Bedrijfsdocumentatie als grondslag voor een verantwoorde
bedrijfsvoering

Inleiding
In toenemende mate groeit het besef, dat
bedrijfsdocumentatie de grondslag vormt
voor een verantwoorde bedrijfsvoering.
Dit heeft te maken met ontwikkelingen als
leveringszekerheid, kwaliteit en de
borging ervan. Hoewel bedrijfsonderdelen
vaak zorgvuldig en uitputtend zijn
beschreven, ontbreekt veelal een eenduidige structuur.
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Projectbegeleider
Hoger technisch medewerker
Waterbedrijf Europoort

Op de produktielokatie Kralingen van het
Waterbedrijf Europoort is een standaard
ontwikkeld voor de bedrijfsdocumentatie
van de zuiveringsinstallatie, waarin de
kwaliteitsborging voorop staat. De
produktielokatie Kralingen wil in 1997
over een kwaliteitssysteem beschikken.
De ontwikkelde standaard voor de
bedrijfsdocumentatie is mede gebaseerd
op de beginselen van de ISO 9000 serie.
Met de ontwikkelde standaard zijn de
zuiveringsstappen overzichtelijk en
volledig in kaart gebracht.
De aanpak volgens de ISO 9000 serie
werkt ook motiverend. Door alle betrokkenen wordt positief en enthousiast gereageerd op de totstandkoming van de
bedrijfsdocumentatie. Alen ervaart de
opgezette bedrijfsdocumentatie als direct
noodzakelijk voor de dagelijkse procesvoering en onderkent de noodzaak van
het actueel houden ervan.
Daar de ISO 9000 serie en het opzetten
van bedrijfsdocumentatie algemeen
belangstelling heeft, is dit artikel mede
bedoeld om ervaringen uit te kunnen
wisselen.
Ontwikkelingen
De noodzaak van goede bedrijfsdocumentatie komt mede voort uit interne en
externe ontwikkelingen:
- Bij personeelsmutaties wil men de ervaring en het vakmanschap doorgeven aan
nieuwe medewerkers. Het management
wil beschikken over bedrijfsdocumentatie,
waarmee evaluatie en besluitvorming kan
plaatsvinden.
- Bedrijfsdocumentatie moet passen
binnen de totale kwaliteitszorg. Naar
aanleiding van ISO 9001 heeft het Kiwa in
opdracht van het VEWIN het 'Handboek
Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven'
opgesteld.

Samenvatting
Op de produktielokatie Kralingen van het Waterbedrijf Europoort is een standaard ontwikkeld voor de bedrijfsdocumentatie van de zuiveringsinstallatie. De
standaard en werkwijze stellen de kwaliteitsborging voorop en brengen de zuiveringsstappen overzichtelijk en volledig in kaart. Ook is uitgegaan van het 'Handboek Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven' (ISO 9001) en de daarin benadrukte
continuïteit van de kwaliteitsborging.
Vanuit het oogpunt van de kwaliteitsborging heeft het project drie doelstellingen:
- het opstellen van actuele en volledige bedrijfsdocumentatie;
- motivering van de medewerkers, betrokken bij de kwaliteitsborging;
- het opzetten van procedures voor het actueel houden van de bedrijfsdocumentatie.
De bedrijfsdocumentatie is opgesplitst in:
- bedrijfsbeschrijvingen voor het management;
- bedieningsrichtlijnen voor de afdeling Procesvoering;
- en technische informatie voor de afdeling Technische Diensten.
De bedrijfsdocumentatie voor het zuiveringsproces is zo onderverdeeld, dat per
'bedrijfsonderdeel' een duidelijke kwalitatieve of kwantitatieve doelstelling is
geformuleerd, die door de betrokken afdelingen kan worden geëvalueerd.

- De bedrijfsdocumentatie moet voldoen
aan NEN 3140: werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.
- NBR 5269 geeft richtlijnen voor het
opzetten van basisdocumenten voor
procesbesturingsinstallaties.
- De (concept)norm NEN 5509 geeft de
minimum vereisten voor gebruikershandleidingen.
Kwaliteitsborging volgens de ISO 9000
serie
Voor het begrip kwaliteitsborging, zoals
genoemd in het 'Handboek Kwaliteitszorg
Waterleidingbedrijven', is een goede
bedrijfsdocumentatie met eenduidige
structuur een eerste vereiste.
De bedrijfsdocumentatie is zo opgesplitst,
dat de uitgangspunten van de ISO 9000
serie erin verwerkt kunnen worden:
- bedrijfsbeschrijvingen voor het management en de ontwerpafdeling;
- bedieningsrichtlijnen voor de afdeling
Procesvoering en
- technische informatie voor de afdeling
Technische diensten.
In de bedrijfsbeschrijvingen wordt
beschreven waartoe de zuiveringsstappen
dienen en hoe de kwaliteitsborging plaatsvindt. Met de bedrijfsbeschrijving kan het
functioneren van een zuiveringsstap
worden getoetst. Een bedrijfsbeschrijving
bevat: de te behalen waterkwaliteitsresultaten en de opzet van de bijbehorende
kwaliteitsbewaking, de capaciteit en de
leveringszekerheid volgend uit het
ontwerp en een procestechnische samenvatting van het ontwerp met daarin de
regelingen en beveiligingen.
In de bedieningsrichtlijnen staat hoe de
kwaliteitsborging bij de dagelijkse proces-

voering plaatsvindt. Een bedieningsrichtlijn kan pas worden uitgewerkt, wanneer
de bijbehorende bedrijfsbeschrijving
volledig is. Een bedieningsrichtlijn is een
verzameling van procedures en werkvoorschriften, die getoetst kunnen worden aan
het 'ontwerp' volgens de bedrijfsbeschrijving. Een bedieningsrichtlijn bevat: de
handelingen en te bewaken procesparameters bij 'normaal bedrijf en bijzondere
situaties, zoals periodieken, onderhoud,
uitval en calamiteiten.
De technische informatie is een verzameling van procedures en werkvoorschriften
voor de wijze, waarop het onderhoud
nodig is. De technische informatie bevat
onder andere de specificaties, ingestelde
waarden en een onderhoudsplan.
Ook het actueel houden van de bedrijfsdocumentatie is een van de uitgangspunten van de ISO 9000 serie. Het is een
voortdurend proces, waarvoor onder
andere procedures bij nieuwe projecten en
het gegevensbeheer nodig zijn om het
ontwerp en de werkwijze op peil te
houden.
Bij de kwaliteitsborging van het zuiveringsproces zijn meerdere disciplines
betrokken. De bedrijfsdocumentatie is de
gemeenschappelijke basis voor de kwaliteitsborging.
Motivatie
Het gezamenlijk zorgen voor de waterkwaliteit en leveringszekerheid spreekt
een ieder aan, omdat dit het dagelijkse
werk is. Het opzetten van de bedrijfsdocumentatie duurt 1tot 2 jaar en is extra werk
naast de dagelijkse werkzaamheden. Om
daarna de bedrijfsdocumentatie actueel te
houden is ook motivatie nodig van de
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De bedrijfsdocumentatie islol stand gekomen mei behulp
van de bij de kwaliteitsborging betrokken disciplines
(van links naar reclus): H. Scitzingcr, Chef van de
wacht, aid. Procesvoering:
D. Korbcc, Meet- en regel technicus, aid. Technische
•4 diensten:
A. J. Kuukclcr, medewerker a/d. Ontwerp;
.1. H. .11. Lassooij, Projectbegeleider, Hoger technisch
medewerker; J. A. Bahlman, Produktiebegeleider, a/d.
Waterkwaliteit.

diverse betrokkenen. Bij de start van het
project op de produktielokatie Kralingen
is daarom veel aandacht besteed aan het
'draagvlak': circa 20 medewerkers van de
afdelingen Procesvoering en Technische
diensten, de produktiebegeleider van de
afdeling Waterkwaliteit en de veiligheidsfunctionaris.
Het management van de afdelingen
Produktie en Waterkwaliteit heeft de definitieve inhoud van de bedrijfsbeschrijvingen bepaald. Deze bevatten geen gedetailleerde technische gegevens, maar
geven meer inzicht in onderwerpen die
voor evaluatie en besluitvorming van
belang zijn.
De medewerkers van de afdeling Procesvoering hebben de definitieve inhoud van
de bedieningsrichtlijnen voor de dagelijkse procesvoering bepaald.

- Tijdens de bedrijfsvoering worden de
onderscheiden bedrijfsonderdelen elk op
hun eigen doelstelling geëvalueerd. Haalt
een bedrijfsonderdeel zijn doelstelling
(waterkwaliteit, hoeveelheid of leveringszekerheid) niet, of worden er door nieuwe
inzichten hogere eisen aan gesteld, dan
volgt de projectfase.
- Blijkt tijdens de bedrijfsvoering dat de
bediening anders moet (technisch, veiligheid, enz.) dan wijzigt de bedieningsrichtlijn en wordt nagegaan of dit kan volgens
de bedrijfsbeschrijving.
Standaard inhoud bedrijfsbeschrijvingen
1. Doelstelling: de eisen waaraan de
zuiveringsstap moet voldoen: kwalitatief,
kwantitatief en leveringszekerheid.

2. Normstelling en kwaliteitsresultaten: de
uit de doelstelling volgende normen en
limieten, waarop de afdeling Procesvoering stuurt en waarvoor de afdeling
Waterkwaliteit analyses verricht.
3. Kwaliteitsbewaking: waar en hoe in het
zuiveringsproces de kwaliteit gemeten
wordt en de afdeling Waterkwaliteit
monsters neemt.
4. Procesvoering: een korte beschrijving
van het ontwerp, de regeling en beveiligingen.
5. Bedrijfservaringen: evaluaties van de
doelstelling c.q. de procesvoering.
6. Ontwerp en bouw: gegevens voor het
management en de procesvoering.
Standaard inhoud bedieningsrichtlijnen
1. Controle normaal bedrijf: van de installatie en het bewakingssysteem.

Afb. 1Zuiveringsproces onderverdeeld in bedrijfsonderdelen.

De bedrijfsdocumentatie is door de
betrokken medewerkers van commentaar
voorzien en getest in de praktijk.
Na de tests worden de documenten door
afdelingen Procesvoering, Technische
diensten, Waterkwaliteit en de veiligheidsfunctionaris geparafeerd als zijnde
correct, betrouwbaar en volledig.
Gezien vanuit de kwaliteitsborging had
het project dan ook drie doelstellingen:
- het opstellen van actuele, volledige
bedrijfsdocumentatie;
- motivering van de medewerkers,
betrokken bij de kwaliteitsborging;
- het opzetten van procedures voor het
actueel houden van de bedrijfsdocumentatie.
Zuiveringsproces onderverdeeld in
bedrijfsonderdelen.
De bedrijfsdocumentatie voor het zuiveringsproces is zo onderverdeeld, dat per
'bedrijfsonderdeel' een duidelijke kwalitatieve of kwantitatieve doelstelling wordt
geformuleerd.
De doelstelling van de bedrijfsonderdelen
van het proceswater volgt uit het zuiveringsproces (waterkwaliteit, hoeveelheid
en leveringszekerheid). De doseringen
e.d. hebben een afgeleide doelstelling,
waarop getoetst kan worden (zie afb. 1).
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RIZA/STOWA-symposium

' . Oplevering

1
PROJECTEN

Ter gelegenheid van het afsluiten van het
onderzoekprogramma 'Toekomstige generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen
RWZI 2000' organiseren RIZA en
STOWA op 6 december 1994 een symposium getiteld 'Toekomstige behandeling
van stedelijk afvalwater. Het onderzoekprogramma RWZI 2000 en
hoe nu
verder?'
Het symposium zal worden gehouden in
het congrescentrum van de RAI (zaal A)
te Amsterdam.

4

BEDRIJFSVOERING
TEKENINGEN
PID's, enz.

461-...
461-220-001
(Ijzerdosering) 461-220-002
enz.

TECHNISCHE BEDRIJFSBEDIENINGSINFORMATIE BESCHRIJVINGEN RICHTLIJNEN

ONDERHOUDSSYSTEEM

461-220-...
enz.

461-44M11
461-enz.

461-220-050
enz.

461-220-051
461-220-052
enz.
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2. Storingen / werkopdrachten met effect op

Afb. 2: Voorbeeldbedrijfsonderdeelnr 461, ijzerdosering.

2. Procesvoering en kwaliteitscontrole: de
controles tijdens de wachtronde, de
gebruikelijke waarden bij procesveranderingen en de onderlinge relaties tussen
metingen.
3. Periodieke controles: de controles die
uit het ontwerp volgen.
4. Uit en in dienst nemen: bedieningservaringen om de doelstelling te garanderen.
5. Storingssituaties: bedieningservaringen
om de doelstelling te garanderen.
6. Simulatie mogelijkheden: voorbereidingen voor de jaarlijkse test van de
bedieningsrichtlijn. Hiermee wordt dan
ook de bedieningservaring en de installatie getest.
7. Veiligheidsvoorschriften: specifieke
veiligheidsvoorschriften voor de produktielokatie, c.q. de bedieningsrichtlijn,
aanvullend op de algemene veiligheidsvoorschriften.
Detaillering en omvang
De bedieningsrichtlijnen worden opgesteld na de bedrijfsbeschrijvingen.
Vergaande detaillering in de bedieningsrichtlijnen is alleen nodig, als dit vereist is
voor de doelstelling (o.a. leveringszekerheid), de veiligheid of wanneer het opleidingsniveau dit vereist.

normen, de kwaliteitsbewaking en de
procesvoering.
- De afdeling Procesvoering test jaarlijks
de bedieningsrichtlijnen. Dit is nodig voor
het opdoen van de ervaring in situaties,
die zich minder vaak voordoen: storingen
en uit en in dienst nemen. Ook is het een
preventieve test op het functioneren van
de installatie en eventuele wijzigingen
daarin.
- De onderhoudsdienst kan voor de
bedrijfsdocumentatie de modificaties per
bedrijfsonderdeel registreren en
verwerken.
Hiertoe is de coderingafgestemd van: de
bedrijfsdocumentatie, de projecten, de
tekeningen, de technische informatie en
de werkopdrachten uit het onderhoudssysteem (zie afb. 2: voorbeeld bedrijfsonderdeel
nr. 4b1, ijzerdosering).
1. Bij de oplevering van projecten correspondeert de codering met de bestaande
bedrijfsbeschrijvingen en bedieningsrichtlijnen. Deze zijn dan direct aan te passen.
2. Op de storingsbonnen en werkopdrachten correspondeert de codering met
de bestaande bedrijfsbeschrijvingen en
bedieningsrichtlijnen. Deze zijn dan
zonodig direct aan te passen.

• •
Kwaliteitsborging en actualisatie
Kwaliteitsborging is, zoals aangegeven in
het 'Handboek Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven', een continu proces. De
ontwikkelde standaardindeling van de
bedrijfsdocumentatie sluit hier op aan:
- De rapportages van de afdeling Waterkwaliteit zijn direct in verband te brengen
met de informatie in de bedrijfsbeschrijving van een bedrijfsonderdeel. Een eventuele aanpassing van de doelstelling kan
consequenties hebben voor de kwaliteits-

•

Het programma van de symposiumdag
bevat onder meer:
- Opening drs. L. P. M. van den Berg
(voorzitter STOWA)
- Het onderzoekprogramma RWZI 2000;
het resultaat, prof. dr. J. de Jong, RIZA
(voorzitter Stuurgroep RWZI 2000)
- Aanbieding van eindrapport aan
ir. A. B. M. van der Plas (SecretarisGeneraal van Ministerie van Verkeer en
Waterstaat) en drs. L, P. M. van den Berg
(voorzitter van STOWA)
- STOWA onderzoekprogramma
'Stedelijk afvalwater 1995-1999', drs.J. F.
Noorthoorn van der Kruijff, STOWA
- Duurzame Technologie Ontwikkeling
'Water', prof. dr. ir.J. L. A.Jansen,
DTO-TNO en prof. ir.J. H. J. M. van der
Graaf, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV
- Alternatieven voor N-verwijdering, ing.
P. C. A. M. van Helvoort, DHV Water BV
- Slib-op-drager svstemen, ir. D. H. Eikelboom, TNO-MW '
- Fundamenteel onderzoek vermindering
slibproduktie, prof. dr. ir. S. A. L. M.
Kooijman, Vrije Universiteit, vakgroep
Theoretische Biologie
- Fundamentele aspecten van slibontwatering, prof. dr. ir. P.J. A. Al. Kerkhof,
Technische Universiteit Eindhoven, Laboratorium voor Scheidingstechnologie.
De deelnamekosten bedragen f 85,- per
persoon. Aanmelding voor het symposium
kan plaatsvinden door contact op te
nemen met Congresbureau Flevoland te
Lelystad (tel. 03200-47826, fax 0320027790) onder gelijktijdige overmaking van
de deelnamekosten op girorekening
228210 onder vermelding van 'Symposium RWZI 2000'.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij mw. I. de Weerd-Waldkötter (Congresbureau Flevoland 03200-47826) en de
heer G. B.J. Rijs (RIZA 03200-70481).

