Integraal management: een kwestie van bruggen bouwen

1. Naar woelig water
Niemand in Nederland is blij verrast met
schoon water uit de kraan; die vanzelfsprekendheid is het watermerk van de
drinkwatersector. Maar achter de kraan
heeft de waterleidingwereld een enorme
organisatie-ontwikkeling doorgemaakt om
die vanzelfsprekendheid in de toekomst te
kunnen blijven garanderen.
Die ontwikkeling was een reactie op een
snel veranderende omgeving: waterleidingbedrijven moesten reageren op verontreiniging van haar grondstof, versnelde

Samenvatting
Vanuit de veilige positie als waterleidingbedrijf is door schaalvergroting de noodzaak ontstaan de organisatie en de werkwijze aan te passen aan de veranderde
omstandigheden. Onderlinge samenhang en uitwisseling tussen de verscheidene
afdelingen, zowel primair als ondersteunend, is hierbij zeer belangrijk.
Juist door bewust gebruik te maken van samenhang tussen afdelingen, processtappen, besluitvormingsniveau's en met de omgeving kunnen onvermoede bodemschatten uit de eigen organisatie worden aangeboord. WZHO komt hier over de
brug met haar worstelingen en succeservaringen.

Aß. 1- Ezelsbruggetje:
'Wijeigenwijs?Neehoor.
daarvoor moetjeaan de
overkantzijn!'

H. ARDESCH
WZHO

M.J. K.VAN DER ZWAAG
Organisatie-adviseur WZHO
Thans werkzaam als organisatieadviseur Nationale Nederlanden

ontwikkeling van zuiveringstechnologie,
privatisering, wet- en regelgeving,
'marktwerking' en ook prijs- en productdifferentiatie.
Een sectorbrede reactiewas schaalvergroting:
waterleidingbedrijfjes waren voorheen klein,
overzichtelijk en vooral technisch georiënteerd, maar zijn nu groot en bureaucratischer geworden met een diversiteit aan
disciplines en meer hiërarchische lagen.
Ook zijn externe ontwikkelingen meer
divers en daarmee complexer geworden.
Dat geldt zeker ook voor de NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO),
het grondwaterbedrijf in het oostelijk
deel van Zuid-Holland, dat bijna 700.000
inwoners jaarlijks ongeveer 56 miljoen m 3
drinkwater levert. WZHO doet dat door de
inzet van circa 340 mensen.
Op de vraag 'Kunnen we bedrijfsprocessen
en de diversiteit aan in- en externe ontwikkelingen op dezelfde wijze managen als we
in het verleden hebben gedaan?' luidt het
antwoord eenduidig 'Nee'. Maar hoe dan
wel? WZHO is ervan overtuigd dat dit van
managers èn medewerkers niet een andere
werkwijze, maar een andere werkinstelling
vereist. Welke dat is en hoe WZHO die
wil concretiseren presenteren wij u graag
in dit artikel.
2. De directe aanleiding voor integraal
management
WZHO kwam in 1990door schaalvergroting
tot stand uit een fusie van 5 kleinere
bedrijven. WZHO is nu functioneel
georganiseerd, de verschillende disciplines

(Illustratie: C.J, van Dis)

gescheiden in afdelingen. Sluipend is,
gechargeerd maar toch, verkokering
ingetreden: concentratie op afdelingsdoelstellingen met verminderde aandacht voor
bedrijfsdoelstellingen. Uit analyse van de
situatie blijkt niet verminderde betrokkenheid bij managers of medewerkers,
integendeel. Echter door groei van de
organisatie ontstaat de neiging zich terug
te trekken op de eigen discipline; de inzet
voor de eigen 'tuin' is groot en de relatie
met omliggende afdelingen wordt al gauw
als lastig en verstorend ervaren, laat staan
dat daar actief contact mee wordt gezocht.
Deze situatie gaat op den duur ten koste
van het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.
Daarom heeft WZHO gezocht naar mogelijkheden om de relaties tussen de diverse
afdelingen te versterken.
We sloegen de weg in van 'Integraal
management'. In die benadering gaat het
om systematisch sturen en beheersen van
activiteiten en middelen met nadruk op
delegatie van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Afleggen van verantwoording gebeurt in de vorm van heldere
rapportages en kengetallen waarop je
elkaar kunt aanspreken.
We dachten er te zijn door leidinggevenden
naast technische ook personele en financiële verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven. Dat zou een brug slaan
tussen de primaire processen en de onder-

steunende disciplines en een klimaat
scheppen voor wederzijdse afstemming en
een afdelingsoverschrijdende blik van
managers.
Die gedachte bleek te simpel: een leidinggevende is ook met die mix van verantwoordelijkheden en bevoegdheden nog
in staat te managen zonder uit zijn 'functionele hok' te komen. Het effect was dus
te beperkt. Voor een daadwerkelijke
verandering is meer nodig!
Allereerst zullen zowel managers als medewerkers overtuigd moeten zijn van het nut
van 'wederzijds afstemmen', 'een afdelingsoverschrijdende blik' en het 'zoeken en
benutten van samenhang tussen eikaars
werkzaamheden'. Directie moet het belang
hiervan uitdragen en heeft dat gedaan door
dit als rode draad mee te nemen in het
beleidsplan en er telkens weer op terug te
komen bij alle gelegenheden waar zij in het
bedrijf het woord voerde.
Vervolgens moet deze instelling leiden tot
concrete acties. Managers en medewerkers
moeten persoonlijk verantwoordelijk
worden gemaakt voor het zoeken en
bewaken van die samenhang en moeten
zorgen voor afstemming, uitwisseling van
informatie en communicatie. Tegelijkertijd
kan de organisatie ervoor zorgen dat de
interne informatievoorziening zodanig is
ingericht, dat mensen ook langs die weg
geïnformeerd worden over processen die
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verder reiken dan de eigen afdeling.
Zo kunnen planningen en managementrapportages een meer afdelingsoverschrijdende blik ondersteunen.
Op een dergelijke benadering zullen
mensen ook moeten worden aangesproken
en beoordeeld.
Dit is geen pleidooi voor verdere bureaucratisering, integendeel. Meer oog hebben
voor 'andere tuinen' en je de vraag stellen
'wat kan ik voor mijn collega en wat kan
hij voor mij betekenen' kost geen extra
inspanning; langs elkaar heen werken en
geen gebruik maken van samenhang als
die er tussen bepaalde werkzaamheden is
kost al snel handen vol tijd en geld!
En het is zo makkelijk: even bij elkaar
binnen lopen, een telefoontje of anders een
mailbericht; elkaar informeren is ook
werken! Momenten bij uitstek om
aandacht te besteden aan communicatie en
afstemming zijn bijvoorbeeld het plannen
en opstarten van projecten, het stellen van
prioriteiten en het formeren van werk- of
projectgroepen.
3. WZHO-benadering voor Integraal
Management
De terreinen waar WZHO meer samenhang gaat zoeken en benutten zijn in
afbeelding 2 aangegeven.
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1. Samenhang lussendeomgevingen WZHO
Klanten en andere belanghebbenden bij
producten en diensten van WZHO (zoals
overheid, agrarische sector, waterschappen,
etc.) vormen haar omgeving;
2. Samenhang tussenhetprimaireproces ende
ondersteunendeprocessen
Het primaire proces en de ondersteunende
processen leveren elk een eigen bijdrage
aan de output van WZHO. Het primaire
proces van bron tot klant wordt door
onderzoek, standaardisatie en informatievoorziening ondersteund op het gebied van
kwaliteit, personeel, financiën, logistiek,
etc;
3. Samenhang tussendefunctioneel opgesplitste
onderdelen binnen hetprimaire proces ofbinnen
ondersteunendeprocessen
Veranderingen in één of meerdere stappen
van bedrijfsprocessen hebben consequenties voor eerdere en/of volgende stappen
en hangen dus samen;
4. Samenhang tussenniveaus van besluitvorming:
- strategisch: besluitvorming over lange
termijn doelstellingen, vastgelegd in meerjarenplannen voor 5 tot 15 jaar;
- tactisch: plannen met een planningshorizon van 1tot 5 jaar. Afwegen van
alternatieve oplossingen en toewijzen van
capaciteit vindt hier plaats;

innovatieve processen te onderscheiden.
Bij processen die op het eerste gezicht
weinig met elkaar te maken lijken te
hebben bestaat de neiging om geen
informatie uit te wisselen, met inefficiency
als gevolg.
4. Bruggen slaan: voorbeelden uit de
praktijk van WZHO
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden willen wij u illustreren op welke
terreinen WZHO communicatie en wederzijdse afstemming van essentieel belang
vindt voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering.
Extern versus intern
WZHO is geen bedrijf op een eiland en
niet zo uniek dat zij met geen ander is te
vergelijken. Gegeven de diversiteit en snelheid van externe ontwikkelingen kan
WZHO zich ook niet langer permitteren
om sterk intern gericht te werken.
Al ontbreekt een commerciële prikkel,
het bedrijf kan zich wel degelijk voor een
aantal kengetallen vergelijken en meten
met collegabedrijven ('benchmarking';
onderlinge bedrijfsvergelijking).
Als het gaat om ontwikkeling van technologie, werkprocessen, dienstverlening e.d.
zijn nog vele schaalvoordelen te boeken
door niet zelf het wiel uit te vinden, maar
met collegabedrijven een gezamenlijke
inspanning te leveren.
Anderzijds vinden we afstemming met
klanten en andere belanghebbenden al heel
lang belangrijk, maar daadwerkelijk naar
de klant toestappen en informeren naar
zijn tevredenheid over de drinkwater- en
informatievoorziening en zijn wensen op
dat terrein staat nog in de kinderschoenen.
WZHO heeft recent leidinggevenden
clusters van klanten toebedeeld en hen
opgeleid om de rol van accountmanager te
kunnen vervullen.
Die grotere gerichtheid naar buiten boort
mogelijkheden aan voor uitwisseling van
expertise, medewerkers, technologieën, het
realiseren van schaalvoordelen en brengt
het bedrijf werkelijk dichter bij de klant.

Aß. 2.

In deze afbeelding zijn vijf aandachtsgebieden onderscheiden waarbinnen èn
waartussen er sprake kan zijn van samenhang en waar communicatie en wederzijdse
afstemming nu nog geen vanzelfsprekendheid is, maar 't wel zou moeten worden.
Die vijf zijn:

- operationeel: hier is sprake van activiteiten en projecten voor de korte termijn
(< 1jaar) en van concrete inzet van
mensen en middelen;
5. Samenhang tussenbeheer envernieuwing
Binnen een functioneel aandachtsgebied
zijn beheersmatige en vernieuwende of

Primair en ondersteunend
Primaire en ondersteunende afdelingen
hanteren doorgaans elk een eigen benadering van bedrijfsprocessen en maken hun
eigen afwegingen van belangen. Op dat
punt kunnen zij elkaar goed aanvullen,
mits ze meer mét dan over elkaar praten
en zich verplaatsen in de benadering van
'de ander'.
Daarom vergt afstemming tussen primaire
en ondersteunende processen doorgaans
meer energie dan tussen gelijksoortige
processen. Als tussenstap zou voor deze
afstemming iemand kunnen worden aan-
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gewezen; iemand die 'beide talen' spreekt
en in staat is zich te verplaatsen in de
vragen en benadering die een gegeven
onderwerp voor zowel primaire als ondersteunende processen oproept. Die intermediair moet daarvoor in feite even buiten
zijn eigen specialisme stappen.
Opgesplitste onderdelen binnenprocessen
Dit is communicatie die in eerste instantie
afdelingsoverschrijdend is: tussen verschillende afdelingen, maar ook russen subafdelingen binnen een afdeling. Het vraagt
van leidinggevenden en medewerkers dat
ze meer 'uit het hok komen', uit de
vertrouwde omgeving van de afdeling,
maar ook van de eigen wijze van denken
en afwegen van belangen. Voor horizontale
en procesgerichte communicatie moet je
je afvragen 'wat hebben we van anderen
nodig' en 'wat zouden collega's ons
kunnen bieden'!
Het risico bestaat dat naaste collega's iets
hebben van 'we begrijpen elkaar wel' en
om die reden veel bij elkaar als bekend
veronderstellen en dan juist nauwelijks
communiceren! In dergelijke situaties
werken mensen langs elkaar heen, ook al
zijn het directe collega's.
Strategisch, tactischen operationeel
Het is bekend dat de slagvaardigheid van
een organisatie gebaat is bij goede
communicatie (in de vorm van overleg en
managementinformatie) tussen de verschillende besluitvormingsniveaus. We hebben
het dan over zogenaamde verticale processen die 'op en neer' bewegen in de hiërarchische lijn; planning van 'boven' naar
'beneden' en controle vice versa.
Het tactisch middenkader moet in staat
zijn beleid, plannen en besluiten te vertalen naar het niveau waar die tot uitvoering
moet worden gebracht. Dat betekent naast
regulier overleg vooral ook heldere en

bondige informatievoorziening (bijvoorbeeld door kengetallen).
WZHO heeft in verband hiermee een
systeem geïntroduceerd waarin bedrijfsdoelstellingen zo concreet en meetbaar
mogelijk worden geformuleerd.
Vervolgens worden daar afdelingsdoelstellingen van afgeleid en levert dit
voldoende houvast op voor leidinggevenden
om met hun medewerkers individuele
resultaatafspraken te maken; dit op het
gebied van de uitvoering van het werk en
houding en gedrag. Op die manier is het
voor alle medewerkers duidelijk hoe de
doelen die hen zijn gesteld samenhangen
met afdelings- èn bedrijfsdoelstellingen.
Beheerenvernieuwing
Het lijkt paradoxaal, maar zoals gezegd kan
gelijksoortigheid van processen eerder een
belemmering dan een voordeel zijn om
bewust naar afstemming met elkaar te
zoeken. Zo is er binnen een specialisme
een samenspel nodig tussen beheersmatige
processen (zoals bedrijfsvoering, onderhoud en administratie) en innovatieve
processen (zoals R&D, productontwikkeling en organisatie-ontwikkeling).
Bij zo'n samenspel voorkom je bijvoorbeeld dat initiatieven voor vernieuwing of
vervanging worden genomen, terwijl op
uitvoerend niveau met efficiënter werken
hetzelfde resultaat behaald kan worden.
Managers moeten bevorderen dat 'uitvoerders' en 'uitvinders' zich op z'n minst in
eikaars optiek verplaatsen. De manager kan
hier de rol van intermediair vervullen.
5. Ten slotte
Dit artikel is bedoeld om managers te
bewegen om 'uit hun hok te komen' en op
zoek te gaan naar dan wel oog te hebben
voor zaken die hun werk en dat van hun
medewerkers raken.
'Inspelen op samenhang' vergt het

totstandbrengen van een gedragsverandering: niet alleen samenhang zien, maar die
bewust zoeken en er iets mee doen. Dat is
geen zaak voorbehouden aan experts, maar
voor alle medewerkers, ongeacht of zij nu
aan het begin of aan het eind van het
productieproces actief zijn, ondersteunend
ofin het primaire proces,als leidinggevende
of uitvoerende.
Voorwaarde is dat het bruggen slaan naar
collega's door leidinggevenden gestimuleerd wordt.
Wanneer er nu sprake is van hergroepering
van taken ofverandering van de organisatiestructuur, dan betekent dat tegelijkertijd
een verschuiving van raakvlakken. Door
taak- of structuurwijziging komen mensen
in een andere positie of locatie in de
organisatie terecht of krijgen ze te maken
met een veranderd takenpakket.
Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat
zij vanuit een andere invalshoek of
benadering naar hun werk en collega's
zullen gaan kijken en dat werkt verfrissend!
We ervaren daarbij dat verandering in
houding en gedrag van medewerkers ook
wordt bevorderd door de mobiliteit van
medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld
door introductie van functieroulatie.
Hierdoor krijgen medewerkers de gelegenheid om 't allemaal eens van de andere
kant te bekijken. Leidinggevenden kunnen
ook hier een stimulerende rol vervullen en
zullen zelfs het voorbeeld moeten geven.
U zou nu kunnen denken 'Alles hangt
uiteindelijk met alles samen, dus ik begin
er niet aan'; daarmee zou u het kind met
het badwater weggooien. Natuurlijk, alle
raakvlakken in één keer bespelen is veel te
veel van het goede. Maar het onderkennen
van het belang ervan is al een wezenlijk
begin, juist als je bedenkt dat wat wij
bedoelden met 'over de brug komen' in
eerste instantie een werkinstelling is.
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Basiscursus GIS

(Illustratie: C.J. van Dis)

Aß. 3 - Wie over de brug
komt vindt de aansluiting.

Het Expertisecentrum Geo-informatiekunde Nederland (GEON) organiseert
basiscursussen GIS. De basiscursussen
vinden plaats op 2 en 3 april en op 7 en
8 oktober 1998.
Nadere inlichtingen: GEON, Postbus 3037,
9701 DA Groningen,telefoon050-5749760.

