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ISO 55.000 voor
Waterbedrijf Groningen
Als tweede waterbedrijf in Nederland behaalde Waterbedrijf
Groningen (WBG) eind 2018 het ISO 55.000-certificaat. Daarmee
maakt het drinkwaterbedrijf aantoonbaar dat het assetmanagement tiptop op orde is.
ISO-normen zijn internationaal vastgestelde kwaliteitseisen, die organisaties helpen bij de bedrijfsvoering. In de normen staan bijvoorbeeld regels voor het inrichten van werkprocessen of het opslaan en
delen van informatie. Een onafhankelijke externe partij controleert
of alles naar behoren is geregeld. Zo ja, dan ontvangt het bedrijf
het bijbehorende ISO-certificaat. Om dat te kunnen houden, vinden
er regelmatig controle-audits plaats. Er zijn verschillende soorten
ISO-certificaten, bijvoorbeeld voor kwaliteitsmanagement of voor
assetmanagement. De normen voor dat laatste certificaat zijn erop
gericht om eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen te geven om hun assets zo efficiënt mogelijk te benutten, met
een optimale balans tussen risico’s, kosten en prestaties.

Op woensdag 22 mei opende de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim
in aanwezigheid van directeur Roelof Kruize van Waternet een drinkwater
tappunt op het schoolplein van Montessorischool De Amstel.

Meer dan 500
drinkwatertappunten
in Amsterdam

WBG is met zeven distributiestations, 235 winputten, vijf productie
locaties en 5.100 kilometer aan leidingen bij uitstek een asset-
intensief bedrijf. Reden genoeg dus om het beheer daarvan kritisch
onder de loep te nemen. Om meer focus en duidelijkheid te krijgen
besloot WBG het assetmanagement verder te professionaliseren en
naar een hoger niveau te tillen.
Vanaf het begin heeft WBG de medewerkers zo veel mogelijk bij
het programma betrokken. De weg naar het ISO-certificaat was niet
zonder hobbels. Zo bleek het systematisch ontsluiten van informatie bijvoorbeeld ingewikkelder en veelomvattender dan vooraf
verwacht. Maar eind 2018 ontving men dan toch het felbegeerde
certificaat.

In 2016 besloot de Amsterdamse gemeenteraad om 300 extra tappunten te plaatsen in Amsterdam, op plekken waar behoefte is
aan water. In 2017 is Waternet gestart met de plaatsing van deze
extra tappunten in de stad. Met de symbolische opening van het
tappunt bij De Amstel is het project nu afgerond.
Na de opening is het nieuwe punt ook toegevoegd aan de nieuwe
kaart met openbare drinkwatertappunten op de website van
Waternet. In totaal staan er nu circa 500 drinkwatertappunten in
Amsterdam.
www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/gratisopenbaar-drinkwater
Aanleg van een waterleiding.
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