘Metrieken’ is de kloof tamelijk
groot.
Algemeen kan er worden besloten dat er vaak verschillende bouwstenen
van ‘Asset Management’ aanwezig zijn, doch een geïmplementeerd ‘Asset
Management’ raamwerk is niet aanwezig. De meeste drinkwaterbedrijven
beschikken over minimaal een zeer beperkte beschrijving van verschillende
processen gerelateerd aan ‘Asset Management’, echter is dit veelal wel
gedecentraliseerd en worden de documenten niet noodzakelijk in relatie
met elkaar gebracht. Er is echter wel degelijk een wisselwerking aanwezig
tussen de diensten verantwoordelijk voor het investeringsprogramma, en de
diensten die verantwoordelijk worden geacht voor het onderhoudsprogramma.
Deze wisselwerking impliceert echter niet dat er reeds een duidelijke
alignering plaatsvindt tussen zowel het investeringsprogramma als het
onderhoudsprogramma, waardoor een afstemming over de TOTEX (CAPEX +
OPEX) niet gebeurt. De belangrijkste aanbeveling over ontwerp en documentatie,
betreft de strategische alignering tussen de doelstellingen gesteld aan
‘Asset Management’ en de overkoepelende organisatie doelstellingen. Door
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doelstellingen te definiëren rond ‘Asset Management’ wordt het mogelijk om
deze doelstellingen door te vertalen naar metrieken, waardoor het mogelijk
wordt om op te volgen of er aan de doelstellingen wordt voldaan. Bovendien
zijn verschillende drinkwatermaatschappijen bezig met het aanstellen van een
‘Asset Manager’, die zich overkoepelend ontfermt over ‘Asset Management’ en
bijgevolg de brug vormt tussen de verschillende afdelingen in de vorm van een
coördinerende rol.
‘Asset Management’ wordt algemeen gesproken niet vaak op formele manier
in vraag gesteld. Echter vinden bij heel wat drinkwatermaatschappijen
structurele overlegmomenten plaats tussen bijvoorbeeld uitvoerders en de
procesverantwoordelijke. Hierin wordt niet zozeer de nadruk op het proces
‘Asset Management’ gelegd, maar deze overlegmomenten vormen vaak de
bron voor het identificeren van on–the–job optimalisaties, tips en tricks, kleine
proceswijzigingen, optimaliseren van werkmethodes en optimalisaties met
betrekking tot ‘Asset Management’ gerelateerde onderwerpen. Bovendien
is vaak niemand belast met de specifieke taak om zich bezig te houden met
verbeteringen aangaande ‘Asset Management’. In sommige drinkwaterbedrijven
worden procesverbeteringen al wel door één verantwoordelijke gecoördineerd
en duidelijk met de procesuitvoerders gecommuniceerd. Echter blijft deze
coördinatie vaak nog wel beperkt tot de eigen afdeling. Procesverbeteringen
aangaande ‘Asset Management’ gebeuren aldus vooral ad hoc en on–the–job en
vaak bovenop de dagelijkse, operationele activiteiten. Algemeen gesproken wordt
er weinig gebruik gemaakt van een methodologische, systematische aanpak van
procesveranderingen. Het vormt bovendien geen ambitie van de drinkwatersector
om proces verbeteringen door te voeren volgens specifieke ‘improvement project
management’ methodologieën, zoals bijvoorbeeld Lean Six Sigma.
Indien de drinkwatermaatschappijen beschikken over key prestatie–indicatoren,
zijn deze vooral gericht op het rapporteren van context KPI’s, zoals volumes
en minder gericht op het evalueren en verbeteren van het proces ‘Asset
Management’ zelf, daar ze niet sturend zijn. In de meeste gevallen zijn de
opgenomen prestatie–indicatoren vaak gedocumenteerd, echter de maturiteit van
beschrijving verschilt echter van drinkwaterbedrijf tot drinkwaterbedrijf. Bovendien
is de dataregistratie tot op heden nog niet volledig geautomatiseerd en is de
rapportering nog niet volledig afgestemd op de te berekenen KPI’s gerelateerd
aan ‘Asset Management’.
In de meeste gevallen wordt de planning wekelijks opgemaakt, inclusief
een perspectief voor de komende drie weken en bijna op dagelijkse basis
gecontroleerd en bijgestuurd door bijvoorbeeld werftoezichters, planners,
werfleiders, ... Quasi alle drinkwatermaatschappijen houden tijdens het
opmaken van hun planning steeds rekening met de huidige werklast, ziektes
en verlofregelingen om potentiële capaciteitsproblemen op te vangen. Verder is
gebleken dat de meeste drinkwatermaatschappijen beschikken over een lange
termijn investeringsplan, echter niet in relatie gebracht tot een lange termijn
onderhoudsplan, wat samen aanleiding geeft tot een lange termijn planning met
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betrekking tot ‘Asset Management’. Er dient bovendien te worden opgemerkt dat
niet alle drinkwatermaatschappijen gebruik maken van externe resources voor
het uitvoeren van activiteiten gerelateerd aan ‘Asset Management’, terwijl andere
uitsluitend gebruik maken van externe resources voor de uitvoering ervan.
Quasi alle drinkwatermaatschappijen beschikken momenteel over een systeem
waar het proces centraal staat, namelijk door gebruik van een ERP systeem.
De maturiteit in het gebruik van dit ERP systeem in de context van ‘Asset
Management’ is echter verschillende van drinkwaterbedrijf tot drinkwaterbedrijf.
Dit impliceert niet dat op dit moment alle noodzakelijke gegevens met betrekking
tot ‘Asset Management’ in een IT–systeem opgeslagen zijn of tijdig ter
beschikking kunnen worden gesteld van de uitvoerders.
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7. Appendix
Proce Asset Management

7.1 Referentieproces ‘Asset Management’

Risicobepaling

Opmaken van
onderhoudsplannen

Openmaken van een LT
investeringdplan

Start
risicobepaling

Start opmaak
van
onderhoudsplannen

Start opmaakt LT
investeringsplan

Bepalen van
de contaxt van
de analyse

Identificeren
van risico’s

Evalueren
van risico’s

Beheren
van risico’s

Controlenren
en herbekijken

Einde
risicobepaling

Bepalen van
het dienstverleningsniveau v/d
assets

Opstellen van
een onderhousstrategie

Opstellen van
onderhoudsdoelstellingen

Opstellen van
onderhouds–
en
werkplannen

Opstellen van
onderhouds–
activiteiten

Onderhousplannen
zijn opgemaakt

Bepalen van het
investeringsproject

Uitwerken van
de opties

Evalueren van
de mogelijke
opties

Terugkoppeling
van het LT
investeringsplan

LT investeringsplan
werd opgemaakt

Bepalen van
het dienstverleningsniveau v/d
assets
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