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L.G.J.M. Bias-Strijk MBA,
hoofd Middelen/ concerncontroller, Waterschap De Maaskant in Oss

Waterschap De Maaskant
heroverweegt werkprocessen

De watersector staat in het middelpunt van de
belangstelling. Schaalvergroting, samenwerking,
kostenbeheersing, kwaliteits- en prestatiemeting en,
last but not least, markt- en klantgericht werken, zijn
actuele thema’s. De watersector zal zich moeten
verdiepen in de moderne managementconcepten uit het
bedrijfsleven. Dat een en ander niet zonder slag of stoot
gaat en dat er sprake is van een cultuuromslag, is
duidelijk. Waterschap De Maaskant heroverweegt
grondig de werkprocessen met in het achterhoofd de
vraag: kan het beter, beheerster en goedkoper?

Van pilotproject t ot  cont inue door licht ing
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De collectieve sector is geconfronteerd met forse bezuinigingen.
Eisen vanuit de politiek en de doelgroepen zijn fors verhoogd.
Dit heeft geleid tot grote aanpassingen in de structuur en het
functioneren van verschillende non-profitorganisaties, zoals bij-
voorbeeld waterschappen. Er ontstond steeds meer noodzaak
om te komen tot een verbeterde bedrijfsvoering. Er werden
marktconforme bedrijfsvoeringsmethoden, zoals plannings- en
budgetteringstechnieken, geïntroduceerd. Tevens is er een trend
van het besturen van handelingen naar het besturen van presta-
ties. Managers zoeken voortdurend naar goedkopere manieren
om (quasi-) collectieve goederen, zoals water, voort te brengen
met een sterke nadruk op efficiency. 

Waterschap De Maaskant is begin 1998 het zogenoemde BBP-
traject ingestapt. BBP staat voor het beleids- en beheerproces
waterschappen. 
Het doel van het BBP is het bereiken van een manier van bestu-
ren en werken, waarmee waterschappen in deze turbulente tijd
effectief en efficiënt kunnen functioneren. Belangrijke onderde-
len van het BBP zijn het sturen op output en outcome, het ont-
wikkelen van een op maat gesneden managementinformatie-
systeem en het aanbrengen van samenhang tussen het beleids-
en beheersinstrumentarium. Het ontwikkelen van planning- en
control-instrumenten, met als sluitstuk het verankeren van het
kwaliteitsdenken, is hierbij het einddoel. 
Onder de banier van business process re-engineering (BPR) is
bij De Maaskant een variant ontwikkeld, die recht doet aan het
specifieke karakter van een waterschap en past binnen de BBP-
filosofie. 

De auteur geeft in dit artikel aan welke relatie er is tussen het
BBP en de heroverweging van werkprocessen, in de wandelgan-
gen afgekort tot HWP. 
HWP is een logische, noodzakelijke vervolgstap op BBP. De
organisatie is, evenals alle BBP-instrumenten ingericht op basis
van processen. Het is zaak in een vervolgtraject de processen
duidelijk in beeld te krijgen. Om processen te kunnen beoorde-
len, is een zekere mate van detaillering in de beschrijving ervan
essentieel om het kwaliteits- en het procesdenken op een geloof-
waardige manier ‘door te ontwikkelen’. Doelstellingen, kenge-
tallen, et cetera staan of vallen met inzicht in de huidige proces-
sen. In die zin is een heldere procesbeschrijving een noodzake-
lijke voorwaarde voor een verantwoorde verdere ontwikkeling.
In alle andere gevallen bestaat het risico dat men blijft ‘hangen’
op een te abstract niveau, waarbij de relatie met de processen
ontbreekt. In die zin sluit het transparant maken van alle werk-
processen van De Maaskant naadloos aan bij de verdere profes-
sionalisering van de bedrijfsvoering bij het waterschap en met
name de wijze waarop het waterschap wordt aangestuurd. Dit
krijgt verder vorm in het zogenoemde Masterplan
Organisatieontwikkeling Koers 2005. 

Primaire proces
Het verder kwalitatief ontwikkelen van het BBP-instrumentari-
um en alles wat daarbij hoort, is het kader waarbinnen de
werkprocessen van de afdeling Fiscale Zaken zijn doorgelicht.
Het doel van HWP is te komen tot kostenreductie, verkorting
van doorlooptijden en een verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening. Dit kan gebeuren door het stroomlijnen, het
ontwerpen en het herontwerpen van de werkprocessen. 
Het HWP is mede ingezet met het oog op het vergroten van die
klantgerichtheid en het transparanter en bestuurbaar maken
van de bedrijfsprocessen. Het project is daardoor niet vergelijk-
baar met een BPR-traject (business process redesign of 
re-engineering). Kern van een BPR-benadering is immers dat
werkprocessen zonder vooringenomenheid op een radicale wijze
worden herontworpen. 
Het specifieke karakter van een waterschap (het is een decentra-
le overheidsorganisatie) leent zich niet altijd voor het radicaal
herontwerpen van haar primaire processen, omdat de taken
wettelijk bepaald zijn en andere aspecten een rol spelen, zoals
democratie (inspraak burgers), en rechtmatigheid
(Waterschapswet, Algemene Wet bestuursrecht). 

Nulmeting
De Maaskant heeft bewust gekozen voor het in kaart brengen
van de huidige situatie. Deze ‘foto’ of nulmeting is essentieel
voor het beoordelen van verbetermogelijkheden. Binnen De
Maaskant wordt dan ook gesproken van heroverweging van de
processen.
De beheersing, beïnvloeding en de verandering van werkproces-
sen is één van de lastigste onderdelen van het planning- en con-
trol-proces. Dit komt omdat de activiteiten die verband houden
met de inzet van middelen en dus met productie, worden
beheerst door regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen,
automatisering, politiek-bestuurlijk aspecten en de opvattingen
van degenen die de activiteiten zelf verrichten. De beschrijving
van een bij een product of dienst behorend werkproces biedt de
mogelijkheid tot procesanalyse: een kritische vraagstelling of de
gehanteerde handelswijze ook in al haar onderdelen noodzake-
lijk en doelmatig is. Een kritische vraagstelling kan daarbij al
veel aan het licht brengen: ‘Waarom doen we het zo, en hoe kan
het anders of slimmer?’ 

Integrale procesbenadering
De omgeving van organisaties is continu in beweging. We zien
daarbij de volgende ontwikkelingen:
– ontwikkelingen in de relatie tussen het waterschap, gemeen-

ten, bedrijven en ingezetenen (burgers);
– ontwikkelingen op het gebied van organisatie en management

van de waterschapsorganisatie;
– ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communica-

tietechnologie.

Primaire processen bij een
waterschap zijn wettelijk
bepaald

Blijf niet ‘hangen’ op een 
te abstract niveau



Vanuit deze ontwikkelingen wordt anders aangekeken tegen
waterschapsorganisaties. De klassieke nogal gesloten water-
schapsorganisatie ontwikkelt zich naar een organisatie die open-
staat voor haar omgeving en die samenwerkt met andere actoren
in die omgeving. De klant (in al haar diversiteiten) speelt hierbij
een belangrijke rol. Bij de inrichting van de organisaties en de
bedrijfsprocessen wordt rekening gehouden met de eisen, wensen
en behoeften van zowel in- als externe klanten. Hiervoor is een
flexibele organisatie nodig, die gericht is op de kwaliteit van de
dienstverlening aan de klant, binnen de grenzen van legitimiteit,
rationaliteit en ethiek. Kernwoorden daarbij zijn: klantgericht-
heid, doelmatigheid, doelgerichtheid en flexibiliteit. 
Het is de taak van het bestuur en het management van het
waterschap de organisatiestructuur en de processen zo in te
richten dat zij optimaal kunnen sturen, beheersen en controle-
ren. Daarnaast moet de organisatie in staat zijn om aan de in-
en externe toezichthouders c.q. belanghebbenden op een trans-
parante wijze verantwoording af te leggen over het functioneren
(de zogenoemde governance-gedachte). 
Vragen of de van tevoren geformuleerde doelstellingen op een
maatschappelijk verantwoorde wijze zijn gehaald, worden
steeds vaker gesteld.
Waterschap De Maaskant is van mening dat haar werkproces-
sen hierop moeten zijn ingericht. Om dit te realiseren, wordt
een integrale procesbenadering gehanteerd. De processen zijn
het uitgangspunt in plaats van de organisatiestructuur. Er wordt
over de grenzen van functies en specialismen heen gekeken. Een
beperkte focus op de werkprocessen van de eigen afdeling is
altijd van tijdelijke aard. Verbanden met andere afdelingen leg-
gen en het koppelen van afdelingen aan elkaar, is een noodzake-
lijke volgende stap. Dat betekent dat bij de procesverbetering de
verschillende organisatieaspecten met elkaar in overeenstem-
ming moeten worden gebracht. Het gaat daarbij om de koers en
de strategie, de inrichting van de organisatie, de klanten, de
medewerkers, de organisatiecultuur en de informatie- en com-
municatietechnologie (ICT). 

Administrat ieve organisat ie
Procesbeheersing is een onderdeel van de administratieve orga-
nisatie, ook wel bestuurlijke informatieverzorging genoemd.
Wat is de bijdrage die de administratieve organisatie kan leveren
aan een goed werkende organisatie?
Ten behoeve van de besturing van een organisatie en de beheer-
sing van de bedrijfsprocessen zijn onderlinge afspraken nodig,
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die kunnen worden samengevat als procedures. Daarnaast is
een informatiesysteem nodig dat de benodigde informatie levert
over de planning en de voortgang van activiteiten, realisatie van
doelen, afwijkingen van de verwachtingen en procedures. Dit
informatiesysteem moet voldoen aan hoge eisen. Die eisen heb-
ben betrekking op juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevan-
tie van de te genereren informatie. De kwaliteit van de informa-
tie wordt bepaald door de wijze waarop de informatie tot stand
komt. De basis daarvoor is een adequate administratieve orga-
nisatie met doeltreffende en doelmatige procedures. 
Kortom, de administratieve organisatie vormt de infrastructuur
van het management control-systeem (beheersstructuur).

Administratieve organisatie is dus niet alleen gericht op het
waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatieverstrek-
king. Administratieve organisatie gaat verder. Het richt zich op
de efficiency en de beheersing van de bedrijfsprocessen. Deze
beheersing moet zorgen voor een optimale kwaliteit van dienst-
verlening. Beheersing impliceert ook dat bepaalde elementen
binnen een proces gemeten dienen te worden. Dit kan alleen
worden bereikt indien per proces meetbare doelstellingen wor-
den geformuleerd. Aan de hand van de doelstellingen dienen
kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren (kwantitatieve
en kwalitatieve maatstaven) te worden ontwikkeld.
Het ontwikkelen van een goede opzet van de administratieve
organisatie is de eerste belangrijke stap op weg naar een ade-
quate beheersstructuur voor de werkprocessen binnen een orga-
nisatie.

Project team
Binnen De Maaskant is een projectteam geformeerd om het pro-
ject tot een succes te maken. Onder auspiciën van het project-
team zijn diverse werkgroepen actief voor een of meerdere spe-
cifieke hoofdprocessen. 
Eén van de doelstellingen was het ontwikkelen van draagkracht
en het stimuleren van de creativiteit voor verbeteringen en flexi-
biliteit. Dit impliceert de betrokkenheid van de medewerkers
van de afdeling Fiscale Zaken. Deze actieve betrokkenheid is tot
uitdrukking gekomen in verschillende bijeenkomsten. Daarbij is
een onderscheid gemaakt naar de verschillende clusters binnen
de afdeling Fiscale Zaken te weten:
– verontreinigingsheffing;
– omslagen;
– invordering.
Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd door middel van
een projectaanpak, met waar nodig externe begeleiding door
business process consultants van Deloitte & Touche.
Een HWP-traject ingaan zonder de beschikking te hebben over
een goede beschrijving van de huidige werkprocessen is onmo-
gelijk. Een beschrijving tot op activiteitenniveau (waarom, wie,
hoe en wanneer) en het stellen van vragen als: wat is de doel-

Er werden meer dan
honderd verbeterpunten
geformuleerd

Hoofdprocessen

De volgende acht hoofdprocessen bij Fiscale Zaken van

waterschap De Maaskant zijn in kaart gebracht:

– verontreinigingsheffing huishoudelijke vervuilers;

– verontreinigingsheffing industriële vervuilers;

– kwijtschelding;

– (dwang)invordering;

– verwerken van betalingen;

– niet-lozers (bodemlozers);

– bezwaar en beroep;

– waterschapsomslagen.



figuur 1

Voorbeeld werkproces

Oktober
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groep?, waar liggen coördinatiemomenten?, hoeveel tijd vergen
de verschillende activiteiten? En wat is de doorlooptijd? enzo-
voorts, is het startpunt voor de uitvoering van het HWP. Slechts
vanuit een deugdelijke, gedetailleerde nulmeting is het mogelijk
een verantwoorde analyse uit te voeren. 

Protos
De verschillende werkprocessen zijn beschreven met behulp van
het geautomatiseerde programma Protos. De keuze voor Protos
is een bewuste keuze geweest. Protos is een hulpmiddel om op
een eenduidige en voor alle betrokkenen begrijpelijke wijze pro-
cessen vast te leggen, te analyseren en te (her)ontwerpen. 
Dit programma kent talrijke mogelijkheden en past uitstekend
bij het ambitieniveau van De Maaskant. Zo biedt het program-
ma de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze de beschrijvin-
gen op intranet en internet te plaatsen. Alweer een nieuwe
mogelijkheid om klantoriëntatie inhoud te geven. Daarnaast
bestaan er verschillende workflow-systemen die gekoppeld kun-
nen worden aan Protos. Tevens kunnen in een later stadium
labels worden gehangen aan de processen ten behoeve van
back- of front office-activiteiten. Het programma kenmerkt zich
daarnaast door een gunstige prijs-prestatieverhouding en is
gebruikersvriendelijk. 
Een voorbeeld van een werkproces dat op deze manier is weer-
gegeven toont de bovenstaande figuur 1 . 

Plan van aanpak
De gepresenteerde doelstelling, het komen tot een hogere kwa-
liteit van dienstverlening, kan worden behaald via het door-
lopen van vijf opeenvolgende fasen te weten:
– oriëntatiefase;
– analysefase;
– ontwerpfase, formuleren verbeterprojecten;
– implementatiefase
– beheersfase.

Oriëntat iefase
In deze fase worden slechts de werkprocessen in kaart gebracht.
In feite kunnen we deze fase ook de beschrijvingsfase noemen.
De fundamentele vragen ‘waarom, wie, wat en hoe’ worden
gesteld. In deze fase moet een koppeling worden gemaakt met
de analysefase door de verschillende verbeterpunten, die uit
deze fase naar voren komen, weer te geven. De medewerkers die
de processen uitvoeren zijn immers zelf het best in staat om op
detailniveau verbeteringen aan te brengen en omissies te consta-
teren. Feitelijk voeren de medewerkers in deze fase al een deel
van de analyse uit. De huidige processen (de ‘foto’s’) zijn door
de medewerkers van de afdeling samen met de externe adviseur
in brainstormsessies en vervolgbijeenkomsten plenair tijdens de

sessie stap voor stap verwerkt in het systeem Protos. De aange-
dragen verbeteracties zijn afzonderlijk aangegeven. 

Analysefase
Aspecten die bij het analyseren en het herinrichten van de pro-
cessen aan bod dienen te komen zijn: transparantie, rechtmatig-
heid, doeltreffendheid, doelmatigheid, legitimiteit en kwaliteits-
denken.
Deze aspecten komen in de oriëntatiefase tot uitdrukking in de

Er is een efficiency-
verbetering van 
circa vijftien procent
behaald

Overleg met
WOB
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vorm van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. Zij
vormen het kader van de analyse. Samen met de betrokkenen
zijn per proces de verbeterpunten gesignaleerd en worden oplos-
singsrichtingen gegenereerd. Deze oplossingsrichtingen dienen
te worden vertaald in projectvoorstellen, die worden uitgevoerd
in de ontwerp- of implementatiefase. 
De aanpak van de doorlichting bestond na de oriëntatie uit het
nader analyseren van de werkprocessen binnen de afdeling
Fiscale Zaken, het clusteren van de verbetervoorstellen en het
vertalen ervan in projectvoorstellen, in goed overleg en samen
met de medewerkers. De laatste stap is de implementatie van de
voorstellen in de afdeling. Verbetervoorstellen die een hoge pri-
oriteit hebben, zijn uitgewerkt in projectvoorstellen en zijn hier-
mee als concreet project aangemerkt. 
Om de meest kansrijke en succesvolle verbetervoorstellen uit te
voeren, is het stellen van prioriteiten noodzakelijk gebleken.
Criteria voor prioriteitstelling zijn: 
– leveren de verbeteringen aanwijsbare voordelen op voor de

externe klanten?; 
– laten de huidige prestaties te wensen over en zijn ze vatbaar

voor verbeteringen (te lange doorlooptijd, te gevarieerde
bewerkingstijd en verstoring daarin, te veel fouten, afhanke-
lijkheid van aanlevering gegevens derden)?;

– hebben de verbeteringen onmiddellijk effect op het bedrijfsre-
sultaat (efficiency- en effectiviteitsverbetering, kostenverlaging
of het voorkómen van kosten)?;

– kunnen de veranderingen betrekkelijk snel en gemakkelijk
worden aangebracht?;

– zijn interventies in de werkwijzen van medewerkers aan-
vaardbaar en snel uitvoerbaar?;

– kan het rendement van een werkproces worden gemeten?
De projectgroep, ondersteund door de werkgroepen, heeft de
analyse van de in kaart gebrachte werkprocessen afgerond.
Waar mogelijk is daarbij aandacht besteed aan het definiëren
van meetpunten (effectiviteit) voor de te genereren manage-
mentinformatie en het formuleren van kwaliteitseisen.

Ontwerpfase
Het clusteren van de verbetervoorstellen en het vertalen ervan in
projectvoorstellen samen met de medewerkers van Waterschap
De Maaskant, zijn onderdeel van de ontwerpfase. De voorstel-

len worden op kwaliteits- en doelmatigheidsaspecten beoor-
deeld, de haalbaarheid wordt nadrukkelijk getoetst en de werk-
processen worden vervolgens in Protos naar de nieuwe situatie
beschreven.

Implementat iefase
In de implementatiefase is het afdelingshoofd nadrukkelijk aan
zet. Hij zorgt er al dan niet met behulp van externe ondersteu-
ning voor dat de verbetervoorstellen geïmplementeerd worden
binnen zijn afdeling, door deze onderdeel te maken van zijn
afdelingsplan (jaarplan). 

Beheersfase
Er kan niet worden volstaan met het louter beschrijven van de
administratieve organisatie. De administratieve organisatie is
namelijk geen statisch systeem, maar volgt als het ware de wijzi-
gingen in onder andere de taken, de activiteiten en de organisa-
tiestructuur. Het is daarom essentieel dat de organisatie zodanig
ingericht en voorbereid is op wijzigingen en dat deze vervolgens
adequaat verwerkt worden in de procesbeschrijvingen. Dit bete-
kent dat de werking van de administratieve organisatie voortdu-
rend getoetst moet worden aan de oorspronkelijk beschreven
opzet. De veranderende omstandigheden kunnen aanleiding zijn
voor noodzakelijke aanpassingen van de administratieve organi-
satie en daarmee het aanpassen van de procesbeschrijvingen.

Resultaten tot nog toe
De reeds geformuleerde verbeterpunten zoals die naar voren zijn
gekomen in de verschillende brainstormsessies, vervolgbijeen-
komsten en analysefase waren talrijk. In totaal zijn ruim hon-
derd min of meer ingrijpende verbeteracties geformuleerd, ver-
deeld over de zeven hoofdprocessen. 
De verbeterpunten betreffen verbeteringen in termen van kwa-
liteit, tijd en geld. Waar mogelijk, is een aantal verbetervoorstel-
len reeds geïmplementeerd in de organisatie: de zogenoemde
quick wins. De nog te realiseren verbeterpunten komen nog aan
bod. Zij zijn deels vertaald in projectvoorstellen.
De honderd verbeteracties zijn zoveel mogelijk samengebracht
in clusters, zodat het aantal projecten beheersbaar blijft. Na
accordering van het projectvoorstel zijn de middelen vrijge-
maakt. De werkgroepen zijn inmiddels aan de slag gegaan.
De verbeterpunten die ondertussen zijn doorgevoerd, laten de
volgende resultaten zien:
– forse kwaliteitsverbeteringen in werkprocessen;
– het aantal uren van externe inlening is teruggedrongen;

Oliev lek

In dit artikel beschrijft de auteur de ervaringen die

Waterschap De Maaskant heeft opgedaan met het project

HWP (herontwerp van werkprocessen) Fiscale Zaken. Zij

beschrijft het verloop en de huidige stand van zaken.

Hoewel het project niet zonder slag of stoot is verlopen,

zijn er aantoonbare resultaten geboekt. Deze resultaten

zijn uitgedrukt in tijd- en kostenbesparingen én in kwali-

teitsverbetering. 

Door het geleerde onmiddellijk in de praktijk te brengen,

is bovendien een blijvend effect bereikt . Een van de

belangrijkste resultaten is echter de grote betrokkenheid

van de medewerkers bij de inrichting van de werkproces-

sen en dus bij hun werk. 

Het transparant maken van
alle werkprocessen sluit
naadloos aan bij de
professionalisering van de
bedrijfsvoering
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– als gevolg van taakverschuivingen tussen functies van
medewerkers is taakverrijking ontstaan;

– de hoeveelheid overwerk is gereduceerd;
– er zijn kosten bespaard;
– er zijn kostenposten vermeden.
De resultaten tot nu toe laten ingrijpende verbeteracties
in termen van kwaliteit, tijd en geld zien. Uitgedrukt in
cijfers is een efficiencyverbetering van circa vijftien pro-
cent behaald. 
De zogenoemde ‘vrije verbetercapaciteit’ die ontstaan is
als gevolg van het HWP bij Fiscale Zaken is benut om
een kwaliteitsimpuls te geven aan de werkprocessen van
Fiscale Zaken, het treffen van eenmalige maatregelen
voor de implementatie van volgende verbeter/project-
voorstellen, dan wel organisatorische knelpunten aan te
pakken binnen het eigen organisatieonderdeel. Dat wil
zeggen dat de verbeteringsinspanningen en de resultaten
daarvan ten gunste komen van de voorgenomen en
geplande invoering van nieuwe verbetervoorstellen, het

elimineren van bestaande fricties in de organisatie en
het honoreren van (nieuwe) wensen. 
Door het uitvoeren van een pilot-project en de resulta-
ten daarvan te communiceren binnen de organisatie
kan een olievlekwerking worden bereikt. De medewer-
kers die aan de pilot hebben meegewerkt fungeren dan
als pleitbezorgers voor een dergelijke aanpak.
Daarnaast heeft de pilot een schat aan informatie opge-
leverd. Dit geldt niet alleen voor de werkprocessen,
maar ook voor de gevolgde aanpak binnen het HWP.
Het getuigt van moed en durf om op deze manier der-
gelijke projecten in eigen beheer op te pakken. 
Een extern bureau kan daarbij fungeren als klankbord
voor de projectgroep en voor het aanreiken van onder-
zoekmethoden. Het belangrijkste werk wordt echter
verricht door de medewerkers zelf. Pas dan kunnen we
spreken van een lerende organisatie en heeft periodieke
heroverweging van werkprocessen een bestaansrecht. 
Om te voorkomen dat onderzoek van middel tot doel
verwordt en in die hoedanigheid een ondoelmatige
trustkiller wordt, is open communicatie en vertrouwen
tussen benutbaarheid en benutting van het HWP met de
medewerkers van de afdeling essentieel. 
Tot slot een wijze raad: ‘laat medewerkers actief partici-
peren in verbeteracties en laat regelmatig behaalde
resultaten zien’. 

Een blijvend effect is
bereikt door het
geleerde onmiddellijk in
praktijk te brengen


