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Ervaringen van de pilotbedrijven. Terugblik en kijken naar de toekomst

Inleiding
Eind jaren tachtig deden zich twee ontwikkelingen voor die hebben bijgedragen tot
de opzet van het project Kwaliteits- en
Milieuzorg. De ene is de vaststelling van
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
waarin de overheid haar visie geeft op de
wijze waarop onze samenleving om kan
(moet) gaan met de zorg voor het milieu.
De andere is de wereldwijd toenemende
belangstelling voor kwaliteitssystemen
waarbij al dan niet de ISO 9000-serie als
referentiekader wordt gehanteerd.
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Het NMP gaf aan dat de overheid en daaraan gelieerde organisaties een voorbeeldfunctie hadden voor de samenleving.
Ook de waterleidingbedrijven kregen deze
voorbeeldfunctie toegeschoven. Resultaat
daarvan was het VEWIN Milieuplan dat in
1991 werd vastgesteld door de leden.
De leden committeerden zich aan een
maximale inspanning om de (interne)
milieu-effecten van de bedrijfsvoering zo
veel mogelijk te beperken. Dit streven
wordt ondersteund door de introductie van
een milieuzorgsysteem.
De overtuiging dat preventie beter is dan
correctie gaf voedingsbodem het opzetten
van een kwaliteitssysteem. Bovendien nam
bij de directies het bewustzijn toe dat
hun bedrijven meer klantgericht moesten
gaan opereren. En vanuit de overheid nam
de vraag toe om de beheersing van de
bedrijfsprocessen aantoonbaar te maken.
Alle reden om de bedrijfsprocessen te
analyseren, te verbeteren en te borgen in
een kwaliteitssysteem.
Eén van de instrumenten om binnen de
bedrijfstak de opzet van kwaliteits- en
milieuzorg te stimuleren was het benoemen van twee pilotbedrijven. De bedrijven,
N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en
N.V. Tilburgsche Waterleiding-mij, stelden
zich beschikbaar na een aftrapbijeenkomst

Samenvatting
In januari 1991 is een aftrap gegeven voor het VEWIN-project Kwaliteits- en
Milieuzorg Water. Tijdens een bijeenkomst met de directies van alle waterleidingbedrijven is door de VEWIN een appèl gedaan om een invulling te geven aan de
opbouw van een kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem.
Verschillende instrumenten zijn daarna ingezet om de bedrijfstak in die richting te
bewegen. Eén van die instrumenten is het instellen van pilotbedrijven, die binnen
de bedrijfstak een voorbeeldfunctie hebben. Twee bedrijven, N.V. Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland (DZH) en N.V. Tilburgsche Waterleiding-mij (TWM), waren bereid
hun ervaringen met het opzetten van een zorgsysteem ter beschikking te stellen aan
de bedrijfstak.
Vijfjaar later zijn beide bedrijven voor hun zorgsysteem gecertificeerd. Tijd om
terug te kijken naar hun opbouwtraject, een traject van vallen en opstaan voor zowel
de bedrijven zelf als voor hun adviesbureau, Kiwa Management Consultants. In dit
artikel wordt stilgestaan bij de leerervaringen van de bedrijven.
Geconcludeerd kan worden dat beide bedrijven nog steeds achter hun beslissing
staan, dat certificatie zijn nut heeft en dat het systeem een toegevoegde waarde heeft
als managementinstrument. Bovendien heeft het VEWIN-project Kwaliteits- en
Milieuzorg geresulteerd in het nemen van initiatieven door de directies van de
waterleidingbedrijven tot het opzetten van een kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem.
Gezien de bijna bedrijfstakbrede aanpak die nu zichtbaar is, is de noeste arbeid van
de beide bedrijven niet voor niets geweest. De stand van zaken in mei 1996 t.a.v. de
implementatie en certificatie van zorgsystemen bij waterleidingbedrijven is te vinden
in het verslag van de workshop 'Certificatie van zorgsystemen: last of lust?'
(zie H 2 0 nummer 20, 3 oktober 1996).

van het project 'Kwaliteits- en Milieuzorg
Water' op 17 januari 1991.
Dit artikel geeft een overzicht van de leerervaringen van de pilotbedrijven bij de
opzet van hun zorgsysteem. In het eerste
deel wordt in het algemeen terug- en vooruit gekeken. Aan de hand van de items
'wat hebben we geleerd?', 'valkuilen en
succesfactoren' en 'de ontwikkelingen voor
de toekomst' worden de ervaringen belicht.
In het tweede deel wordt in het kort stilgestaan bij de verschillende fasen van het
project: projectorganisatie, start project,
opbouw systeem en certificatie.
Blik terug- en vooruit
Wat hebben zvegeleerd?
Beide bedrijven hebben hun kwaliteitssysteem laten certificeren op basis van de
NEN-EN-ISO 9001.Is de norm ook
leidraad geweest bij de opbouw van het

systeem? Nee, dat is niet het geval geweest.
Het systeem is opgebouwd aan de hand
van het hoofdproces, dat wil zeggen het
proces van bron tot klant. Toch worden de
eisen uit de ISO-norm door de bedrijven
belangrijk gevonden, vooral de systematiek
van de Deming-cirkel (afb. 1).De twee
grote winstpunten van het systeem zijn
zich houden aan deafsprakenenplanmatig
verbeteren. De werkafspraken zijn vastgesteld, de mensen weten waar ze voor
staan en welke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden ze hebben. Door structureel
interne audits uit te voeren raakt het
bedrijf gewend aan toetsing door eigen
medewerkers. Direct gevolg zijn de verbetervoorstellen op basis van deze toetsingen. Alhoewel de ISO 9001 opgesteld is als
ondersteunend contractdocument tussen
klant en leverancier, zijn beide bedrijven
van mening dat de ISO-norm een goed
instrument is om de interne organisatie
door te lichten en te verbeteren.
Het vullen van een boek met procedures
en instructies levert nog geen kwaliteitssysteem op. Het gevaar is namelijk dat de
aandacht van de organisatie wordt afgeleid
door zich enkel te richten op deze activiteit. Er moeten zo snel mogelijk interne
auditsuitgevoerd worden en verbeterpunten benoemd en behandeld worden.
Interne audits zijn een uitstekend instrument om de medewerkers te betrekken bij
het werk van hun collega's: ze worden uitgenodigd na te denken over verbeteringen.
Het is aan te raden na de interne audits
een zogenaamde directie-beoordelingvan het
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Overigens wordt bij certificatie van een
kwaliteitssysteem de NEN-EN-ISO 9001
gehanteerd. De op de bedrijfstak gerichte
toelichting op deze norm, die als bijlage in
het Handboek Kwaliteitszorg aanwezig is,
is daarbij een handig hulpmiddel.
BORGEN:
NEN-ISO9001/2/3

TIJD
Aß. 1 - Verbetertraject volgens deDembig cirkel.

systeem te laten volgen, een activiteit die
ook de ISO 9001 eist. Het managementteam buigt zich over de resultaten van de
audits en kan waar mogelijk corrigerende
dan wel preventieve maatregelen nemen.
Deze beoordeling beoogt twee effecten.
Enerzijds laat de directie zien dat ze de
interne audits serieus neemt. Anderzijds
dwingt deze aanpak het management zich
te verdiepen in het kwaliteitssysteem.
Het is belangrijk de externe klant zo
expliciet mogelijk te maken in het systeem,
uiteindelijk doen we het voor hem/haar.
Beide bedrijven hebben het systeem
ingericht aan de hand van het hoofdproces.
Dit proces is technisch van aard, van bron
tot klant. De valkuil daarbij is dat niet alle
interacties tussen klant en bedrijf in het
zorgsysteem aan bod komen.
Wil je iets bereiken binnen een organisatie
en wil je dat medewerkers hierin participeren, dan is communicatievan groot belang.
Bij beide bedrijven werd de nodige
aandacht besteed aan communicatie. Er
werd een kick-off bijeenkomst gehouden
en nieuwsbrieven en een korte verslaggeving in personeelsbladen verspreid.
Echter om het project te promoten binnen
de organisatie is een eenmalige aankondiging niet voldoende. Het is net als bij de
introductie van een nieuw product: de
boodschap moet vaak herhaald worden.
Dat kost tijd; tijd die toch al zo kostbaar
is. Maar wil je als projectleider de medewerkers mee krijgen dan is PR onontbeerlijk. Stelregel is dat hoe groter een bedrijf
is, hoe meer energie hierin gestoken moet
worden. Voordat met het certificatietraject
werd gestart heeft DZH een behoorlijk
aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij de deelnemers werden bijgepraat over
het systeem. Ook hier de leerervaring dat
het systeem zo snel mogelijk door de 'lijn'
gedragen moet worden. Op dat moment
bereik je de medewerkers. Als het systeem
structureel op de agenda van het collectief
overleg verschijnt, dan is de kans zeer
beperkt dat tijdens de externe evaluatie de
auditor op zijn vraag als antwoord krijgt:
'kwaliteitssysteem, hebben wij dat?'.

Valkuilen en succesfactoren
Wanneer u de tekst van dit artikel tot u
neemt kunnen veelvuldig valkuilen en
succesfactoren onderkend worden. Toch
laten wij hierbij nog enkele interessante
punten de revue passeren.
1. Probeer het project zo snel mogelijk bij
de 'lijnmanagers' gedragen te krijgen. Het
is niet te vermijden dat de kwaliteitszorg in
het begin van het traject gekoppeld wordt
aan de projectleider. Zorg ervoor dat in de
opbouwfase van kwaliteitszorg door
heldere opdrachten het project gedragen
wordt door de lijnmanagers.
2. In ieder boek te vinden en dus essentieel voor het slagen van een zorgsysteem:
de directie moet erachter staan en het kader
(de integrale manager) daarop aanspreken.
3. Schep niet direct te grote verwachtingen
bij de medewerkers en de externe klant.
Kwaliteitszorg is een kwestie van de lange
adem; de problemen die de medewerkers
en wellicht de klanten onderkennen
kunnen niet alle direct opgelost worden.
4. Maak de plaats en de bevoegdheden van
het projectbureau naar de organisatie
duidelijk. Wat doet het bureau wel en wat
niet? Dit is afhankelijk van de omvang van
het op te zetten systeem en de mate van
beschikbaarheid van de afdelingen.
5. Voer een nulonderzoek uit. Bepaal
welke werkafspraken al zijn geformaliseerd,
hoe geformuleerd beleid wordt omgezet in
doelen voor de afdelingen en of er al toetsing plaatsvindt van de werkafspraken.
Vooral het Handboek Milieuzorg van de
VEWIN geeft de nodige richtlijnen voor
een dergelijke nulmeting.
6. Maak snel een kapstok/structuur van
het systeem. Aan de hand van deze structuur kunnen opdrachten in de organisatie
uitgezet worden voor de opbouw van het
systeem. Een voorwaarde is echter dat het
management haar fiat geeft voordat de
structuur wordt uitgedragen.
7. Bij de opzet van procedures ligt de valkuil in het detail-niveau. Een algemene
richtlijn is niet te geven. Het is wél belangrijk je de vraag te stellen wat het afbreukrisico is als een activiteit niet geborgd
wordt. Wacht niet te lang met het vaststellen van de procedures, ga niet veelvuldig
kleine correcties aanbrengen. Stel de procedure vast en introduceer het instrument
interne auditing.
Kijken naar de toekomst
TWM heeft nagenoeg alle bedrijfsprocessen

in beeld gebracht en gecertificeerd, zowel
voor kwaliteits- als voor milieuzorg.
DZH heeft de deelprocessen winning en
productie vastgesteld en gecertificeerd op
basis van de ISO 9001.
Hierbij houdt het niet op! Een certificaat
is een mijlpaal, een bevestiging van een
zorgsysteem van een zeker niveau, maar
zeker geen eindpunt. De volgende ontwikkelingen/veranderingen zijn bij de bedrijven te onderkennen:
- externe klachten worden meer centraal
gesteld: het blijft niet bij de afhandeling.
Eventuele consequenties voor de werkafspraken binnen de organisatie worden
geëvalueerd en het resultaat daarvan wordt
verwerkt in het kwaliteitssysteem.
Als een Gebruikersraad is geïnstalleerd,
wordt de klachtenafhandeling ook
geëvalueerd;
- door het milieuzorgsysteem wordt het
waterbedrijf'gedwongen' zijn milieuprestaties te communiceren met de buitenwacht.
Een nieuw fenomeen: naast het gebruikelijke jaarverslag, wordt nu ook een milieuverslag gemaakt voor de direct belanghebbenden (provincie, Milieudienst,
consumenten- en milieu-organisaties).
Kortom, het waterbedrijf zal als milieubedrijf meer en meer zijn prestaties gaan
publiceren en dat zal meer zijn dan het
aantal afgezette kubieke meters drinkwater;
- het benoemen van prestatie-indicatoren
en daaraan gekoppeld het vaststellen van
meetbare doelen is de volgende stap in het
meetbaar en toetsbaar maken van de
bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling loopt
simultaan aan de ontwikkeling bij de
energie-distributiebedrijven, die inmiddels
naar de klant toe garantienormen vaststellen. Belangrijk is wel dat eerst wordt vastgesteld tot welke prestaties de organisatie
in staat is;
- sinds een aantal jaren wordt in Nederland de Nederlandse Kwaliteitsprijs uitgereikt. Deze systematiek is, zoals het ISOtraject, een volgende stap naar Total Quality
Management (TQM). De nadruk ligt op
zelfevaluatie, waarbij het belangrijk is dat
er een eensluidend oordeel binnen het
managementteam wordt geformuleerd op
welk niveau het bedrijf zich bevindt;
- er zal een uitwisseling van ervaringen
gaan plaatsvinden met bedrijven uit de
regio. Dit kunnen collega-waterbedrijven
zijn maar ook toeleveranciers of afnemers.
Zo ontstaat de keten toeleverancier-waterbedrijf-afnemer, waarbij beheersing van
proces- en productkwaliteit centraal staat;
- met betrekking tot de projectorganisatie
is de ontwikkeling dat in de opbouwfase
de kwaliteitsmanager een centrale rol
heeft. In de beheersfase worden deze taken
overgedragen aan de integrale managers.
Dit past in de organisatie-ontwikkelings-
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trajecten die op dit moment lopen bij de
waterbedrijven: integrale managers worden
verantwoordelijk gesteld voor een onderdeel van het hoofdproces dan wel voor een
ondersteunend proces en zijn daarmee ook
verantwoordelijk voor dat deel van het
zorgsysteem. Met een jaarplan, waarin ook
ruimte is voor kwaliteits- en milieuzorg,
worden doelen geformuleerd die gerealiseerd moeten worden binnen een budget;
- bij de uitbouw dan wel aanpassing van
het systeem zal de focus meer gericht zijn
op de kritische punten in het proces: de
punten waarbij de kans groot is dat er iets
mis kan gaan. De mate van detail van de
procedures wordt dus bepaald door het
afbreukrisico voor het bedrijf.
Tot zover de algemene bevindingen van de
twee pilotbedrijven. Zoals al in de inleiding
verwoord is, is het opbouwtraject bij beide
bedrijven verlopen volgens een min of
meer identieke wijze. In ieder geval zijn de
fasen projectorganisatie, start project,
opbouw systeem en certificatie doorlopen.
Stilstaan bij een aantal stappen
Projectorganisatie
Het opbouwen van een zorgsysteem wordt
bij voorkeur projectmatig behandeld uit
oogpunt van beheersbaarheid en complexiteit. Dit resulteert in de benoeming van
een projectleider, een stuurgroep en
projectteams.
De eerst genoemde twee auteurs van dit
artikel zijn indertijd beide benoemd tot
projectleider. Daarnaast kregen de projectleiders beide een medewerker toegewezen
voor technisch/administratieve ondersteuning.
Bij aanvang van het traject werd bij DZH
een stuurgroep ingesteld. Daarin was de
directie vertegenwoordigd, op ad-hoc basis
aangevuld met de verantwoordelijke voor
het desbetreffende deelproces en uiteraard
de projectleider. Voor de opbouw van
het systeem werden ad-hoc werkgroepen
ingesteld, meestal aangestuurd door het
hoofd van de afdeling. Ofwel de kwaliteitsmanager van DZH ofwel zijn assistent
nemen deel aan deze werkgroepen.
De output van deze werkgroepen was
direct geschikt voor verwerking in het
systeem.
Zo ook voor TWM: ook hier werden op
ad-hoc basis werkgroepen ingesteld om
de werkprocessen te analyseren en te
documenteren.
Een valkuil in deze opzet is de zelfwerkzaamheid van de werkgroepen. De medewerkers konden het maken van de
beschrijvingen van de werkprocessen
onvoldoende inplannen in hun dagelijkse
werkzaamheden. De neiging ontstond daardoor dat de projectleider of zijn assistent
de processen ging vormgeven, de voort-
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gang van het project is immers in het
geding. Bovendien is voor deze opzet een
goede voorbereiding in de zin van instructie naar de werkgroepen op zijn plaats.
De werkgroepen kunnen namelijk hun
werk pas goed doen als de spelregels
helder zijn. Opleiding en voorlichting
door workshops zijn daarvoor goede
instrumenten. Bovendien kan dan in
kleiner verband worden besproken waarom
een zorgsysteem opgezet moet worden.
Bovendien is het belangrijk dat het
management betrokken is bij de opbouw
van het systeem, er mag geen achterstand
ontstaan in beleving; zo snel mogelijk
moet de opbouw van het systeem de
verantwoording worden van de integrale
manager.
Beide bedrijven zijn begeleid door een
extern adviseur. Een balans in kennis over
kwaliteits- en milieuzorg tussen adviseur
en projectleider is aan te bevelen. Als de
projectleider zichzelf ook verdiept in de
materie, kan deze sneller zelf de voortgang
van het traject bepalen. Hierin ligt een
belangrijke taak van de adviseur.
Startproject
Bij TWM is in 1989 een onderzoek uitgevoerd in hoeverre er vastgestelde afspraken waren over de werkprocessen binnen
het bedrijf. De conclusie was dat er sprake
was van mondeling afgesproken procedures. Deze procedures waren echter niet
geformaliseerd en vastgesteld. Analyse van
de toen geldende afspraken binnen TWM
en waar noodzakelijk verbeteringen
aanbrengen was een wens van het management. Daarnaast had men bij TWM
geconcludeerd dat als er fouten in de werkprocessen voorkwamen, het relatief veel
tijd kostte om de oorzaak te achterhalen.
Medio 1990 is de TWM gestart met het
opzetten van een kwaliteitssysteem.
DZH had al ervaring opgedaan met kwaliteitszorg bij de inrichting van het systeem
voor het laboratorium. Een verdere
uitbouw naar de andere werkprocessen
binnen DZH was een logische stap.
Er waren geen procedures, wel een bedrijfsreglement en een overzicht van het hoofdproces van de drinkwatervoorziening.
Beide bedrijven deden de uitspraak dat een
geïntegreerd kwaliteits- en milieuzorgsysteem het doel was. Achteraf gezien is
een dergelijke uitspraak te vaag geweest.
Tijdens het opbouwtraject werd wel een
duidelijker visie zichtbaar: TWM gaf de
voorkeur aan kwaliteitszorg. Wel werd
milieu- en arbozorg op instructieniveau
toegepast. DZH had als insteek het invoeren van kwaliteit, milieu en arbo tegelijkertijd voor alle bedrijfssectoren. Later is dit
bijgesteld naar kwaliteitszorg voor rivierwaterwinning en -productie, inclusief de

direct ondersteunende processen. Milieuzorg zou later volgen, waar mogelijk werd
milieuzorg wel op instructieniveau toegepast.
De les is dat voordat een bedrijf begint
met de opzet van het systeem, men zich
moet vergewissen van de omvang van een
dergelijk project en dat men moet nagaan
voor welk zorgelement (kwaliteit, milieu
of arbo) draagvlak is te vinden. Daarnaast
speelt de bemensing van het project een
rol. Alles tegelijkertijd willen is mooi, het
bedrijf moet natuurlijk wel het product
blijven leveren waarvoor het is opgericht.
De feitelijke start van het project vond
plaats door een bedrijfsconferentie; bij
TWM voor een groot deel van het personeel, bij DZH voor het kader (dit in relatie
tot de gewenste groepsgrootte).
Opbouw systeem
Kwaliteits- en milieuzorgsystemen kunnen
op meerdere manieren worden vormgegeven. Toen in 1987 de NEN-ISO 9000-serie
verscheen, ontstond er een trend om systemen in te richten volgens de paragrafen uit
deze norm. Dit was tenslotte de kortste
weg naar een certificaat. Nadeel van deze
methode is dat de medewerkers hun werkzaamheden niet of nauwelijks herkennen
in het systeem. Het systeem is gemaakt
voor een externe, de certificeerder of de
externe klant.
De gekozen systematiek van de pilotbedrijven is procesgericht, met een verdeling
naar management-stuurprocessen, hoofdprocessen en ondersteunende processen.
Binnen de bedrijven wordt nog sterk in
afdelingen gedacht in plaats van gericht op
interne en externe klanten. Dit vraagt een
omslag in denken, wat ook een kans ter
verbetering van de organisatie betekent.
Aan de hand van het hoofdproces werden
de verschillende deelprocessen in beeld
gebracht, waarbij sprake kan zijn van
afdelingsoverschrijdende processen, zoals
bijvoorbeeld de inkoop van goederen of
diensten.
Bij DZH was er in de loop van het project
een tendens zichtbaar. Was het project
in eerste instantie afdelingsgericht met
als resultaat gedetailleerde procesbeschrijvingen en een behoorlijk aantal instructies,
er wordt nu meer nadruk gelegd op de
raakvlakken tussen de onderlinge processen, dus ook tussen afdelingen. Borging
van die punten is belangrijker geworden
dan de ver uitgewerkte processen. De klant
staat centraal en daartoe zullen de onderlinge processen goed op elkaar afgestemd
moeten worden.
Daarnaast is bij DZH, conform de statuten,
het proces natuur- en landschapsbeheer
benoemd tot hoofdproces.
Bij TWM is men over het algemeen tevre-
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den over de uitgewerkte processen.
Men heeft de werkgroepen een grote mate
van vrijheid gegeven in de gedetailleerdheid van de procedures/instructies. Zo zijn
er in het systeem verschillen te onderkennen tussen bijvoorbeeld distributie
en tekenkamer.
Door het onderlinge verschil in grootte van
het bedrijfis het gedocumenteerde systeem
verschillend in opzet en omvang.
DZH heeft een managementdeel waarin
beleidsuitspraken geformuleerd zijn, o.a.
over wat DZH aan kwaliteits- en milieuzorg doet en hoe dit in de organisatie is
ingebed. Daarnaast zijn per hoofdafdeling
handboeken ingericht met bijbehorende
instructies. In deze delen is ook een
managementhoofdstuk opgenomen met
beleidsuitspraken specifiek gericht op die
sector. In afbeelding 2 is deze opzet weergegeven. In de toekomst zullen voor de
districten ook handboeken ingericht
worden, per district één.
Bij TWM is het systeem gedocumenteerd
in vier handboeken. De volgorde van de
documenten komt overeen met de eerder
genoemde reeks: management - hoofdproces - ondersteunende processen.
Bovendien heeft TWM in 1995 hard
gewerkt aan de opzet van een milieuzorgsysteem, bijgestaan door de Bedrijfsmilieudienst. Het beleidsmatige deel, o.a. de
milieubeleidsverklaring, is geïntegreerd
in de algemene beleidsverklaring over
kwaliteit en milieu; de processen die in
kaart gebracht moeten worden conform
de BS 7750 zijn opgenomen in deel lc;
onder het hoofdstuk milieubeheer zijn de
milieuprocedures opgenomen (zie afb. 3).
Overigens noemt TWM hun zorgsysteem
een 'kwaliteitssysteem'. Daarin is ook de
milieucomponent meegenomen.
Certificatie
In deel 8 van deze artikelenreeks is ingegaan
op de normen die gehanteerd kunnen
worden als referentiekader voor het zorgsysteem. Voor kwaliteitssystemen wordt de
ISO 9000-serie gehanteerd, voor milieuzorg
de BS 7750 en in de toekomst de ISO
14000-serie.
Certificatie is in sommige marktsegmenten
ver doorgevoerd; in de petrochemische
sector wordt bij het uitbrengen van een
offerte (de pre-kwalificatie) een gecertificeerd systeem als criterium gehanteerd.
In de waterleidingsector is dit (nog)
nauwelijks het geval, omdat de klanten
of aandeelhouders er niet om vragen.
Toch overwegen meer en meer waterleidingbedrijven hun systeem te laten
certificeren.
DZH en TWM zijn beide gecertificeerd;
TWM voor kwaliteits- én milieuzorg, DZH
voor het kwaliteitssysteem. Beide bedrijven

Aß. 2 - Structuur
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hadden overigens bij de aanvang van het
project nog niet de intentie om het systeem
te laten certificeren. De redenen waarom
toch tot certificatie is overgegaan zijn:
- certificatie zet positieve druk op het
project: we doen het niet alleen voor
onszelf maar we willen ook een uitspraak
van een onafhankelijke derde over ons
systeem;
- je maakt de kwaliteit van de organisatie
ook zichtbaar voor externen, zoals de overheid. Er is op dit moment nog discussie
tussen de bedrijfstak en de Inspectie
Milieuhygiëne over de mate van toezicht
door de Inspectie. De kans is echter groot
dat er een gradatie gaat ontstaan in het
toezicht, afhankelijk van het al dan niet
aanwezig zijn van een gecertificeerd
systeem;
- intern is er veel werk verzet voor de
opzet van een systeem. Een certificaat is
dan een welkome bevestiging dat het
systeem voldoet aan internationaal erkende
normen;
- alhoewel kwaliteits- en/of milieuzorg
nooit ophoudt, is een certificaat te
beschouwen als een mijlpaal.
Het traject naar certificatie hebben de
bedrijven zeker niet eenvoudig gevonden.
In dit geval was Kiwa Certificatie &
Keuringen de certificatie-instelling; het is
niet bewust geweest, maar tegenover je
aandeelhouders zet je wel je beste beentje
voor.
Resultaat: erkenning!
Wanneer we nagaan wat er bereikt is, is
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het sleutelwoord erkenning. Erkenning van
het nut van een zorgsysteem zowel intern
als extern. Intern omdat na een aarzelend
begin management en werknemers een
zorgsysteem als een nuttig instrument
beschouwen voor de inventarisatie van de
huidige werkprocessen.
Na de inventarisatie werd met behulp van
interne audits de verbeterstap genomen.
Extern is er erkenning op verschillende
fronten: in de bedrijfstak hebben de twee
pilotbedrijven de mogelijkheid gekregen
zich te presenteren als de zogenaamde
'early adapters' van een zorgsysteem.
Naar belanghebbenden zoals de Inspectie
Milieuhygiëne, de provincie en de Milieudienst kan aangetoond worden dat DZH
en TWM de werkprocessen beheersen.
Niet onbelangrijk is de erkenning voor
certificatie door Kiwa. DZH heeft een aantal deelprocessen (winning en productie)
gecertificeerd, TWM heeft een certificaat
voor het kwaliteitssysteem én het milieuzorgsysteem voor de totale bedrijfsvoering.
Beide bedrijven zijn dit traject serieus
ingegaan; door zelf de lat op een bepaalde
hoogte te leggen en dit door een externe te
laten toetsen.
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