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Deorganisatorischeontwikkelingen bijde waterleidingbedrijven wordmgettmukerd dooreen
veranderendeomgeving.Doordesamenleving
wordtsteedsbarder aan depoten van de comfortabelefauteuil van een monopolistische marktpositiegezaagd. Dit heeft totgevolg dat deNederlandse waterleidingbedrijven metandere ogen
naarhet begrip kwaliteitgaan kijken.
Nognietzolanggeleden warendewaterleidingbedrijven voornamelijk gerichtophet technischeprocesvan bron tot kraan.Deorganisatiewas
productgericht,mcdcwerk(st)ersveranderden niet
snelvanfunctie. Kwaliteitstond voorde kwaliteit
van hetgeleverdewater.Vooriedereenwasduidelijk watdeklantwilde:altijd watergeleverd krijgendatvoldoetaandenormen vanhetWaterleidingbcsluit,meteenminimaledruk van200kPa
en liefst vooreenzolaagmogelijke prijs.
Met deoptredende schaalvergrotingen, de
intrede vancertificeerbare managementsystemen alsISO9000en eennadrukkelijker appèlvan
desamenleving opdeeigen verantwoordelijkheid opbeleidsterreinen als arbeidsomstandigheden en milieu, veranderen productgerichte organisaties inprocesgerichte organisaties.Medewerk(st)ers worden breder inzetbaar, verbruikers
heten voortaan klanten ende waterleidingbedrijvenreageren alerter ophun wensen.Debelangen
vandiverse'stakeholders':klanten, maatschappij
(milieu),medewerkers (arbo)en aandeelhouders
worden bewuster tegen elkaar afgewogen. Sprekende resultaten vandezehernieuwde afweging
zijn deleveringdoor een toenemend aantal
waterleidingbedrijven van industriewater, gietwater, huishoudwatcrenzelfs flessenwater.
AangezetdoordeHoofdlijnennotitie voor
een nieuweWaterleidingwet endewensvande
samenleving om debedrijfsvoering transparanter temaken, wordt benchmarking doorde
bedrijfstak breedaangepakt. Dewegnaar 'Totale
Kwaliteit' isdaarmee definitief ingezet.

Gevolgen voor de Kwaliteits-, Milieu
en Arbo-coördinator?
In hetverleden
DeKwaliteits-,Milieu enArbo-coördinator
(KMA-coördinator) had ineersteinstantie tot
taakinvulling tegeven aan hetVEWIN-milieuplan enArbo-wetgeving.In veelgevallen behoordedezefunctionaris tot destaf
Vaakkreegdezepersoon derolvancontroleur,rapporteur ensysteembeheerder (ofhij mat
zichdezerolaan).Hijofzijcontroleerdeofde
organisatie voldeed aandeeisendiewet-en

regelgevingstellen ophetgebied vanarboen
milieu,schreefprocedures eneen handboek en
rapporteerde tekortkomingen aan het managementteam.
Hetgevolghiervanwasinveelgevallendatde
KMA-coördinatorzicheenroependeindewoestijn
voelde.Hijofzijwaszich,gestaafd doorexpertise,
bewustvandeonvolkomenheden vandeorganisatieophetgebiedvanKMA-zaken,terwijl hijofzij
onvoldoendebevoegdheden haden/ofenthousiasmeontmoetteindeorganisatieomzijnofhaar
voorstellentotuitvoeringte(laten)brengen.De
KMA-coördinator haddebelevingdathet management hemeenaapjeopdeschouder hadgezetin
plaats vanhetzelftedragen.
Gedurendedeinvoering van kwaliteitszorg
Met deintroductie van Kwaliteits-,Milieuen/ofArbozorgsystemcn krijgt deKMA-coördinator veelaleen nieuwe rol.Hij ofzij raakt
betrokken bij hetopzetten, invoeren en handhavenvandezemanagementsystemen. In eerste
instantiezal hij ofzij zichbezighouden met het
bewerkstelligen vaneen cultuuromslag.
Hetduurt evenvoordat iedereen beseft dat
het nietgaatom papier,maar om eengedragen
wijze vanaansturen en met elkaaromgaan,een
bedrijfscultuur.
Eendingishierbij zeker:alshet hoofd niet
draait,draait deromp ookniet.Voorhet welslagen vandeinvoeringvaneen managementsysteem isdebetrokkenheid en uitstraling van het
management essentieel.Hetvervulteen voorbeeldfunctie, blijft volledig verantwoordelijk
voordevoortgang vanhet project en steltals
sponsor mensen,middelen en tijd beschikbaar.
Alleenhet management kandeaap vande
schouder vandeKMA-coördinator halen enopde
eigen schouder zetten.
In detoekomst
Maaralshet systeemgereed isen verantwoordelijkheden opdejuiste plaatsindeorganisatie
zijn gebracht, wat blijft erdan nogtedoenvoorde
KMA-coördinator? Iniedergevaldekthet woord
deladingdan nietmeer.Decoördinatie vanhet
beleid,ofhet nugaatomkwaliteits-,milieu-of
arbo-zaken,vindt plaatsdoorhet management.

Decoördinatie vandeuitvoeringgebeurt inde
'lijn'.Precieszoalsdatwasvoordekomst vande
Arbo-wetgeving,voordat waterleidingbedrijven
zoexplicietmilieubedrijven werdenen voordat
kwaliteitszorg volgensISO9000m beeldwas.
Watoverblijft isdeblijvende snelleveranderingvanmaatschappij en normen,deinvloed van
ontwikkelingen ophetgebied van
(informatie)technologic, detoenemendeen veranderendewensen vandeklantendebredere inzetbaarheid van hetpersoneel.Om nietmeertehoevenschrikken vanzakenalsmarktwerking dient
dekwaliteitcontinu tewordengeborgd, verbeterd
enaangepast aan deveranderendewensen van
klanten,personeel enomgeving.
Omaansluiting tehouden bijdeomgeving
blijven specialisten indeorganisatienodig met
kennisophetgebied vaninternationale, nationale
en lokalewet-enregelgevingvan arbeidsomstandigheden enmilieu.Diekennisisveelal aanwezig
bij deMilieu-en/ofArbo-coördinator. Daarnaast
iserechterbehoefte aaneen kwaliteitskundige.
Debelangrijkste taken vandie kwaliteitskundigezouden moeten zijn:
signalen uit deorganisatievertalen in
beleidsvoorstellen;
signalen uit deomgeving vertalen inbclcidsen strategievoorstellen;
beleidenstrategie vandeorganisatie vertalen
inpragmatische uitvoenngsvoorstellen in
nauwoverlegmetdelijnorganisatie(proceduresopstellen);
waken voorsuboptimalisatie inde
organisatie;
erzorgvoordragendat ergeenhiaten vallen
en doublures optreden indeorganisatie;
alsvoorzitter vaneenauditteam zorgdragen
voorhetopstellen vaneenauditplan endoen
uitvoeren vanaudits.Deeigen beoordeling
vanauditresultatenenhet onderhoud van
proceduresenhandboeken moeteneenverantwoordelijkheid zijn ofworden van het
lijnmanagement.
Dekwaliteitsdeskundige zalinstaat moeten
zijn kennisvandeorganisatie te'verkopen'.
Anderzijds werkt hetbevorderlijk alsde managers
dieverantwoordelijk zijn voorhet voortbrengingsproces(lijnfunctionarissen) ofdeondersteuningdaarvan(stafdiensten), hemofhaar niet
ervaren alseen'betweter', maaralseen deskundig
adviseur.Dekwaliteitskundige zalzich,in bedrijvendiedezorgvoortotalekwaliteit nastreven en
waareencultuur van'enterpreneurschap'
gewenst is,steedsmeeralsondernemer moeten
gaangedragen. %

DeStimuleringsgroepKwaliteits-,Milieu-enArbo-zorgfungeert alseenplatform vanvertegenwoordigers
vanNederlandsewaterleidingbedrijven diebinnen hun eigenorganisatieeenvoortrekkersrolvervullenbij
hettotstandkomenenonderhouden vanKwaliteits-,Milieu-enArbo-managementsystemen. Volgensde
visievanditplatform isderolvanKwaliteits-,Milieu-enArbo-coördinatoreningrijpend aanhetveranderen,medeonderinvloedvanorganisatorischeontwikkelingen bijdeNederlandse waterleidingbedrijven.

