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specialeaanpakvanhetmanagement

Voordrachtgehouden op 12oktober 1982te
Utrecht tijdens de lezingendag vandeVWN
over 'Omvangrijke verontreinigingen inhet
leidingnet'.
Inleiding
De 101 waterleidingbedrijven diewijin
Nederland kennen zijn niet identiek. Ze zijn
verschillend van structuur; er zijn bedrijven
met een stedelijk voorzieningsgebied,
streekbedrijven, grote en kleine en het ligt
voor de hand, dat er nooit een éénduidige
aanpak van problemen zalzijn te vinden.

IR. C. WIFXENGA
Drinkwaterleiding
Rotterdam

«1
In het kader van het thema van deze dag ben
ik dan ook maar uitgegaan van de Rotterdamse situatie, in de hoop, dat andere
bedrijven aanknopingspunten zullen vinden
voor de eigen situatie.
Ik weet het niet zeker, maar ik zou kunnen
veronderstellen, dat iederbedrijf minof meer
de beschikking heeft over beleidsplannen,
d.w.z.erzijn dan doelstellingen geformuleerd
en in hoofdlijnen isvastgesteld langs welke
wegen en met welke middelen men deze
doelstellingen wil realiseren.
Zoals dat met elk beleidsplan voor een
bepaald werkgebied het geval is,zal dat plan
zo nu en dan moeten worden bijgesteld,
wanneer de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Wat ik wel zeker weet, dat is,dat alle
waterleidingbedrijven een gemeenschappelijke hoofddoelstelling hebben en wel deze,
dat de eigenaar van een waterleidingbedrijf
gehouden iser voor zorg te dragen, dat de
levering van deugdelijk drinkwater aan
verbruikers gewaarborgd isin zodanige
hoeveelheid en onder zodanige druk, alshet
belang van de volksgezondheid vereist.
(Artikel 4.1, in Hoofdstuk II van de Waterleidingwet.)
In de afgelopen jaren zijn wij in Rotterdam
geconfronteerd met eengroot aantal gevallen
van verontreiniging van het leidingnet, dat
het kunnen voldoen aan genoemde hoofddoelstelling in gevaar heeft gebracht.
Ons bedrijf iseerlijk gezegd door deze
ontwikkeling verrast en er isdaardoor weliswaar met grote inzet - ad hocen soms
ongestructureerd gereageerd.
Om in het vervolg aan deze ongewenste
situatie het hoofd te kunnen bieden, moest
dit onderdeel van het beleid duidelijk op de
helling.
We hebben daarom een beleidsgroep samengesteld die tot taak heeft gekregen, nieuwe

uitgangspunten van beleid te ontwikkelen,
verbeterde richtlijnen op te stellen en
procedures aan tegevenzodanig,dat voldaan
kan worden aaneen vanartikel 4lid 1 vande
Waterleidingwet en artikel 5lid 1 van het
Waterleidingbesluit afgeleide doelstelling,
die als volgt luidt:
'Elke vorm van verontreiniging vanhet door
het leidingnet gedistribueerde drinkwater
moet worden voorkomen c.q. op een doeltreffende manier worden bestreden.'
Degroepheeft een beleidsnotageproduceerd
waarin allesoorten verontreinigingen kritisch
zijn bekeken en uitgewerkt.
Het zou te ver voeren hierop uitgebreid in te
gaan, omdat het thema van vandaag zich
beperkt tot omvangrijke verontreinigingen.
Toch wil ik een aantal itemsvan algemene
aard heel in het kort de revue laten passeren;
deze onderwerpen gelden inmeerof mindere
mate voorallegevarenbronnen en tegelijkertijd zal ik dan een aantal conclusies of na te
streven doelen aangeven.
Beleidsplan Verontreiniging Leidingnet
Het is voor ieder bedrijf noodzakelijk dat er
van tijd tot tijd kritisch wordt gekeken naar
het beleidsplan met betrekking tot de
verontreiniging van het leidingnet.
Bestaat hiervoor geen beleidsplan en ik
vermoed dat het toch weleen schaars
produkt is,dan ishet allereerst van het
grootste belang dat zo'n beleidsplan er komt.
'Allerwegen treden vandaag dedag verontreinigingen op. Datiseen structureel
probleem aan het worden enzulks vraagt
daarom ook om eenstructureel antwoord.'
De opzet hiervan beslaat een omvangrijk
terrein waarbij alsfacetten kunnen worden
genoemd:
—De plaats en de rol die een waterleidingbedrijf t.o.v. zijn omgeving inneemt. Wordt
voor een actieve opstelling gekozen of blijft
men 'slachtoffer'. Economische, juridische
en publieke factoren zijn hierbij aan de orde.
- De organisatorische maatregelen dienodig
zijn voor een adequaat management en een
duidelijke taakverdeling tussen de verschillende betrokken afdelingen van een bedrijf.
—De wijze waarop afnemers en publiek
worden benaderd en geïnformeerd.
- Technische en chemisch/bacteriologische
factoren waar het bijv. gaat om normstelling
en werken in verontreinigde grond.
Bijeen dergelijke omvangkunnen slechtsdie
zaken aan de orde komen, die bepalend zijn
voor een goede gang van zaken of die voor
meerdere verontreinigingsgevallen gelden.
Om een inzicht te krijgen in de omvang van
de verontreinigingsproblematiek kan eerst
een inventarisatie gemaakt worden van
actuele en potentiële gevarenbronnen om
deze vervolgens samen te voegen tot de
volgende clusters:

A. Verontreinigingen ontstaan door het
milieu, waarin het distributienet wordt
aangelegd, c.q. ligt.
Tot deze categorie behoren de diverse
gevallen van bodemverontreiniging.
B. Verontreinigingen ontstaan door toestellen of installaties van derden.
Bij deze categorie gaat het voornamelijk om
zgn. cross-connections; deze kunnen zowel
opzettelijk alsonopzettelijk worden
gemaakt.
C. Verontreinigingen ontstaan door werkzaamheden aan het leidingnet.
Onder deze categorie vallen ook verontreinigingen ontstaan t.g.v. buisbreuk.
In Rotterdam hebben wijdeze algemene
problematiek - die door ons snel isopgepakt
omdat wijinhet laboratorium de beschikking
hebben overgeavanceerde meetapparatuurin bovenstaande zin beleidsmatig benaderd.
Zodoende zijn wij instaat in alle voorkomende gevallen gericht tewerk te gaan.
Ieder bedrijf, dat denkt dat de vele kleine,
maar ook de enkele grote verontreinigingen
alleen bij een ander zullen plaatsvinden en
niet of nooit in het eigen bedrijf, komt vroeg
of laat bedrogen uit.
Het isdaarom een goede zaak nu reeds in te
spelen opwatmogelijk indetoekomst ophet
gebied van verontreiniging vanhet leidingnet
te wachten staat. Dat ismijn boodschap.
Klachtenbehandeling
Bij de bestrijding van verontreinigingsgevallen, die voor een groot deel door
klachten aan het licht komen, isde klachtenbehandeling van groot belang. Niet alleen is
dit voor het publiek het visitekaartje van het
bedrijf —hun probleem isimmers 'hoe wordt
mijn klacht aangenomen en wat doen ze er
aan'- maar ook ishetintern debasisvooreen
goed gestructureerde afhandeling.
'Ieder bedrijf dient daarom tebeschikken over
een klachtenbehandelingsprocedure,
toegesneden op deproblematiek van de
verontreiniging. '
Als voorbeeld wil ikietsweergeven van de
Rotterdamse procedure.
Omdat bij de diagnose en bestrijding van
verontreinigingsgevallen een aantal afdelingen betrokken zijn, ishet noodzakelijk om
de klachtenbehandeling op een aantal
punten centraal te coördineren.
In Rotterdam fungeert de Centrale
Meldkamer, die continu bezet is,alshet
beginpunt van alle klachten, hoe en waar
deze ook binnenkomen bij het bedrijf. Op de
Centrale Meldkamer worden de klachten
volgens voorschrift geregistreerd en doorgespeeld.
Daarnaast iser op het Laboratorium een
vaste klachtencoördinator aanwezig, de KC,
die alle klachten chemisch/bacteriologisch en
administratief begeleidt en afwerkt.
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De KCbeslistwelkeactiesermoeten worden
ondernomen. Hij treedt ook in contact met
de klager en verzamelt zodoende meer
relevante informatie.
Ook buiten de diensturen willen wij in staat
zijn om direct te reageren en snel te
bemonsteren en te analyseren.
De KCen andere ledenvande laboratoriumstaf hebben bijtoerbeurt wachtdienst evenals
de monsternemers en de analisten. Zij zijn
per semafoon oproepbaar. In de klachtenbehandelingsprocedure moeten de communicatie- en informatiekanalen in beeld
worden gebracht, evenals de momenten
waarop een beslissingmoet worden genomen
en acties moeten worden uitgevoerd. Dit kan
d.m.v. stroomschema's. Het moet duidelijk
zijn, wie wanneer gewaarschuwd moet
worden zoals bijv. het Hoofd van het
Laboratorium, de Directie, de Geneeskundige Dienst, de Inspecteur van de
Volksgezondheid, etc.
Er moeten lijsten beschikbaar zijn met
relevante namen, adressen en telefoonnummers enz.
Klachtenformulieren, analyserapporten,
standaardbrieven en andere regelingen
maken deel uit van de procedure.
Na de afhandeling moeten periodiek alle
verontreinigingsgevallen aan de hand van
rapporten worden geëvalueerd.
Uit ieder geval kan wellicht een lering
worden getrokken voor de toekomst.
Zo zullen bijv. politie- en brandweerkorpsen
— eigenlijk in den lande - na de verontreinigingsvoorvallen in Deurne en
Dordrecht ervan op de hoogte moeten zijn,
dat zijnieteigenmachtig moeten optreden bij
gebeurtenissen alsde zoeven genoemde en
dat zij geen mededelingen doen, die niet tot
hun competentie behoren.
Normstelling
Omdat wij het vandaag eigenlijk moeten
hebben over omvangrijke verontreinigingen,
wil ik de vraag opwerpen:
'Wat iseen omvangrijke verontreiniging?'
Om daar een oordeel over te kunnen geven,
moet een verontreinigingsgeval eerst
getaxeerd kunnen worden op ernst en
omvang.
Dat is namelijk heel essentieel vooreen
consequent en controleerbaar gedragvan het
bedrijf, want van de taxatie van het gebeuren
hangt af, hoe er technisch en organisatorisch
op wordt gereageerd.
Straks zal ik een indeling geven in de
verschillende categorieën van omvangrijkheid zoals wij die in Rotterdam hanteren.
Om deze indelingtekunnen maken moet het
bedrijf beschikken over een normstelling.
Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In de eerste plaats geeft de wetgever
daarvoor niet in alle gevallen een antwoord.
Bij een bacteriologische verontreiniging is
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het erg duidelijk; in het waterleidingbesluit
staan normen endeuitslagvanhetmonsteris
goed of fout. Een zwart-wit-situatie.
Bijeen chemischeverontreiniging ishet meer
een schaduwgebied, want afhankelijk van de
mate van overschrijding van een bepaalde
norm en het alof niet permanent aanwezig
zijn van een verontreiniging - bijv. gemeten
in stilstaand water of na doorstroming kunnen verschillende acties worden
ondernomen.
Onze conclusie isdan ook de volgende:
'Er moet een bedrijfsnormenpakket worden
ontwikkeld, dattenminste aangeeft wanneerer
sprake isvan verhoogde waakzaamheid
(attentiesignaal) en wanneer ersprake isvan
acuut gevaar (alarmsignaal).
Ditpakket moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld.'
In de tweede plaats geldt ook nog, dat
normstelling meer isdan alleeneen rekensom
van de vastgestelde normen. Voor een
definitieve beoordeling van de ernst en
omvang moeten nogallerlei bijkomstigheden
worden ingecalculeerd zoals bijv.:
—ishet een zeer lokale dan wel een meer
verspreide verontreiniging;
—zijn de verontreinigde stoffen toxisch of
niet;
—isde omgeving kwetsbaar (bevinden zich
in de buurt bejaardentehuizen of ziekenhuizen);
—enz.
Conclusie:
'De acties, die bijoverschrijding vande
normen nodig zijn, worden naonderzoek en
in samenspraak met andere afdelingen van
geval totgeval bekeken. Het Laboratorium
neemt hiervoor het initiatief.'
Het isvoor deze problematiek van het
grootste belang om over een eigen Laboratorium te beschikken.
De taxatie van verontreinigingsgevallen
wordt echter niet uitsluitend door het
Laboratorium verricht aan de hand van de
uitslag van de genomen monsters, bacteriologisch of chemisch.
Er isook nogeenzgn. eerstelijnsnormstelling,
een eerste taxatie die veelal verricht wordt
door al die medewerkers die inde beginfase
met verontreinigingsgevallen te maken
krijgen, mensen van de storingsdienst,
opzichters, inspecteurs, monsternemers, enz.
Deze medewerkers reageren op indicaties
zoals kleur, geur en smaak, wanneer de
verontreiniging van chemische aard isof er
wordt afgegaan op ziektemeldingen (darmklachten) die aan het drinkwater worden
toegeschreven, welke kunnen duiden op een
bacteriologische verontreiniging.
Van deze indrukken, die ter plaatse worden
opgedaan, kan gebruik gemaakt worden enin
een aantal gevallen kan daarmee een belangrijke tijdwinst worden geboekt.

Conclusies:
'De eerstelijns normstelling moet een serieuze
plaats in het meldingssysteem hebben.'
Hiermee kunnen snelpreventieve maatregelen
worden genomen (isoleren vanhet leidingnet,
kookadvies, eventueel alternatief drinkwater
ter beschikking stellen) totdat viade
laboratoriumnormstelling zekerheid is
verkregen.
'Ziektemeldingen (darmklachten) dieaanhet
drinkwater worden toegeschreven, dienen te
allen tijdealsalarmsignaal teworden opgevat.'
Snelheid van handelen
Snel reageren isvan het grootste belang.
Niemand buiten uwbedrijf kan er begrip
voor opbrengen, dat tussen de melding van
een klacht en het moment van ingrijpen een
te grote reactietijd ligt.
Personeel dat nodig isbij het bestrijden van
de verontreiniging moet snel oproepbaar
zijn; voorts moet het benodigde materiaal en
materieel in orde zijn en stand-by staan.
Van wat in een bedrijf niet aanwezig is,moet
bekend zijn waar het op korte termijn kan
worden verkregen.
Kortom:
'In draaiboeken moet staan aangegeven wie,
wat, wanneer en hoe.'
Rotterdam heeft een storingsdienst die dag
en nacht paraat is.Buiten dediensturen heeft
de dienstdoende storingsman de volledig
uitgeruste storingsauto tot zijn beschikking.
Via de mobilofoon kan hij contact onderhouden met de Centrale Meldkamer.
Op Voorne,Putten en Rozenburg hebben de
opzichters bij toerbeurt wachtdienst. Een
antwoordapparaat op het kantoor te
Spijkenisse verwijst de klager naar de
dienstdoende opzichter.
Ons bedrijf beschikt bijv. ook zelf over een
aanhangwagen die specifiek isingericht voor
het chloren van het leidingnet en drinkwatertanks op verrijdbare onderstellen.
In het magazijn zijn eveneens jerrycans
aanwezig om in incidentele gevallen goed
drinkwater ter beschikking tekunnen stellen.
Een probleem bij het snelwillen handelen is
het feit, dat bij een bacteriologische
verontreiniging de definitieve uitslag van het
monster eigenlijk te langop zich laat
wachten. Weliswaar geeft de eerstelijnsnormstelling de mogelijkheden om de
situatie te stabiliseren, maar dat doet er niet
aan af dat er te langondeugdelijk drinkwater
kan worden geconsumeerd.
Ons beleid in Rotterdam iser dan ook op
gericht, dat in die gevallen waarbij sprake is
van ziektemeldingen, verdenking van
bacteriologische verontreiniging en verdenking van ernstige chemische verontreiniging op voorlopige (onbewezen)
indicaties wordt gereageerd en het water
voor consumptie wordt afgekeurd. De
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bevoegdheid daartoe ligt bijde laboratoriumchefs op indicatie van monsternemers
of inspecteurs.
Achteraf kan echter blijken, dat het niet
nodig isgeweest; mogelijk heeft de perszich
er dan al mee bemoeid, zeker wanneer er
alternatief drinkwater ter beschikking is
gesteld.
Er ontstaat een spanningsveld tussen
consequent gedrag en de eventuele gevolgen
daarvan (publiciteit).
Dit geeft weer onzekerheden in het bedrijf,
waardoor mogelijk onbewust de normen
gaan verschuiven en niet tijdig beslissingen
worden genomen. Wij streven er dan ook
naar:
'Bestaande onzekerheden om tebuigen in de
richting van consequent op safe spelen
ongeacht de (publicitaire) gevolgen. Daarvoor
iswel houvast (in de vorm van duidelijke
afspraken) en (morele) steun nodig.'
De organisatie met bevoegdheden en
verantwoordelijkheden
Niet alleen een snelle diagnose en daaraan
gekoppeld een snelle behandeling isvan
belang, maar er moet ook een adequaat
bedrijfsapparaat gereedstaan en daaronder
valt een goede organisatie.
Een kenmerk vandenormaleorganisatie van
elk bedrijfis dat dezeorganisatie isgebaseerd
op een normale minofmeerstabielegangvan
zaken. Zodra zich problemen voordoen die
buiten de bekende kaders vallen, kan deze
organisatie afhankelijk van de ernst van het
probleem in moeilijkheden raken. Hoe meer
een beroep moet worden gedaan op snelheid
en improvisatievermogen, hoe meer men last
krijgt van lange verbindingslijnen bij de
communicatie en bij beslissingen, vooral als
meerdere afdelingen bij het probleem
betrokken zijn.
Afhankelijk van de aard en de ernst van een
verontreinigingsgeval kan daarom tijdelijk
een alternatieve organisatie nodig zijn.
Voor een vlekkeloos samenspel van een
groot aantal functies en afdelingen, die
ingezet kunnen worden bijdepreventie en de
bestrijding van verontreinigingsgevallen is
het daarom nodig dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
betrokkenen vastliggen.
Globaal zijn de problemen, die kunnen
optreden, in te delen indrie categorieën:
A. Situaties met het potentiële karakter van
een ramp.
B. Calamiteuze situaties.
C. Verontreinigingen van beperkte omvang.
A. In situaties met het potentiële karakter
van een ramp treden grote effecten op in
meerdere opzichten. Hierbij kunnen zich
ziektegevallen voordoen en mogelijk zelfs
slachtoffers vallen. Een voorbeeld hiervan is
de bacteriologische verontreiniging in het

Scheepvaartkwartier in Rotterdam, in maart
1981.
Franse marineschepen hadden de beschikking gekregen over een opzetstuk met
watermeter en keerklep om drinkwater in te
nemen vanaf de kade.Aan boord vanéén van
de schepen iswaarschijnlijk een verkeerde
verbinding tot stand gebracht, waardoor
(faecaal) verontreinigd afvalwater in het
distributienet isgeperst. Gevolg: ziektemeldingen.
Andere voorbeelden zijn de opzettelijke
toevoegingdoor derden vankleurstof aan het
drinkwater (het groene water in Deurne), en
het persen van blusschuim via een brandweerauto—eveneensdoor het maken vaneen
verkeerde aansluiting-in het leidingnet te
Dordrecht.
Gelukkig komen deze situaties zelden voor.
B. Wat de calamiteuze situaties aangaat;
deze zijn niet à laminute ernstig wat de
volksgezondheid betreft, maar hebben wel
een grotere omvang,waardoordeeffecten op
de bedrijfsvoering toenemen.
Er kunnen bijv. meerdere verbruikers bij
betrokken zijn, actiegroepen kunnen zich
gaan roeren ende kosten voorhet treffen van
maatregelen kunnen hoog oplopen, en op
termijn kunnen deze situaties toch ook wel
bezwaren opleveren voor de volksgezondheid.
Een voorbeeld hiervan isde omvangrijke
bodemverontreiniging rond een voormalige
vuilnisbelt in het Kleiwegkwartier in
Rotterdam, waar wijhet PVC-hoofdleidingnet hebben moeten vervangen door een
stalen leidingnet (kosten ƒ 1 miljoen).
Dergelijke voorbeelden zijn ook elderswelte
noemen. Ook de methylbromideproblematiek in het Westland zou hieronder kunnen
worden gerangschikt. Deze situaties zullen
zich wat vaker voordoen, doch ook weer niet
zo frequent.
C. Voorbeelden van verontreinigingssituaties met een beperkte omvang en
geringer effect zijn: het doordringen van
kwalijke stoffen in kunststofleidingen als
gevolg van een plaatselijke bodemverontreiniging, verontreinigingen ontstaan door
werkzaamheden aan het leidingnet en
mogelijk anderssoortige.
Deze categorie komt veelvuldig voor en deze
verontreinigingen hebben in feite al een
enigszins routinematig karakter gekregen.
De relatie tussen de frequentie van het vóórkomen van de 3verschillende categorieën en
de effecten daarvan op de bedrijfsvoering en
de omgeving isin de grafiek (afb. 1)
aangegeven.
Situaties alsonder A. stellen hoge eisen aan
snelheid van handelen, aan de noodzaak tot
improvisatie en aan de samenwerking tussen
verschillende disciplines. In deze situaties
blijkt een crisismanagement gewenst. Een
alternatieve organisatie dus.

Afb. I - Verontreinigingssituaties inhet leidingnet.

De situatie onder C. bedoeld moet door de
bestaande organisatie kunnen worden
gemanaged, zeker wanneer een zekere mate
van ervaringisverkregen,diebijv. vastgelegd
kan worden in draaiboeken of ideaalbeschrijvingen.
Tussen deze twee uitersten iseen overgangsgebied aanwezig, waarbij de problemen nog
wel omvangrijk zijn, maar waar wat meer tijd
isom na te denken en te overwegen.
In dit gebied kan de organisatie doeltreffender gemaakt worden door wat
'kortsluitingen' in te bouwen in de bestaande
organisatie om de lijnen te verkorten en de
snelheid van handelen op te voeren.
Dit leidt tot een soortprojectmatige aanpak.
Conclusie:
'Het probleem bepaalt de organisatie
(eventueel met hetgedeeltelijk passeren van
hiërarchische verhoudingen) endevereiste
disciplines. De directie bepaalt in welke
categorie hetprobleem valtenstelthet
crisisteam of deprojectgroep in.'
I. Het crisisteam
Omdat elke crisisanders zalzijn, ishet niet
mogelijk een vast team hiervoor aan te
wijzen. Het ligtwelvoor de hand dat de
afdelingen Distributie en Laboratorium,
wanneer het over verontreiniging van het
leidingnet gaat, hiervoor de mankracht
leveren.
Het isdaarom van belang een algemeen
raamwerk aan te geven.
Welke eisen moeten nu gesteld kunnen
worden aan de bemanning van een crisisteam? Dat zijn ten eerste de algemene eisen
zoals die voor alle teamleden gelden:
—goed samen kunnen werken ook in stresssituaties;
—goede vakkennis moet gepaard gaan met
visie op het geheel;
—goede contactuele eigenschappen bezitten
en openstaan voor argumenten van anderen
(flexibiliteit);
—ervaring hebben in discussie- en vergadertechnieken;
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—kunnen improviseren en durven beslissen;
—snel kunnen werken en snel overzicht
hebben van problemen.
En ten tweede de volgende bijzondere eisen:
—de teamleider moet gerecruteerd worden
uit de leidinggevenden die ook normaal de
primaire verantwoordelijkheid dragen;
—de teamleden moeten gerecruteerd
worden uit die afdelingen c.q.disciplines die
een bijdrage moeten leveren bij het oplossen
van de problematiek. Ook hier geldt dat de
deelnemers binnen hun eigen afdeling van
voldoende gewicht zijn om hun opdrachten
zonder problemen uitgevoerd te krijgen.
Welke taken heeft een crisisteam?
—het crisisteam moet het probleem in kaart
brengen en de benodigde informatie
inzamelen;
—het team moet het probleem oplossen en
stelt daarom acties vast, zet deze uit. en
coördineert;
—het controleert de uitvoering van de
ondernomen actiesen verwerkt de resultaten
in vervolgacties;
—het crisisteam functioneert als centraal
knooppunt voor alle crisisinformatie.
Wat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
—de chef van het crisisteam heeft
beslissingsbevoegdheid voor alle uitvoerende
taken met controle achteraf, zonodig over de
grenzen van zijn eigen afdeling heen.
Deze bevoegdheid isgebaseerd op een
mandaat van de directie. Delegeert de
teamleider bevoegdheden aan teamleden
voor taken van de afdeling waartoe deze
vertegenwoordiger behoort dan geldt
hetzelfde.
De teamleden zijn verantwoording schuldig
aan de teamleider en nietaan hun
hiërarchieke chef voor deze taken.
Opmerking:
Ik wil hierbij aantekenen, dat een dergelijke
twee-bazen-situatie in menig bedrijf niet zo
gemakkelijk zalliggen.Aanvankelijk hadden
ook wij daarmee te kampen, maar omdat wij
reeds enkele jaren werken met projectgroepen in een projectorganisatie, waar deze
problematiek eveneens een rol speelt,
hebben wijzo langzamerhand alde nodige
gewenning hieraan verkregen.
—De teamleider rapporteert dagelijks aan
de directie;de afdeling Voorlichting ishierbij
aanwezig.
—de teamleden rapporteren dagelijks aan
hun chef.
Het voordeel hiervan is,dat de lijnen kort zijn
en de directe informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen de betrokkenen.
—Het team legt de informatie vast ten
behoeve van de rest van de organisatie. De
afdeling Voorlichting, die ook op ad-hoc
basis de vergaderingen van het team kan
bijwonen, kan over deze informatie
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beschikken voor het geven van interne en
externe informatie.
- Het team houdt een logboek bij voor het
afleggen van verantwoording en het geven
van informatie aan de directie. De directie
onderhoudt de contacten met Burgemeester
en Wethouders of ander Bestuur, de
Inspectie van de Volksgezondheid en de
Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
- Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van
bestaande procedures en kanalen; desgewenst worden —afhankelijk van het
probleem —aanvullende afspraken gemaakt.
- Na oplossing van de crisiswordt deze
geëvalueerd.
Met het verontreinigingsgeval in het
Scheepvaartkwartier in Rotterdam als
voorbeeld, zou de organisatie van het
crisisteam in dat geval er uitzien zoals in het
organisatieschema (afb. 2) is aangegeven.
Ter toelichting op het schema het volgende:
1. De crisisteamleider ishet Hoofd van de
afdeling Distributie.
De motivering hiervoor is,dat de verantwoordelijkheid voor het distributiegebeuren
bij hem ligt.
Een lagere teamleider zou betekenen, dat
deze wellicht een te gering gewicht heeft om
onbetwist gezag te kunnen uitoefenen.
Een hogere teamleider betekent een
directielid en die staat te ver van de
uitvoering af.
De verantwoordelijkheid voor het leidingnet
wordt dan afgeschoven naar boven.
2. De districtschef RMO, omdat de gebeurtenisopde Rechter Maasoever plaatsvindt en
deze chef met voorbijgaan van de chef
Buitendienst, een centraal punt isbij de
uitvoering van maatregelen en dicht bij de
praktijk staat.
3. De chef Inspectie, die verantwoordelijk
isvoor het zoekwerk naar mogelijke

oorzaken (zodra die oorzaken duidelijk
bekend zijn, zou hij uit het team kunnen).
4. Een staflid van het Laboratorium, omdat
het Laboratorium verantwoordelijk isvoor
de kwaliteitsbewaking en van advies kan
dienen voor het treffen van maatregelen en
het effect daarvan op kwaliteitsgebied.
Andere deskundigen kunnen opad hoe-basis
bij de vergaderingen worden betrokken.
II. De projectgroep
De taken van een projectgroep 'verontreiniging leidingnet' zijn:
- het in kaart brengen van het probleem en
het inzamelen van de benodigde informatie.
De probleemanalyse wordt ter beoordeling
voorgelegd aan de lijn;
—het doen van voorstellen aan de lijn
omtrent te ondernemen acties.Na fiattering
voert ofde lijn deactiesuitofde lijn delegeert
deze aan de projectgroep met behoud van
zijn verantwoordelijkheid;
- de groep fungeert alshet centrale
knooppunt voor alle informatie rond de
calamiteit.
Wat betreft de zwaarte van de bemanning
gelden hier wat lichtere eisen. De projectleider moet echter wel duidelijk leidinggevende capaciteiten hebben.
—de groep heeft adviserende bevoegdheden.
De beslissingen blijven bij de lijn;
- de informatie-uitwisseling vindt onderling
plaats inde projectgroep enaan de betrokken
chefs;
- de projectleider rapporteert schriftelijk
aan de lijn en doet voorstellen;
—de informatie wordt vastgelegd t.b.v. de
rest van de organisatie. De groep houdt een
logboek bij van de gebeurtenissen;
—waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van
bestaande procedures en kanalen, desgewenst worden aanvullende afspraken
gemaakt;

