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Verslagworkshop

'Opweg naar certificering van het arbozorgsysteem?'

Op 14 februari 1997 organiseerde Wateropleidingen te Utrecht, in opdracht van
de VEWIN, de workshop 'Opwegnaar
certificeringvan hetarbozorgsysteem?'
De workshop was vooral bedoeld voor
arbo- en veiligheidskundigen en voor
functionarissen van waterleidingbedrijven
die werkzaam zijn op het gebied van
kwaliteit, milieu, en/of arbozorg.
Mevrouw Mentink, opleidingscoördinator
bij Wateropleidingen, schetst in haar
inleiding kort het kader van deze middag.
Uit de vorig jaar gehouden VEWIN-enquête
Arbeidsomstandigheden: eengeïntegreerdezorg?
blijkt dat de helft van de waterleidingbedrijven een certificeerbaar arbosysteem wil
opzetten. Ook kwam uit de bedrijfstak het
verzoek om meer informatie over certificering van arbozorg. Om aan deze wens
tegemoet te komen nam VEWIN het
initiatief tot deze workshop.
Het thema van de eerste spreker, de heer
Van der Louw , adviseur bij NEHEM
Consulting Group, is 'Arbozorg, kans ofverplichting?Hoepast arboin dewegnaar
TQM?' Hij stelt de aanwezigen de vraag
waarom er eigenlijk in arbozorg geïnvesteerd wordt.

in het bedrijf zowel gewerkt wordt aan het
bevorderen van de bewustwording en het
kennisniveau van alle medewerkers als aan
het tegelijkertijd ontwikkelen van het zorgsysteem. De beleidsdoelstellingen moeten
goed geformuleerd, concreet en meetbaar
zijn. Als het management niet het goede
voorbeeld geeft en de directie niet meegroeit in het bewustwordingsproces en de
daaraan gekoppelde gedragsverandering is
de implementatie gedoemd te mislukken.
Van der Louw geeft de aanwezigen tot slot
de tip mee om na een nuldoorlichting niet
meer dan 10 of 12 verbeterpunten tegelijk
op te nemen in het plan van aanpak, ook
al zou je er 100 signaleren.
De heer Reulen, kwaliteits- en milieukundige bij Waterleiding Maatschappij
Noord-West-Brabant (WNWB), biedt ons
een kijkje in eigen keuken. De WNWB
heeft op 7 november 1996 als eerste waterleidingbedrijf een arbocertificaat ontvangen.
De titel van zijn lezing is 'Certificeren van
eenarbozorgsysteem in een KAM-systeem '.
De heer Reulen licht zijn verhaal toe aan
de hand van de 5 W's (Wat er was; Wat er
niet was; Wat er nu is;Wat er nog komt;
Wat de reden was).

In tegenstelling tot kwaliteits- en milieuzorg bestaat er voor het opzetten van een
arbozorgsysteem geen externe dwang.
Uit onderzoek is gebleken dat door een
goed functionerend arbozorgsysteem de
motivatie en het welzijn van de werknemers
stijgt en het ziekteverzuim afneemt.
Zorgsystemen hebben volgens Van der
Louw twee functies. Een interne die gericht
is op het beheersen en verbeteren van de
bedrijfsprocessen. De tweede is extern
gericht en heeft tot doel de communicatie
te verbeteren.
Van der Louw benadrukt dat het integreren van zorgsystemen een bedrijf voordelen biedt. De handboeken bevatten
30-50% minder bladzijden als men uitgaat
van een geïntegreerd systeem. De zorgsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo
komen qua systematiek en cultuur overeen.
De verschillen zitten in hun bereik en
gerichtheid.Met het hebben van een volledig
geïntegreerd KAM-systeem heeft men de
stap naar de eindfase, de 'totale kwaliteit'
(TQM) al bijna bereikt. Voor het slagen
van een zorgsysteem is het van belang dat

De inventarisatie bij de WNWB startte met
de beschrijving van een nuldoorlichting van
het bedrijf. Er was een beleidsverklaring,
een risico-inventarisatie, een arbodienst,
een arbo- en verzuimbeleid, veiligheidsvoorschriften, een arbojaarplan en een
arbojaarverslag.
Er waren uiteraard zaken die nog niet voldoende geborgd waren zoals de betrokkenheid van het management en de interne
communicatie. De arbobeleidscyclus was
nog niet sluitend en de bevoegdheden
waren niet duidelijk toegewezen.
Vervolgens kreeg men inzicht in wat er
nu is. Er is een risico-inventarisatie en
-evaluatie opgezet voor het hele bedrijf, er
worden interne audits gehouden en het
arbobeleid is operationeel. De audits
worden gehouden door het afdelingshoofd
en een medewerker samen. Men rapporteert
naar de directie en spreekt de bevindingen
door met de OR. Het verslag gaat naar de
arbeidsinspectie. In het arbobeleid wordt
vastgelegd wat men in een bepaalde
periode gaat aanpakken.
Wat er nog komt is het volgende item van
de heer Reulen.Vastgelegd isdat een meerjarenplan Arbo opgesteld gaat worden.
Hierin staan o.a. grote zaken opgenomen
die investeringen vragen.
De bedrijfsarbocommissie houdt zich bezig
met het opstellen van het arbojaarplan.
Hierin komen de dingen van alle dag aan
de orde. Nadat de directeur het plan heeft
vastgesteld gaat het naar de afdelingen toe.
Verder zal binnenkort het opleidingsplan
gereed zijn. DeWNWB ziet het organiseren

van voorlichting en onderwijs als een
continu proces.
Tot slot geeft de heer Reulen invulling aan
de laatsteW: 'Watwas dereden'. Het bedrijf
had behoefte aan een onafhankelijk oordeel.
Vreemde ogen sporen blinde vlekken op.
Een tweede reden was dat het werken aan
een certificeerbaar systeem een stimulans is
tot voortdurende verbetering. Tenslotte
ontstaat er een zichtbaar en toetsbaar
bedrijfsbeleid, waar iedereen naar kan
komen kijken!
De laatste spreker van de workshop de
heer Touwslager, sectiehoofd bij Kiwa
Certificatie &Keuringen, stelt in zijn lezing
de vraag 'Arbo-certificering, zin of onzin?'
centraal.
De heroriëntatie van het overheidsbeleid
en de deregulering van de Arbeidsomstandighedenwet leiden ertoe dat bedrijven
arbozorg zelf willen gaan oppakken.
Helaas is er vooralsnog geen arbocertificatiesysteem voorhanden dat door de Raad
van Accreditatie erkend is. Dit was voor
Kiwa voldoende reden om een actieve rol
te gaan spelen bij de ontwikkeling van een
beoordelingsrichtlijn voor het certificeren
van arbo-zorgsystemen. In nauwe samenwerking met NIA TNO (Nederlands
Instituut voor Arbeidsomstandigheden) is
bij de WNWB een pilotproject gestart.
Bij de ontwikkeling van de Kiwa-beoordelingsrichtlijn Arbosysteem is het
uitgangspunt geweest dat het certificatieschema uiteindelijk onder de erkenning
van de Raad voor Accreditatie uitgevoerd
kan gaan worden. Als een bedrijf door
Kiwa gecertificeerd wil worden, wordt eerst
beoordeeld of de beoordelingsrichtlijn
(BRL) toepasbaar is op het bedrijf. Daarna
vindt er een documentatie-beoordeling
plaats.
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Voldoen aan eisen in BRL
Certificatie-aanvraag
Beoordeling documentatie
Arbo-audit
Certificatie-overeenkomst
Periodieke controles

De volgende stap is het uitvoeren van
een arbo-audit. Bij de beoordeling wordt
nagegaan of het arbosysteem voldoet aan
de in de beoordelingsrichtlijn gestelde
branche-normen en in hoeverre het
systeem geïmplementeerd is in alle
'normale' bedrijfsprocessen.
Vervolgens kwam de heer Touwslager
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terug op de vraag welke meerwaarde een
arbo-certifaat een bedrijf oplevert.
De spreker ziet duidelijke voordelen voor
de eigen medewerkers van de organisatie.
Daarnaast wordt het imago van een organisatie en van de branche er positief door
beïnvloed. Men kan naar buiten toe aantonen dat men beschikt over een hoog
niveau van arbeidsomstandigheden.
Ook naar de rijksoverheid heeft het zijn
effecten. Als deze er van overtuigd is dat
het document een goede waarborg is,
neemt de 'druk' van de overheid af.
De rol van de certificerende organisatie in
het hele proces is die van de 'vreemde
ogen' die bedrijfsblindheid kunnen voorkomen.
Het antwoord op de vraag waarmee
Touwslager begon luidt dan ook: 'Arbocertificatie heeft duidelijk zin!' De heer
Touwslager besluit zijn lezing met de stelling 'Een organisatie laat zich certificeren
voor zichzelf, niet voor een ander'.
De discussie tot slot vindt plaats onder
leiding van de dagvoorzitter, mevrouw
Maenhout, directeur bij Wateropleidingen.
Naar aanleiding van de vraag of de Raad
van Accreditatie Kiwa als certificerende
instantie zal erkennen, antwoordt de heer
Touwslager dat hij verwacht dat de erkenning nog dit jaar zal komen. Vervolgens
wordt geïnformeerd naar de kosten die
gemoeid zijn met het behalen van een
certificaat en om het systeem te kunnen
onderhouden. De kosten zijn afhankelijk
van de grootte van de organisatie en het
niveau van het bedrijf bij de start. De heer
Reulen haakt hier op in door te stellen
dat het opzetten van een certificeerbaar
arbozorgsyseem de kosten zeker waard is.
Mevrouw Maenhout sluit af door te benadrukken dat er voor de waterleidingbranche een uitdaging ligt om onderlinge
afspraken te gaan maken en om bij elkaar
'in de keuken' te gaan kijken om te zien
hoe men het aanpakt. Wateropleidingen
ziet het als haar taak om zorgsystemen in
de opleidingen te integreren. Na een dankwoord aan de VEWIN als intitiatiefnemer
voor deze workshop wordt de discussie
verder op informele wijze voortgezet bij de
borrel.
Drs. Meriam Mentink,
Wateropleidingen

l/l/a f e r o p l e i d i n g e n

Integraal waterbeheer
(integratie van waterkwantiteit en waterkwaliteit)
doelgroep: (technisch) beleidsmedewerkers
waterbeheer (waterkwaliteit en -kwantiteit).
niveau: hbo
data: 18 middagen in de periode september
1997 - februari 1998, vanaf week 36
locatie: Utrecht
aantal deelnemers: 24 (12 waterkwaliteit,
12 waterkwantiteit)
prijs:f 3.100,coördinator: drs. Liesbeth Oey
Doel
In het kader van integraal waterbeheer is
een adequate communicatie tussen de
disciplines waterkwaliteit en waterkwantiteit essentieel. Met de reorganisatie tot
all-in waterschappen wordt een nauwe
samenwerking tussen de ex-kwaliteitsbeheerders en de ex-kwantiteitsbeheerders
verwacht. Hiervoor is het kennen van
eikaars vakjargon en basiskennis over de
andere discipline nodig. De cursus integraal waterbeheer beoogt de leemte in
kennis op te vullen en de gedachte van het
integraal waterbeheer door middel van
praktijkvoorbeelden concreet te maken.
Inhoud
la. waterkwaliteit (chemie, fysica en
hydrobiologie, typologie, functies en doelstellingen, waterverontreiniging, waterbeoordeling)
lb. waterkwantiteit (hydrologie, waterbalans, modellen, functietoekenning,
inrichting, onderhoud, watersysteemberekeningen)
2. integraal waterbeheer
- duurzaam waterbeheer, waterbodems,
- VER-thema's (vermesting, verdroging,
verzuring),
- praktische uitvoering, wetgeving en
planvorming, praktijkervaringen,
- beschikbaar instrumentarium/Modellenpracticum (DUFLOW).
3. casussen (verdroging, eutrofiëring, duurzaam waterbeheer op stedelijk en landelijk
niveau, beekherstel)
Opzet
Gedurende de eerste bijeenkomsten wordt
de groep gesplitst. Cursisten met een
waterkwaliteitsachtergrond starten met
onderdeel lb (waterkwantiteit) en cursisten
met een waterkwantiteitsachtergrond

starten met onderdeel la (waterkwaliteit).
Daarna volgen alle cursisten het onderdeel
integraal waterbeheer en de casussen.
Het cursusboek bevat het materiaal van
alle cursusonderdelen.
Cursusleider
drs. F. A. Kouwe (GTD Oost-Brabant) en
drs. W. Oosterloo (Zuiveringsschap WestOverijssel), met medewerking van deskundigen van o.a. Landbouwuniversiteit,
water- en zuiveringsschappen, STOWA en
adviesbureaus.
Inlichtingen en inschrijving
Wateropleidingen, Liesbeth Oey,
telefoon 030-2984785.

Basiscursus Riolering
doelgroep: medewerkers riolering (planning,
ontwerp, aanleg, onderhoud, vergunningen)
niveau: hbo; ervaring met (hydraulische)
berekeningen is gewenst
data: 36 avonden en 1excursiedag in de
periode september 1997 t/m mei 1998
locatie: Den Haag, Den Bosch en Zwolle
aantal deelnemers: 20 per locatie
prijs:f 3.250,coördinator: drs. Willy van Middelaar
Doel
De wettelijke verplichting tot het opstellen
van een GRP (gemeentelijk rioleringsplan)
heeft een impuls gegeven aan het beleid
en de uitvoering op het gebied van de
riolering. Ook in het bredere kader van
watersysteembeheer (stedelijk waterbeheer,
duurzaam bouwen) wordt riolering meer
en meer als instrument gebruikt. Naast
aanleg en onderhoud zal in de toekomst
noodgedwongen meer aandacht gegeven
moeten worden aan renovatie en vervanging. De basiscursus Riolering biedt
een breed en generalistisch denk- en werkkader en behandelt alle aspecten van het
rioleren. Er wordt een relatie gelegd met
relevante delen van de Leidraad Riolering.
Inhoud
- rioolsystemen en rioolstelsels,
- wetten en verordeningen,
- rioleringszorg en planstructuur,
- vloeistofmechanica, grondslagen en
normen, materialen en sterkteleer,
- ontwerpen en berekenen,
- rioolgemalen en randvoorzieningen,
- kosten,
- inspectie, toestandsbeoordeling en
renovatie.
Vorm
De theorie wordt toegelicht aan de hand

