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Certificatie van zorgsystemen

Inleiding
In dit deel van de artikelenreeks in het
kader van het project Kwaliteits- en
Milieuzorg Water komt de certificatie van
het zorgsysteem aan de orde. Daarin zal
worden ingegaan op het belang voor
waterleidingbedrijven om het gehanteerde
zorgsysteem te laten certificeren.
Daarnaast zal de gang van zaken bij
certificatie worden toegelicht.
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Voor een goed begrip van wat certificatie
inhoudt, zullen enige algemene aspecten
van certificatie worden belicht:
- het begrip certificatie;
- de certificatiestructuur in Nederland;
- de 'effectiviteit van certificatie.
Waarom certificatie?
Zorg voor kwaliteit betaalt zichzelf; niet
alleen in de beheersing van het hoofdproces, maar wellicht nog in sterkere mate
in de beheersing van de totale organisatie.
Immers: grofweg 80% van de tekortkomingen in een bedrijf is terug te voeren
op communicatiestoringen, onvoldoende
duidelijkheid over verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en procedures, oftewel 'de
organisatie' en slechts 20% op externe
oorzaken.
Het invoeren en hanteren van een
kwaliteitssysteem zal op termijn lonend
zijn voor het bedrijf.
Blijft de vraag waarom het van belang is
voor een waterleidingbedrijf om het
systeem te laten certificeren. Alhoewel
certificatie zeker niet moet worden
beschouwd als het eindstation in de
ontwikkeling van het kwaliteitssysteem
van een bedrijf, zijn er verschillende
redenen aan te geven:
- een bevestiging van een goed kwaliteitssysteem door een externe beoordelende instelling werkt stimulerend
binnen het bedrijf;
- door het systeem te laten certificeren
wordt zekerheid verkregen dat het
systeem in overeenstemming is met de
eisen die voor de gehele bedrijfstak
worden gehanteerd;

Samenvatting
Het opzetten en implementeren van een zorgsysteem is een proces dat veel tijd
vergt, dit is bij een waterleidingbedrijf niet anders. De ervaring leert dat de
procesbeheersing van de hoofdprocessen, de waterkwaliteitsbewaking en het
kwaliteitsbeleid bij de meeste waterleidingbedrijven meestal voldoende zijn
vastgelegd en/of geïmplementeerd. Zaken die vaak nog onvoldoende zijn
beschreven en geïmplementeerd zijn: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en ondersteunende processen zoals bijvoorbeeld corrigerende maatregelen,
beoordeling van toeleveranciers, kalibratie etc. Is het zorgsysteem eenmaal
volledig opgezet en operationeel, dan is de certificatie ervan door een instelling
die door de Raad voor de Certificatie erkend is, een uitstekend instrument om de
kwaliteit van de organisatie naar binnen en naar buiten toe aantoonbaar te maken.
Naar buiten toe neemt het vertrouwen bij de afnemer toe als gevolg van de door
een onafhankelijke, deskundige instelling afgegeven verklaring, tevens wordt de
positie van het waterleidingbedrijf versterkt ten opzichte van toeleveranciers,
overheid etc. Naar binnen toe werkt het afgegeven certificaat stimulerend doordat
het een mijlpaal is in een nooit eindigend proces van continue verbetering.
De eisen waaraan het zorgsysteem van de waterleidingbedrijven bij certificatie
dient te voldoen worden toegelicht in het document: 'NEN-ISO 9001 Toelichting voor gebruik door Waterleidingbedrijven'.

- bij accentverschuiving in de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem voorkomt
het 'wakend oog' van de certificatie-instelling dat in het systeem op andere punten
tekortkomingen optreden;
- verlaging van het risico van produktaansprakelijkstelling;
- meer vertrouwen bij de afnemer als
gevolg van de door een onafhankelijke
deskundige uitgevoerde controles;
- versterking van de positie ten opzichte
van toeleveranciers, overheidsorganen
e.d.;
Door certificering wordt de kwaliteit van
de organisatie herkenbaar, zowel intern als
voor alle relaties van het bedrijf. Maar,
wat is eigenlijk certificatie?
Het begrip certificatie
Als internationaal geaccepteerde omschrijving van het begrip certificatie wordt
gehanteerd: 'activiteiten op grond waarvan
een onafhankelijke instantie kenbaar
maakt dat een gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat een duidelijk
omschreven onderwerp van certificatie in
overeenstemming is met een bepaalde
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norm, of met een ander eisenstellend
document'.
Naast deze 'technische' aanduiding is het
beginsel van certificatie te verduidelijken
vanuit de rol die het speelt in het maatschappelijk verkeer (zie afb. 2):
Leverancierswillen zich onderscheiden wat
betreft de door hen geleverde (kwaliteit
van) produkten of diensten.
Afnemen zijn gebaat bij zekerheid over
de eigenschappen/prestaties van het
geleverde produkt en betrouwbare informatie over de produkteigenschappen.
Onafhankelijke en onpartijdige certificatieinstellmgen vormen de verbindende
schakel tussen de (belangen van) beide
partijen: de eigenschappen van de
produkten/diensten worden getoetst aan
de overeengekomen eisen, contractueel
vastgelegd met de leverancier en regelmatig gecontroleerd.
De specificatie en de toepassing van het
produkt/systeem worden door de certificatie-instelling vastgelegd in het certificaat
dat als informatief document voor de
afnemer beschikbaar is.
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Certificatie in zijn huidige vorm is het
resultaat van een ontwikkeling in kwaliteitsbeoordeling over een periode van
enige decennia. In die periode hebben
grote veranderingen plaatsgevonden in

opvatting over kwaliteitszorg, waarbij
sprake is van een verschuiving van
afnemer naar leverancier. In deze tijd is
het gebruikelijk dat het leveren van kwaliteit is ingebouwd in het proces van een
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Afb. 1- OrganisatiestructuurprojectKwaliteitszorg enMilieuzorg.
de projectgroep 'Kwaliteitssystemen' ingesteld.
Hieraan nemen de twee projectleiders van de
pilotbedrijven NV Duinwaterbedrijf ZuidHolland en NV Tilburgsche WaterleidingMaatschappij deel. De belangrijkste opbrengst
voor de pilotbedrijven zelf is een volledig
geïmplementeerd zorgsysteem waarvan
Kwaliteitszorg en Milieuzorg deel uit maken.
Er is uiteraard een relatie tussen het
Handboek Milieuzorg en het Handboek
Kwaliteitszorg, daarom neemt een aantal
projectgroepleden van 'Kwaliteitssystemen'
deel aan het deelproject 'Handboek Milieuzorg'. Beide deelprojecten maken deel uit van
het project 'Kwaliteitszorg en Milieuzorg'. De
organisatiestructuur van het geheel is weergegeven in afbeelding 1.

Toelichting op het deelproject
Kwaliteitszorg en Milieuzorg Water
Voor dit deelproject zijn de volgende projectopbrengsten geformuleerd:
- een op de bedrijfstak toegesneden richtlijn
als toelichting op de NEN-ISO 9001 ;
- een stappenplan met toelichting om tot een
kwaliteitssysteem te komen, waarin het
milieu-element, ARBO en het veiligheidsaspect een duidelijke plaats hebben;
- een Handboek Kwaliteitszorg, waarin het
milieu-element inpasbaar is;
- de kwaliteitszorgsystematiek in de
bedrijfstak is geïntroduceerd.
Voor de coördinatie van de werkzaamheden
ter realisatie van de projectopbrengsten is

Afb. 2 - Hetbeginsel van certificatie
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certificatie.

afnemer

leverancier, omdat deze daar zelf de
vruchten van plukt: verbetering marktpositie, efficiënter werken, minder verspilling. In deze ontwikkeling van kwaliteitsbeoordeling/certificatie kunnen we
grofweg de volgende fasen onderscheiden:
- centrale externe keuring door gespecialiseerde keuringsinstellingen;
- produkt- en procescertificatie;
- kwaliteitssysteemcertificatie;
- certificatie van zorgsystemen.
In het kader van dit artikel zal vooral
worden ingegaan op de twee laatstgenoemde fasen.
Kwaliteitssysteemcertificatie
Bij kwaliteitssysteemcertificatie is het
duidelijk omschreven onderwerp van
certificatie (volgens de eerder vermelde
definitie) het bedrijf zelf, waarbij zowel de
hoofdprocessen als de ondersteunende
processen getoetst wordt aan de kwaliteitsborgingsnormen volgens de NKN-ISO
9000-serie. Het gegeven dat kwaliteitssysteemcertificaten worden afgegeven op
basis van deze internationale normen
draagt sterk bij tot internationale
acceptatie van dit certificatieschema.
In het geval dat er sprake is van publiekrechtelijke eisen ligt het voor de hand dat
deze geïncorporeerd zijn in het kwaliteitssysteem. Alhoewel de geleverde
Produkten daarmee niet gecertificeerd
zijn, mag de afnemer er toch op
vertrouwen dat deze aan de eisen voldoen.
Certificatie van zorgsystemen
Naast het kwaliteitssysteem van een
waterleidingbedrijf kunnen ook andere
zorgsystemen worden vastgelegd. Te
denken valt aan systemen van milieuzorg,
zorg voor arbeidsomstandigheden, veiligheid, energiebeheersing en dergelijke. De
doelstellingen van een waterleidingbedrijf
kunnen worden vertaald naar bedrijfskundige regels en procedures om deze
doelstellingen te realiseren. Evenals voor
een kwaliteitssysteem kunnen de aan enig
zorgsysteem te stellen eisen worden vastgelegd, als grondslag voor de certificering
van dat systeem.
Certificatiestructuur in Nederland
Binnen de Nederlandse certificatiestructuur neemt de Raad voor de
Certificatie (RvC) een centrale plaats in.
De RvC is een particuliere organisatie, die
in 1981 werd opgericht met als doelstelling de regulering van certificatiesystemen. Als middelen om deze doelstelling te realiseren, houdt de RvC zich
onder meer bezig met:
- erkennen van certificatie-instellingen.
Voor de uitvoering van deze taak worden

226

door de RvC de normen volgens de
EN 45000-serie als erkenningscriteria
gehanteerd, waaraan certificatie-instellingen worden getoetst. Na het verlenen
van de erkenning vindt regelmatig
controle plaats. Men kan dus stellen dat
certificatie-instellingen op hun beurt weer
gecertificeerd worden door de RvC.
- bevorderen van coördinatie van
certiflcatie-activiteiten.
De RvC bevordert coördinatie tussen de
erkende certificatie-instellingen en harmonisatie van door hen gehanteerde
systemen. Achtergrond hiervan is dat
verschillende certificatie-instellingen op
eenzelfde werkterrein kunnen opereren
op basis van verschillende uitgangspunten
(eisen, systematiek^. Het binnen het
project ontwikkelde document 'NEN-ISO
9001 Toelichting voor gebruik door
Waterleidingbedrijven' is als een uniek
werkstuk te beschouwen om te voorkomen dat bij de certificering van waterleidingbedrijven ongelijkwaardige certificaten worden verleend. Bij acceptatie door
de gehele bedrijfstak is er voor de RvC
geen aanleiding tot actieve coördinatie.
Wanneer echter mocht blijken dat het
ontwikkelde systeem niet overal wordt
gehanteerd zou de RvC verzocht kunnen
worden om het document aan te wijzen
als onderdeel van de te hanteren
erkenningscriteria.

Kwaliteitssysteemcertificatie
Kiwa-certificatieprocedure
AANVRAAG

<£J

mb
BEDRIJFSONDERZOEK:
WERKPLAN
-EVALUATIE PERAFDELING/GROEP
UITGEBREIDE RAPPORTAGEVANONDERZOCHTE
PUNTENENRESULTATENHIERVAN

AANVULLENOE EVALUATIE METBETREKKING
TOTGECONSTATEERDE ONVOLKOMENHEDEN
(BINNEN EENTERMUNVANZES MAANDEN!

*<^^fe>-NEEN |'T ^ j [ft

3
" < ^ f c > -

AFSLUITENVANEEN
CERTIFICAT1E-0VEREENK0MST

NEEN

|

•

I ||

MOGELIJKHEID
VANBEROEP

t=ä

Z-Tü3

-

glL-OJ
NACONTROLE
(lx PERHALFJAAR)

Met ingang van 1januari 1995 komt er in
Nederland, door een integratie van de
activiteiten van de RvC en van NKO/
STERIN/STERLAB, één organisatie voor
het erkennen van certificatie-, inspectieen kalibratie-instellingen en testlaboratoria. Hierdoor ontstaat een heldere
en doorzichtige structuur voor het
bedrijfsleven in Nederland en voor de
betrokkenen in internationaal verband.
Effectiviteit van certificatie
Certificatie biedt een grote mate van
zekerheid dat de door waterleidingbedrijven gehanteerde bedrijfsprocessen
bij voortduring zullen voldoen aan NEN
ISO 9001. Immers:
- de branche is nauw betrokken bij de
opzet van de certificatieregeling;
- eisen en onderzoekmethoden die de
grondslag vormen van certificatie zijn
duidelijk omschreven; voor de certificering van kwaliteitszorgsystemen betreft
dit het document "NEN-ISO 9001 Toelichting voor gebruik door Waterleidingbedrijven';
- een certificaat wordt pas verleend nadat
uit een initieel onderzoek is gebleken dat
aan de gestelde eisen blijvend kan worden
voldaan;
- tussen het waterleidingbedrijf en de
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Aß. 3.

certificatie-instelling wordt een overeenkomst gesloten die erin voorziet dat het
waterleidingbedrijf zich verplicht tot
instandhouding en toepassing van het
kwaliteitssysteem;
- de certificatie-instelling voert regelmatig
controle uit op naleving door het waterleidingbedrijf van zijn contractuele
verplichtingen;
- de certificatie-instelling heeft de
mogelijkheid om bij geconstateerde
tekortkomingen corrigerend op te treden
of sanctiemaatregelen te treffen.
De Raad voor de Certificatie houdt
toezicht op en controleert de certificatieinstellingen op bovenvermelde activiteiten.

(Kwaliteits)systeemcertificatie
bij een waterleidingbedrijf
Een waterleidingbedrijf, dat een certificaat
bij Kiwa aanvraagt, wordt vooraf volledig
geïnformeerd over de werkwijze en de
consequenties die aan certificatie zijn
verbonden (afb. 3).
De algemene spelregels, die Kiwa
hanteert bij certificatie, zijn vastgelegd
in het Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie. Daarin wordt in hoofdlijnen
beschreven hoe de certificering in zijn
werk gaat, zowel in het stadium van het
toelatingsonderzoek, de evaluatie van het
bedrijf, als bij de uitvoering van controles.
Vooraf moet ook duidelijk zijn aan welke
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eisen het zorgsysteem van waterleidingbedrijven moet voldoen. Deze eisen zijn
voor wat betreft kwaliteitsaspecten uitgewerkt in het document 'NEN-ISO 9001 :
Toelichting voor gebruik door Waterleidingbedrijven'. Voor elk van de onderdelen van de norm is in dit document
aangegeven hoe de eisen geïnterpreteerd
(gehanteerd) dienen te worden bij de
evaluatie van het kwaliteitssysteem van
een waterleidingbedrijf.
In de praktijk wordt al deze informatie
verstrekt in een vrijblijvend oriënterend
gesprek, waarbij informatieve en
reglementaire documenten worden overhandigd en toegelicht. Verder zal op basis
van een globale indruk van het kwaliteits-

Aangezien ieder bedrijf het kwaliteitssysteem inricht aan de hand van de
bedrijfseigen situatie, is het niet mogelijk
een sluitende opsomming te geven van de
procedures die in ieder geval noodzakelijk
zijn voor een NEN-ISO 9001 certificaat. De
navolgende opsomming is dan ook niet
normatief maar kan gebruikt worden als
checklist.
Hoofdproces(sen) :
- beschrijving van alle deelprocessen van
het (de) hoofdproces(sen).
Ondersteunende processen:
• waterkwaliteitsbewaking
- procesbeschrijving van de bewaking van
de kwaliteit van het produkt over het
complete voortbrengingsproces;
- calamiteitenregeling;
• kwaliteitszorg
- procedure behandeling interne en
externe klachten;
- procedure interne en externe audits;
- procedure beoordeling kwaliteitssysteem door de directie;
- procedure interne overlegstructuur;
- procedure dokumentenbeheer;
• ontwikkeling nieuwe werken
- procesbeschrijving van het traject voor
ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe
werken (leidingen, nieuwe zuiveringstechnieken);
• juridische zaken
- procedure beheer algemene voorwaarden, aansluitvoorwaarden, concessievoorwaarden en vergunningen;
• personeel en organisatie
- procedure werving en selectie;
- procedure introductie nieuw personeel;
- procedure inventarisatie opleidingsbehoefte;
• informatievoorziening & automatisering
- procedure beheer software;
• inkoop/magazijn
- procedure inkoop goederen en
diensten;
- procedure beoordeling toeleveranciers;
- procedure ingangscontrole materialen;
- procedure beheer voorraad magazijn;
• technische dienst
- procedure kalibratie meetmiddelen;
- procedure revisie watermeters;
- procedure preventief onderhoud.

systeem van het bedrijf een offerte
gemaakt kunnen worden waarin alle
financiële aspecten worden belicht.
Op basis van de offerte en de overige
verstrekte informatie kan het waterleidingbedrijf beslissen over het indienen
van een aanvraag. Hierop volgt de fase
van het toelatingsonderzoek.
Evaluatie
In de toelatingsfase wordt een evaluatie
uitgevoerd naar het voldoen van het
gehanteerde kwaliteitssysteem aan de
systeemeisen.
Enerzijds betreft dit een onderzoek in
hoeverre het te certificeren systeem
voldoet aan de daaraan te stellen eisen,
anderzijds wordt nagegaan in hoeverre het
kwaliteitssysteem voldoende zekerheid
biedt dat bij voortduring aan die eisen
wordt voldaan.
Ter voorbereiding van de feitelijke
evaluatie wordt in onderling overleg
tussen Kiwa en het waterleidingbedrijf
op het bedrijf een werkplan opgesteld.
Daarin wordt vastgelegd:
- het toepassingsgebied.
Alhoewel dit wel de sterke voorkeur heeft,
is het niet strikt noodzakelijk dat alle
bedrijfsprocessen van een waterleidingbedrijf worden gecertificeerd, of gelijktijdig. Het is de keuze van het bedrijf of
certificatie zich beperkt tot bijvoorbeeld
alleen de levering van drinkwater, of dat
daarnaast ook de levering van industriewater wordt meegenomen. Voor zover
natuurbeheer als een afzonderlijk hoofdproces is te beschouwen, is ook dit een
punt van overweging voor het bedrijf om
het al dan niet in het toepassingsgebied
te betrekken.
Door het toepassingsgebied van het
certificaat zo volledig mogelijk te maken,
zal voor alle medewerkers binnen het
bedrijf het gevoel bestaan dat zij allemaal
bij het verkrijgen, hebben en behouden
van het certificaat betrokken zijn.
Wanneer een bedrijf slechts een gedeelte
van zijn bedrijfsprocessen in het toepassingsgebied van het certificaat betrekt, zal
dit 'commitment' veel minder zijn.
- de processen/produkten waarop het te
evalueren systeem van toepassing is.
Nagegaan zal worden welke processen in
de bedrijfsvoering relevant zijn voor het
eerder vastgestelde toepassingsgebied.
Uiteraard betreft dit het hoofdproces zelf,
maar daarnaast de ondersteunende
processen.
- de afdelingen en/of functies die
geëvalueerd zullen worden.
Nadat het toepassingsgebied is vastgesteld
en de daarop van toepassing zijnde onder-

steunende processen kan in het werkplan
worden vastgelegd welke afdelingen en
functies in de evaluatie zullen moeten
worden betrokken.
- de activiteiten die van aanmerkelijk
belang zijn binnen het systeem.
Bij een evaluatie zal de certificatie-instelling zich noodzakelijk moeten beperken
tot die zaken die van wezenlijk belang zijn
voor het functioneren van het kwaliteitssysteem, alleen al ter beperking van de
kosten. Er zal dus, in overleg met het
bedrijf, nagegaan worden wat de kernactiviteiten zijn binnen elk van de te
evalueren (hoofd- en ondersteunende)
processen.
- plaats en tijdstip van de evaluatie.
Om tijdens de evaluatie de voortgang
van de normale werkzaamheden zo
ongestoord mogelijk te laten verlopen,
wordt een gedetailleerde planning
gemaakt van alle te houden interviews
met betrokkenen.
Gezien het aantal hoofd- en ondersteunende processen bij een waterleidingbedrijf zal de evaluatie enkele dagen in
beslag nemen. Naast winning en
produktie van drinkwater komen onder
meer aspecten als voorraadbeheer, transport, distributie, aanleg, onderhoud en
modificaties in het net, aansluiten van
individuele installaties op het distributienet en inspectie aan de orde.
Evaluaties worden uitgevoerd door een
evaluatieteam, waarin twee disciplines
vertegenwoordigd zijn, te weten een
systeemdeskundige en een technisch
deskundige. Beide disciplines zijn voor
Kiwa van wezenlijk belang: alleen bij
voldoende inhoudelijke kennis van de
bedrijfstak is het mogelijk om te bepalen
waar de essenties in de bedrijfsvoering
liggen. Dat is ook voor de waterleidingbedrijven zelf van groot belang en
versterkt de betekenis van het certificaat.
De evaluatie vindt plaats in de vorm van
interviews met de betrokken functionarissen. Daarbij wordt nagegaan in
hoeverre de aan te houden procedures in
een gedocumenteerd systeem zijn vastgelegd, en of deze procedures juist
worden toegepast. De bevindingen van
het evaluatieteam worden vastgelegd in
een rapport. Eventuele tekortkomingen
worden vastgelegd in een zogenaamd
feitenrapport, dat als bijlage bij het
rapport wordt gevoegd. Om naderhand
misverstanden over geconstateerde tekortkomingen te voorkomen, worden deze
feitenrapporten tijdens de evaluatie mede
door de directievertegenwoordiger voor
akkoord geparafeerd. De resultaten van de
gehele evaluatie worden samengevat in een
matrix van bevindingen (afb. 4), waarin
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MATRIX VAN BEVINDINGEN
Aktiviteitenplaatsen
1 Directie
2 Inkoop
3 Kwaliteitszorgfunctionaris

Verklaring:
D: documentatie
T: toepassing
• : voldoet
O : voldoet niet

4 Infiltratie
5 Winning van grondwater
6 Kalibratie meetmiddelen

NENISO
9001

Aktiviteitenplaats nr
Titel

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Directieverantwoordelijkheid
Kwaliteitsbeleid
Organisatie
Beoordeling van het kwaliteitssysteem

4.2

Kwaliteitssysteem

4.3

Beoordeling van het contract

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

Beheersing van het ontwerp
Algemeen
Planning van het ontwerp en de ontwikkeling
Basisgegevens voor het ontwerp
Gegevens resulterend uit het ontwerp
Verificatie van het ontwerp
Ontwerpwijzigingen

4.5
4.5.1
4.5.2

Beheersing van documenten
Goedkeuring en uitgifte van documenten
Wijzigingen/aanpassingen van documenten

4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

Inkoop
Algemeen
Het beoordelen van toeleveranciers
Inkoopgegevens
Verificatie van ingekochte goederen

4.7

Door de afnemer te verstrekken produkten

4.8

Identificatie en naspeurbaarheid van produkten

4.9
4.9.1
4.9.2

Procesbeheersing
Algemeen
Bijzondere processen

4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.10.4

Keuring en beproeving
Ingangskeuring en beproeving
Tussentijdse keuring en beproeving
Eindkeuring en -beproeving
Registratie van keuringen en beproevingen

4.11

Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen

4.12

Keurings- en beproevingsstadium

D 'T

D 'T

D 'T

D 'T

feitenrapporl
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Aß. 4.

voor iedere beoordeelde activiteitenplaats
is aangegeven of aan de normvereisten is
voldaan door een gesloten bal (voldoet) of
een open bal (voldoet niet).
Voordat het evaluatierapport wordt vastgesteld, wordt het eerst in conceptvorm
aan het waterleidingbedrijf voorgelegd.
Nadat het evaluatieteam eventuele opmerkingen van het bedrijf heeft verwerkt
wordt het rapport door de teamleider
vastgesteld en met zijn advies aangeboden
aan het hoofd van de afdeling Drinkwaterinstallaties van Kiwa Certificatie en
Keuringen. Deze beslist over de verlening
van het certificaat. Wanneer uit het

rapport blijkt dat zich tekortkomingen
voordoen kan deze beslissing inhouden
dat het waterleidingbedrijf de gelegenheid
wordt geboden om binnen een halfjaar
maatregelen te treffen waardoor wèl aan
de eisen wordt voldaan.
Nadat is aangetoond dat het systeem aan
de eisen voldoet en voldoende zekerheid
is verkregen over het gehanteerde
kwaliteitssysteem en de toepassing
daarvan, kan de toelatingsfase worden
afgesloten en wordt een certificatieovereenkomst gesloten met het waterleidingbedrijf. Op basis van die overeenkomst verplicht het waterleidingbedrijf
zich onder meer tot het bij voortduring

voldoen aan de gestelde eisen. Vervolgens
wordt het certificaat verleend.
Controles
Nadat het certificaat is verleend wordt
twee keer per jaar gecontroleerd of het
waterleidingbedrijf aan de voorwaarden
voor certificatie blijft voldoen. Bij deze
controles wordt nagegaan of:
- wijzigingen hebben plaatsgevonden in
de organisatie, het voortbrengingsproces,
het handboek en of gewijzigde procedures
en regels worden toegepast;
- het waterleidingbedrijf het kwaliteitssysteem correct openbaar maakt wat
betreft de vestiging, de gehanteerde norm
en het toepassingsgebied;
- het waterleidingbedrijf zelf beoordelingen heeft uitgevoerd in de vorm van
audits en beoordelingen van het systeem
door de directie;
- corrigerende maatregelen zijn getroffen
naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen tijdens interne en externe
beoordelingen;
- overeengekomen procedures, zoals ten
aanzien van klachtbehandeling, correct
worden nagekomen.
Daarnaast zal tijdens de controles steekproefsgewijs het kwaliteitssysteem bij
bepaalde afdelingen worden gecontroleerd.
Drie jaar na het verlenen van het certificaat zal een volledige herbeoordeling
worden uitgevoerd.
lien certificaat houdt geen garantie van de
certificatie-instelling in dat het geleverde
produkt daadwerkelijk aan de eisen
voldoet; dit blijft de verantwoordelijkheid
van het waterleidingbedrijf. Volgens de
definities van certificering is er steeds
sprake van een 'gerechtvaardigd vertrouwen' dat het gecertificeerde systeem
aan de eisen voldoet. Op grond van de
overeenkomst met Kiwa is het waterleidingbedrijf echter wel gebonden om
aan de eisen te voldoen. Wanneer mocht
blijken dat het waterleidingbedrijf daaraan
niet voldoet, dan zal Kiwa hem aan zijn
contractuele verplichting houden.
Een wezenlijk element in de contractfase
houdt dan ook in dat zonodig, bij geconstateerde tekortkomingen, maatregelen
worden genomen of sancties kunnen
worden getroffen. Deze variëren van een
berisping tot de mogelijkheid van het
(tijdelijk) intrekken van het certificaat,
afhankelijk van de ernst van de tekortkoming.
Openbaarmaking
Certificatie-instellingen die door de Raad
voor de Certificatie erkend zijn hebben de
plicht om jaarlijks een overzicht uit te
geven van de gecertificeerde bedrijven,
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Op grond van een evaluatie, alsmede regelmatig door KIWA uitgevoerde controles, wordt het door

- autorisatie en validatie van
documenten;
- beschrijving van ondersteunende
processen;
- kalibratie van keurings-, meet- en
beproevingsmiddelen;
- registratie van uitgevoerde keuringen;
- beoordelingssysteem voor toeleveranciers;
- verificatie van effectiviteit van
corrigerende maatregelen;
Daarnaast dient, zeker in de aanloopfase
of bij een systeem in ontwikkeling, een
frequente terugkoppeling plaats te vinden
in hoeverre het gedocumenteerde systeem
correspondeert met de feitelijke werkwijze. De ervaring leert dat het vaak enige
tijd duurt om deze twee elementen van
het systeem naar elkaar toe te laten
groeien.

Waterleidingbedrijf NV Zuiver
gehanteerde kwaliteitssysteem endetoepassing daarvan geacht te
voldoen aanNEN-ISO 9001 voor het toepassingsgebied winning,
zuivering endistributie vandrinkwater.
KIWA N.V.

ing. B. Meekma.
directeur Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het KIWA-Reglement \
Systeemcertificatie.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Dit certificaat bestaat uit 1pagina.

KIWA N.V.
Certificatie en Keuringen
SirWinstonChurchill-laan273
Postbus70
2280ABRijswijk
Telefoon(070)3953535

Leverancier
Waterleidingbedrijf NV Zuiver
Oppervlaktewaterstraat 1
Postbus 3000
1 234 AB Dorst
Tel:
Fax:

Telex32480kiwanl
Telefax(070)3953420

ErkenddoordeRaad
voor deCertificatie

Aß.5.
met aanduiding waarop deze certificaten
betrekking hebben. Kiwa geeft daartoe
jaarlijks de gids 'Kwaliteitsverklaringen
voor de waterleiding' uit. Daarnaast
worden de gecertificeerde ondernemingen
gepubliceerd in het KDI-jaarboek.
Ervaringen
Het opzetten en operationeel maken van
een kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO
9001 is, zo blijkt uit ervaring, een proces
dat veel tijd vergt. Bij een waterleidingbedrijf is dat niet anders.
Tijdens een aantal proefevaluaties van
kwaliteitssystemen van waterleidingbedrijven in Nederland is vooral gebleken

dat de volgende aspecten voldoende
zijn vastgelegd en/of voldoende zijn
geïmplementeerd:
- het kwaliteitsbeleid
- beheersing van produkt (drinkwater)
met tekortkomingen
- behandeling en opslag van drinkwater
- de toepassing van statistische
technieken.
Als punten die bij de ontwikkeling van het
systeem veelal nog aandacht behoeven
zijn te vermelden:
- vastleggen van procedures die als rode
draad door de organisatie lopen;
- vastleggen van verantwoordelijkheidsgebieden voor personen/functies;

Toelichting op begrippen
Certificatie: Alleactiviteiten op grond
waarvan eendaartoe bevoegde,onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat een
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat
eenduidelijk omschreven onderwerp van
certificatie inovereenstemming ismeteen
bepaalde norm,of meteenander eisen
stellend document.
Kwaliteit: Hetgeheelvankenmerken en
eigenschappen vaneen produkt of dienst
dat vanbelang isvoor hetvoldoen aan
gestelde eisen of vanzelfsprekende
behoeften.
Kwaliteitssysteem:De organisatorische
structuur, verantwoordelijkheden, procedures,processen envoorzieningen voor
hetten uitvoer brengen van kwaliteitszorg
bij een waterleidingbedrijf.
Integraalzorgsysteem: Het samenhangend
geheelvan beleidsmatige, organisatorische
enadministratieve maatregelen ten behoevevanzowel kwaliteitszorg, milieuzorg
alsARBO.Vanintegraal wordt gesproken
als hetsysteem hettotale bedrijfsproces
endetotale bedrijfsorganisatie omvat.
Hoofdproces: Hettotaletotstandkomingsproces vandrinkwater c.q.het procesvan
natuurbeheer,weergegeven ineendwingendevolgorde vanfasen.
Ondersteunendproces: een hulpproces
dat gericht isopde behoefte vanhet
hoofdproces.
R.v.C:Raadvoor deCertificatie.
Interne audit: Eenaudit door of opverzoek
van het bedrijfsmanagement door deskundigenvan heteigen bedrijf verricht.
Dedeskundigen mogen nietdirect verantwoordelijk zijn voor dete onderzoeken
zaken.Wanneer eendergelijke audit wordt
uitgevoerd door de bij het betreffende
(bedrijfs)onderdeel betrokken kwaliteitszorgfunctionaris,wordt vaneen 'eigen
beoordeling'gesproken.
Externe audit: Eenaudit opverzoek van
het bedrijfsmanagement verricht door externe deskundigen (certificatie-instellingen).
NKO/STERIN/STERLAB: Nederlandse
Stichting voor deerkenning vankalibratieentestlaboratoria en Inspectie-Instellingen.

• •

•

