Resultaten van de enquête kwaliteits- en milieuzorg
onder waterleidingbedrijven

Hei leveren van kwaliteit is voor ieder
bedrijf van essentieel belang; een waterleidingbedrijf verschilt daarin niet van
een ander bedrijf. Concreet betekent dit,
dat het waterleidingbedrijf zorg draagt
voor de levering van kwantitatief en
kwalitatief goed drinkwater met de
daaraan gekoppelde dienstverlening die
voorziet in de behoefte van de klant.
Dit heeft tot gevolg dat iedereen binnen
de onderneming verantwoordelijk is voor
de kwaliteit.

ING.J.T. PEETERS
KIWA, afdeling
Integrale Kwaliteitszorg

Aangezien de behoeften in de tijd veranderen, betekent dit dat het leveren van
kwaliteit een dynamisch proces is.
Kwaliteitszorg binnen een onderneming is
de structurele aandacht voor alle fasen die
met het leveren van het produkt of dienst
te maken hebben, ofwel (integrale)
kwaliteitszorg is niets anders dan
georganiseerde zorgvuldigheid van
werken door allen binnen de onderneming voor de realisatie van de doelstellingen.
Voor het te leveren produkt, drinkwater,
zijn de waterleidingbedrijven in hoge mate
afhankelijk van de kwaliteit van het
milieu. De bedrijven trachten de milieurisico's zoveel mogelijk te beperken en
ook hun eigen bijdrage aan de belasting
van het milieu.
De waterleidingbedrijven zullen hun
verantwoordelijkheid op dit gebied willen
nemen. Dit blijkt ook uit het feit dat de
VEWIN een Milieuplan heeft gepubliceerd, waarin sprake is van de noodzaak
over een kwaliteitssysteem annex milieuzorgsysteem te beschikken.
Eind vorig jaar heeft de VEWIN een
project geformuleerd om Kwaliteitszorg en
Milieuzorg binnen de bedrijfstak te
introduceren. Het project heeft de naam
KWALITEITSZORG EN MILIEUZORG
WATER gekregen.
Om een en ander gestalte te geven heeft
de VEWIN aan KIWA de opdracht
gegeven Kwaliteitszorg en Milieuzorg
binnen de bedrijfstak te stimuleren. Het
Adviesbureau Integrale Kwaliteitszorg van
KIWA zal het project coördineren en
begeleiden.
De doelstellingen van het project zijn:
1. Preventie van door de onderneming
ongewenst geachte situaties met betrek-

Samenvatting
Op 17 januari 1991is een introductiebijeenkomst Kwaliteits- en Milieuzorg Water
gehouden, bestemd voor de managementteams van de Waterleidingbedrijven.
De bijeenkomst was georganiseerd door het Bureau Integrale Kwaliteitszorg van
KIWA NV.
Tijdens deze bijeenkomst is een enquête gehouden met de bedoeling een inzicht
te krijgen in de mate waarop milieuzorg en kwaliteitszorg al verankerd zijn in de
organisaties van de waterleidingbedrijven.
Dit artikel geeft een impressie van de respons op de enquête.
Uit de resultaten kan men afleiden dat voor kwaliteitsmanagement bij de waterleidingbedrijven de nadruk ligt op de kwaliteitshandhaving van het produkt. Er is
wel een tendens zichtbaar dat integrale kwaliteitszorg meer en meer een
onderdeel wordt van het ondernemingsbeleid.
Eenzelfde ontwikkeling is gaande voor milieuzorg binnen de onderneming. Er is
een toenemend bewustzijn dat milieuzorg onderdeel moet uitmaken van het
ondernemingsbeleid, een en ander gestimuleerd door het VEWIN-Milieuplan.
Bovendien wordt een inzicht gegeven over het verdere verloop van het project
met onder andere de aanwijzing van twee pilot-bedrijven en het advies aan het
management van de waterleidingbedrijven voor het ter beschikking stellen van
middelen voor introductie van kwaliteits- en milieuzorg binnen hun organisaties.

king tot het geleverde produkt en/of
dienst; deze kwaliteitshandhaving is zowel
intern als extern gericht (consument).
2. Beschikken over een kwaliteits- en
milieuzorgsysteem dat voldoet aan de
wettelijke voorwaarden.
Het resultaat zal zijn dat de bedrijven
beschikken over een integraal toegepast
Zorgsysteem bestaande uit de onderdelen
Kwaliteitszorg en Milieuzorg.
Een eerste aanzet daartoe was de introductiebijeenkomst van het project,
gehouden op 17 januari 1991voor de
managementteams van de drinkwaterleidingbedrijven.
Doel van deze bijeenkomst was het
management vertrouwd te maken met de
termen kwaliteitszorg en milieuzorg en het
management te overtuigen van het nut
van introductie van een kwaliteits- en
milieuzorgsysteem.
Voorafgaande aan de bijeenkomst heeft
KIYX'A een brochure onder de drinkwaterleidingbedrijven verspreid, die een
toelichting geeft op het project en een
overzicht geeft van de lezingen gehouden
op de bijeenkomst.
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Tijdens deze bijeenkomst is een enquêteformulier uitgereikt aan de deelnemers
over milieuzorg en kwaliteitszorg. Doel
van de enquête was tweeledig:
1. het krijgen van een inzicht in de stand
van zaken op het gebied van Kwaliteits-en
Milieuzorg;
2. de bedrijfstak te informeren over de
mate waarop de drinkwaterleidingbedrijven zelf denken dat kwaliteitszorg
en milieuzorg binnen hun eigen organisaties op dit moment is geïntegreerd.
De enquête:
De deelnemers van de bijeenkomst
hebben een tweezijdig formulier
ontvangen en na afloop van de
bijeenkomst ingevuld en ingeleverd
(afb. 2a en 2b).
Bij beide zorgsystemen is een aantal stadia
met bijbehorende aspecten (uitspraken) te
herkennen.
De aspecten waren voor het milieuzorgmanagement en kwaliteitsz.orgmanagement in drie groepen verdeeld,
waarbij de stadia voor kwaliteitszorg
verder onderverdeeld waren.
Aan de deelnemers werd gevraagd de
uitspraken aan te kruisen die van
toepassing zijn op hun organisatie.
De volgorde van de groepen uitspraken
was nietchronologisch opvolgend qua
stadium, dit om de deelnemers niet in de
verleiding te brengen alleen de uitspraken
van het 'hoogste' niveau aan te kruisen.
In de afbeeldingen 2a en 2b is nu wel de
volgorde aangegeven van 'laag' naar
'hoog', dat wil zeggen de mate van
integratie van kwaliteits- en milieuzorg,
door de nummering 1t/m 3 met onderverdeling.
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Zelfdiagnose

Zelfdiagnose

Opwelk niveau bevindtzichhetkwaliteitszorgsysteem binnenuw
organisatie?

Opwelk niveau bevindtzich hetmilieuzorgsysteem binnenuw
organisatie?

Hieronder treft ueenaantal clusters aan meteenaantal beschrijvingendiemeteen bepaald niveauvaneen kwaliteitszorgsysteem
overeenkomen.
Hetismogelijk dat umeerdere niveaus binnen uw organisatie
herkent. Kruisdebeschrijvingen aandievantoepassing zijnop uw
organisatie,onafhankelijk vanhet niveau.
Kwaliteitszorgsysteem
1.A. O ieder doetzijn uiterste best
O geen geformaliseerd meetsysteem
O geen bijsturingsprocedures
2.A. O specificatie vanprodukt/dienst isbekend
O controle aandehandvanvastgestelde procedures
O afwijkende produkten/diensten worden indien mogelijk
gecorrigeerd
O bijregeling ingeringe mate
2.B. O controle door middelvan steekproeven
O nauwkeurig vastgestelde normen
O oorzaken/foutbronnen worden geanalyseerd
O door analysewordt proces gestuurd
3.A. O afstemmingtussen primaire processen
O inzicht inbehoefte markt
O opzetten vangebruikersspecificaties die uitgangspunt
vormen
vangoedgereguleerde processen
3.B. O prototype produkt/diensttoetsen indemarkt
O evenwicht bepalen marktprijs/prestatie
O klachtenevaluatie bronvoor verbetering dienstverlening
3.C. O zelfkritische houding
O foutenzijn kansen omorganisatie teverbeteren
O organisatie wisselt sterk
O 'Change isthe only constancy'
Afb. 2a-Zelfdiagnose kwaliteitszorgsysteem.
De stadia kunnen als volgt betiteld
worden:
Kwaliteitszorg:
1. crisis-georiënteerd kwaliteitsmanagement:
A. het beste beentje voor
2. inspectie-georiënteerd kwaliteitsmanagement:
A. meten en selecteren
B. meten en analyseren
3. kwaliteitszorg management:
A. klant lijkt koning
B. klant is koning
C. samen kan het altijd beter.
Milieuzorg:
1. crisis-georiënteerd milieumanagement
2. kosten-georiënteerd milieumanagement
3. milieu/.org-milieumanagement.
Stand van zaken in de bedrijfstak
Kwaliteitszorg
Het aantal reflectuanten was 42 (55%).

Hieronder treft ueenaantalclusters aan meteenaantalbeschrijvingendiemeteen bepaald niveauvaneen milieuzorgsysteem
overeenkomen.
Hetismogelijk dat umeerdere niveaus binnen uworganisatie
herkent. Kruisde beschrijvingen aandievantoepassing zijnop uw
organisatie,onafhankelijk vanhet niveau.
Milieuzorgsysteem
1. O accent opzuivering achteraf
O eenvoudige technische maatregelen
O verschuiven van milieuproblemen
O ontstaan vannieuwe milieuproblemen
O beperkt milieubewustzijn
O weinig milieukennis aanwezig
O geen duidelijk milieubeleid
O overheid speelt belangrijkerol
O eigen initiatieven sporadisch
O milieuwordt gezienals last
2. O accent op procesgeïntegreerde voorzieningen
O moeilijketechnische procesaanpassingen
O geringe verschuiving van milieuproblemen
O enige integratievan milieuzorg
O toenemend milieubewustzijn
O milieukennis gedeeltelijk aanwezig
O geenduidelijk milieubeleid
O overheid speelt belangrijkerol
O toenemende initiatieven
O milieuwordt gezienalskostenpost
3. O accent op proces- en produktontwerp
O aanpassing vangrondstoffen, processen
Produkten en logistiek
O milieuproblemen worden vergaand opgelost
O vergaande integratie van milieuzorg
O hoog milieubewustzijn
O veel milieukennis aanwezig
O duidelijk milieubeleid
O betekenis overheid isbeperkt
O milieuverankerd inbedrijsstrategie
O milieuwordt gezienalsuitdaging
Afb. 2b-Zelfdiagnose milieuzorgsysteem.

Het aantal aangekruiste aspecten was 312.
Verdeeld over de drie stadia van
kwaliteitszorg ontstond voor de aangekruiste uitspraken de volgende
verdeling:
1. crisis-georiënteerd kwaliteitsmanagement:
A. het beste beentje voor:
33 x
2. inspectie-georiënteerd kwaliteitsmanagement:
A. meten en selecteren:
73 x
B. meten en analyseren:
86 x
3. kwaliteitszorg management:
A. klant lijkt koning:
35 x
B. klant is koning:
34 x
C. samen kan het altijd beter:
51 x
De drie aspecten met de hoogste score
waren:
Oorzaken/foutbronnen worden
geanalyseerd:
29 x
Klachtenevaluatie bron voor verbetering
dienstverlening:
29 x
Specificatie van produkt/dienst
is bekend:
27 x

Als de positie van de waterleidingbedrijven uitgezet wordt tegen het 'ideaal',
ontstaat het volgende beeld (afb. 3a):
('ideaal' = alle waterleidingbedrijven
hebben een kwaliteitszorgsysteem
conform de fase 'samen kan het altijd
beter'. Aspecten hiervan zijn:
- een kritische zelfhouding
- fouten zijn kansen om organisatie te
verbeteren
- organisatie wisselt sterk
- 'Change is the only constancy').
De volgende conclusies konden worden
getrokken:
- De kwaliteit van het produkt en dienst
wordt nauwkeurig gecontroleerd volgens
vastgestelde normen/procedures. Op dit
moment worden foutmeldingen van intern
en extern gebruikt als sturingsinstrument
voor aanpassing van de organisatie.
- Duidelijk is de tendens dat kwaliteit van
produkt en dienst zich ontwikkelt tot een
onderdeel van het ondernemingsbeleid.
- Van integralekwaliteitszorg binnen de
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Afb. 3a - Score waterleidingbedrijven in kwaliteitszorg.

Afb. 3b- Score waterleidingbedrijven in milieuzorg.

organisatie kan nog niet gesproken
worden. De aspecten marktgerichtheid(onderzoek), voorbereiding en onderzoek
zijn nog onderbelicht.
- Nadruk van het kwaliteitsbeleid richt
zich op de kwaliteit van het eindprodukt.

milieubewustzijn
toenemend gedeeltelijk

veel

Milieuzorg
Het aantal aanwezigen was 74 (excl.
VEWIN/KIWA).
Het aantal reflectanten was 41 (55%).
Het aantal aangekruiste aspecten was 285.
Gezien het aantal reflectanten en hun
afkomst kan de enquête voldoende
representatief voor de gehele bedrijfstak
worden genoemd.
Verdeeld over de drie stadia van
milieumanagement ontstond voor de
aangekruiste uitspraken (aspecten) de
volgende verdeling:
Crisis-georiënteerd milieumanagement:
42 x aangekruist
Kosten-georiënteerd milieumanagement:
150 x aangekruist
Milieuzorg-georiënteerd milieumanagement:
93 x aangekruist
De drie aspecten met de hoogste score
waren:
Toenemend milieubewustzijn:
35 x
Toenemende initiatieven:
25 x
Milieukennis gedeeltelijk aanwezig: 22 x
Als de aspecten milieubewustzijn, milieukennis en eigen initiatieven nader uitgesplitst worden, ontstaat het volgende
beeld (afb. 4):
(volledige schijf = alle waterleidingbedrijven)
i\ls de positie van de waterleidingbedrijven uitgezet wordt tegen het 'ideaal',
ontstaat het volgende beeld (afb. 3b):
('ideaal' = alle waterleidingbedrijven

milieukennis

weinig

beperkt

hoog

onbekend

eigen milieu-initiatieven
toenemend

sporadisch

Afb. 4 - Milieubewustzijn,
milieukennis en eigen
milieu-initiatieven.

onderdeel
bedrijfs-strategie

hebben een milieuzorg georiënteerd
milieumanagement)
De volgende conclusies konden worden
getrokken:
- er is een toenemende activiteit met
betrekking tot milieumanagement binnen
de waterleidingbedrijven. Milieu wordt
gezien als een uitdaging;
- er is een start gemaakt met de integratie
van milieuzorg; milieu wordt als een
onderdeel gezien van het ondernemingsbeleid;
- de impuls tot het komen van milieubeleid is nu nog afkomstig van buiten de
bedrijven. De fase waarin de impuls
vanuit de organisatie zelf komt, is nog niet
bereikt;
- het accent van milieuzorg ligt nu nog

onbekend

sterk op het produktieproces(techniek) en
is nog niet in de gehele organisatie
geïntegreerd.
Na de introductiebijeenkomst zijn de
waterleidingbedrijven door KIWA
benaderd voor een eventuele deelname
als pilot-bedrijf.
De criteria voor aanwijzing als pilotbedrijf zijn vermeld in de brochure
'Kwaliteitszorg en Milieuzorg Water'.
De VEWIN-Stuurgroep 'Kwaliteitszorg'
heeft op advies van KIWA de volgende
bedrijven als pilot-bedrijven benoemd:
1. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV,
's-Gravenhage.
2. NV Tilburgsche Waterleidingmaatschappij, Tilburg.
• Slot oppagina 601

