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KwaliteitszorgenMilieuzorg Water, deel 7.

Onderhoud van het zorgsysteem

1. Inleiding
In het vorige artikel in de reeks Kwaliteitszorg en Milieuzorg Water is uitvoerig
ingegaan op de mogelijkheid van certificatie van zorgsystemen. Hen zorgsysteem
omvat de kwaliteitszorg- en milieuzorgelementen en zorg voor de arbeidsomstandigheden. De norm op basis
waarvan de kwaliteitszorgelementen
worden getoetst is de norm NEN-ISO
9001. Voor de milieuzorgelementen
wordt, zolang er nog geen Nederlandse
norm beschikbaar is, gebruik gemaakt van
de Britse norm BS 7750. Voor de ARBOzorgelementen is in 't geheel nog geen
norm beschikbaar, zodat certificatie op dit
vlak nog niet mogelijk is.
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Samenvatting
Is de bouw van een zorgsysteem voltooid, dan breekt een nieuwe fase aan, de fase
van de instandhouding, toetsing en verbetering van het systeem.
Permanent aandacht besteden aan het aanbrengen van (structurele) verbeteringen
en het verankeren daarvan in de organisatie is noodzakelijk. En dat is iets dat
zorgvuldig moet worden georganiseerd. Men spreekt dan vaak van verbetermanagement en iedereen in de organisatie is er bij betrokken; veranderingen
lopen immers altijd via mensen. Voorkomen moet worden dat er steeds weer
wordt teruggegrepen op de oude, vertrouwde doch minder doelmatige werkwijzen.
De projectorganisatie, waar tijdens de bouw en invoering van het systeem sprake
van was, is vervangen door een permanent functionerende organisatorische
eenheid, die een aantal zorgtaken voor zijn rekening neemt zonder overigens de
(eigen) verantwoordelijkheid van de uitvoerende afdelingen en medewerkers
daarmee over te nemen.

Voor het continu verbeteren wordt van
het management een belangrijke inbreng
verwacht. Dit Verbetermanagement krijgt
onder meer gestalte door het opstellen
van jaarprogramma's Kwaliteitszorg,
Milieu-actieplannen en ARBO-jaarplannen.
Overigeartikelen
Nummer Publikaties
1.
2.

Met een certificaat laat men de klant zien
dat het ernst is met de kvvaliteits- en
milieuzorg en ook voor de eigen medewerkers vormt het certificeren een
bevestiging van het nut van de vele
inspanningen die men zich heeft getroost.
Na de bouw en invoering van een integraal zorgsysteem, al of niet onderstreept
met een certificaat, is het niet zo dat men
rustig achterover kan leunen. Niets is
minder waar. In de nieuwe situatie zal
hard moeten worden gewerkt aan het
onderhoud van het systeem, dat wil
zeggen regelmatig toetsen, aanbrengen
van aanpassingen en structurele verbeteringen. Aan de aanpassingen en de
verbeteringen, die altijd wijzigingen van
de bestaande situatie met zich
meebrengen, dient heel veel aandacht te
worden besteed. In iedere organisatie
bestaat immers de neiging terug te grijpen
op de oude, vertrouwde doch inmiddels
minder doelmatig geachte werkwijzen, om
al niet te spreken van daar naar 'afglijden'.
Een heel scala van acties van toetsing van
het eigen werk tot en met het uitvoeren
van interne audits is er op gericht dat
laatste te voorkomen. De externe toetsing,
al genoemd in het artikel over het
certificeren van zorgsystemen, verzekert
het bedrijf bovendien periodiek van een
vakkundige en onbevangen beoordeling
door deskundigen van buiten.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enquête kwaliteits- en milieuzorg.
Het projectplan als eerste
aanzet.
De bedrijfsconferentie.
De inrichting van het zorgsysteem.
Opzet en beschrijving van de
bedrijfsprocessen.
Certificatie van zorgsystemen.
Onderhoud van het zorgsysteem.
Normen als referentiekader.

2. Kenmerken van de onderhoudsfase
De nieuwe situatie vereist een eigen
aanpak. In tabel I worden enige
kenmerken gegeven van de bouw- en
invoeringsfase en de onderhoudsfase van
een zorgsysteem.

De genoemde kenmerken leiden tot de
volgende verschillen in management:
- Tijdens de bouw- en invoeringsfase is
kwaliteitszorg nieuw en vergt een aanpak
waarbij het onderwerp zodanig wordt
geïntroduceerd dat die tot enig
enthousiasme leidt. Vernieuwing brengt
echter ook verandering met zich mee en
dat vereist waakzaamheid op het vlak van
'weerstand tegen verandering'. In de
onderhoudsfase komt het er op aan het
onderwerp onder de aandacht te houden,
enige verdieping ervan te realiseren en
geen nieuwe weerstand op te roepen.
- De bewustwording heeft tot gevolg dat
men zich realiseert dat kwaliteitszorg
belangrijk is en invloed heeft op het eigen
handelen. Het betekent dat men zich bij
het handelen steeds rekenschap geeft van
de kwaliteit van het eigen werk. Tijdens
het bouw- en invoeringstraject moet de
bewustwording worden bevorderd; het
mondt uit in bewustzijn. En tijdens de
TABEL I- Kenmerken van Jehome-en invoeringsfase tenopzichte van de onderhoudsfase van een zorgsysteem.
Bouw- en
invoeringsfase

Onderhoudsfase

Beslaand
Nieuw
Bewustzijn
Bewustwording
Procesmatig
Projectmatig
In het werk
Naast het werk
Loopt achter op eisen Houdt gelijke tred mei eisen
Curatief
Preventief

daaropvolgende onderhoudsfase moet dit
bewustzijn heel goed worden bewaard.
- Bij het realiseren van doelen met een
eenmalige inspanning, een project, moet
die inspanning vaak naast de normale taak
worden geleverd. Dat gaat zeker op voor
organisaties waar projectmatig werken
geen normaal onderdeel vormt van het
hoofdproces. Een kenmerk van procesmatig handelen is het feit dat de
gevraagde inspanningen onderdeel zijn
van de reguliere taak en beschreven zijn
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Afb. 1- OrganisatiestructuurprojectKwaliteitszorg en Milieuzorg.

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

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.

is bepalend of volstaan kan worden met
één centrale staffunctionaris of dat er
sprake moet zijn van één centrale staffunctionaris (hoofd kwaliteitszorg) gecombineerd met decentrale kwaliteitsfunctionarissen per (hoofd)afdeling. Het hoofd
Kwaliteitszorg dan wel de kwaliteitsfunctionaris heeft coördinerende,
adviserende en toetsende bevoegdheden
en directe toegang tot het hoogste
bedrijfsmanagement. Hij fungeert in het
kader van certificering als directievertegenwoordiger (zie afb. 2).
De functie omvat veelal tegelijkertijd de
zorg voor de milieu-aspecten, terwijl ook
de ARBO/veiligheidsaspecten er in
kunnen zijn geïntegreerd, maar dat hoeft
niet. Wel bestaat er in dat geval een
functionele relatie.
Was de kwaliteitsfunctionaris als projectleider betrokken bij de opbouw van het
kwaliteitssysteem, de onderhoudsfase
vraagt een andere rol van hem. Bij de
opbouwfase was de projectleider een
belangrijk initiatiefnemer en was hij
betrokken bij de bewustmaking en de
erkenning van het kwaliteitsysteem. De
volgende fase is er een van zaken
verankeren in de organisatie, veel
evalueren en vooral ook blijven verbeteren. In deze onderhoudsfase is de
kwaliteitsfunctionaris meer een adviseur
voor het management en de lijnmanagers
en wanneer van toepassing zal hij de
decentrale kwaliteitsfunctionarissen
functioneel ondersteunen.
Is er sprake van volledig geïntegreerde
zorg dan spreekt men overigens in plaats
Afb. 2 -Profielvan Je kwaliteitsfunctionaris

Profiel van de kwaliteitsfunctionaris
in procedures en werkinstructies.
- Bij de bouw en invoering van een zorgsysteem zal men ontdekken dat de eisen
op het gebied van kwaliteitszorg, milieuzorg en ARBO nog niet overal zijn
verwerkt in de bedrijfsvoering. Dat
betekent achterlopen op de gewenste
situatie, wat inhoudt dat er in de taken van
werknemers tijdelijk extra ruimte moet
worden gecreëerd en dat er ook rekening
wordt gehouden met extra investeringen.
Tijdens het instandhoudingstraject volgen
de eisen op de genoemde gebieden enerzijds vanuit de regelgeving en anderzijds
vanuit de verinnerlijking van het bedrijfsbeleid en worden die direct verwerkt in
het zorgsysteem.
- Tijdens het invoeringstraject noopt
kwaliteitszorg, milieuzorg en de zorg voor
de arbeidsomstandigheden nog tot curatief
handelen. Hr wordt dan veelal gewerkt op

basis van vooral externe signalen. Het
onderhoudstraject daarentegen, is er voornamelijk op gericht preventief te werken.
De signalen en suggesties voor verbeteringen komen dan voornamelijk van
binnen het eigen bedrijf. De organisatie is
daar ook geheel op ingesteld.
3. De zorgfunctie
Tijdens de bouw- en invoeringsfase is er
nog sprake van een projectorganisatie.
Hoewel tijdens de daaropvolgende onderhoudsfase de nodige verbeteringsactiviteiten projectmatig worden aangepakt
moet de zorgfunctie als een permanente,
definitief in de organisatie op te nemen,
taak worden gezien. Op welke wijze deze
zorgfunctie ingebed wordt in de organisatie, is afhankelijk van de wijze waarop
de organisatie is ingericht. De bedrijfsgrootte in personeel en het aantal lokaties

Functioneel:
• Academisch werk- en denkniveau
• Analytisch vermogen
• Goede contactuele eigenschappen
• Overredingskracht
• Meerjarige ervaring binnen het eigen
bedrijf of de bedrijfstak
• Kennis van kwaliteitskunde en
milieukunde
Intern organisatorisch:
• Plaats in de organisatie: staffunctionaris
rapporterend aan de (algemeen) directeur
• Bevoegdheid om de volgende taken uit
te kunnen voeren:
1. Het adviseren van de directie bij het
formuleren, vastleggen en beoordelen van
het kwaliteits- en milieubeleid en het aanpassen van dit beleid aan veranderende
omstandigheden. Het ontwikkelen
van actieprogramma's.
2. Het bevorderen van maatregelen ter
verbetering in alle fasen van het proces.
3. Het beoordelen van het kwaliteitsniveau
van het zorgsysteem door middel van
interne audits.
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tisch en onafhankelijk onderzoek om te
bepalen of de kwaliteitsactiviteiten en de
resultaten hiervan overeenkomen met de
vastgelegde regelingen en of deze laatste
doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht,
alsmede geschikt zijn voor het bereiken
van de doelstellingen.
Het is een interne audit als het een audit
betreft die op verzoek van het bedrijfsmanagement door deskundigen van het
eigen bedrijf wordt verricht. De deskundigen mogen niet direct verantwoordelijk
zijn voor de te onderzoeken taken. De
procedure volgens welke een interne audit
kan verlopen is schematisch weergegeven
in afbeelding 5.

systeem verwateit

Afb. 5 - Voorbeeldvan een mogelijke interne
auditprocedure.
A

A

-Tijd
geplande audit

A: interne en externe audits

niet vooraf
geplande
audit

voorbereiding

Afb.3 -Handhavenvan hetkwaliteitsniveau dmv (correctieve) acties

^
/an over de kwaliteitsfunctionaris in
oenemende mate over de zorgfunctionaris.
i. Borging van het systeem
Kwaliteitsborging omvat het geheel aan
geplande en systematische beoordelingen,
nodig om in voldoende mate het
vertrouwen te geven dat een produkt,
proces of dienst voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen. Het kwaliteitsniveau wordt
hiermee op een aanvaardbaar niveau
gehandhaafd. Door tegelijkertijd verbeteringen door te voeren gaat het
kwaliteitsniveau omhoog (zie afb. 3 .
De beoordelingen waar het hier om gaat
kunnen als volgt worden benoemd:
- toetsing eigen werk;
- collegiale toetsing;
- eigen beoordeling;
- interne audit;
- beoordeling door de directie;
- externe audit.

Een collegiale toetsinggaal al iets verder.
Alen moet daar de ander expliciet om
vragen, wat zeker in het begin wellicht
enige moeite kost. Op verzoek over de
schouder mee laten kijken door een
collega blijkt echter zeer effectief en voorkomt een zekere bedrijfsblindheid. En ook
dit geldt voor alle functies, van hoog tot
laag.
Nog verder gaat de zogenaamde eigen
beoordelingvan de werkzaamheden. Het
betreft dan de werkzaamheden van een
bepaalde organisatorische eenheid
(bijvoorbeeld een afdeling). Die beoordeling is een georganiseerde toetsing door
het hoofd van die organisatorische
eenheid of, voor hem, door de eigen
kwaliteitsfunctionaris daarvan.
Hiernaast kent men de zogenaamde
audits. Daarmee komt men buiten de
eigen afdeling.
Onder audit wordt verstaan een systema-

direkt aktie

akties
adviseren

akties
uitvoeren

JL
eindrapport
opstellen

akties
nagaan

^rZ_
verzenden en
archiveren

Afb. 4 - Kwaliteitsborgingsmethoden.

management review

interne audit
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metingen en registraties

z

abstractieniveauen
onafhankelijkheid

Dp de externe audit na maken de
genoemde beoordelingen deel uit van de
kwaliteitsborgingvan het bedrijf. Onderscheid kan worden gemaakt naar aard,
jmvang en impact. Ook is er een verschil
/an mate van detail en abstractieniveau
(zie afb. 4).
Bij alle borgingsmethoden wordt gebruik
gemaakt van metingen en registraties,
[n grote lijnen kunnen de verschillende
methoden als volgt worden omschreven:
De toetsingvan het eigenwerk is eigenlijk
;en heel normale bezigheid; het is een
:igen verantwoordelijkheid en een individuele bezigheid, maar geldt uiteraard
,vel voor alle medewerkers.

uitvoering

Het betreft een externe audifwannccr deze
op verzoek van het bedrijfsmanagement
wordt verricht door externe deskundigen
(certificatie-instellingen).
De beoordelingdoor de directie
(management review) tenslotte, is een
grondige bezinning door de directie zelf
op het functioneren van de gehele organisatie (mede) op grond van de resultaten
van en aanbevelingen uit de interne en
externe audits. De directie houdt bovendien in de gaten welke maatschappelijke
veranderingen van invloed zijn of kunnen
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worden op de organisatie en uiteraard
welke marktontwikkelingen zich voordoen.
5. Klachten
Een klacht kan worden gedefinieerd als
'een veronderstelde tekortkoming volgend
op het niet (naar behorend nakomen van
gemaakte afspraken'.
Tevreden klanten zullen uiteraard niet
klagen. Niet klagen betekent echter niet
altijd dat een klant tevreden is. En dat wil
je weten. De drempel om te klagen moet
daarom zo laag mogelijk zijn. Dat kan men
bijvoorbeeld realiseren door het bekend
maken van een speciaal telefoonnummer.
Klachten verdienen het altijd zorgvuldig
onderzocht te worden. Dat is niet alleen
tegenover de klant correct, maar ook
noodzakelijk voor de eigen organisatie.
Klachten leveren namelijk vrijwel altijd
nuttige informatie op over het functioneren van (delen van) de organisatie en
over de wijze waarop de diensten van
(medewerkers van) de organisatie op de
klant overkomen. Een zorgvuldige analyse
van de klachten geeft aan waar verbeteringen mogelijk zijn.
Het is van belang dat een klachtenbehandeling onderdeel uitmaakt van het
zorgsysteem. Een dergelijke procedure
moet ertoe leiden dat er serieus wordt
omgegaan met elke klacht (in- en/of
extern), leidt tot het oplossen van de
klacht en dat de indiener hierover geïnformeerd wordt. Om tot zo'n procedure te
komen moet een aantal zaken geregeld
c.q. vastgelegd worden:
- nauwkeurige inventarisatie van de
klacht;
- manier waarop de directie en/of de
kwaliteitsfunctionaris van alle klachten op
de hoogte worden gebracht;
- beoordeling of de klacht gegrond is;
- wijze van afhandeling van een klacht,
ook in de richting van de klager;
- registratie van de klachten en de plaats
waar die registratie plaatsvindt;
- evaluatie van ontvangen klachten.
Omwille van het overzicht en de
mogelijke invloed op het zorgsysteem is
het gewenst om alle klachten op dezelfde
plaats te verzamelen (aan de hand van
ingevulde standaardformulieren), zodat er
regelmatig kan worden geëvalueerd wat
de aard en de frequentie van de klachten
zijn. Met behulp van dit inzicht kan men
verder gaan dan alleen registratie en het
afhandelen van op zichzelf staande
klachten. Door regelmatig terugkijken op
een serie klachten kan bepaald worden of
er trends in het klachtenpatroon zijn te
ontdekken. Is dit het geval dan kan
geconcludeerd worden dat de huidige

werkwijze en gehanteerde werkmethoden
verbeterd kunnen worden. Afhankelijk
van de omvang van de aanpassingen zal
bepaald worden of deze direct ingevoerd
kunnen worden of dat een meer projectmatige aanpak gewenst is. In dat geval
kan de gewenste aanpassing opgenomen
worden in het jaarprogramma Kwaliteitszorg.
De kwaliteitsfunctionaris moet uit hoofde
van zijn functie een belangrijke rol spelen
bij het verzamelen en opstellen van
klachtenoverzichten, bijvoorbeeld ieder
kwartaal.

Voorbeelden van klachten
Externe klachten:
- niet goed herstellen van de
bestrating na reparatie van een
leiding;
- levering van bruin water;
- gedrag van de meteropnemer.
Interne klachten:
- niet tijdig leveren van analyseresultaten door het eigen
laboratorium;
- onbruikbare tekeningen bij het
uitvoeren van onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden aan het
net.
Daarnaast kunnen klachten geuit
worden tijdens eigen beoordelingen en interne audits.

Eerder is al gesproken over de uitgelokte
'klachten' op grond van de eigen beoordeling en interne audits. Daarvoor geldt
natuurlijk ook dat die in de klachtenevaluatie moeten worden betrokken. Zij
kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van
het zorgsysteem. In dat geval leidt een
vergelijking van het oude met het nieuwe
klachtenpatroon tot een beoordeling van
de effectiviteit van de aanpassing.
6. Verbetermanagement
Het is goed je te realiseren dat in een
organisatie werkelijk alles, overal en altijd
verbeterd kan worden. En omdat iedereen
ermee te maken heeft kan het initiatief
ook van iedere medewerker uitgaan. Maar
uiteraard zijn er ook andere impulsen.
Goede bronnen zijn bijvoorbeeld de
(bewerkte) klachtenoverzichten en de
gehele reeks van in paragraaf 4 besproken
toetsingen.
Via een consequente verbetering van het
bestaande kan een gezonde continuïteit
worden gewaarborgd. Dit vereist een
voortdurend 'vinger aan de pols' houden
en een systematische aanpak: verbetcrmanagement

Uitgangspunten hierbij zijn:
- alleen mensen kunnen verbeteren;
- alleen samen verbeteren werkt;
- verbeteren moet primair gebaseerd zijn
op feiten;
- alle aspecten van een organisatie zijn te
verbeteren;
- verbeteren doet de organisatie zelf: het
is niet uit te besteden;
- het management vervult een essentiële
rol.
De norm NEN-ISO 9001 stelt geen voorwaarden aan Verbetermanagement. Dat
wordt wel gedaan in de norm NEN-ISO
9004-2, de norm waarin een algemene
toelichting wordt gegeven op kwaliteitsmanagement en dienstverlening. Zo wordt
er in laatstgenoemde norm expliciet
gesteld: er dient een programma te zijn
voor het doorlopend verbeteren van de
kwaliteit van de dienst en van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gehele
uitvoering van de dienst, met inbegrip van
een inspanning om vast te stellen:
- het kenmerk dat bij verbetering het
meeste voordeel zou opleveren voor de
afnemer en voor de dienstverlenende
organisatie;
- alle behoeften bij veranderingen in de
markt die waarschijnlijk van invloed zijn
op het niveau van de verleende dienst;
- alle afwijkingen van de gespecificeerde
kwaliteit van de dienst voor zover zij een
gevolg zijn van niet doeltreffende of
onvoldoende beheersing van het kwaliteitssysteem;
- mogelijkheden om kosten te besparen
en toch de kwaliteit van de verleende
dienst te handhaven en te verbeteren. (Dit
vereist een systematiek voor het schatten
van de omvang van de kosten en baten.)
Een goed instrument om kwaliteitszorg te
verweven met de lange termijn planning
van een organisatie, is het opstellen van
de al genoemde jaarlijkse programma's op
het gebied van kwaliteitszorg. Het jaar-

Doel: Verbeter de klachtenbehandeling.
Indicator: Aantal klachten per
maand.
Indicator: Gemiddelde tijd nodig om
een klacht te behandelen.
Doel:Verbeter de kwaliteit van de
jaarafrekening over het waterverbruik.
Indicator: Aantal klachten over jaarafrekening.
Indicator: Resultaten van een
gerichte klantenenquête
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)rogramma moet een afgeleide zijn van
iet ondernemingsplan dat opgesteld is
/oor de sturing van hel bedrijf over een
vat langere periode. In het onderlemingsplan is de visie van het
management opgenomen welke plaats de
)rganisatie moet innemen ten opzichte
/an de overheid en ten opzichte van zijn
clanten en op welke wijze de organisatie
can voldoen aan de wensen c.q. behoeften
/an de overheid en de klanten. Het is nu
:aak om deze visie te concretiseren in
ioelen, te realiseren op de korte termijn
'1 â 2 jaar). Aan deze doelen worden
ndicatoren gekoppeld voor toetsing of
leze binnen de afgesproken termijn ook
gerealiseerd zijn.
Daarnaast kunnen in het jaarprogramma
verbeterprojecten opgenomen worden die
voortkomen uit de analyse van de
gegevens van interne audits, klachten,
management reviews, etc. fIet is belangrijk om bij deze projecten projectverantwoordelijken aan te wijzen, de doorlooptijd te bepalen en een budget toe te
kennen.
Het jaarprogramma wordt opgesteld door
de kwaliteitsfunctionaris die het plan ter
goedkeuring voorlegt aan het
managementteam.
Bij Verbetermanagement worden in feite
steeds weer de verschillende sectoren van
de Deming-cirkel doorlopen (zie afb. 6).
De volgende stappen worden daarbij
onderscheiden:
1. Organiseer eigen beoordelingen en
interne audits; geef ook alle ruimte voor
andere onderzoeken naar het functioneren
van bedrijfsonderdelen;
2. Sta open voor negatieve resultaten en
klachten;
3. Analyseer de bijbehorende procedures;
verzamel feiten;
4. Ga na welke verbeteracties wenselijk
zijn, haalbaar en door wie; stel prioriteiten
en motiveer zaken die nog niet worden
aangepakt;
5. Laat de geselecteerde acties (projectmatig) uitvoeren;
6. Check of het resultaat aan de verwachtingen voldoet; stel eventueel een proefperiode vast;
7. Stuur zonodig bij; ga eventueel terug
naar stap 3;
3. Leg de verbetering vast in het kwaliteitshandboek en maak het bekend in de
organisatie.
Alle verbeteringen moeten gestuurd
worden; ze moeten in een bepaalde,
gezamenlijke richting koersen. Tijdens de
bouw en invoering van het zorgsysteem is
het beleid (en dus de koers) uitgebreid op
papier gekomen. Het is noodzakelijk dat

ieder in de organisatie daar ook volledig
achter staat. Hij de uitvoering is vervolgens veel daadkracht en doorzettingsvermogen nodig, alsmede veel gevoel
voor en kennis van de kernactiviteiten van
de organisatie en een grote betrokkenheid
bij de mensen.
7. Succesfactoren
Als succesfactoren bij de onderhoudsfase
kunnen worden genoemd:
- het zijn de medewerkers die voor het
functioneren van de hoofdprocessen en de
ondersteunende processen zorgen. Het
zijn dus ook de medewerkers die nauw
betrokken (willen) zijn bij het verbeteren
daarvan.
- medewerkers uit verschillende delen
van de organisatie die met elkaar samen-

- bij het uitvoeren van interne audits
zonder dat voldoende ervaring is opgedaan met ;de) andere vormen van eigen
beoordeling bestaat het gevaar dat de
audits als bedreiging worden gezien
waarbij vooral naar schuldigen wordt
gezocht;
- er vindt soms te weinig onderzoek
en/of te weinig diepgaand onderzoek
plaats voordat er conclusies worden
getrokken. Dit kan vergaande gevolgen
hebben, te meer daar de aard van de
conclusies en maatregelen veelal organisatorisch en structureel van aard zijn;
- er bestaat een risico van te ver doorschieten: verbeteren om het verbeteren
zonder aandacht voor het rendement van
een verbeteractie;
- bij een teveel aan veranderingsacties
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werken kunnen vruchtbare ideeën ontwikkelen die bruikbaar zijn voor het verbeteren van de kwaliteit en het beperken
van kosten. Het management dient de
medewerkers van alle niveaus aan te
moedigen een bijdrage te leveren aan
programma's voor het verbeteren van de
kwaliteit en dit gepaard te doen gaan met
erkenning voor hun inspanning en deelname.
- verbeteringen kunnen heel goed
projectmatig aangepakt worden. Daardoor
zijn ze goed te beheersen en leveren ze
(eerder) de gewenste en verwachte resultaten op.
- een regelmaat van behaalde successen
werkt sterk motiverend;
- voortdurend (kleine) verbeteringen
invoeren houdt de organisatie alert, gaat
de vorming van 'dor hout' tegen en maakt
grootscheepse, kostbare saneringen of
complexe vernieuwingsoperaties overbodig.
8. Valkuilen
Voor de onderhoudsfase kunnen de
volgende valkuilen worden genoemd:

kan verlies van aandacht in de organisatie
optreden;
- er kan concurrentie tussen de verschillende verbeteringsprojecten onderling
ontstaan;
- er wordt te weinig uitgewisseld en
geleerd;
- door een onduidelijke verhouding met
de bestaande organisatie worden de
uitkomsten van het veranderingsprogramma onvoldoende geïntegreerd in
het werk van afdelingen;
- oude routines blijken vaak zeer sterk.
9. Slotopmerking
In de serie artikelen die naar aanleiding
van het VEWIN-project Kwaliteitszorg en
Milieuzorg Water in H 2 0 worden gepubliceerd volgt er nog een over het gebruik
van (de juiste) normen als referentiekader. Daarmee zal er dan een einde zijn
gekomen aan de reeks verhalen binnen
het kader van dat project. Uitgebreidere
informatie over het invoeren van een
zorgsysteem is te vinden in respectievelijk
het handboek Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven, het handboek Milieuzorg
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Waterleidingbedrijven en het werkboek
dat bij beide genoemde handboeken
hoort. Specifieke ervaringen kunnen
aanleiding geven voor nieuwe publikaties.
Toelichting op begrippen
Zorgsysteem: Hetsamenhangend geheel
van beleidsmatige,organisatorische en
administratieve maatregelen voor zowel
kwaliteitszorg, milieuzorg,ARBOenveiligheid.
Kwaliteitsfunctionaris: Functionaris ineen
waterleidingbedrijf met coördinerende,
adviserende entoetsende bevoegdheden
ten aanzien van hetzorgsysteem die
directe toegang heefttot het hoogste
bedrijfsmanagement. Defunctionaris
fungeert in hetkader vancertificering als
directievertegenwoordiger.
Kwaliteitsborging: Hetgeheelvanalle
geplande ensystematische acties, nodig
om involdoende mate hetvertrouwente
geven dat een produkt, procesof dienst
voldoet aandegestelde kwaliteitseisen.
Interne controle (inspectie): Hetop gezette
tijden nagaan of de regelsvan onderdelen
van hetzorgsysteem worden nageleefd.
Interne controle kanworden uitgeoefend
door bij hette beoordelen proces
betrokken medewerkers.
Audit:Eensystematisch en onafhankelijk
onderzoek omte bepalen of de kwaliteitsof milieuzorgactiviteiten en de resultaten
hiervan overeenkomen metvastgelegde
regelingen enof deze laatste doeltreffend
ten uitvoer zijn gebracht,alsmede geschikt
zijn voor het bereiken vande doelstellingen.

•

•

•

Amsterdam krijgt Europees
geld voor waterzuivering
De gemeente Amsterdam krijgt van de
Europese Investeringsbank een lening van
112 miljoen gulden voor enkele omvangrijke projecten op het gebied van afvalwaterbeheersing. Het is het eerste krediet
dat de bank verleent aan een Nederlandse
gemeente. De lening heeft een looptijd
van twintig jaar.
Het geld wordt onder meer besteed aan
drie projecten op het gebied van slibdroging, fosfaat- en stikstofverwijdering
uit afvalwater, het terugdringen van stankoverlast en de gedeeltelijke vernieuwing
van het rioolnet. Dankzij de forse investeringen kan de gemeente voldoen aan de
steeds strengere milieu-eisen die voortvloeien uit internationale verplichtingen,
zoals onder meer verwoord in het Rijnactie- en Noordzee-actieprogramma.
Amsterdam bouwt op het terrein van de
rioolwaterzuivering Oost een installatie
om het zuiveringsslib uit het zuidelijk deel
van Noord-Holland te drogen. Daardoor
wordt de hoeveelheid te storten afval

verminderd. Er wordt nog gezocht naar
een nieuwe toepassing voor het slib.
Gedacht wordt aan gebruik als brandstof
voor de produktie van elektriciteit.
Met de verwijdering van fosfaat en
stikstof uit het afvalwater probeert de
hoofdstad de schadelijke algengroei in het
oppervlaktewater te verminderen. Met
ingang van volgend jaar wil de stad 75%

fosfaat en 50% stikstof uit het afvalwater
verwijderen.
Tijdens het zuiveren van afvalwater doet
zich over het algemeen veel stankoverlast
voor. Dat kan worden voorkomen door
gedeelten van installaties af te dekken en
de lucht die wordt uitgestoten, te zuiveren
Door die maatregelen is het toch mogelijk
om in de buurt van rioolwaterzuiveringsinstallaties te wonen en te werken. (ANP)

Onderzoek naar zuiveringsopzet produktiebedrijf Panheel
Adviesbureau DHV water BV en
NV Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML) hebben op 30 juni jl. een raamovereenkomst getekend waarin is
overeengekomen dat een belangrijk deel
van de onderzoeken die nodig zijn om het
project Panheel te realiseren aan DHV
worden opgedragen.
Tussen de provincie Limburg en de WML
zijn afspraken gemaakt over het gebruik
van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening. Deze moeten uiteindelijk
leiden tot de beschikbaarheid van
35 miljoen m 3 drinkwater dat bereid is uit
oppervlaktewater.
Om deze hoeveelheid te halen zijn op dit
moment meerdere projecten in onderzoek.
Qua omvang is het belangrijkste project
het Spaarbekken en Waterproduktiebedrijf
Panheel in de Midden-Limburgse
gemeente Heel. In het jaar 2002 moet dit
project een produktiecapaciteit hebben
van 20 miljoen m 3 per jaar met een
mogelijke uitbreidingsoptie tot
25 miljoen m 3 op jaarbasis.
Alvorens een en ander kan worden gerealiseerd, wordt de komende jaren een

groot aantal aspecten onderzocht. Daarom
is een 'Integraal Plan Spaarbekken
Panheef opgesteld waarin de opzet en
aanpak van het project is beschreven tot
aan de realisatie.
Voor het uitvoeren van de noodzakelijke
onderzoeken en studies is een projectorganisatie samengesteld, waarin de
WML en het adviesbureau DHV de
belangrijkste participanten zijn.
Verleden week is de samenwerking tusser
DHV Water BV en de WML in een
raamovereenkomst vastgelegd.
IIet produktiebedrijf Panheel krijgt een
belangrijke functie in de drinkwatervoorziening van een groot deel van Noord- en
Midden-Limburg. Afhankelijk van de
uiteindelijke proceskeuze en op basis van
de huidige inzichten is begroot dat de
investeringen voor het produktiebedrijf
zullen liggen tussen 190 en 235 miljoen
gulden. Daarbij komen nog kosten voor
de inrichting van het spaarbekken, de uit
te voeren studies en onderzoeken en de
uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur, (persbericht WML)
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