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Datagedreven
organisatie vraagt
andere competenties
van medewerkers

Peter Jansen en Mario Kortman:
“Als de informatie verandert, dan
verandert het proces ook.”

Waternet ziet uitdagingen en kansen in Internet of Things
Waternet, het Amsterdamse watercyclusbedrijf, heeft zijn gehele
verzorgingsgebied sinds een jaar of drie digitaal in beeld. Niet alleen
wordt het vaarverkeer op de grachten gemeten, ook worden bruggen en
sluizen op afstand bediend en zitten er sensoren in de dijken die Waternet
beheert. Dat genereert een enorme hoeveelheid data die terug moet vloeien
in de processen bij het bedrijf. De grootste uitdaging daarbij vormen de
medewerkers, die hun vertrouwde werkwijze zagen veranderen.
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KENGETALLEN
WATERNET
echnologisch is al heel veel
mogelijk, legt Peter Jansen,
programmamanager op het
gebied van bruggen, sluizen
en dijken, uit. “De uitdaging is om de
vertaalslag te maken van technologie
naar functioneel gebruik. Dat doen we
in nauwe samenwerking met de mensen
die op locatie werken, zoals dijkbeheerders en brugwachters.”
Dat levert in sommige gevallen weerstand op, merkte Waternet. “Zo werd de
waterspanning in dijken al jaren gemeten
met een buis die naast de dijk stond en
waarin het water op en neer ging. We
hebben een sensor ín de dijk geplaatst
en zagen dat de deviatie direct een
stuk kleiner werd. Dat betekent dat we
de dijken minder hoeven op te hogen,
wat weer aanzienlijk scheelt in kosten.
Maar voordat we die conclusie konden
trekken, moesten we met alle betrokken
partijen bepalen of de data uit de sensor
betrouwbaar was. Mensen moeten leren
vertrouwen op data uit een sensor die ze
niet zien.”
Inmiddels is het vijf jaar verder en zijn
de mensen eraan gewend, maar Jansen
benadrukt dat het heel belangrijk is om
de discussie intern op te zoeken. Zeker
als steeds meer onderdelen van een proces worden geautomatiseerd. Zo werden
door Euroﬁber glasvezelverbindingen
aangelegd tussen bruggen en sluizen
die daarmee straks op afstand centraal
bediend kunnen worden. “Hoe geautomatiseerd een proces ook is, er is vaak
nog een menselijke component nodig
om de informatie op waarde te schatten.
Ook moet in het begin de data die wordt
verkregen goed worden geveriﬁeerd.
Klopt het met wat we verwachtten? Durf
die discussie aan te gaan, want alleen zo
leren mensen op deze nieuwe informatie
vertrouwen.”

T

Fundamentele invloed
Volgens Mario Kortman, programmamanager digitalisering dienstverlening
bij Waternet, is informatie de vierde
productiefactor in een organisatie, naast
natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal. “Voor veel mensen is het lastig te
begrijpen hoe fundamenteel de invloed
van data is op de primaire processen. Als
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de informatie verandert, dan verandert
het proces ook.”
Veel informatie ontstaat tegenwoordig
buiten het bedrijf, zoals de gegevens van
klanten en gebruikers, maar ook door initiatieven als open data-uitwisseling tussen waterschappen [zie het artikel over
het project Digitale Delta op pagina 14].
Dat betekent dat bijvoorbeeld de concurrentie daar ook toegang toe heeft. “Juist
door kansen te zien in die informatie, kan
een organisatie een voorsprong nemen.”
Ook hij ziet een functieverschuiving van
interne medewerkers. Nog steeds krijgt
Waternet jaarlijks zo’n 350.000 telefoontjes van mensen die vragen, klachten of
opmerkingen hebben. “Die klantvragen
worden nu gedigitaliseerd en komen via
digitale loketten direct terecht in ons
administratieve systeem. Voorheen zaten
er nog telefonistes aan de andere kant
van de lijn die een inschatting moesten
maken van het soort telefoontje. Dat hebben we nu grotendeels in regels gevat.
Er is dus nog steeds menskracht nodig,
maar de competenties verschuiven meer
richting business intelligence en het
bewaken van de keten. Dat vraagt andere
kwaliteiten in mensen en in sommige
gevallen zelfs geheel andere mensen.”

Ander type mensen
Doordat er zoveel wordt gemeten, worden
privacyvraagstukken steeds belangrijker.
Zo zijn alle boten in Amsterdam uitgerust
met een chip. De beheerders op de grachten hebben scanners en kunnen die chips
op hun dagelijkse rondvaart uitlezen.
Aan de hand daarvan kan vervolgens een
bericht naar de eigenaar worden gestuurd
met bijvoorbeeld de locatie van de boot.
“De vraag is, willen wij dat? En willen de
mensen dat?”, zegt Kortman.
Er blijven altijd mensen nodig in de processen, betoogt Jansen. “Je hebt medewerkers nodig die in het veld rondlopen,
omdat het in de praktijk vaak toch nét
iets anders blijkt te zijn.” Kortman vult
aan: “Je blijft mensen nodig hebben die
verstand hebben van het hele systeem
en die het overall plaatje begrijpen, los
van de technologie.” Kennis kan worden
opgeslagen in systemen, maar voor de
ﬁnesses blijven mensen onmisbaar. Alleen
zal dat een ander type mensen zijn, met

Per dag produceert Waternet zo’n
260.000 kubieke meter drinkwater
dat via 2.700 kilometer leiding bij
klanten uit de kraan komt. Om
afvalwater te zuiveren voordat het
weer het natuurwater in stroomt,
heeft de organisatie twaalf
zuiveringsinstallaties. Daarnaast
beheert het ruim 4.000 kilometer
rioolstelsel en onder meer 79
eindgemalen in opdracht van de
gemeenten Amsterdam en Muiden
en het waterschap Amstel, Gooi en
Vechtstreek. In opdracht van het
waterschap beheert Waternet ook
880 kilometer dijken.

andere competenties op het gebied van
data en informatieverwerking.

Maatwerk
dienstverlening
Voor het inzetten van verzamelde data in
het primaire proces zijn een heleboel methodes voorhanden, maar het belangrijkste
volgens Kortman is dat een organisatie
zijn proces leert indelen en toetsen op
schaalbaarheid. “In hoeverre kan ik een
uitdaging aan die twee keer zo groot is als
het worst case scenario? Kan ik het proces
opdelen in meerdere blokjes die ik begrijp?
Op die manier ontstaat inzicht in cruciale
processen en welke onderdelen eenvoudig
en snel te automatiseren zijn. Zo bouw je
stap voor stap het hele systeem.”
Jansen adviseert organisaties een heel
strakke regisseur aan te stellen die vasthoudend is en een helicopterview heeft.
“Verandering is niet iets waar mensen
juichend in meegaan, maar het is belangrijk om de stip op de horizon in de gaten
te houden.”
Uiteindelijk levert alle data en informatie
Waternet een organisatie op die aansluit
bij een wereld die verandert. De wereld
wordt niet complexer, maar er is wel
steeds meer informatie voorhanden. Dat
is een uitdaging, maar tegelijkertijd een
grote kans, vindt Kortman. “Het is makkelijker om te sturen, want je weet beter
wat mensen willen. Door alle informatie
is het eenvoudiger om aan te sluiten bij
hun wensen en steeds meer maatwerk te
bieden.”
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