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Hetzorgsysteem:opzetenbeschrijving vande bedrijfsprocessen

1. Inleiding
In het vorige artikel in de reeks over
Kwaliteitszorg en Milieuzorg Water is
uitvoerig ingegaan op de achtergronden
en de inrichting van een zorgsysteem
( H 2 0 , nr. 11/93). Daarbij maakt het niet
uit of het zorgsysteem van begin af aan
bedoeld is als integraal zorgsysteem waarbinnen in de volle breedte aandacht wordt
besteed aan zowel kwaliteitsaspecten als
aan milieuzorg-, ARBO- en veiligheidsaspecten of een zorgsysteem waarbinnen
allereerst alle aspecten van milieuzorg
worden behandeld.
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Dat laatste kan wenselijk zijn, omdat de
overheid wil dat de 'milieubedrijven' - en
het waterleidingbedrijf wordt als zodanig
gezien - vóór 1995 over (een aanzet voor)
een milieuzorgsysteem beschikken. Ook
voor het onderwerp van het voorliggende
artikel is het in feite niet van belang of de
bedrijfsprocessen in beeld worden gebracht
voor een integraal zorgsysteem of voor
een milieuzorgsysteem. In beide gevallen
is het nodig goed zicht te krijgen op alle
processen die zich binnen het waterleidingbedrijf afspelen, alsmede op de
onderlinge relaties en de wijze waarop de
verantwoordelijkheid daarbij is geregeld.

Samenvatting
Een waterleidingbedrijf dat een zorgsysteem invoert heeft er baat bij de bedrijfsprocessen op systematische wijze in beeld te brengen. Op die manier wordt zicht
gekregen op alle activiteiten die zich binnen het bedrijf afspelen, op de onderlinge
relaties en op de wijze waarop de verantwoordelijkheid is geregeld. Hoewel het in
eerste instantie niet meer is dan het beschrijven van de bestaande situatie, wordt
het in beeld brengen hiervan al als een grote 'verbetering' ervaren. Het blijkt een
exercitie te zijn waarbij soms jarenlang sluimerende onduidelijkheden eindelijk
boven tafel komen, bespreekbaar worden gemaakt en worden weggenomen.

2. Uitgangspunten
- Het belangrijkste uitgangspunt bij de
beschrijving van de bedrijfsprocessen is
dat de bestaande situatie zo goed mogelijk
in beeld wordt gebracht. Ook de
bestaande afspraken over de verantwoordelijkheden voor bepaalde activiteiten en bevoegdheden voor het nemen
van bepaalde beslissingen horen daarbij.
- Er wordt gebruik gemaakt van het
zogenaamde klant-leveranciersmodel; een
model dat zeer geschikt is voor het in
kaart brengen van de processen van een
organisatie. Het model gaat uit van de
onderlinge verbanden, zowel binnen als
buiten de onderneming. Het bedrijfsproces loopt van klantopdracht (of klantverwachting, in geval de klant anoniem is)
via allerlei tussenschakels tot levering aan
de klant.
Voordelen van dit model zijn:
• Het zorgsysteem wordt opgebouwd aan
de hand van het proces waaraan de
organisatie haar bestaansrecht ontleent.
Het wordt hierdoor zeer herkenbaar voor
de eigen werknemers.
• Er wordt verschil gemaakt tussen het
hoofdproces (het voortbrengingsproces)
en de daarvoor noodzakelijke ondersteunende processen. De onderlinge
relaties worden daarbij helder.
• De klant krijgt een volwaardige plaats in
het systeem. En dan gaat het niet alleen
om de externe, maar ook om de interne
klant.
- Het visualiseren van de processen in de
vorm van stroomschema's is sterk aan te
raden. Hierdoor wordt niet alleen de
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ontwerpfase van het zorgsysteem en uiteraard de dagelijkse gang van zaken beter
bespreekbaar, maar vooral ook alle toetsingen van de bedrijfsvoering, en daaropvolgende mogelijke verbeteringen. De
toegankelijkheid van de documenten is
beduidend groter dan van documenten die
van onder tot boven gevuld zijn met tekst.
De schematische weergave geeft een
sneller inzicht in het proces, terwijl het
inspelen op mogelijke ontwikkelingen een
stuk eenvoudiger wordt.
3. Het model-waterleidingbedrijf
In het vorige artikel in de reeks is al het
imaginaire waterleidingbedrijf geïntroduceerd. Het gaat om een waterleidingbedrijf
dat alle organisatorische eenheden bevat
die redelijkerwijs bij de verschillende
waterleidingbedrijven in Nederland voorkomen. Het bedrijf is derhalve zowel
grondwaterbedrijf, oevergrondwaterbedrijf
als oppervlaktewaterbedrijf met diepinfiltratie én duininfiltratie. In afbeelding 2
zijn alle denkbare procesfasen van de
drinkwatervoorziening in beeld gebracht.
De procesfasen die in dit schema zijn
opgenomen kan men opvatten als modulen
(bouwstenen). Hiermee is het mogelijk
om voor ieder type waterleidingbedrijf het
bedrijfseigen hoofdproces samen te
stellen.
Het afgebeelde hoofdproces geeft alle
fasen weer die doorlopen worden van de
winning van de grondstof, de zuivering
jdaarvan tot reinwater en de opslag in reinwaterkelders; vervolgens het onder druk
brengen van het drinkwater en het
transport naar en de distributie in het
voorzieningsgebied tot en met de levering
aan de klant.
Maar binnen een waterleidingbedrijf zijn
er uiteraard nog veel meer activiteiten die
procesmatig worden verricht. Het gaat dan
om ondersteunende processen; soms
hebben deze direct met het hoofdproces
te maken, soms staan ze er wat verder van
af. Het gemeenschappelijke van al deze
processen is dat ze aan het uiteindelijke
produkt (resultaat) van de organisatie
bijdragen.
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besluiten aan functionarissen gekoppeld
kunnen worden; het hoofdproces is daarvoor nog te grof.
Een deel- of subproces kan afdelingsgrensoverschrijdend zijn. Een belangrijk
voordcel van het beschrijven van de werkwijze op deze manier in een procedure is
dan ookdat waar meerdere afdelingen
gekoppeld zijn in één procedure, in
principe een goede afstemming van werkzaamheden tussen die afdelingen ontstaat.
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Afb. 1- OrganisatiestructuurprojectKwaliteitszorgen Milieuzorg.

Binnen het imaginaire waterleidingbedrijf
worden de volgende ondersteunende
processen onderscheiden:
- waterkwaliteitsbewaking;
- onderzoek en plannen;
- planning en logistiek;
- kwaliteitszorg, milieuzorg en ARBO/
veiligheid;
- juridische zaken;
- personeel en organisatie;
- informatisering en automatisering;
- facilitaire diensten;
- financieel-economische zaken;
- marketing;
- public relations (voorlichting).
Uiteraard functioneren de genoemde
afdelingen niet allemaal met de vermelde
naam en het bedoelde takenpakket bij
ieder waterleidingbedrijf. Zo maakt een
aantal waterleidingbedrijven voor de
waterkwaliteitsbewaking gebruik van de
diensten van één der zelfstandige waterleidinglaboratoria Noord, Oost of Zuid.
Verder zullen de meeste waterleidingbedrijven (nog) niet over een eigen
marketingafdeling beschikken en worden
de taken op het gebied van kwaliteitszorg,
milieuzorg en x\RBO/veiligheid niet altijd
in samenhang met elkaar verricht.
4. De processen verder ontleed
Al naar gelang de gewenste mate van
detaillering onderscheidt men bijde
hoofdprocessen en ondersteunende
processen nog deelprocessen en zelfs
subprocessen.
Hen deelproces is een uitwerking vaneen

procesfase van het hoofdproces ofvan een
(deel van een) ondersteunend proces. Er
is sprake van een voorgeschreven reeks
van handelingen, waarbij veelal meerdere
personen betrokken zijn. Men spreekt dan
van een procedure.
Voorbeelden van een deelproces als
uitwerking van een fase van het proces
zijn onder andere 'Pompputten', 'Beluchting voorfilters', 'Behandeling spoelwater',
'Reinwateropslag' en 'Distributie van
drinkwater'. In de ondersteunende sfeer
zijn er deelprocessen als:'Receptie',
'Inkoop', 'Beheer voorraden', 'Bedrijfsnoodplan', 'Beheer software', 'Beheer
kantine', 'Herstellen watermeters' etc.
Als een proces alleen op deelprocesniveau
uitgewerkt zou worden, dan wordt de
beschreven procedure soms dermate lang
dat het overzicht gaat ontbreken. Opdat
moment is het op deelprocesniveau er
uitlichten van afzonderlijk behandelbare
elementen aan de orde en ontstaat een
derde niveau, het subprocesniveau. Een
subproces is op zijn beurt een detaillering
van een processtap van een deelproces.
Een verdere uitwerking daarvan kan dan
alleen nogin de vorm van een specifieke
werkinstructie.
Voorbeelden van een subproces zijn
'Nieuwe pompputten', 'Aanleg van
distributieleidingen', 'IJken watermeters'
etc.
Een onderscheid tussen hoofdproces en
deelproces c.q. subproces is dat op
deel- en subprocesniveaus activiteiten en

5. Hulpmiddelen
Stroomschema's
Stroomschema's zijn het aangewezen
hulpmiddel om de organisatie en procedures die binnen een bedrijf bestaan snel
te doorgronden. De schema's geven drie
elementen van de organisatie weer:
namelijk de structuur, de processen en de
gegevens zelf. Ze vragen een minimum
aan papier en geven precies de gewenste
informatie. Vaak wordt zichtbaar dat
eerder gemaakte overzichten niet kloppen,
onvolledig of zelfs in tegenspraak met
elkaar zijn.
In afbeelding 3 is aan de hand vaneen
situatie uit de praktijk een voorbeeld
gegeven van een overzichtelijke manier
van presenteren, gebruik makend vaneen
drie-kolommenstructuur.

Toelichting ophet deelproject
Kwaliteitszorg en Milieuzorg
Water
Voor dit deelproject zijn de volgende
projectopbrengsten geformuleerd:
- eenop de bedrijfstak toegesneden
richtlijn alstoelichting op de NEN-ISO
9001;
- een stappenplan mettoelichting omtot
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 inde
bedrijfstak is geïntroduceerd.
Voor de coördinatie vande werkzaamheden ter realisatie vande projectopbrengsten isde projectgroep 'Kwaliteitssystemen' ingesteld. Hieraan nemen de
twee projectleiders vande pilotbedrijven
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en
NV Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij
deel. Debelangrijkste opbrengst voor de
pilotbedrijven zelf iseen 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 aanhetdeelproject 'Handboek Milieuzorg'. Beide deelprojecten maken deel uit
van het project 'Kwaliteitszorg en Milieuzorg'. Deorganisatiestructuur vanhet
geheel isweergegeven in afbeelding 1.
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Afb. 2 -Deprocesfasen van hethoofdproces van de drinkwaicrvoorzicningvan eenimaginair waterleidingbedrijf.

Oevergrondwaterbedrijf

718

*J$^
Proces

Titel:

bladzijde 2 van 2

D.P. NAFILTERS

Nummer:

30

Datum: 2 8 - 0 6 - 9 3

Omschrijving

Verantw.

05

De laatste geoxydeerde ijzerresten
worden in het filterzand afgevangen.

Hfd. productie

10

Voor de fysieke controle van de nafilters zie W . l . 2 0 . 1 0 . 0 1 (controleren
voor- en nafilters).

Medewerker
WTD

20

De actie is afhankelijk van de uitslag
van de controle.
Zie W . l . 20.10.01 (controleren vooren nafilters).
Zie W . l . 20.20.01 (vervangen filterzand).
Zie W . l . 2 0 . 2 0 . 0 2 (schoonmaken filters).

Hfd. productie

15

Voor criteria zie W . l . 2 0 . 1 0 . 0 1 (controleren voor- en nafilters).

Medewerker
WTD

25

De nafilters worden volgens een vastgestelde cyclus 2 wekelijks gespoeld;
dit uit hygiënische oogpunt.
Deze periode is bepaald aan de hand
van adviezen van Lab. Zuid en KIWA.

Medewerker
WTD/ETD

46

Indien de uitslag van het herhalingsmonster niet accoord is, zal een vervolg
onderzoek plaats vinden, wat kan
bestaan uit:
- Aanpassen spoelregime;
- Reinigen van ruimte onder filterbodem;
• Vervangen van filterzand.

Hfd. productie

30

Maandelijks worden door Lab. Zuid 2
nafilters (volgens een roulerend systeem) bemonsterd en chemisch
onderzocht.
Zie procedure Lab. Zuid.

Hfd. productie

35

Van het voorgaande onderzoek wordt
door Lab. Zuid een rapport opgesteld.

Hfd. productie

36

Archief pompstation + hoofdkantoor.

Hfd. productie

40

Indien de uitslag van het chemisch
onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal
in overleg met Lab. Zuid een nader
onderzoek plaatsvinden.

Hfd. productie

45

Zie procedure Lab. Zuid.

Hfd. productie

Afb. 3 -Dedrickolommenstructuurbij hetm beeldbrengen van eenproces, zoalsbijvoorbeeldbijhetdeelprocesNafilters van deTWM.
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De eerste kolom geeft de procesbeschrijving weer. Door symbolen zijn in opeenvolgende stappen de te verrichten handelingen of activiteiten aangegeven. In de
kolom 'Omschrijving' staat een toelichting
of verwijzing bij de te verrichten handeling en in de derde kolom staat aangegeven welke functionaris voor de uit te
voeren handelingen verantwoordelijk is.
Het is de bedoeling dat de processen zo
ver worden uitgewerkt dat de activiteiten
(taken) eenvoudig toegewezen kunnen
worden aan de medewerkers van de
afdeling. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van het
totale proces. Vaak is het zo dat de
delegatie van taken met zich meebrengt
dat de medewerker voor een goede
uitvoering van die taak beslissingen mag
nemen (zelfs moetnemen). Bevoegdheid
betekent dus het recht om beslissingen te
nemen.
Bij het opzetten van een stroomschema is
het zinvol voor de hoofdstroom zoveel
mogelijk één lijn aan te houden. Zonodig
wordt de tekst binnen een beslissingsknoop zo geformuleerd dat met het
normaal geachte antwoord deze hoofdstroom gehandhaafd blijft.
Ook is het handig om de omschrijving van
een activiteit steeds optisch te laten
corresponderen met het symbool dat de
desbetreffende activiteit weergeeft (met
andere woorden tekst en beeld zoveel
mogelijk op gelijke hoogte plaatsen).
De activiteiten worden steeds toegewezen
aan functies. Het noemen van persoonsnamen hierbij is niet aan te raden, het
systeem wordt dan nogal onderhoudsgevoelig. In afbeelding 3 is op enkele
plaatsen sprake van een beslissingsknoop.
De bevoegdheid tot het nemen van dergelijke besluiten wordt vastgelegd in de
derde kolom. Bij deze werkwijze moeten
de criteria voor het nemen van een besluit
bij iedere beslissingsknoop worden
vastgesteld; dat is niet altijd eenvoudig.
Wellicht ten overvloede moet worden
opgemerkt dat het de bestaande situatie is
die in beeld is gebracht, met de bestaande
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dat is dan overigens wel een
goede basis om in een later stadium
mogelijke verbeteringen te onderkennen,
goed door te spreken en vervolgens aan te
brengen.
Hetgebruik van symbolen
Een stroomschema zoals in afbeelding 3
bestaat uit een aaneenschakeling van
symbolen. Het begin- en eindpunt in een
stroomschema zijn door eenzelfde
symbool aangegeven. Het beginpunt geeft
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Afb. 4 -Symbolen binneneen stroomschema.

de herkomst van de procedure aan, het
eindpunt geeft de bestemming van de
procedure aan. Daar tussen zijn door
bepaalde symbolen de opeenvolgende, te
verrichten handelingen of activiteiten
aangegeven. Elk symbool heeft een eigen
betekenis; gebruik wordt gemaakt van
algemene afspraken daarover. Om
specifieke aspecten expliciet zichtbaar te
maken, bijvoorbeeld als een activiteit
zwaarwegende milieu-aspecten heeft, kan
eventueel een apart symbool worden
geïntroduceerd.
In afbeelding 4 zijn de in stroomschema's
te gebruiken symbolen weergegeven.
6. Het verzamelen van informatie
Om de processen in beeld te kunnen
brengen, moet de benodigde informatie
verzameld worden. Een geschikte werkwijze daarbij is gebruik te maken van een
interviewtechniek. Het verdient de voor-

keur dat de projectleider of diens
vervanger de interviews afneemt en dat
een en ander snel wordt vastgelegd. De
'staf interviewt dus de 'lijn', zorgt voor
uniformiteit in de vormgeving en houdt de
snelheid van werken er in. De lijn vult de
omschrijvingen aan en geeft aan welke
functionarissen de verantwoordelijkheden
hebben en bevoegd zijn beslissingen te
nemen. In de praktijk gaat de informatie
enige malen heen en weer voor een en
ander kan worden vastgesteld. Het zijn de
verantwoordelijke medewerkers self die
verklaren dat de in beeld gebrachte procedures en de beschreven werkinstructies
overeenkomen met de werkelijkheid.
Voordat aan het feitelijke interview door
de 'staf begonnen wordt is het terdege
bijpraten van de lijn van belang. De daarvoor vereiste tijd wordt ruimschoots
vergoed, aangezien de vervolgactiviteiten
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Aß. 5- Voorbeeldstandaardindeling voorbladprocedure c.q. werkinstructie.

vaak sneller verlopen. Er kan niet automatisch van worden uitgegaan dat de
eerder gehouden bedrijfsconferentie
iedereen van het nut van kwaliteits- en
milieuzorg heeft overtuigd. Dit zal zeker
niet het geval zijn als de beslissing tot het
invoeren van een zorgsysteem binnen de
organisatie voornamelijk (uitsluitend?)
door de directie is genomen. Het bijpraten
van de lijn heeft in eerste instantie ook de
bedoeling het draagvlak van de directiebeslissing te vergroten. Vaak zijn daarbij
in aanvang enkele weerstanden te overwinnen. Zo zal men ervan moeten worden
overtuigd dat met al die beschreven
procedures en werkinstructies niet weer
de zoveelste papieren tijger in huis
gehaald wordt.
Soms ook wordt een interview door de lijn
als bedreigend gezien. Het is goed dan
opnieuw te benadrukken dat het nut van
het hebben van een zorgsysteem vooral te
maken heeft met verbeteren van de
(werkwijze van de) organisatie. Het gaat
dus niet om het uitdelen van Zwarte
Pieten, wel om het ontwikkelen van een
werksfeer volgens het model van 'klant-

leverancier', waarbij afspraken zichtbaar
worden gemaakt en waarover men elkaar
kan aanspreken. Dit vanuit de eigen
verantwoordelijkheid in samenhang met
de doelen die vanuit het bedrijf gesteld
zijn en waar men als (afdelings)team een
steentje in bijdraagt.
Verder moet soms de vrees worden
weggenomen dat de activiteiten van kwaliteits- en milieuzorg een verkapte manier
zijn van functiebeoordeling/herziening of
een efficiëntie-onderzoek. De staf zal,
voor zover mogelijk, deze en eventueel
andere onderhuidse weerstanden bij de
medewerkers moeten wegnemen. Het zal
duidelijk moeten worden dat er sprake is
van een behoorlijke mate van eigenbelang
om binnen de grenzen van wat gewenst is,
de kwaliteit van het werken en alles wat
daarmee samenhangt vanuit eigen verantwoordelijkheid en invloedssfeer in te
vullen.

met relevante informatie en één of
meerdere vervolgbladzijden waarop de
procedure zelf op een geschikte manier
staat aangegeven. (Afb. 3 is een voorbeeld
van zo'n vervolgbladzijde.)
Op het titelblad worden de volgende vaste
onderwerpen behandeld:
- Doel:een korte omschrijving waarom de
procedure geschreven is.
- Eisen:welke (wettelijke) eisen spelen bij
de in de procedure beschreven activiteiten
een rol en wanneer.
- Referenties: welke andere procedures,
werkinstructies worden opgeroepen en
van welke andere relevante documenten
en (wettelijke) voorschriften wordt
gebruik gemaakt.
- Werkwijze: volstaan wordt met een
verwijzing naar de volgbladen.
- Opmerkingen: randvoorwaarden,
beperkingen en ruimte voor eventuele
aanvullende informatie.

7. Het vastleggen van informatie
Hen procedure wordt bij voorkeur volgens
een vastgestelde lay-out uitgewerkt (afb. 5).
Bij voorkeur bestaat deze uit een titelblad

Ook een werkinstructie kan volgens een
vastgestelde lay-out worden uitgewerkt
(afb. 5). Een werkinstructie is een voorgeschreven reeks van handelingen
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opgelegd aan de afzonderlijke personen
betrokken bij de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden. De handelingen kunnen
een vaste volgorde hebben, waarbij de te
verrichten registraties duidelijk zijn
aangegeven. Ken werkinstructie dient er
niet toe de basisvaardigheden van de
opleiding van de medewerker te herhalen.
Hen werkinstructie is vaak een specifieke
uitwerking van bepaalde taken binnen een
deel- of subproces, maar kan ook rechtstreeks horen tot een procesfase van het
hoofdproces of bij een ondersteunend
proces.
De instructie is zodanig opgesteld dat een
aantal vaste onderwerpen achtereenvolgens wordt behandeld.
Deze onderwerpen zijn:
- Doel:een korte omschrijving van het
waarom van de betreffende werkinstructie.
- Verantwoordelijkheid: hier wordt de
functienaam vermeld van de functionaris
voor wie de instructie geldt. (Let wel: dat
is nietdegene die de instructie valideert.)
- Referenties: een verwijzing naar
relevante documenten, wettelijke
voorschriften.
- Benodigdheden: welk gereedschap,
meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. moeten worden
meegenomen.
- Werkwijze: chronologische volgorde van
te verrichten handelingen.
Belangrijk daarbij is een actief taalgebruik,
bijvoorbeeld: 'Neem monster', 'Vermeld
resultaat in logboek' etc.
- Kwaliteitszorginstructies: instructies op
het gebied van kwaliteitszorg, bijvoorbeeld
specifieke controlepunten. Dit onderwerp
wordt alleen ingevuld als daar aanleiding
voor is.
- Milieuzorginstructies: idem op het gebied
van milieuzorg.
- ARBO- en veiligheidsinstructies:idem op
het gebied van de arbeidsomstandigheden
en de veiligheid van de desbetreffende
medewerkers en derden.
- Administratieve afliandeling: de vastlegging van het (resultaat van het) werk,
inclusief de archivering.
Voorbeelden van werkinstructies zijn
onder andere: 'Het peilen van de grondwaterstand', 'Het nemen van monsters',
'De controle van afsluiters', 'Het chloren
van leidingen' etc. In de ondersteunende
sfeer kan men denken aan bijvoorbeeld
'De aanhef en ondertekening van brieven',
'Het afsluiten van het gebouw', 'Het vastleggen van klachten' etc. Bij een dergelijke
instructie wordt bovendien vaak gebruik
gemaakt van specifiek daarvoor ontworpen formulieren.
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8. Valkuilen
- De diepste valkuil is het niet in
voldoende mate betrekken van de eigen
medewerkers bij het in beeld brengen van
de processen. Het zijn juist de eigen
medewerkers die het arbeidsproces het
beste kennen en er dagelijks mee omgaan.
- Men gaat niet uit van het bestaande
proces, maar probeert toch meteen de
'ideale' situatie te beschrijven. Zo'n situatie
bereikt men echter nooit; het leidt tot een
omvangrijk papieren en ongeloofwaardig
systeem.
- Het is evenmin zinvol om te proberen
alle uitzonderingen in kaart te brengen;
het systeem kan in eerste instantie
beperkt blijven tot de dagelijkse gang van
zaken.

Uiteraard kan het noodzakelijk zijnduidelijke lacunes wegtewerken en ishet
logisch kleine eneenvoudig te realiseren
verbeteringen direct aantebrengen.
Geconstateerde wittevlekken komen echter
later, plan- en projectmatig,aanbod.

- Men 'vergeet' het projectmatige en pakt
alles tegelijk aan. Hoewel soms het
enthousiasme en drang om op alle
mogelijke plekken binnen het bedrijf aan
de gang te gaan groot is, kan en mag niet
alles 'onbeheerst' verlopen. Afdelingen die
nog niet aan de beurt zijn dienen uiteraard
wel goed geïnformeerd te worden hoe het
project (elders) verloopt.
- Gaande het project kan er een zekere
'moeheid' optreden. De verwachtingen
zijn altijd ambitieuzer dan de haalbare
werkelijkheid. Tussentijdse evaluaties
brengen het realisme terug, tussentijdse
viering van bereikte resultaten de
motivatie.
- Het gebruik van te veel verschillende
symbolen in stroomschema's. Het introduceren van weer een nieuw symbool, hoe
goed bedoeld ook, maakt de schema's
minder inzichtelijk.
- De directie heeft het groene licht
gegeven, iedereen gaat enthousiast aan de
gang en vanuit de basis wordt een enorme
hoeveelheid werk geleverd. De directie
leunt iets te lang tevreden achterover en
wordt er 'plotseling' mee geconfronteerd
dat er ook van hen nog het nodige op
papier moet komen.
- Toekenning van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden voor activiteiten
aan functionarissen in een proces is
aanleiding voor de nodige misverstanden.
Hen veel gehoorde opmerking is: 'Uiteindelijk is het toch de directeur die overal
verantwoordelijk voor is'. Dit is juist als
het gaat om de continuïteit van het bedrijf,
maar de meeste verantwoordelijkheden

zullen ongetwijfeld in nauw omschreven
deeltaken zijn gedelegeerd aan anderen.
9. Slotopmerkingen
De vraag kan worden gesteld hoe ver je
moet gaan met het (be)schrijven van
procedures en werkinstructies. Moet je
werkelijk alles vastleggen?
Het antwoord is duidelijk: neen, natuurlijk
niet. Voor de werkinstructies is al gememoreerd dat niet verder in detail hoeft
te worden getreden dan nodig is bij een
gegeven opleidings- en ervaringspakket.
En bij de procedures gaat men niet verder
dan het subniveau.
Maar de grootste beperking zit hem in het
aantal procedures en werkinstructies dat
wordt aangepakt. In deze fase is de
gekozen rcferentienorm een eerste hulpmiddel om na te gaan welke onderwerpen
in ieder geval geregeld moeten worden.
Verder kan als vuistregel gelden dat alleen
die procedures en werkinstructies worden
beschreven van activiteiten die regelmatig
voorkomen èn waarvan het ontbreken in
het verleden tot problemen in het werk
aanleiding heeft gegeven.
In het Ilandboek Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven, dat naar verwachting
eind 1993 verschijnt, wordt uitgebreider
op de opzet en de beschrijving van de
bedrijfsprocessen ingegaan en wordt een
methode aangereikt om snel te bepalen
welke procedures wel en welke niet voor
opname in het kwaliteitshandboek in
aanmerking komen.

Toelichting op begrippen.
Hoofdproces:Hettotale totstandkomingsproces vandrinkwater c.q.het procesvan
natuurbeheer, weergegeven ineendwingendevolgorde vanfasen.
Ondersteunendproces:Eenhulpproces,
gericht opde behoefte vanhet hoofdproces.
Deelproces: Een uitwerking vaneenprocesfasevaneenhoofdproces of eenondersteunend proces.
Subproces: Eenmeer gedetailleerd uitgewerkt onderdeel ofvaneen deelproces.
Procedure: Eenvoorgeschreven reeksvan
handelingen,waarbij veelal meerdere personen betrokken zijn.Deze handelingen
hebben een bepaalde,door hetmanagementvastgestelde volgorde.Uitdeprocedure blijkt in ieder gevalWIEWATdoet,
WAAR enWANNEER.
Werkinstructie: Eenvoorgeschreven reeks
van handelingen opgelegd aanafzonderlijkepersonen.Dehandelingen kunnen een
vastevolgorde hebben,terwijl eventuele
keuzemomenten duidelijk zijnaangegeven.
Dewerkinstructies gevenderhalveaan
HOEdeverschillende taken precies
moetenworden verricht.
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