Verslagvan deworkshop

'Certificatie van zorgsystemen: last of lust?'

Steeds meer waterleidingbedrijven onderkennen het belang van zorgsystemen.
Of het zinvol is die systemen te (laten)
certificeren, houdt de gemoederen zeker
bezig. Dat blijkt uit de grote belangstelling
bij waterleidingbedrijven voor de VEWINworkshop 'Certificatie van zorgsystemen:
last of lust'. Bijna vijfendertig kwaliteitsen milieuzorgcoördinatoren en andere
geïnteresseerden namen deel aan deze
informatieve bijeenkomst. De organisatie
lag, in opdracht van de VEWIN, in handen
van Kiwa Management Consultants. Het
onderwerp werd van verschillende kanten
belicht.
Zo behandelde de heer ing. P. Gijsen
van Kiwa Management Consultants de
wettelijke aspecten van zorgsystemen. Het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV, deel 3 Kabinetsstandpunt,
1995) meldt dat alle waterbedrijven rond
het jaar 2000 een goed functionerend
kwaliteits- en milieuzorgsysteem moeten
hebben. Want samen met een adequate
zuivering staat dit volgens het beleidsplan
garant voor een goede kwaliteit van het
drinkwater. In deel 1van het BDIV uit
1993 gaat de overheid er nog vanuit dat
waterleidingbedrijven al in 1995 een operationeel milieuzorgsysteem zouden hebben
(en een kwaliteitssysteem rond het jaar
2000). De overheid beziet nu of certificatie
van kwaliteitssystemen een wettelijke
verplichting wordt, bijvoorbeeld via de
nieuwe Waterleidingwet. Waar dus eerst
het accent lag op het invoeren van een
milieuzorgsysteem, zijn kwaliteitssystemen
daar later nadrukkelijk aan toegevoegd.
Op koers
Een in mei 1996 gehouden enquête wijst
uit dat de waterleidingbedrijven met het
invoeren van zorgsystemen redelijk goed
op koers liggen. Van de 25 bedrijven die
meewerkten is maar liefst 80% bezig met
het opzetten en implementeren van een
zorgsysteem voor kwaliteit en/of milieu.
Hoewel arbozorgsystemen op dit moment

minder populair zijn, is toch al 56% bezig
met de opbouw ervan (afb. 1). De 0% bij
'afgeronde milieuzorgsystemen' is te verklaren, doordat het enige voor milieuzorg
gecertificeerde bedrijf terecht vindt dat ze
nooit klaar is. De milieuzorgnorm BS 7750
vraagt immers om jaarlijkse verbetering en
aanscherping van de doelstellingen.
Het behalen van een certificaat voor een
milieuzorgsysteem is duidelijk minder
populair dan voor kwaliteitszorg. Slechts
4% heeft in mei 1996 een certificaat
behaald voor milieuzorg, tegen maar liefst
20% voor kwaliteitszorg (afb. 2).
Welke bedrijven wanneer een certificaat
behaalden vindt u in tabel I 'Certificatie in
de bedrijfstak'.
TABEL I - Certificatie indebedrijfstak.
Grondslag
ISO 9001 :1987

Bedrijf
WNWB
TWM

Jaar van
certificaat
1994
1995

ISO 9001 :1994

WBER1
DZH
ONS

1996
1996
1996

BS 7750 :1994

TWM

1995

In de enquête is ook gevraagd naar de
redenen om te certificeren. De belangrijkste zijn: het hebben van een stok achter de
deur bij invoering en instandhouding, de
kroon op het werk en een objectieve toets
door een onafhankelijke derde. De belangrijkste reden om niet te certificeren is de
angst voor bureaucratie en rompslomp.
Proef- en eindevaluatie
Het traject naar certificatie wordt in de
eindfase afgesloten met een evaluatie
(audit) door een systeemdeskundige.
In veel gevallen krijgt hij daarbij hulp
van een technisch deskundige. Een taak
waarover de heer ir. J. H. G. Vreeburg,
technisch deskundige bij Kiwa Onderzoek en Advies, een toelichting geeft. Hij
legt uit dat het certificatietraject veelal

Afb. 1-Standvanzaken zorgsysteemopbouw, in %.

bestaat uit een proef- en een eindevaluatie.
De proefevaluatie is een soort generale
repetitie, is niet verplicht en begint voor de
technisch deskundige als het werkplan en
het kwaliteitshandboek in huis zijn.
De eerste stap is uitzoeken hoe het handboek werkt en welke procedures relevant
zijn. Vervolgens is er dan het toetsen van
de 'papieren' procedures met de praktische
grondgedachte: 'Als er gewerkt wordt
volgens deze procedures komt er dan goed
water uit de kraan?'. Belangrijk hierbij is
dat de resultaten aantoonbaar zijn,
alle documenten aanwezig zijn en de
procedures logisch in elkaar zitten.
Onwennige klantgerichtheid
De eindevaluatie richt zich meer op de
implementatie van de op- en aanmerkingen
van de proefevaluatie. Samen met de
systeemdeskundige gaat de technisch
deskundige na of de opmerkingen zijn
uitgevoerd. Bovendien vragen ze bij de
eindevaluatie om meer bewijsmateriaal.
Het is gebruikelijk dat ze ook een
zuiveringsstation of andere locatie bezoeken.
Tijdens de eindevaluatie heerst vaak een
zenuwachtig examensfeertje. Logisch, want
het doel is tenslotte het behalen van een
certificaat, een soort diploma.
Een belangrijk voordeel van certificatie is
volgens Vreeburg dat een onafhankelijke
derde kritisch kijkt naar ingesleten werkwijzen, inwerkprocedures, verantwoordelijkheden en mogelijkheden tot delegeren.
Op basis van zijn ervaringen valt hem
bovendien op dat bij de waterleidingbedrijven een toenemende, maar onwennige klantgerichtheid heerst: de installateur
of aannemer wordt wèl als klant gezien,
maar de consument is nog niet nadrukkelijk in beeld. Voor het behouden van het
certificaat zijn dit belangrijke verbeterpunten.
Knelpunten
De systeemkundige invalshoek nam de
heer ing. G. G van der Burg van Kiwa
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Certificatie en Keuringen voor zijn rekening. Als systeemdeskundige heeft hij
ervaren dat zich tijdens het certificatietraject knelpunten kunnen voordoen.
Zo benadrukt hij het belang van betrokkenheid van de directie bij het 'levend
houden' van het systeem. Daarnaastspeelt
ook een goede toegankelijkheid van de
documenten een belangrijke rol. Bovendien
kunnen er problemen met de procesbeheersing ontstaan wanneer er geen werkinstructies zijn of daarvan wordt afgeweken.
Interne audits worden vaak onderschat als
instrument om zélf te beoordelen of een
zorgsysteem functioneert. Bovendien kan
onduidelijk zijn wat de rol van het auditteam is, op welke wijze gerapporteerd dient
te worden, wie verbetervoorstellen doet en
wie beslist over de invoering ervan.
Een ander mogelijk knelpunt is de norm
voor certificatie van milieuzorg, de BS
7750. Deze vraagt om een concrete registratie en evaluatie van milieueffecten en
-metingen onder 'abnormale' omstandigheden, zoals bijvoorbeeld spuiverliezen en
verdroging. Dat betekent een harde meetlat
waaraan een systeem getoetst moet worden.
Bovendien verplicht de BS 7750 het begrip
'continue verbetering' vorm te geven.
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Tips van een gecertificeerd bedrijf
- Kies voor een projectmatige aanpak,
waarbij hetVEWINHandboek Kwaliteitszorg
en de bedrijfstakeigen vertaling van deISO
9001 handige hulpmiddelen zijn.
- Geef de lijn deverantwoordelijkheid voor
de productieprocessen.
- Laat de eigen medewerkers de werkinstructies schrijven,want dat komt het
draagvlak tengoede.
- Neem geen veranderingsgevoelige informatieop.
- Probeer het systeem eenvoudig en overzichtelijk te houden door korte werkinstructies.
- Overleg regelmatig met de mensen die
het aangaat.

heden volgens een standaardopzet: doel,
verantwoordelijkheid, toe te passen
documenten, algemene instructie, kwaliteitsinstructies, veiligheids- en milieuinstructies en administratieve afhandeling.
Belangrijk voordeel van deze aanpak was
dat er voldoende draagvlak ontstond om
de werkzaamheden daarna ook volgens de
werkinstructies uit te voeren. Belangrijke
tip van Visser is om veranderingsgevoelige
informatie, zoals namen van medewerkers
en telefoonnummers, niet in de werkinstructies op te nemen. Het beheersen
van deze informatie in een map 'toe te
passen documenten' werkt beter.
Bovendien dienen de werkinstructies kort
en bondig te zijn. Alleen zaken die een
afbreukrisico voor de (deel)processen
inhouden, moeten worden beschreven.
Al deze inspanningen leverden in maart
1993 het kwaliteitshandboek op.

Graadmeters
Kiwa Certificatie en Keuringen hanteert
een aantal graadmeters om te beoordelen
of een zorgsysteem goed werkt. Dat zijn
onder andere een goede uitvoering en
rapportage van interne audits inclusief
verbeterpunten, een beoordeling van het
systeem door de directie, een goede
documentenbeheersing en een goede
beheersing van corrigerende en preventieve
maatregelen, zoals in- en externe klachtenbehandeling.
Van der Burg verwacht voor de toekomst
een uitbreiding van (certificatie van) zorgsystemen. Het begon met belangstelling
voor kwaliteitssystemen. Nu komt daar al
gauw veiligheid en milieu, en op korte
termijn ook Arbo bij. Bovendien wordt de
ISO 9000-serie herzien. In de gereviseerde
norm zullen zeker elementen van Total
Quality Management (TQM) worden
opgenomen.

Certificatie een 'must'
Nadat de werkinstructies op papier stonden
was het moment van toetsing door eigen
medewerkers aangebroken, oftewel de
interne audits. Pas na deze audits was
DZH gemotiveerd om zich te laten certificeren. DZH realiseerde zich dat om een
vooraanstaand waterleidingbedrijf te
kunnen zijn, dat in de toekomst ook van
zijn leveranciers certificatie gaat eisen, ze
ook zelf gecertificeerd dienden te zijn.
Bovendien ervaarden de medewerkers
certificatie als de kroon op hun werk.

Ervaringen en tips
Als laatste onderdeel van het programma
kwamen de ervaringen en tips van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) aan bod.
Samen met de Tilburgsche WaterleidingMaatschappij (TWM) is DZH in het najaar
van 1991 als pilotbedrijf gestart met integrale kwaliteitszorg. De heer P. Visser van
DZH vertelt dat het zélf definiëren en
beschrijven van processen voor DZH een
bewuste keuze was. De medewerkers
maakten beschrijvingen van de werkzaam-

Wegwijs
Met behulp van de op de bedrijfstak toegespitste vertaling van de ISO 9001 (een
bijlage uit het VEWIN Handboek
Kwaliteitszorg) werden leidinggevenden en
kwaliteitsfunctionarissen wegwijs gemaakt
in de procedures en certificeringseisen.
Ook de kalibratie van meetinstrumenten
kreeg veel aandacht. Bovendien benoemde
DZH per afdeling een kwaliteitsfunctionaris. Tenslotte stelden ze vast welke
werkinstructies tot afbreukrisico leidden.

De certificerende instantie beoordeelt
namelijk op de eisen die je jezelf stelt.
Hoe gedetailleerder die eisen, hoe lastiger
het is ze te halen. In maart 1996 mocht
DZH het certificaat in ontvangst nemen.
Voor- en nadelen
Gecertificeerd zijn biedt veel voordelen.
Voor de dagelijkse controles zijn de handboeken een belangrijk hulpmiddel.
Omdat alle processen en werkzaamheden
beschreven staan, is bij calamiteiten altijd
bekend wie de inname moet stoppen en
wie daarover ingelicht moet worden.
Bij ziekte kunnen collega's met de werkinstructie in de hand de werkzaamheden
gemakkelijker overnemen. Daarnaast
maken de kwaliteitshandboeken het invullen van de Inspectielijsten een stuk
eenvoudiger. Visser ziet echter ook nadelen:
een toename van administratieve handelingen, het voortdurend alert moeten zijn
op wijzigingen in de processen en de
organisatie en een extra belasting van de
medewerkers. Maar ondanks dat is
certificatie volgens Visser zeker zinvol.
Integraal zorgsysteem
Om gecertificeerd te blijven ondergaat het
bedrijf een halfjaarlijkse toetsing door
Kiwa. Daarbij wordt er naar gestreefd
steeds een extra bedrijfsonderdeel te certificeren. Dat vergt de nodige inspanningen.
De verbeterpunten uit de vorige audit
moeten uitgewerkt worden en organisatiewijzigingen moeten in de handboeken
worden opgenomen. Visser beveelt aan een
kwaliteits- en onderhoudsplan op te stellen
wanneer de wijzigingen grootschalig zijn.
Omdat nu slechts een deel van het totale
waterleidingbedrijf gecertificeerd is, heeft
DZH ervoor gekozen pas in de publiciteit
te treden als het gehele bedrijf gecertificeerd is. DZH denkt nu na over uitbreiding
van het kwaliteitssysteem met milieu- en
arbozorg. Einddoel is een integraal zorgsysteem.
Conclusie
Streven naar certificatie is eerder een lust
dan een last. Ondanks de aanzienlijke
inspanning die het van praktisch alle
medewerkers vergt, is een certificaat hét
bewijs dat de levering van een goede
kwaliteit drinkwater geborgd is. Het is
mogelijk dat gecertificeerde kwaliteitssystemen voor waterleidingbedrijven in
de toekomst wettelijk verplicht worden.
De stand van zaken toont ons dat de
bedrijfstak redelijk op koers ligt.
mw. ir. P. A. M. van de Veerdonk,
VEWIN
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