Kleinschalige, bottum up aanpak WZHO

Integraal zorgsysteem zuiveringsstation De Hooge Boom

Eerst was er de nodige scepsis: het ging
toch goed? De waterkwaliteit was prima
en batterijen werden naar het hoofdkantoor in Gouda gebracht. Voor andere
zaken op het gebied van milieu, kwaliteit
en arbeidsomstandigheden was er een
coördinator.
De medewerkers van zuiveringsstation De
Hooge Boom in Kamerik zijn inmiddels
180 graden bijgedraaid. Het werken aan
het pilot project zorgsysteem op het zuiveringsstation was niet alleen leerzaam, er
kwamen ook veel onbekende risico's in de
werkzaamheden van het zuiveringsstation
naar boven. Risico's die nu structureel
worden aangepakt. De betrokkenheid van
de medewerkers nam toe.
Bijna twee jaar geleden besloot WZHO uit
Gouda om de zorgtaken op het gebied van
milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden geïntegreerd aan te pakken. Certificeren was hierbij niet zozeer de doelstelling, alswel een werkwijze te ontwikkelen
waardoor de betrokken medewerkers
structureel de zorgaspecten zouden gaan
oppakken. De angst voor een boekenkast
met dikke handboeken die daar niet meer
uit zouden komen, was zeer groot. Na een
'valse start' twee jaar geleden, waarbij we
te veel tegelijkertijd wilden bereiken en na
een periode van herbezinning, werd
besloten kleinschaliger te starten bij de
afdeling Produktie.
Randvoorwaarden
Eind 1993 zijn we een pilot project gestart
in zuiveringsstation De Hooge Boom in
Kamerik. Hoewel de aanpak vooral
Vulpunten zoutzuuren natronloog.
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gaande het project vastere vormen kreeg,
zijn voorafgaand aan de start randvoorwaarden gesteld. Deze werden verbonden
aan de mogelijke invoering van een zorgsysteem voor de gehele WZHO-organisatie. Zo moest het voor het management
in geld, tijd en organisatie beheersbaar zijn.
Ook wilde het management op gezette
tijden invloed kunnen uitoefenen op het
resultaat. Een ander uitgangspunt was dat
er moest worden uitgegaan van de expertise van de werkvloer. Medewerkers
moesten het project gaan dragen; zij be-

zitten immers de kennis van de dagelijkse
praktijk. Belangrijk voordeel hiervan is dat
het draagvlak voor de invoering van een
zorgsysteem zo op natuurlijke wijze werd
verkregen. Gaande het project raakten
medewerkers steeds meer betrokken.
Concrete resultaten
Een ander uitgangspunt, dat mede uit het
oogpunt van draagvlak werd gesteld, was
dat het project op korte termijn vruchten
moest afwerpen. Het werken aan invoering van een zorgsysteem heeft zeer veel
abstracte aspecten. Door telkens resultaten
van de aanpak te zien, wordt om die
papier- en theoretische berg heen gewerkt.
Startproblemen
Uiteindelijk werd besloten om de invoering van het zorgsysteem aan te pakken
volgens de principes van projectmatig
werken. Daar hadden we meteen een
probleem mee te pakken, want niemand
van de betrokken medewerkers wist hoe
dat dan wel moest. Alle medewerkers van
het zuiveringsstation waar het pilot project
plaatsvond hebben daar vervolgens een
korte training voor gevolgd. De inbreng
van medewerkers buiten het zuiveringsstation werd verkregen door gebruik te
maken van brainstorm-bijeenkomsten.
Ook voor de hand liggende, aardse zaken
als welk computerprogramma gebruiken
we, de fysieke beschikbaarheid van pc,
printer en faxapparatuur alsook vervanging van de persoon uit de projectgroep,
die als schrijver zou gaan fungeren,
moesten wel 'even' geregeld worden, voor
met het echte werk begonnen kon worden.
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Risico benadering
v\'e kozen voor een projectmatige aanpak,
gericht op een integrale risicobenadering.
Risico's op het gebied van bedrijfscontinuïteit, leveringszekerheid en veiligheid/
gezondheid van de werknemers moesten
in deze aanpak boven water komen.
Analyses werden gemaakt van het effect
van een mogelijke gebeurtenis afgezet
tegen de kans dat deze zich zal voordoen.
Volgens deze 'kans maal effect' berekening
werden de risico's gegradeerd.
Er werden duidelijke grenzen aan het
project gesteld om te voorkomen, dat we
tijdens het project meer gingen doen dan
bedoeld was. Zaken die we volgens de
projectopdracht niet zouden doen maar
wel zinvol waren, werden opgetekend ten
behoeve van een vervolgproject.
Eerste fase in de WZHO-aanpak
De invoering van het zorgsysteem volgens
de aanpak die WZI10 heeft ontwikkeld is
grofweg in twee fasen te verdelen. Het
primaire proces in beeld brengen, de
risicofactoren identificeren en oplossingen
daarvoor aandragen, is het belangrijkste
deel van de eerste fase. Hierbij worden
alle zorgaspecten, dus op gebied van
zowel kwaliteit, milieu als arbeidsomstandigheden aangegeven. Voor zuiveringsstation De Hooge Boom betekende hei in
kaart brengen van het primaire proces, dat
het oppompen, zuiveren en verpompen
van grondwater werden beschreven, zowel
voor de huidige als de gewenste toekomstige situatie.
Bij de risico-inventarisatie kwamen soms
opmerkelijke zaken naar boven. Zo kwam
een onveilige schakelaar in beeld als
mogelijk levensgevaarlijk risico voor de
medewerkers. Hoewel geen van de medewerkers ooit iets is overkomen, was beveiliging noodzakelijk. Relatief eenvoudig
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(het plaatsen van een afsluitbaar kastje om
de schakelaar) kon de veiligheid en de
kwaliteit van de werkomgeving enorm
worden vergroot. Andere voorbeelden
waren de twee trafo's voor de stroomtoevoer, die elk een apart onderdeel voeden
maar geen koppelmogelijkheid hebben; of
de warmtewisselaars, die zorgen voor verwarming of koeling, die enkelwandig en
gevuld met freon zijn, met alle risico's van
dien.
Dat kwalitatief minder wenselijke situaties
niet altijd boven water komen, heeft ook te
maken met een soort bedrijfsblindheid;
totdat er werkelijk iets gebeurt zie je de
gevaren niet. Pas wanneer met 'andere
ogen' naar de bedrijfsvoering wordt gekeken, komen dit soort zaken wel boven
tafel.

Tweede fase: secundaire proces
Het in beeld brengen van procedures en
werkinstructies is de belangrijkste opdracht in de tweede fase naast het secundaire proces. Ook hierbij moeten weer de
risico's voor de bedrijfscontinuïteit, leveringszekerheid en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers worden
aangeven mèt de mogelijke oplossingen of
oplossingsrichtingen. Verder is de ontwikkeling en invoering van een borgingsstructuur onderdeel van de tweede fase in
de aanpak van het zorgsysteem. Duidelijk
moet worden hoe de vastgestelde procedures worden nageleefd en gecontroleerd.
Er wordt dus een systeem ontwikkeld om
de zorg voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden te laten ontwikkelen,
groeien en waarborgen.

Nieuwe situatie met beveiligde schakelaar.

Oude situatie.
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Arbeidsintensief
Uiteindelijk is er bij het pilot project in
Kamerik tóch een handboek uitgerold. Na
elke stap zijn de bevindingen en resultaten
schriftelijk vastgelegd. Het handboek, dat
het resultaat van die rapportages is, is wel
geheel door de medewerkers zelf gemaakt
én daardoor een werkstuk waarop ze trots
zijn en waarmee ze uit de voeten kunnen.
Door de invoering van het zorgsysteem op
eigen wijze aan te pakken, zijn de zorgaspecten milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden zaken geworden die integreren
in de werkzaamheden van alledag.
De WZHO-aanpak heeft een enorme
hoeveelheid werk in vrij korte tijd opgeleverd. Met name voor de medewerkers op
de werkvloer was het een zeer arbeidsintensief proces. Het grote voordeel is
echter dat tegelijkertijd met de opzet de
implementatie heeft plaatsgevonden.
Diverse klussen zijn al geklaard of in
uitvoering. Dit in tegenstelling tot een veel
toegepaste methode voor de invoering van
het zorgsysteem, waarbij vanuit een
expert-rol door een kleine groep deskundigen een handboek wordt samengesteld
dat vervolgens op de verschillende onderdelen van de organisatie moet worden
ingevoerd.
Stapsgewijs heel WZHO
De aanvankelijke scepsis is ook breder in
de organisatie omgeslagen in enthousiasme,
nu de insteek die bij de invoering van een
integraal zorgsysteem is gekozen, vruchten
blijkt af te werpen. Deze werkwijze zal nu
ook worden toegepast op andere onderdelen van WZHO. Inmiddels is begonnen
met een zorgsysteem voor de afdeling
Informatisering. Stapsgewijs zal het zorgsysteem ook op andere afdelingen en
bedrijfsonderdelen worden ingevoerd.
De verwachting is dat over circa vijf jaar
WZHO beschikt over een integraal,
bedrijfsbreed, zorgsysteem.
A. van der Gijp, Coördinator Zorgsysteem
Y. Bos-Hafmans, Voorlichter
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ALEID en waterkwaliteit
Het onderwerp 'waterkwaliteit tijdens
distributie 1 is een belangrijk onderdeel van
het VEWIN-onderzoekprogramma 19931997. Hén van de activiteiten in dit kader
is de ontwikkeling van een computerprogramma dat verblijftijden in en de
verspreiding van stoffen door het
leidingnet kan berekenen. Het opstellen
van een programma van eisen waaraan dit
computerpakket moet voldoen is eind
september afgerond. Door de combinatie
van rekenen (computerpakket) en meten
(monitorsysteem) kan inzicht worden
verkregen in het gedrag van belangrijke
waterkwaliteitsparameters tijdens de
distributie van drinkwater.

programma van eisen voor het nieuwe
pakket.
Rekenen en meten aan waterkwaliteit
Wat verandert er ten opzichte van de
huidige versie van het leidingnetberekeningsprogramma ALEID? Waar het
programma nu een berekening van
drukken en volumestromen maakt van
één opgegeven tijdstip zal het nieuwe
programma een langere periode, bijvoorbeeld enkele dagen, kunnen berekenen.
Op basis van deze berekening kan het
programma de reistijd van het water van
een bron naar een afnamepunt berekenen,
of het aandeel van de verschillende
bronnen (mengzones van verschillende
waterkwaliteiten), of het verloop van de
waterkwaliteit in het net (concentraties).
Een combinatie van rekenen en meten
(bijvoorbeeld met een monitorsysteem dat
continue metingen verricht) kan zo inzicht
bieden in het gedrag van belangrijke
waterkwaliteitsparameters tijdens het
transport.

Analyse ran een stromingssituatie.

Hoe groot zijn de verblijftijden in het
leidingnet? Hoe verspreidt een besmetting
of troebelheid zich door het leidingnet?
Waar treedt menging van verschillende
waterkwaliteiten op? Wat is bij gebruik
van chloor het restchloorgehalte in het
leidingnet? Allemaal vragen waar tot nu
toe weinig over bekend is, en waarbij
metingen slechts beperkt inzicht verschaffen. Binnen het VEWIN- onderzoekprogramma ('Fysisch chemische aspecten
van waterkwaliteit') wordt daarom een
nieuw computerprogramma ontwikkeld,
dat een stuk gereedschap zal zijn bij het
vinden van een antwoord op de bovengestelde vragen. Het nieuwe computerpakket moet een aantal berekeningen gaan
uitvoeren die starten met de resultaten van
een conventionele leidingnetberekening.
Het programma wordt daarom gebaseerd
op het in de bedrijfstak gebruikte leidingnetberekeningsprogramma ALEID. Als
eerste stap in de ontwikkeling van het
nieuwe computerprogramma heeft de
projectbegeleidingsgroep 'Verblijftijden en
stofverspreidingsmodel', beslaande uit een
aantal ALEID-gebruikers, de bovengenoemde vragen vertaald naar een

Gebruikersvriendelijkheid
In het programma van eisen zijn naast de
genoemde technische aspecten, namelijk
het kunnen berekenen van reistijden,
bronaandeel en concentraties, ook de
eisen aan de gebruikersvriendelijkheid
van het programma vastgelegd. Alle
functies uit de huidige versie van ALEID
zullen aanwezig zijn, met daarnaast specifieke faciliteiten voor het presenteren van
de uitgebreidere berekeningsresultaten.
Zo kunnen er grafieken gemaakt worden
van in tijd variërende grootheden, zoals
het concentratieverloop of de volumestroom.
In het komende jaar zal Kiwa het
programma verder ontwikkelen en zal een
aantal ALEID-gebruikers het programma
testen. Begin 1996 komt het programma
beschikbaar voor de bedrijfstak.
Informatie
Voor meer informatie over ALEID kunt u
contact opnemen met Kiwa NV Onderzoek en Advies, mevr. ir. W. I. van der Ent,
telefoon 03402-6 9672.

Nieuwe analysemethode voor
Glyfosaat en AMPA getest op
Rijn- en Maaswater
Binnen het VEWIN-onderzoekprogramma
is een methode ontwikkeld voor het
bestrijdingsmiddel Glyfosaat en de metaboliet AMPA. Hiermee is het mogelijk om

