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Kwaliteitszorgen Milieuzorg Water, deel4.

De inrichtingvan het zorgsysteem

1. Inleiding
In de reeks artikelen die in het kader van
het project Kwaliteitszorg en Milieuzorg
Water zijn verschenen, hebben tot nu toe
vooral de startervaringen van de twee
pilotbedrijven DZH en TWM centraal
gestaan. Daarbij speelde de projectmatige
aanpak met het projectplan als eerste
aanzet ( H 2 0 , nr. 9/92) en de officiële start
binnen het bedrijf in de vorm van een
gerichte bedrijfsconferentie ( H 2 0 , nr.
25/92) een belangrijke rol.
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Het voorliggende artikel gaat meer in op
de achtergronden van de inrichting van
een zorgsysteem. Een zorgsysteem - om
de herinnering even op te frissen - is het
samenhangende geheel van beleidsmatige,
organisatorische en administratieve
maatregelen voor zowel kwaliteitszorg,
milieuzorg, ARBO en veiligheid.
Het belang om in een bedrijf allerlei
activiteiten volgens procedures en werkinstructies uit te voeren is zo duidelijk, dat
deze in de meeste bedrijven ook wel
aanwezig zijn. De volledigheid en de
onderlinge consistentie is echter niet altijd
gegarandeerd. Zeker niet wanneer
verschillende afdelingen hun eigen
procedures en voorschriften (mogen)
uitvaardigen. Wil men de gewenste
consistentie tot stand brengen, dan zal
men dit moeten organiseren, de afspraken
formeel moeten vastleggen en bewaken.
Dit geschiedt meestal in de vorm van een
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Samenvatting
Het zorgsysteem van een waterleidingbedrijf wordt bij voorkeur ingericht aan de
hand van het eigen hoofdproces van de drinkwatervoorziening, wat dus de gehele
keten van bron tot klant omvat. De ondersteunende processen krijgen, gezien de
relatie met het hoofdproces, een logische plaats in het geheel. Om één en ander
geheel overzichtelijk, toegankelijk, beheersbaar en toetsbaar te houden, worden
drie niveaus onderscheiden (1) het managementniveau, waarin al het bedrijfsbeleid wordt behandeld; (2) het procedureniveau, waarin alle processen binnen
het bedrijf zijn beschreven en de verantwoordelijkheden daarvoor zijn vastgelegd
en (3) het niveau van de werkinstructies, waarin staat hoe de verschillende taken
precies moeten worden uitgevoerd.
Op het procedureniveau wordt om praktische redenen nog gebruik gemaakt van
een onderverdeling van de processen.

handboek, waarin bovengenoemde zaken
helder en eenduidig staan beschreven.
Daarmee wordt ook vastgelegd op welke
onderdelen gegevens over de kwaliteit
moeten worden bijgehouden en waarover
moet worden gerapporteerd. Deze
systematische wijze van vastleggen
garandeert dat er op z'n minst aandacht
wordt besteed aan een goede formulering
van de afspraken, wat (later) misverstanden in allerlei overlegsituaties kan
voorkomen.
2. Uitgangspunten
- De essentiële voorwaarde om in een
bedrijf een zorgsysteem in te voeren is dat
er van een geschikte bedrijfscultuur
sprake is.Men realiseert zich van hoog tot
laag in het bedrijf voldoende wat de
invoering en vooral ook de instandhouding en voortdurende verbetering van
het systeem allemaal met zich meebrengt.
- Er is een referentiekader nodig.
LTitgegaan wordt van de internationaal en
nationaal aanvaarde ISO 9001-norm,
aangepast aan de situatie in de bedrijfstak
Openbare drinkwatervoorziening. Wel
blijft er een bedrijfseigen invulling nodig;
geen bedrijfis gelijk, de manier van
werken is veelal historisch gegroeid. ISO
9001 geeft ook voldoende ruimte voor een
eigen invulling; de norm spreekt namelijk
niet over het hoe, maar geeft uitsluitend
aan wat er geregeld moet worden.

- De basis - de ruggegraat - voor het
zorgsysteem is het voortbrengingsproces
van de produkten en diensten van het
bedrijf. Daar draait het voor een bedrijf
immers allemaal om en het ligt voor de
hand hieraan dan ook de structuur van het
zorgsysteem te ontlenen. De ervaring leert
bovendien dat de hoeveelheid procedures
en instructies dan beperkt kan blijven tot
die welke werkelijk nodig zijn in het
bedrijf.
3. Het waterleidingbedrijf als systeem
Om de processen die zich afspelen binnen
een waterleidingbedrijf op een
systematische wijze in beeld te brengen is
het nuttig het waterleidingbedrijf nader te
analyseren en wel zoals het in de praktijk
als systeem functioneert.
Een waterleidingbedrijf is te beschouwen
als één totaalsysteem waarbinnen tal van
kleinere systemen beheerst functioneren.
Dat totaalsysteem kan verdeeld worden
in:
Hoofdsystemen
Dit betreft voor een waterleidingbedrijf de
gehele keten van bron tot en met de
aflevering van het drinkwater bij de
verbruiker, met andere woorden het
gehele voortbrengingsysteem van drinkwater. Daarnaast is natuurbeheer voor een
aantal bedrijven een afzonderlijk hoofdsysteem.
Ondersteunendesystemen
Dat zijn in de eerste plaats alle
toeleveringsystemen waarbij de technische
capaciteit van de hoofdsystemen veilig
wordt gesteld, inclusief het (kunnen)
functioneren ervan. Voor het voortbrengingsysteem van drinkwater leveren
zij als produkten naast de winmiddelen,
de zuiveringswerken, de transportleidingen en het distributienet het nodige
personeel en overige middelen, zoals
financiën en methoden.
In de tweede plaats gaat het om
coördinerende systemen, voor het
instellen, besturen, beheersen en
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verbeteren van de verschillende bedrijfsprocessen. Zij leveren als produkten:
- gerichte acties in de markt (marketing/
voorlichting);
- geformuleerde doelstellingen met
bijbehorende normen (planning);
- systeemontwerp, beheersing en -onderhoud (besturing);
- beoordelingsrapporten en aanbevelingen voor verbeteringen (toetsing);
- verslagleggingen (verantwoording).

Toelichting op het deelproject Kwaliteitszorg en MilieuzorgWater
Voor ditdeelproject zijndevolgende projectopbrengsten geformuleerd:
- eenop debedrijfstak toegesneden richtlijn alstoelichting op deNEN-ISO9001;
- eenstappenplan mettoelichting omtot een kwaliteitssysteem te komen,waarin hetmilieuelement,ARBOen hetveiligheidsaspect eenduidelijke plaatshebben;
- een Handboek Kwaliteitszorg,waarin hetmilieu-element inpasbaar is;
- de kwaliteitszorgsystematiek inde bedrijfstak geïntroduceerd.
Voor decoördinatie vandewerkzaamheden ter realisatie vande projectopbrengsten isde
projectgroep 'Kwaliteitssystemen' ingesteld.Hieraan nemendetwee projectleiders vande pilotbedrijven NVDuinwaterbedrijf Zuid-Holland en NVTilburgsche Waterleiding-Maatschappij deel.
Debelangrijkste opbrengst voor de pilotbedrijven zelf iseenvolledig geïmplementeerdzorgsysteem waarvan Kwaliteitszorg en Milieuzorg deel uitmaken.
Er isuiteraard een relatietussen hetHandboek Milieuzorg en hetHandboek Kwaliteitszorg,
daarom neemt eenaantal projectgroepleden van'Kwaliteitssystemen' deelaan het deelproject
'Handboek Milieuzorg'.Beide deelprojecten makendeel uitvan het project 'Kwaliteitszorg en
Milieuzorg'.Deorganisatiestructuur van hetgeheel isweergegeven inafb.2.

Bij dit alles moet men zich realiseren dat
het de medewerkers zijn die ervoor
zorgen dat een proces functioneert, blijft
functioneren en, waar mogelijk, steeds
wordt verbeterd. Hn het is ook goed
daarbij te bedenken dat ook hier, zoals
voor praktisch ieder proces, de
zogenaamde Deming-cirkel* van
toepassing is. Er is sprake van een 'regelkring', waarbij alle fasen in het handelen
in een gestructureerde vorm worden
gegoten: maak een plan, voer het uit,
controleer en koppel de resultaten terug.
In afbeelding 3 is dit weergegeven voor
het globale hoofdproces van de drinkwatervoorziening. In grote lijnen is
vervolgens de ondersteuning voor zowel
het hoofdproces drinkwatervoorziening als
het eventuele hoofdproces natuurbeheer
weergegeven in afbeelding 4.
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Toelichting op begrippen
Integrale kwaliteitszorg:Alleactiviteiten en beslissingen dietotdoel hebben het kwaliteitsniveau
vasttestellen,tebereiken ente behouden enook hetbeschikbaar stellenvande daarvoor
benodigde mensen,methoden enmiddelen.
Zorgsysteem: Hetsamenhangend geheelvanbeleidsmatige,organisatorische en administratieve
maatregelen voor zowel kwaliteitszorg,milieuzorg,ARBOenveiligheid.
Hoofdproces:Hettotaletotstandkomingsproces vandrinkwater c.q.hetproces van natuurbeheer,weergegeven ineendwingende volgorde vanfasen.
Ondersteunendproces:Een hulpproces,gericht op de behoefte vanhet hoofdproces.
Deelproces: Een uitwerking vaneen procesfase vaneen hoofdproces ofeen ondersteunend
proces.
Subproces:Eenmeer gedetailleerd uitgewerkt onderdeelvan hethoofdproces ofvaneen
deelproces.
Procedure:Eenvoorgeschreven reeksvan handelingen,waarbij veelal meerdere personen
betrokken zijn.Deze handelingen hebben een bepaalde,door het management vastgestelde
volgorde.Uitdeprocedure blijkt inieder gevalWIEWATdoet,WAARenWANNEER.
Werkinstructie: Eenvoorgeschreven reeksvan handelingen opgelegd aan afzonderlijke
personen. Dehandelingen kunnen eenvastevolgorde hebben,terwijl eventuele keuzemomenten duidelijk zijnaangegeven.Dewerkinstructies geven derhalve aan HOEde
verschillende taken precies moetenworden verricht.

In afbeelding 5 is een basismodel gegeven
voor het waterleidingbedrijf gezien als één
totaalsysteem.
Om al die verschillende systemen en
systeempjes te doen functioneren worden
binnen het bedrijf een aantal organisatorische eenheden onderscheiden. De wijze
waarop een willekeurig waterleidingbedrijf
daar in de eigen situatie exact vorm aan
geeft kan uiteraard nogal verschillen. In
afbeelding 6 is een overzicht gegeven van
de verschillende mogelijke organisatorische eenheden (afdelingen) die
redelijkerwijs te verwachten zijn binnen
een imaginair waterleidingbedrijf. Van al
deze afdelingen wordt in het Handboek
Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven een
korte omschrijving van de taken en de
produkten gegeven.
Een afdeling levert als onderdeel van het
geheel meerdere produkten. Ten eerste
als resultaat van de voor die afdeling
afgesproken doelstellingen; daarmee moet
de volgende schakel in de keten verder.
Ten tweede produkten in termen van
beheers- en/of besturingsinformatie. En
ten derde wordt door iedere afdeling
'Genoemd naar W. Edwards Deming, Amerikaans
kwaliteitsdeskundige.

303

H , 0 (26; 1993, nr. 11

Hoofdproces

Winning
Aktie

c
2
eu
o

c
O)

>

m
Transport
Evalu

atie

VDistributie

,.-'
Planning )>'

cü
i

i
i

À

CD

sz

a>
.o
=3

re
Toetsing >

~-s

Drinkwatervoorziening

y

Afb. 3 - DeDeming-cirkelachterhethoofdproces drinkwatervoorziening.

Afb. 4- Ondersteuning van de hoofdprocessen.

verslag gedaan van al haar activiteiten en
wordt daarover verantwoording afgelegd.
4. Indeling
Om het geheel overzichtelijk, toegankelijk,
beheersbaar en toetsbaar te houden
worden bij het kwaliteitssysteem drie
niveaus onderscheiden (zie afb. 7):
I. Het managementniveau
Op dit niveau wordt het algemene
bedrijfsbeleid behandeld. De organisatorische structuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen
aan bod, evenals de communicatiestructuur. Daarnaast wordt aangegeven op
welke wijze het kwaliteitssysteem regelmatig wordt beoordeeld (geëvalueerd),
verbeteringen worden aangebracht en hoe
het systeem met al z'n elementen wordt
beheerd.

< Mensen

<(Middelen

^Methoden

Afb. 5-Het waterleidingbedrijfals systeem.

II. Het procedureniveau
Op dit niveau worden de procedures
beschreven die tezamen nodig zijn voor
de hoofdprocessen van het waterleidingbedrijf én voor de ondersteunende
processen. Procedures bestaan uit een
systematisch gerangschikte reeks
handelingen van het begin tot eind,
geldend voor veelal meerdere personen
tegelijk. Die handelingen zijn veelal weergegeven in de vorm van stroomschema's,
zodat de samenhang zichtbaar is. Ze zijn
verder afzonderlijk helder omschreven,
terwijl de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voor de verschillende
activiteiten gedetailleerd zijn aangegeven.
III. Het niveau van de werkinstructies
Dit deel van het kwaliteitssysteem is in
feite het onderliggende gedeelte van deel
II, het niveau waar het 'echte' werk wordt

uitgevoerd. Waar binnen procedures
sprake is van een reeks handelingen te
verrichten door één medewerker
afzonderlijk kan dit worden geregeld in
een instructie. Daarmee is de bewuste
actie eenduidig reproduceerbaar, meetbaar
en toetsbaar geworden.
Een werkinstructie kent een standaardindeling, waarbij antwoord wordt gegeven
op de volgende vragen:
- waarom is deze instructie nodig;
- voor wie geldt deze instructie (hier
wordt de functienaam van de betrokken
medewerker vermeld);
- wat is er bij de uitvoering nodig;
- wat moet er, stap voor stap, gebeuren?
Deze laatste vraag is eigenlijk de
belangrijkste, daar gaat het in feite om.
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Aß. 6- Eenimaginair waterleidingbedrijf.

Die vraag kan nog in bepaalde aandachtspunten onderverdeeld worden, zoals:
specifieke kwaliteitsaspecten, milieuaspecten en (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen. Daarnaast mag uiteraard de
administratieve afhandeling niet
ontbreken.
Om de werkinstructie kort en bondig te
houden wordt bovendien het gebruik van
de gebiedende wijs enkelvoud aanbevolen.

5. Keuze van het startpunt
Een veel gestelde vraag bij de inrichting
van een zorgsysteem is: 'Waar moeten we
beginnen?' Bij de pilotbedrijven DZH en
TWM wordt de weg van het water

gevolgd, te beginnen bij respectievelijk de
inname van rivierwater en de winning van
grondwater. Maar men kan ook op een
willekeurig ander punt van het hoofdproces starten. Bijvoorbeeld bij het proces

Aß. S - Opbouw en
coderingvan hetzorgsysteem op procedureniveau.
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met de grootste problemen, of juist bij een
proces waar snel succes kan worden
geboekt. Ook kan gekozen worden voor
een proefproject om daarmee de nodige
ervaring op te doen met de opzet en
implementatie en, in een later stadium,
aan de hand daarvan het zorgsysteem
verder uit te bouwen.
Kortom het is en blijft de keuze van het
individuele bedrijf, afhankelijk van de
eigen situatie.
6. Valkuilen
De voornaamste valkuilen bij het opzetten
en inrichten van een zorgsysteem zijn:
1. Men gaat onvoldoende uit van de
bestaande bedrijfsprocessen, maar
probeert de ideale situatie te beschrijven.
Er ontstaat dan een papieren systeem
waarvan de realiteitszin gering is.
2. Men hanteert de opbouw van de
gekozen kwaliteitsnorm als indeling van
het kwaliteitshandboek. Dat is handig
voor de externe beoordelaar die van tijd
tot tijd wordt ingeschakeld, maar minder
voor de eigen bedrijfsvoering en ook voor
de eigen medewerkers die er dagelijks
mee moeten werken.
3. Men betrekt de eigen medewerkers
onvoldoende bij de inrichting en uitwerking van het systeem. Deze voelen
zich vervolgens minder betrokken bij het
gebeuren en zullen (nog) eerder teruggrijpen naar oude routines.
4. In plaats van de onmiddellijke
invoering in de organisatie van afgeronde
onderdelen wacht men tot een systeem
compleet kan worden ingevoerd. Dat
duurt langer en 'ploft' min of meer van
boven de organisatie in wat leidt tot overmatige verwarring en weerstand.
5. Men besteedt onvoldoende aandacht
aan de interne communicatie. Dat is
begrijpelijkerwijze al ongewenst tijdens de
startfase, maar vooral ook tijdens de
verdere uitvoering. Die uitvoering kan
uiteraard niet overal tegelijk plaatsvinden,
maar men is in de regel wel in de hele
organisatie in de voortgang, ervaringen en
eerste resultaten geïnteresseerd.
7. Codering
Om de structuur gemakkelijk toegankelijk
te houden voor de gebruikers van het
zorgsysteem, moet in een vroeg stadium
een codesystematiek worden ontwikkeld.
Vaak kan worden aangesloten bij
bestaande structuren van kostenplaatsen,
zodat bij een latere vervolmaking met een
systeem om de kwaliteitskosten in beeld
te brengen een koppeling naar de
financiële verantwoording gemakkelijk te
maken is. Het codesysteem moet wel
flexibel zijn, omdat het zorgsysteem
dynamisch is en aan wijzigingen onder-

hevig. Het gebruik van een nummersysteem is hierbij handig; men ontkomt
echter in de praktijk, zeker als er sprake is
van deel- en subprocessen, vaak niet aan
een vier- en in de meeste gevallen zelfs
niet aan een zes-cijferige code (zie afb. 8).
8. Slotopmerkingen
In het Handboek Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven, dat naar verwachting
eind 1993 verschijnt, wordt uitgebreider
op (de achtergrond van) de structuur van
het zorgsysteem ingegaan.
Het eerstvolgende artikel in deze reeks
gaat over de wijze waarop een bedrijfsproces systematisch in beeld gebracht kan
worden. Dat is niet alleen nodig om de
kwaliteitsaspecten aan te kunnen geven,
maar ook de milieuzorg, ARBO- en veiligheidsaspecten kunnen daarmee eenvoudiger zichtbaar worden gemaakt.

• •
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Zuiveringsslib
• Slot van pagina 300.
alsmede de specifieke situatie van een
bepaalde installatie.
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Call for papers
IWSA-workshop
De IWSA Standing Committee on
Instrumentation, Control and Automation
organiseert een workshop 'Communication systems in water utilities'.
De workshop vindt plaats op 5 en 6 mei
1994 in Madrid.
Elk waterleidingbedrijf moet haar
informatie op een snelle en betrouwbare
manier kunnen beheren. Tijdens de
workshop wordt aandacht besteed aan de
ontwikkelingen van de laatste tien jaar op
het gebied van computers en communicatiesystemen.
Het programma bevat onder meer de
volgende onderwerpen:
- communication systems, necessities in
water utilities;
- legal constraints; public, private and
mixed networks;
- theoretical and technical solutions;
design, installation, supervision,
maintenance;
- specific applications, case studies.
De workshop wordt gehouden in het
Engels en Spaans.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd een
samenvatting (niet meer dan 500 woorden)
voor een paper vóór 15 augustus 1993 in
te sturen, geschreven in Engels of Spaans.
Nadere inlichtingen: J. I. Zubizarreta,
Canal de Isabel II, Santa Engracia, 125,
28003 Madrid, Spain, telefoon 0934 14451000.

Derde Stockholm Water
Symposium
Het derde Stockholm Water Symposium
wordt gehouden van 10 t/m 14 augustus
1993 in het City Conference Centre
in Stockholm. Hoofdthema van het
symposium is 'Integrated measures to
overcome barriers to minimizing harmful
fluxes from land to water'. Aan de
volgende onderwerpen wordt aandacht
besteed: the lack of economie arguments
for minimizing harmful pollutant fluxes,
barriers related to inadequate financing
and barriers related to ineffective
communication between scientists and
decision makers.
Nadere inlichtingen: Stockholm Convention
Bureau Stockholm Water Symposium,
Box 6911, S-10239 Stockholm, Sweden,
telefoon 09-46 8736 1500.

