Interne milieuzorg: geen zorg voor morgen, maar voor vandaag!

Inleiding
Waterleidingbedrijven worden in
toenemende mate geconfronteerd met
in- en externe milieu- en kwaliteitsproblemen. De bereidheid om iets aan die
problemen te doen, is merkbaar bij de
bedrijven aanwezig en groeit met de dag.
Het is onze bedrijfstak ernst met de zorg
voor het milieu. Dat spreekt onder meer
uit het feit dat het VEWIN-Milieuplan het
centrale thema was van de 44e vakantiecursus [1].Ook het feit dat de werkgroep
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Herziening Aanbevelingen haar taken
ruimer opvat, zich richt op kwaliteits- en
milieuzorg en daarom de naam gewijzigd
heeft in stuurgroep Kwaliteits- en Milieuzorg zegt iets over de verandering die zich
voltrekt. De volgende stap is te komen tot
het laten meewregen van deze aspecten in
het (dagelijkse) beleid en handelen.
Daarvoor is naast die verinnerlijking een
benadering vanuit het systeemdenken
nodig; inzicht en beheersing van het eigen
werkproces. Hierdoor is steeds te overzien
wat de vervanging van één van de
schakels voor gevolgen heeft voor de
gehele ketting. In een aantal gevallen gaat
dat zelfs verder dan het eigen werkproces.
Zo zullen bij de beslissing wel of niet
gebruik te maken van een bepaald
leidingmateriaal ook de (milieu-)effecten
van de produktie van dit materiaal meegewogen moeten worden.
Dit artikel gaat in op zorgsystemen: wat is
een zorgsysteem, en in het bijzonder een
milieuzorg- c.q. kwaliteitszorgsysteem, wat
zijn overeenkomsten en verschillen tussen
deze twee systemen en hoe kan de
bedrijfstak zich het systeemdenken eigen
maken. Daarnaast komen de verschillende
projecten en initiatieven op het gebied van
milieu- en kwaliteitszorg aan bod, evenals
een aantal succesfactoren bij het invoeren
van een zorgsysteem.
Zorgsystemen
Zorgsysteem, een begrip dat moeilijk in
woorden valt te vangen. Voor een zorgsysteem komen drie synoniemen in
aanmerking: een beheersingssysteem, een

Samenvatting
Waterleidingbedrijven hebben de afgelopen decennia een snelle groei doorgemaakt en worden vaker geconfronteerd met complexe problemen. Hierdoor
wordt steeds meer een beroep gedaan op zowel het vermogen van de waterleidingbedrijven om technische oplossingen te genereren, als op de wijze waarop
het werk wordt georganiseerd.
Een benadering van deze problematiek vanuit een visie op het totale bedrijfsproces en de bedrijfsvoering ligt voor de hand. Zo'n systeembenadering wordt ook
wel een integraal zorgsysteem genoemd.
Afhankelijk van de invalshoek spreekt men over een kwaliteitszorgsysteem, een
milieuzorgsysteem of een systeem voor veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Gezien de maatschappelijke belangstelling en de problemen waarmee de waterleidingbedrijven tegenwoordig te maken hebben, richt de bedrijfstak meer dan
voorheen het vizier op het milieu.
Het bouwen en instandhouden van een zorgsysteem stelt eisen aan een
organisatie. Het vereist onder andere een bepaalde stijl van management,
delegatie van bevoegdheden, (bij)scholingsprogramma's en toegesneden
technische hulpmiddelen. Het gaat om een mentaliteitsverandering die niet met
een druk op de knop te bewerkstelligen is maar die moet groeien en waar enkele
jaren mee gemoeid zijn. Kleine stappen in het veranderingsproces met concrete
maatregelen zijn voor de medewerkers motiverend en kunnen het proces
versnellen.
Hoewel een zorgsysteem afgestemd moet zijn op het individuele bedrijf, zijn er
zoveel gemeenschappelijke elementen te onderscheiden bij het invoeren ervan,
dat voor tal van onderdelen een branche-gerichte aanpak mogelijk is. Hierbij
kan worden gedacht aan onder andere voorlichting en opleiding, proefprojecten
en een handboek 'Milieuzorg bij Waterleidingbedrijven'. Dergelijke initiatieven
zijn al gaande in deze bedrijfstak en worden geïntensiveerd.

borgingssysteem en een manier van
werken.
Bij een zorgsysteem als beheersingssysteem ligt het accent op het gedetailleerd in kaart brengen van het eigen
werkproces en vooral van alle schakels

Aß. 1 - Vewin-Müicuflan.

tussen de verschillende deelprocessen. Dit
maakt dat men niet meer bezig is met
brandjes blussen, maar gericht kan sturen
en zelfs meestal kan voorkomen dat brand
uitbreekt. Met andere woorden, onder een
dergelijk systeem kan effectiever en
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efficiënter gewerkt worden aan verwezenlijking van de bedrijfsdoelen.
Een zorgsysteem kan ook vooral gezien
worden als een borgingssysteem. Niet
alleen met de mond belijden dat met
bijvoorbeeld het milieu rekening wordt
gehouden, maar dit ook zichtbaar kunnen
maken door middel van schriftelijk beleid
en bestaande procedures en instructies.
Dat houdt ook in dat aangetoond moet
kunnen worden dat deze documentatie in
het dagelijkse handelen wordt opgevolgd.
Dit kan bijvoorbeeld door een onafhankelijke beoordeling te laten uitvoeren.
En uiteraard waar mogelijk met meetresultaten, die aantonen dat vermindering
van milieubelasting is gerealiseerd. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan de
hoeveelheid geproduceerd slib of het
energieverbruik.
Een manier van werken is een derde
omschrijving voor een zorgsysteem.
Deze benadering gaat er vooral van uit dat
een organisatie door de mensen gevormd
wordt en dat ieder in die organisatie moet
weten wat hem/haar te doen staat en wat
de gevolgen van zijn/haar handelen zijn.
Dit vraagt een bepaalde managementstijl,
die verantwoordelijkheden zo laag
mogelijk legt. Belangrijk daarbij is dat de
middelen om die verantwoordelijkheden
te dragen in voldoende mate door de
leiding beschikbaar worden gesteld.
Daar horen onder andere de benodigde
bevoegdheden bij. Vaak voelen medewerkers zich prettiger in een dergelijke
organisatie. Medewerkers weten beter
waar ze mee bezig zijn en dat verhoogt het
arbeidsplezier.
Na een zorgsysteem gedefinieerd te
hebben, kan nu overgegaan worden op de
begrippen milieu- en kwaliteitszorgsysteem.
Onder een kwaliteitszorgsysteem wordt
verstaan: een systeem gericht op het
leveren van een produkt dat voldoet aan
specificaties (een kwaliteitsprodukt) en
dat tegen overeengekomen prijs en op tijd
geleverd wordt. Voor de bedrijfstak
betekent dat drinkwater maken dat zonder
meer voldoet aan de kwaliteitseisen uit de
drinkwaterwet tegen een voor de consument aanvaardbare prijs. Daarnaast moet
het ook op elk moment in voldoende
hoeveelheid op elk tappunt beschikbaar
zijn. Hierbij wordt in beperkte mate
rekening gehouden met bijvoorbeeld de
produktie van slib en het verbruik van
drinkwaterchemicaliën. Bij een milieuzorgsysteem ligt het accent primair bij het
milieu. Het betreft een systeem dat erop
gericht is met inzet van zo min mogelijk
schadelijke middelen en met een zo gering
mogelijke afvalproduktie een produkt te

Het bereiken van verminderde milieubelasting en verhoogde kwaliteit hoeven
zeker niet altijd tegenstrijdige doelen te
zijn. Een voorbeeld hiervan is het
negatieve effect van het desinfecteren met
chloor op het milieu èn de drinkwaterkwaliteit. De stoffen die hierbij ontstaan
(vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen) zijn immers beducht om hun
mogelijk carcinogene werking. Een ander
voorbeeld is het ontharden van het
drinkwater. Milieu-effecten die hierbij een
rol spelen, zijn: het verbruik van natronloog bij de produktie, toename van het
energieverbruik bij de produktie,
ongewenste produktie van pallets, kleiner
metaaloplossend vermogen van het drinkwater, geringere lozing op het riool en dus
geringere belasting van het oppervlaktewater en het rioolslib, minder verbruik
van zeep en energie door de consument.
De voordelen voor het milieu wegen in dit
voorbeeld ruimschoots op tegen de
nadelen. Het drinkwater wint ook aan
kwaliteit: het bevat onder andere minder
lood en koper.

leveren dat toch aan de kwaliteitseisen
voldoet. Hierbij is dus het milieu niet
ondergeschikt aan de kwaliteit. Het is niet
iets waar 'alleen maar' rekening mee moet
worden gehouden. Maar het kan, in het
extreme geval, zo ver gaan dat misschien
zelfs wat op de drinkwaterkwaliteit wordt
toegegeven ten behoeve van een mindere
milieubelasting. Uiteraard geldt daarbij
een minimum: de waterleidingwet en het
waterleidingbesluit. Een ander alternatief
is drinkwater dat ruimschoots voldoet aan
de kwaliteitseisen maar dat duurder is
vanwege een milieuvriendelijker produktiewijze en afvalbeheersing.
En op een vergelijkbare wijze kan een
systeem gericht op arbo en veiligheid
beschreven worden.
Het verschil tussen milieuzorg en
kwaliteitszorg zit vooral in de wijze
waarop men de optimalisatie in afb. 2a
benadert: vanuit het streven naar hogere
kwaliteit of juist vanuit de wens het milieu
zo min mogelijk te belasten.
Duidelijk is echter dat in praktijk met
beide rekening gehouden moet worden.
Tot nu toe is het moeilijk gebleken om
de verschillende milieu-effecten (bijvoorbeeld meer slibproduktie tegenover
minder energieverbruik) onderling te
wegen. Nog moeilijker is het om milieueffecten en gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit tegen elkaar af te zetten.
De relatie daartussen zou die zoals
afgebeeld in afb. 2a kunnen zijn, maar
ook die uit 2b of 2c.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de
verschillende effecten niet makkelijk in
kaart zijn te brengen en op één schaal zijn
uit te zetten. Bovendien, hoe ver dient
men te gaan? Moeten drinkwaterbedrijven ook de effecten van de drinkwatersamenstelling op het rioolslib
meewegen? Houdt de verantwoordelijkheid van een drinkwaterbedrijf op bij de
produktie van het drinkwater of dient de
gehele waterkringloop in ogenschouw
genomen te worden? Het is goed de
komende tijd elkaar binnen de bedrijfstak
te trainen in dit denken en hierover te
discussiëren.

Aß. 2 -Zorgvoorkwaliteitenmilieu: soms wel, maar
zeker metaltijdtegenstrijdig.
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Overeenkomsten en verschillen
In het voorgaande werd veelvuldig
gesproken over een zorgsysteem zonder te
expliciet te doelen op een milieuzorg-dan
wel een kwaliteitszorgsysteem. Dat geeft
al aan dat tussen beide een grote overlap
bestaat. Voor beide geldt dat het een
manier van werken betreft, een werkcultuur waarbij ruimte is voor zelfkritiek
en opbouwende kritiek op anderen en de
organisatie. Het volgen van regels en het
houden aan afspraken is geen doel op zich
maar staan wel hoog in het vaandel en
maken het leven een stuk makkelijker. Dit
verklaart dat voor beide systemen geldt
dat 'opleggen' niet werkt: de medewerkers
maar ook vooral het management moeten
het dragen en wat overdreven gesteld, het
als een roeping zien.
Desalniettemin bestaan er zeker ook
verschillen tussen milieu- en kwaliteitszorg. Deze zijn in het volgende schema
bijeengezet.
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schappij, NV Duinwaterbedrijf ZuidHolland, Energie- en Watervoorziening
Rijnland, NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland, NV Waterleiding Maatschappij Overijssel, NV Waterleiding
Maatschappij Noord-West-Brabant en NV
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland.

Verschillen
Milieuzorgsysteem

Kwaliteitszorgsysteem

gericht op gebruik produktiemiddelen
en ongewenste nevenprodukten

gericht op eindprodukt

doet appèl op maatschappelijkebetrokkenheid

doet appèl op betrokkenheid bij eigen bedrijf

effecten 'ver van het bed'
(geringer en later merkbaar)

effecten directer merkbaar

overheidsstandpunt: in 1994 moeten
WLB'en over een milieuzorgsysteem beschikken.

nog geen overheidsstandpunt

Aanpak
Op de veel gehoorde vraag of kwaliteitsen milieuzorg afzonderlijk of juist
tegelijkertijd ingevoerd kunnen worden,
valt geen eenduidig antwoord te geven.
Beide varianten blijken in praktijk
mogelijk. Het is van de bedrijfssituatie
afhankelijk waar de prioriteiten moeten
liggen. Spelen er kwaliteitsproblemen of
zijn juist de milieuproblemen urgent?
Buiten kijf staat dat een milieuzorgsysteem invoeren zonder al enigszins
rekening te houden met kwaliteitsaspecten
onverstandig is.
Uiteraard geldt andersom hetzelfde.
Gelukkig blijkt het zo te zijn dat milieuzorg in een bedrijf dat reeds beschikt over
een kwaliteitszorgsysteem in een goede
voedingsbodem valt, waardoor de invoering versneld kan worden. Voorop
staat dat tenslotte alle inspanningen
zouden moeten leiden tot een totaal
zorgsysteem.
Vervolgens rijst de kwestie of de aanpak
branche-gericht dan wel op individueel
niveau moet plaatsvinden. Vanzelfsprekend kan niemand anders dan het
bedrijf zelf beslissen over de invoering
van een zorgsysteem. De leiding van elk
waterleidingbedrijf zal zelf de koers in
deze uit moeten zetten: een zorgsysteem is
immers maatwerk. Toch hebben de bedrijven in onze sector zoveel gemeenschappelijk dat een branche-gerichte
aanpak tot op zekere hoogte zeker
gerechtvaardigd is. Zonder daarbij voorbij
te gaan aan verschillen in identiteit en
procesvoering, zou het zonde zijn de
krachten niet te bundelen. Het is een
goede zaak als de komende jaren benut
worden om ideeën en ervaringen uit te
wisselen, van elkaar (en derden) te leren,
en een aantal zaken gemeenschappelijk
aan te pakken.

verband werkende laboratoria werken
sinds 1986 aan het opzetten en invoeren
van laboratoriumkwaliteitssystemen.
Inmiddels zijn vier laboratoria door de
Nederlandse Stichting voor de Erkenning
van Laboratoria (Sterlab) erkend.
Middels een overleg-platform worden
sinds 1988 de ervaringen op dit gebied
door de laboratoria onderling uitgewisseld.
Een van de leerpunten die daarbij naar
voren is gekomen is de initiërende en
enthousiasmerende rol die vooral ook het
lijnmanagement moet vervullen. Niet
(alleen) omdat het moet, maar vooral
omdat men er werkelijk zelf in gelooft en
omdat men er de voordelen van inziet.
Krap twee jaar geleden werd de eerste
milieubeleidsverklaring opgesteld. Sinds
die tijd is en heeft vervolgens een milieuen/of kwaliteitsfunctionaris aangesteld.
Sommigen hebben vanuit de milieubeleidsverklaring een milieu(actie)programma opgesteld, waarbij soms
gebruik werd gemaakt van aan een
externe beoordeling ontleende gegevens.
Zonder anderen te kort te willen doen,
mogen als koplopers worden vermeld:
NV Tilburgsche Waterleiding Maat-

In 1990 is het branche-project
'Kwaliteits-en Milieuzorg Water' gestart.
Opdrachtgever voor het project is de
VEWIN, het wordt uitgevoerd door KIWA
en begeleid door de stuurgroep Kwaliteits- en Milieuzorg. Doel van dit project
is de invoering van een systeem voor
kwaliteits- en milieuzorg bij waterleidingbedrijven te bevorderen en te ondersteunen. Het plan behelst het opdoen van
ervaring bij twee pilot-bedrijven, NV
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en de NV
Tilburgsche Waterleiding Maatschappij in
de periode 1991-1994.
Deze ervaring wordt aan de bedrijfstak
overgedragen door middel van tussentijdse publikaties maar vooral in de vorm
van een uit te brengen branche-eigen
invulling van de norm ISO 9001 en een
model-kwaliteitszorgsysteem. Deze laatste
twee produkten worden in 1994 verwacht.
Dat niet alleen de waterleidingbedrijven
maar ook de overheid veel belang hecht
aan zorg voor het milieu blijkt onder meer
uit het overheidsstandpunt dat overheidsbedrijven waartoe zij de waterleidingsector
rekent, geacht worden reeds in 1994 over
een milieuzorgsysteem te beschikken [2].
Ook wordt er vanuit VROM op toegezien
dat de kwaliteitszorg binnen de bedrijfstak
de nodige aandacht krijgt.

Afb. 3 -Hetproject 'Kwaliteits- en Milieuzorg'.
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Lopende initiatieven
Van oudsher heeft onze bedrijfstak
aandacht voor kwaliteit van het eindprodukt, het drinkwater. Oog voor
milieuproblemen is vooral iets van de
laatste jaren. Voor beide geldt dat de
benadering vanuit de systeemgedachte,
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Het accent op milieuzorg
Mede op instigatie van de Stuurgroep die
de uitvoering van het VEWIN-Milieuplan
begeleidt, wenst de bedrijfstak milieuzorg
op kortere termijn in te voeren dan in het
project 'Kwaliteits-en Milieuzorg Water'
werd voorzien.
De VEWIN heeft KIWA medio 1991
gevraagd voor dit totaal een plan van
aanpak op te stellen waarbij de eerder
gestarte activiteiten optimaal benut
zouden worden. Het plan 'Zorgsystemen
bij waterleidingbedrijven: het vizier op
milieuzorg' heeft afgelopen december van
de ledenvergadering van de VEWIN het
groene licht gekregen. Het project heeft
als titel meegekregen 'Kwaliteits- en
Milieuzorg'. Het eerder genoemde project
'Kwaliteits- en Milieuzorg Water' maakt
onderdeel uit van dit project. Daarnaast
worden vier andere deelprojecten onderscheiden en zal aan bedrijven die dat
wensen individuele ondersteuning
geboden worden. Zie ook afb. 3.
Handboek Milieuzorg Waterleidingbedrijven
In 1992 zal het accent liggen op het
voeren van discussies binnen de
bedrijfstak om te komen tot het opstellen
van een handboek milieuzorg voor die
bedrijfstak. Dit handboek dient als
instrument dat waterleidingbedrijven van
dienst kan zijn bij het invoeren van
milieuzorg. In het handboek wordt ruimschoots aandacht geschonken aan de
elementen, de structuur en implementatie
van een milieuzorgsysteem. Hierbij moet
gedacht worden aan onderwerpen als de
milieubeleidsverklaring, (opstellen van
een) milieuprogramma, audits, een milieuzorghandboek (bedrijfgericht), het
benodigde veranderingsproces en een
stappenplan voor het invoeren van een
milieuzorgsysteem. Daarnaast zal informatie worden opgenomen over de regelgeving (wetten en vergunningen) en
kenniscentra voor milieuzorg.
In het deel dat de technische aspecten
behandelt zullen aan de hand van de
primaire processen van de waterleidingbedrijven de interne milieuproblemen aan
de orde komen (zoals verdroging, (oever)infiltratie, ruimtebeslag winningsmiddelen,
afvalstoffen, opslag en gebruik chemicaliën, energie en leidingmaterialen).
Ook zaken die niet branche-specifiek zijn
(zoals vervoer, situering van het bedrijf
ten opzichte van openbaar vervoermogelijkheden, papierverbruik) zullen
belicht worden. Mogelijke oplossingen of
oplossingsrichtingen voor genoemde
problemen zullen worden besproken.
Het streven is dat het handboek een

Afb. 4 - Milieuzorg.

naslagwerk wordt dat uitnodigt tot gebruik
en dat door zijn opzet aangepast kan
worden aan ontwikkelingen.
Om te komen tot een handboek dat daadwerkelijk gebruikt gaat worden, is de
betrokkenheid van de bedrijfstak bij het
opstellen er van noodzakelijk. Daarom
zullen met name de hoofdstukken die
betrekking hebben op de invulling van
milieuzorg bij de bedrijven in samenspraak met de bedrijven worden opgesteld. Uiteraard zal ook de ervaring van
de pilot-bedrijven hierin verwerkt worden.
Deskundigen uit de bedrijfstak zullen op
een aantal workshops aan de hand van
een concept raamwerk verschillende
onderdelen uit het handboek invullen.
Hierbij moet gedacht worden aan
technisch georiënteerde workshops en
meer systeemgerichte workshops (onderwerpen: milieubeleidsverklaring, instrumenten om milieubelangen onderling
te wegen, metingen en inspecties etc).
Afhankelijk van het thema zijn de deelnemers afkomstig uit één beroepsgroep of
juist een (beperkte) dwarsdoorsnede
daarvan. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne heeft
te kennen gegeven graag deel te willen
nemen aan deze workshops. De
opbrengsten van deze workshops zijn
naast onderdelen (hoofdstukken) voor het
handboek 'Milieuzorg Waterleidingbedrijven' (branche-gericht) voor de
deelnemers ideeën en handvatten om aan
het eigen systeem te werken (bedrijfsgericht).
De eerste versie van het handboek zal
eind 1992 gereed zijn. Een aantal onderdelen zal dan naar verwachting in een
beperkt aantal workshops nog verder
uitgewerkt moeten worden. In de eerste
helft van 1993 zal derhalve meteen een
eerste revisie worden uitgebracht.
Voorlichting en Promotie
Voorlichting en promotie rondom zorgsystemen zijn enerzijds gericht op het

enthousiasmeren van de bedrijfstak, het
tot standkomen van het systeem en
informeren van de omgeving van waterleidingbedrijven (VROM, Inspectie,
consumenten) en anderzijds op het
ondersteunen van de invoering van de
milieuzorg bij waterleidingbedrijven.
Jaarlijks zal op een bijeenkomst met de
directies van de bedrijven de voortgang en
de stand van zaken van het project en de
zorgsystemen bij de bedrijven worden
besproken. Op deze bijeenkomsten zullen
tevens handvatten voor de invoering van
de milieuzorg bij de bedrijven worden
aangedragen.
Op gezette tijden zullen nieuwsbrieven en
persberichten uitkomen. De nieuwsbrief
zal naast informatie over de voortgang van
het project, tips en voorbeelden over
milieu- en kwaliteitszorg bij de bedrijven
bevatten.
Vanaf 1993 zal de invoering van de
milieuzorg bij de individuele bedrijven op
verzoek worden ondersteund met onder
andere een mini-tentoonstelling over
milieuzorg, een video-presentatie, kant en
klaar artikelen en leaflets.
Opleiding, scholing en kennisuitwisseling
Vanaf 1993 zal een viertal verschillende
op de bedrijfstak gerichte cursussen
worden verzorgd. Hierbij is de vertaalslag
naar de dagelijkse praktijk en problemen
van een waterleidingbedrijf gemaakt. De
cases die onderdeel uitmaken van de
cursussen zijn gericht op (kleine) verbeteringsprojecten in de eigen bedrijven
in het proces van de drinkwaterbereiding.
De cursussen zullen afgestemd zijn op de
doelgroep.
Zo zal de cursusvoor directies vooral ingaan
op beleidsmatige aspecten; aandacht zal
geschonken worden aan milieuzorg als
onderdeel van een integraal zorgsysteem,
de rol van de overheid en certificering, het
hoe en wat van de invoering bij de waterleidingbedrijven en het initiëren en vormgeven van mentaliteitsveranderingen.
De cursus voor milieuzorgfunctionarissen zal
onder andere ingaan op de diverse
aspecten van het opzetten van een milieuzorgsysteem, het verzorgen van voorlichting en interne instructies en het
opstellen van een bedrijfseigen handboek.
Tevens komt het organiseren van
milieuaudits aan de orde.
De onderdelen van een milieuzorgsysteem bij een waterleidingbedrijf
worden behandeld in de korte cursus voor
medewerkers. Evenzo de rol van de
individuele medewerker hierin. Een korte
case die een vervolg kan krijgen in het
eigen bedrijf maakt deel uit van de cursus.
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In de cursus voor leden van de ondernemingsraad van waterleidingbedrijven
wordt informatie verstrekt over milieuzorg
bij waterleidingbedrijven, vooral over de
organisatie van de milieuzorg. Tevens
wordt ingegaan op de specifieke rol die de
ondernemingsraad kan spelen bij het
invoeren van milieuzorg.
Ondersteuning bij de individuele
waterleidingbedrijven
Naast de eerder beschreven activiteiten op
het gebied van opleiding en scholing,
voorlichting en promotie en het handboek
'Milieuzorg bij Waterleidingbedrijven' zal
een aantal op de individuele bedrijven
gerichte diensten worden verleend.
Er zal een tweetal bedrijfslezingen worden
opgezet die op afroep vanaf 1993 worden
verzorgd: één ten behoeve van de
managementteams en één ten behoeve
van bijeenkomsten voor afdelingen van
het bedrijf of het totale bedrijf.
Ter ondersteuning van en uitwisseling van
ervaring met het opzetten van milieuzorgsystemen bij waterleidingbedrijven
worden (analoog aan de contactgroep
voor Kwaliteitscoördinatoren van de
laboratoria) platforms voor milieu- en/of
kwaliteitszorgfunctionarissen opgezet.
Binnenkort gaat een landelijk platform
van start. Bij voldoende belangstelling zal
worden overgegaan tot regionale platforms, die viermaal per jaar bijeenkomen.
Daarnaast zullen de bedrijven op verzoek
worden ondersteund met het uitvoeren
van milieu-audits, zowel het vastleggen
van de situatie aan het begin van het
traject (de nul-situatie) als de beoordeling
van het functioneren van het opgezette
milieuzorgsysteem en met individuele
ondersteuning.
Succesfactoren
Vooruitlopend op dit alles, zijn toch al een
aantal tips te geven met betrekking tot het
invoeren van een zorgsysteem. Suggesties
die voortkomen uit ervaringen bij andere
branches, de ervaringen bij de pilotbedrijven en bij het invoeren van
kwaliteitszorg bij de waterleidinglaboratoria. Onderstaand zijn een aantal
tips op een rijtje gezet. Dit is slechts
een greep uit velen.
Invoering van een zorgsysteem staat of
valt met:
- de onontbeerlijke actieve steun van het
management, dat er zelf warm voor loopt;
- het voorbeeld-gedrag van het management. Ook de directie zal een veiligheidshelm op moeten zetten bij een bezoek aan
het in aanbouw zijnde pompstation;
- het scheppen van ruimte (tijd) voor het
werken aan milieu-of kwaliteitszorg. Het
opzetten en invoeren van een zorgsysteem

vraagt de nodige tijd en kan er niet zonder
meer bijgedaan worden;
- het besef dat het om een aantal grote en
duizend kleine dingen gaat. Het spreekwoord 'Wie het kleine niet eert, is het
grote niet weert', is hier zonder meer van
toepassing.
- een projectmatige aanpak. Dit betekent:
1. een projectleider (milieuzorg- en/of
kwaliteitszorgfunctionaris) aanstellen;
2. een beleidsnota opstellen;
3. het vaststellen en analyseren van de
nulsituatie;
4. het opstellen van een plan (wat,
waarmee en hoe);
5. er voor zorg dragen dat voortgang
gerealiseerd wordt. Dat betekent dat
knopen doorgehakt moeten worden en in
overleg keuzes gemaakt moeten worden.
Het opzetten en invoeren van een zorgsysteem vergt enkele jaren. Om te voorkomen dat het enthousiasme en de
aandacht in die periode verslappen, zullen
mijlpalen geïdentificeerd moeten worden.
Iedereen moet het idee hebben dat het
doel stapje voor stapje dichterbij komt.
Als het zorgsysteem daadwerkelijk
functioneert, dan is niet alleen het milieu
en/of de kwaliteit daarmee gediend maar
ook het bedrijf zelf. Dit zowel op directe
als op indirecte wijze: ook bij de overheid,
de politiek en verbruikers zal hierbij
respect afgedwongen worden.
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BKH actief in Hongarije
In het kader van het omvangrijke EEG
hulpprogramma PHARE (Poland,
Hungary, Aid, Reconstruction, Economy)
is BKH Adviesbureau als milieu-expert
van Nethconsult geselecteerd voor een
omvangrijk project in Hongarije.

Het project omvat de inventarisatie van
bodemverontreinigingslokaties die een
bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening en een risicobeoordeling voor
die lokaties.
Het project wordt uitgevoerd met een
4-tal Hongaarse subcontractors die zorg
dragen voor een uitgebreid archiefonderzoek, analyse van luchtfoto's,
lokatiebezoeken, interviews en verzameling van geohydrologische gegevens
voor de drinkwatervoorzieningsgebieden.
De gegevens zullen worden verwerkt met
het Geografisch Informatie Systeem
Genamap. Hiertoe heeft BKH in samenwerking met CSO een training verzorgd
voor een drietal Hongaarse experts.
De risicobeoordeling die uiteindelijk moet
leiden tot een prioriteitenstelling zal
geheel in Hongarije onder leiding van
BKH-deskundigen worden uitgevoerd.
Voor enkele lokaties zullen tevens globale
saneringsplannen worden uitgewerkt.
Het project is in januari gestart en loopt
tot het einde van het jaar. Voor nadere
informatie kan men contact opnemen met
de heer drs.J. Blok, hoofd sector Bodem
en Afvalstoffen, BKH Adviesbureau,
Poortweg 10, 2600 GB Delft.
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