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Het projectplan als eerste aanzet voor het zorgsysteem voor
waterleidingbedrijven
1. Inleiding
De VEWIN heeft eind 1990 een project
geformuleerd om Kwaliteitszorg en
Milieuzorg binnen de bedrijfstak te
introduceren. In de loop van 1991 is op
verzoek van de VEWIN in aanvulling op
dit project een plan van aanpak opgesteld
om het werken vanuit de gedachte van
een integraal zorgsysteem binnen de
bedrijfstak verder vorm te geven.
Gekozen werd voor nadruk op de in-valshoek milieu: het milieuzorgsysteem.
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Die keuze kwam voort uit de binnen de
bedrijfstak gevoelde behoefte, zoals ook
verwoord in het VEWIN-Milieuplan, maar
ook uit de wens van de overheid dat
waterleidingbedrijven in 1995 over een
milieuzorgsysteem beschikken. Het plan
van aanpak voorziet naast het ontwikkelen
van een handboek Milieuzorg Waterleidingbedrijven en verschillende op de
problematiek van de bedrijfstak toegesneden cursussen, in ruime mate in
voorlichtings- en promotie-activiteiten om
de aanwezige belangstelling in de
bedrijfstak voor zorgsystemen verder tot
ontwikkeling te brengen. Hiermee groeide
het geheel uit tot een omvangrijk project.
Het project heeft de naam 'Kwaliteitszorg
en Milieuzorg' gekregen.
Gezien het grote aantal gedefinieerde
projectopbrengsten is het totale project
verdeeld over een aantal deelprojecten.
De organisatiestructuur is weergegeven in
aft. 1.
De serie artikelen die onder de kop
Kwaliteitszorg enMilieuzorg Waterin H 2 0
zal worden gepubliceerd, is opgesteld
door de projectgroep Kwaliteitssystemen.
De artikelen zullen de ervaringen weergeven die zijn opgedaan bij de Pilotbedrijven met de opzet en implementatie
van het zorgsysteem.
Het eerste artikel in deze serie verscheen

Samenvatting
Alvorens een waterleidingbedrijf een besluit neemt tot opzet en implementatie
van een zorgsysteem is het raadzaam dit traject op een planmatige manier te
doorlopen. Een projectplan is daarvoor de eerste aanzet. Elementen die aan bod
kunnen komen in een projectplan zijn een situatiebeschrijving, het doel, de
activiteitenstructuur en een aantal beheersingselelementen die geformuleerd
moeten worden voor beheersing van het project zoals Kwaliteit, Tijd, Geld en
Projectorganisatie.
Op basis van het geformuleerde projectplan kan de directie een besluit nemen
voor opzet en implementatie van een zorgsysteem.
Belangrijk is dat de systematiek voor de uitvoering van het project eenduidig
vastgesteld wordt binnen de organisatie. Hiervoor zijn meerdere technieken
voorhanden zoals die van Kepner-Tregoe en Twijnstra Gudde.
Dit is de tweede publikatie in het kader van het deelproject Kwaliteitszorg en
Milieuzorg Water. Dit deelproject is een onderdeel van het door KIWA in
opdracht van de VEWIN geformuleerde project Kwaliteits- en Milieuzorg dat de
introductie beoogt van Kwaliteitszorg en Milieuzorg binnen de bedrijfstak. Deze
publikatie is één van de reeks publikaties die zal verschijnen in H 2 0 over de
voortgang van het deelproject en geeft een beeld van de ervaringen die tot dusver
zijn opgedaan bij de Pilot-bedrijven, NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH)
en de NV Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM), met de implementatie
van een zorgsysteem bij een waterleidingbedrijf.

volgartikelen over projectstart, systeemopzet, opzet hoofdproces en inrichting
deelprocessen.

in H 2 0 nr. 21/91 en behandelde de
resultaten van de enquête Kwaliteits- en
Milieuzorg onder waterleidingbedrijven.
Daarmee is in feite de nulsituatie bij de
waterleidingbedrijven, inclusief de twee
Pilot-bedrijven, vastgesteld.
Bijgaand artikel beschrijft een essentieel
onderdeel van het proces van opzet en
implementatie: het projectplan.
Op stapel staan in ieder geval nog ver-

2. Initiatieffase
Voordat het besluit wordt genomen een
zorgsysteem op te zetten, is een beoordeling van de situatie waarin de organisatie zich op dit moment bevindt op zijn
plaats. Inventariseer alle mogelijke interne
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Depompstations Brake!(linksenBergambacht van hetD/.H,waarhetkwaliteitsonderzoek van hetbedrijfis begonnen

en externe factoren die aanleiding geven
tot de start van het project. Neem in de
beoordeling de bedreigingen en de kansen
voor het bedrijf mee, zoals: is het bedrijf
'rijp' genoeg voor introductie van een
zorgsysteem en is de organisatie
voldoende in rust?
Aan de hand van deze beoordeling kan
een besluit genomen worden voor het
opstellen van een projectplan 'Integraal
Zorgsysteem'.
Voor DZH was het besluit zich te melden
als Pilotbedrijf het gevolg van een logische
interne ontwikkeling.
Al vele jaren wordt bij dit bedrijf de
uiterste zorg besteed aan de produktie en
distributie van drinkwater, en aan het
goede beheer van de duinen.
Hoewel de gevolgde procedures in de
loop der jaren zijn aangepast aan de
veranderde (maatschappelijke) omstandigheden gaven zowel de komst van het
VEWIN-Milieuplan als de aanstaande
fusie met een waterbedrijf en de toekomstige veranderingen in de produktie-

en zuiveringsmethoden (Duinwater Plus),
de directie aanleiding te besluiten om alle
procedures in het bedrijf opnieuw kritisch
te bezien en integraal - waar mogelijk - te
stroomlijnen.
Hierin ligt dan ook de reden waarom het
DZH zich heeft aangemeld als pilotbedrijf in het VEWIN-project 'Kwaliteitsen Milieuzorg'.
Inmiddels werd eind '91 voor de laboratorium-activiteiten de STERLABerkenning verkregen.
Voor T W M was de aanmelding een
gevolg van de omstandigheid dat men al
actief was met het opzetten van een eigen
Kwaliteitssysteem naar aanleiding van een
in 1989 gehouden proefbeoordeling in
opdracht van de Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne.
Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit
van het totale proces van bron tot klant bij
de T W M ruischoots voldoet aan de
gestelde normen, maar dat weinig van de
hierbij aangewende procedures en/of
werkmethoden schriftelijk zijn vastgelegd.

Voor decoördinatie vandewerkzaamheden ter realisatie vande projectopbrengsten vanhet
deelproject Kwaliteitszorg Milieuzorg Water isde projectgroep 'Kwaliteitssystemen' ingesteld.
Voor hetdeelproject zijndevolgende projectopbrengsten geformuleerd:
- eenopde bedrijfstak toegesneden richtlijn alstoelichting opde NEN-ISO9001;
- eenstappenplan mettoelichting omtoteen kwaliteitssysteem te komen,waarin het milieuelement,ARBOen hetveiligheidsaspect eenduidelijke plaatshebben;
- eenModel-Kwaliteitshandboek, waarin hetmilieu-element inpasbaar is;
- dekwaliteitszorg systematiek indebedrijfstak geïntroduceerd.
Aande projectgroep 'Kwaliteitssystemen' nemen detwee projectleiders vandePilot-bedrijven,
NVDuinwaterbedrijf Zuid-Holland en NVTilburgsche Waterleidingmaatschappij deel.Debelangrijkste opbrengst voor dePilot-bedrijven zelf iseenvolledig geïmplementeerd zorgsysteem
waarvan Kwaliteitszorg en Milieuzorg onderdeel uitmaken.
Doordatde projectopbrengsten vanhetDeelproject Handboek Milieuzorg uiteraard een aantal
raakvlakken heeft metdeopbrengsten van het Deelproject Kwaliteitszorg Milieuzorg Water
(KZW),neemt eenaantal projectgroepleden van'Kwaliteitssystemen' deelaanhet Deelproject
'Handboek Milieuzorg'.

(Bron:Flying Camera -Eindhoven)

Hierin kan worden voorzien door het
opzetten van een Kwaliteitssysteem. Bij de
uitwerking van het systeem zijn vanaf het
begin de raakvlakken met milieu en
veiligheid meegenomen. Aanmelding voor
het VEWIN-project was dan ook een
logische stap.
Bovendien werd daarmee de inbreng van
twee typen bedrijven, een grondwaterbedrijf en een oppervlaktewaterbedrijf,
verzekerd.
3. Waarom projectmatig werken?
Het opzetten en implementeren van een
Kwaliteits-en milieuzorgsysteem in de
bedrijfsvoering is zo ingewikkeld (multidisciplinair) voor de gehele organisatie en
kostbaar dat projectmatig werken noodzakelijk is.
Daarmee wordt een fasering van de
activiteiten bevorderd, en wordt een
situatie gecreëerd waarin duidelijk sprake
is van een opdrachtgever en een
opdrachtnemer waardoor het project ten
opzichte van niet-projectmatig werken
(opdrachten/taken/activiteiten/klussen)
beter wordt beheerst. Verder wordt in
tegenstelling tot een ad-hocaanpak waarbij
geïmproviseerd wordt, samenwerking
gestructureerd en wordt bewust gekozen
voor een projectaanpak waardoor volledige 'commitment' wordt verkregen; met
dit laatste wordt voorkomen dat medewerkers niet willen meedoen of niet (echt)
een zorgsysteem willen hebben.
4. Het projectplan
De elementen die een onderdeel kunnen
vormen van het projectplan zijn verdeeld
in elementen van algemene aard en de
zogenaamde beheerselementen.
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Elementen van algemene aard
4.1. Situatie
Geef een korte samenvatting van de
huidige situatie die aanleiding geeft tot het
projectplan, zie ook paragraaf 2.
4.2 Doel
Geef aan welke projectopbrengsten
gerealiseerd moeten worden.
In dit geval kunnen twee wegen worden
bewandeld: een Kwaliteitssysteem dat
voldoet aan de eisen van NEN-ISO 9001
of een Integraal Zorgsysteem waarin
Kwaliteit, Milieu, ARBO en Veiligheid een
plaats hebben. In het eerste geval worden
niet alle processen door het project onder
de loep genomen; wordt gekozen het
zorgsysteem dan moeten alle bedrijfsprocessen in beeld gebracht worden. In
paragraaf 4.4 wordt toegelicht waarom de
Pilot-bedrijven voor een integraal zorgsysteem hebben gekozen.
4.3 Activiteitenstructuur
De activiteitenstructuur is een opsomming
van werkzaamheden die uitgevoerd
moeten worden voor het realiseren van de
projectopbrengsten, het doel zoals dat
omschreven is onder 4.2 'Doel'. De activiteiten (taken) moeten zodanig
omschreven worden dat deze gedelegeerd
kunnen worden aan een groep of aan een
persoon.
De volgende activiteiten komen aan bod
bij de opzet en implementatie van een
geïntegreerd Kwaliteits- en Milieuzorgsysteem; een aantal van deze taken zullen
nog in publikaties aan de orde komen:
- bekendmaking besluit
Wanneer de directie van het bedrijf zijn
goedkeuring verleent aan de uitvoering
van het projectplan, zal dit aan het voltallige personeel bekend gemaakt moeten
worden.
Daarnaast is het raadzaam het kader van
het bedrijf apart te informeren over hun
bijdrage aan dit project; het project vraagt
immers een bijdrage in tijd van iedere
afdeling. Ervaring van de Pilots leert dat
de projectleider hierdoor minder tijd
nodig heeft voor de acceptatie van het
project op afdelingshoofd-niveau.
- inrichting van deprojectorganisatie
Denk hierbij aan bedrijfs-interne stuurgroepen, werkgroepen en de projectleider
zelf. Naast deze projectgebonden
elementen is het belangrijk in de organisatie een plaats in te ruimen voor een
stafafdeling Kwaliteits- en Milieuzorg.
Bedenk hierbij wel dat bij voorkeur iedere
medewerker bij de opzet van het zorgsysteem ingezet zal moeten worden.
Zie ook 4.7.
- opzet Hoofdprocesen Organogram
Breng het primaire proces van het bedrijf

in beeld, van bron tot klant, benoem de
ondersteunende afdelingen en processen
en leg de organisatiestructuur vast in een
schema. Beide documenten zullen ook
getoond kunnen worden bij de bedrijfsconferentie.
- bedrijfsconferentie
De zogenaamde 'kick-off bijeenkomst van
het project, waarbij het projectplan kan
worden toegelicht. Elementen die aan bod
komen: intentieverklaring directie,
projectopzet, toelichting op de begrippen
Kwaliteit en Milieu.
- inrichtingSysteem
Bepaal de opzet van het zorgsysteem; het
systeem krijgt drie niveaus onderverdeeld
in Beleid (1), Procedures (2) en
(Werk)instructies (3).
- inrichting Deelprocessen (niveau 2)
Verdeling van het hoofdproces in deelprocessen en specificatie van deze
processen naar activiteiten en beslissingspunten.
- inrichting Werkinstructies (niveau 3)
Beschrijving van activiteiten vanwege
importantie of behoefte aan omschrijving.
- vergaderingen van Stuurgroep en
Werkgroep
Bespreking projectvoortgang en opzet van
deelprocessen en werkinstructies.
- toetsingaan NEN-ISO 9001 en VEWIN
handboek Milieuzorg (in opzet)
Wanneer de beschreven processen niet
voldoen aan de gestelde eisen zal er een
verbetertraject ingezet moeten worden.
- vaststellenvan deproceduresen werkinstructies
Vaststelling door daartoe bevoegde
personen.
- implementatie van het systeemin de
organisatie
Verspreiding van de vastgestelde
documenten en toelichting op de inhoud.
- opstellen van het kwaliteitshandboek
(niveau 1)
Een weergave van WAT er geregeld is
aan Kwaliteits- en Milieuzorg binnen de
organisatie.
- interne audits
Uitvoering van interne audits door
organisatie-eigen medewerkers.
- bijstellen systeem
Aan de hand van de interne audits
kunnen corrigerende acties noodzakelijk
zijn voor aanpassing van het zorgsysteem.
- aanvraag Kwaliteitssysteem-certificaat
Externe audit door een certificerende
instantie, bijvoorbeeld KIWA Certificatie
en Keuringen.
Het verdient geen aanbeveling ieder
aspect op het moment van het opstellen
van het projectplan al in detail uit te
werken; de invulling kan gebeuren vooraf
aan het moment dat met deze activiteiten
gestart wordt.

Dewatertoren van de Tüburgscke
Waterleiding-Maatschappij.

Beheerselementen
Formulering van deze elementen draagt
ertoe bij dat het projectresultaat en het
projectwerk gedurende het traject
beheersbaar blijven, met andere woorden
deze elementen geven de randvoorwaarden die gesteld worden aan de uitvoering
en het resultaat van het project.
4.4. Kwaliteitsbeheersing
Kwaliteitsbeheersing moet er voor zorgen
dat het projectresultaat goed genoeg is, dat
wil zeggen, dat het voldoet aan de
(kwaliteits)eisen binnen de marges, dat
tussenresultaten aan die eisen getoetst
worden en dat de daarvoor benodigde
middelen beschikbaar zijn.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de
normstelling zoals deze onder meer kan
worden vertaald in randvoorwaarden,
functionele en operationele eisen en
ontwerpbeperkingen.
Zo moet het voor het bedrijf heel duidelijk
zijn WAT certificeerbaar moet zijn volgens
ISO 9001. Gezien de projectopbrengsten
van de projectgroep 'Kwaliteitssystemen'
wordt zowel bij DZH als bij T W M de
gehele organisatie in het zorgsysteem
opgenomen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt naar afdeling, wel in prioriteit
van behandeling. Zo wordt bij DZH van
de drie districten (distributie drinkwater)
op dit moment één district in beeld
gebracht, de overige volgen in een later
stadium.
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De volgende grondslagen worden gehanteerd voor de opbouw van het systeem:
- NEN-ISO9001
- VEWIN Aanbevelingen
- VEWIN Handboek Milieuzorg (in
voorbereiding)
- Waterleidingbesluit.
Als toets wordt de genoemde op de
bedrijfstak toegesneden Richtlijn op basis
van de NEN-ISO 9001 gehanteerd.
Een randvoorwaarde voor het bedrijf kan
zijn dat het zorgsysteem niet storend
conflicteert met bijvoorbeeld afdelingsbeschrijvingen en bedrijfsvoorschriften.
4.5. Tijdbeheersing
Tijdbeheersing is van belang om ervoor te
zorgen dat het projectresultaat er op tijd is
en dat de projectactiviteiten worden uitgevoerd volgens de tijdplanning door de
toegewezen mensen en middelen.
De belangrijkste objecten van de tijdbeheersing zijn: activiteiten, relaties tussen
de activiteiten, capaciteitsbeslag en doorlooptijden van het totale project en onderdelen van het project. Bij het KZW-project
gebeurt de invulling globaal door KIWA.
De praktische en meer gedetailleerde
invulling werd door de Pilot-bedrijven zelf
bepaald.
Zo zal het ontwikkelen en implementeren
van een zorgsysteem voor een groot
waterleidingbedrijf veel inzet vergen zeker
als het meerdere hoofdtaken kent, zoals
het produceren van drinkwater en het
beheren van het waterwingebied. Een
belangrijke taak van de projectleider van
het Pilotbedrijf DZH is dan ook het
verstrekken van methodieken aan
(hoofd)afdelingschefs en medewerkers
die nodig zijn voor het opzetten van het
zorgsysteem en hen ermee vertrouwd te
maken. Naast het voordeel van het
verdelen van de grote hoeveelheid
gewenste tijd over de gehele organisatie
heeft dit ook het gunstige effect dat de
invulling van het kwaliteitssysteem
'bottom up' geschiedt en ook kwalitatief
gedragen wordt door de mensen die
ermee zullen werken. Het is moeilijk
precies aan te geven hoeveel tijd dit van
de betrokkenen vraagt; globaal kan
worden gerekend op ca. 10 % van de
werktijd van afdelingswerkgroep (en)
gedurende de periode dat een desbetreffende afdeling in beeld gebracht wordt.
Een deel van de tijd van de projectleider
moet door hem flexibel ingedeeld kunnen
worden om kwantitatief nog onbekende
bijdragen te kunnen leveren aan de
bedrijfs-interne stuur- en projectgroepen
waaraan hij als voorzitter of als lid deelneemt. Daarnaast heeft de projectleider
tijd nodig voor het reageren op vragen uit
de organisatie, zoals extra toelichtingen op
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het project en op praktische zaken en het
implementeren daarvan.
4.6. Geldbehecrsing
Geldbeheersing is van belang om ervoor
zorg te dragen dat het project rendabel is,
dat de kosten van de projectactiviteiten
binnen het budget blijven en dat de
geplande opbrengsten van het projectresultaat tot stand (kunnen) komen.
Objecten van geldbeheersing zijn kosten
en opbrengsten. Bij de kosten gaat het
vooral om manuren, materiaal en opleidingen. Bijvoorbeeld de manuren van
een full-time projectleider op academisch
werk- en denkniveau en 1medewerker op
HBO-niveau voor twee dagen per week.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de
opengevallen werkzaamheden van deze
medewerkers door invulling van de
vrijgekomen vacatures opgevangen wordt
en/of het werk uitbesteed wordt aan
derden. Aan hardware, zoals een (portable)
personal computer en bijbehorende
software om processtroomschema's in
beeld te brengen en voor projectplanning
kunnen de kosten begroot worden op
ca. f20.000,-; aan het bezoeken van
opleidingen, workshops e.a. ca. f 10.000,-.
Rekening moet verder gehouden worden
met kosten die voortvloeien uit de
implementaties van verbeteringen in de
bedrijfsvoering. Met name geldt dit voor
de milieucomponent van de kwaliteitszorg,
zoals het gescheiden inzamelen en
afvoeren van klein chemisch afval. Deze
kosten vallen uiteraard niet onder de
projectkosten maar er zullen (milieu)werkordernummers voor de desbetreffende verantwoordelijke (hoofd)afdelingen moeten worden gemaakt met
een volgens een verdeelsleutel toegekend
budget.
Daarnaast is het noodzakelijk geld te
reserveren voor bedrijfsinterne
communicatie, zoals nieuwsbrieven e.d. en
de tijd die medewerkers van de organisatie besteden aan de opbouw van het
systeem.
4.7. Projectbeheersing
Waarom het projectmatig werken de
voorkeur verdient, is al beschreven onder
paragraaf 3. Daarnaast had KIWA al in de
brochure 'Kwaliteits- en Milieuzorg
Water' een aantal criteria gegeven voor de
te benoemen projectleider van de pilotbedrijven, zodat al indirect werd gestuurd
naar een projectorganisatie. De Pilotbedrijven onderstrepen dit uitgangspunt
volkomen; alleen een projectmatige
aanpak kan zorgen voor een succesvol
verloop van de implementatie van het
zorgsysteem.

Het is dus noodzakelijk een projectleider
aan te wijzen voor een dergelijk omvangrijke operatie. Bij beide bedrijven is een
full-time projectleider aangewezen.
Daarnaast krijgt deze dan ook bij beide
pilots ondersteuning van een assistent en
een secretariaat. Belangrijk is dat deze
functionarissen van hun dagelijks werk
werden onttrokken, zodat de directie een
besluit moest nemen over de ontstane
'vacatures'. Naast de personele kosten
voor het project, dient men dus ook
rekening te houden met de tijd en kosten
voor het eventueel aantrekken van
vervangers voor de vorige functies.
Het verdient aanbeveling het beheer van
het Kwaliteits- en Milieuzorgsysteem toe
te wijzen aan de stafafdeling Kwaliteitszorg en Milieuzorg direct geplaatst onder
de directie. Wanneer een dergelijk
systeem geïmplementeerd is in de organisatie zal immers onderhoud van het
systeem noodzakelijk zijn. Het is dus ook
belangrijk om de taken van deze afdeling
te definiëren en door de directie te laten
fiatteren. Bovendien is dit een belangrijk
signaal naar de organisatie dat Kwaliteitszorg en Milieuzorg serieus genomen
worden.
Voor de begeleiding en de uitvoering van
het invoeringsproces zullen een bedrijfsinterne Stuurgroep en werkgroepen
ingesteld moeten worden. Bij de Pilotbedrijven is de Stuurgroep een onderdeel
van regulier overleg; wel zijn er werkgroepen ingesteld die de procedures en
werkinstructies opstellen. De wijze waarop
de beoordeling en validatie plaatsvindt
moet nader ingevuld worden. Ook de
taakstelling van de Stuurgroep en de
werkgroepen zal dus vastgesteld moeten
worden.
Een element dat zeer belangrijk is voor
het verkrijgen van draagvlak voor het
systeem, is het aspect communicatie.
De volgende middelen dienen overwogen
te worden:
- een intentieverklaring van de directie
gericht aan alle personeelsleden, met een
omschrijving van de doelstellingen;
- een bedrijfsconferentie, bestemd als
'kick-off bijeenkomst voor het project; de
doelgroep voor een dergelijke bijeenkomst
is afhankelijk van de grootte van de
organisatie. Bij een aantal van meer dan
50 personen ontstaat de kans dat het
aanwezige personeel de indruk krijgt dat
de boodschap voor de buurman is
bestemd en niet voor henzelf. Vergeet niet
de Ondernemingsraad hierin te betrekken;
- bijeenkomsten op afdelingsniveau,
waarbij de inhoud is toegespitst op de
taken van die afdeling;
- geregelde info door bijvoorbeeld
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nieuwsbulletins voorzien van het projectlogo of een 'slogan'.
4.8. Informatiebeheersing
Doel van dit beheersingsaspect is dat het
projectresultaat eenduidig is vastgelegd en
is goedgekeurd; dat de projectinformatie
die is vastgesteld in documenten wordt
geïdentificeerd, geregistreerd en bewaakt.
Concreet betekent dit voor een implementatie-traject dat voor de vast te stellen
documenten, Kwaliteitshandboek, Procedures en werkinstructies de volgende
aspecten nader ingevuld moeten worden:
* identificatie:
- bepaal codering en inhoudsopgave
- bepaal de vormgeving
* registratie:
- wie stelt op
- wie adviseert
- wie beoordeelt
- wie verstuurt
- wie ontvangt
- wie archiveert
* bewaking:
- wie geeft vrij volgens welke procedure
- wie mag wijzigen, volgens welke
procedure.
Beide pilots hebben van KIWA voorstellen ontvangen voor de indeling van het
systeem en de indeling van de documenten; beide pilots hebben deze voorstellen
als voorbeeld gehanteerd voor de
documenten die zij zelf hebben opgesteld.
In volgende publikaties zal hierop nader
worden ingegaan.

Voor beide pilot-bedrijven was de beslissing tot invoering van een zorgsysteem
al genomen voordat de VEWIN het
initiatief nam voor een bedrijfstak-gerichte
aanpak. Pij beide bedrijven lagen hieraan
interne en externe redenen ten grondslag,
waarbij voor beide pilots overigens de
interne reden meer de nadruk had dan de
externe.
In de komende publikaties wordt de
bedrijfstak op de hoogte gehouden van de
vorderingen van het project.

Drs G.J. van Nuland volgt
ir.J.J. M. van der Horst
op als directeur WNWB
Per 1oktober a.s. staat een nieuwe
directeur aan het roer van de
NV Waterleiding Maatschappij 'NoordWest-Brabant'.
De aandeelhoudersvergadering van de
WNWB ging half
april akkoord met de
benoeming van de

É

heer drs. G. J. van
Nuland. Hij volgt de

Rotterdamse burgemeester dr. A. Peper
op 14 april op het Rotterdamse stadhuis
een samenwerkingsovereenkomst
getekend voor het plan van aanpak van
het project Samen naar Schone Baggerspecie (SSB).
Doel hiervan is binnen 10 à 15jaar de
kwaliteit van de waterbodem te verbeteren. Hiervoor moeten de lozingen van
- en morsingen met - verontreinigde
stoffen met 70-90% worden verminderd.
Juridische vorm
Rijkswaterstaat en de gemeente
Rotterdam hebben ieder hun eigen
instrumenten (bijv. Wet verontreiniging
oppervlaktewater en havenverordening)
om het project uit te voeren. Deze
instrumenten worden optimaal ingezet.
In het plan van aanpak is opgenomen dat
in overleg met lozers in de haven van
Rotterdam moet worden nagegaan hoe
de noodzakelijke reducties gerealiseerd
kunnen worden. Welke vorm de
afspraken tussen het bedrijfsleven en de
overheid krijgen, wordt nog nader vastgesteld.
Gesprekken met de industrieën en met
relevante maatschappelijke instellingen en
overheden zijn al gevoerd. De reducties
die volgens het Rijn Aktieplan (RAP), het
Noordzee Aktieplan (NAP) en de Nota
Waterhuishouding moeten worden
bereikt, passen in het plan van aanpak van
SSB.
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5. Slotopmerkingen
Tot zover de aspecten die in overweging
genomen kunnen worden bij het opstellen
van een projectplan voor het nemen van
een afgewogen besluit voor introductie
van een Integraal Zorgsysteem. Voordat
een waterleidingbedrijf met een dergelijk
project aanvangt, zal het bedrijf zich goed
moeten realiseren wat dit inhoudt en
welke randvoorwaarden gesteld moeten
worden aan de uitvoering van dit project.
Een goede voorbereiding verhoogt echter
de kans van slagen aanzienlijk.
Uiteindelijk zal de directie een besluit
moeten nemen over de start van het
project; een hulpmiddel daartoe is de
besluitvormingsanalyse.
Kenmerkende elementen zijn:
- omschrijf de beslissing ('starten wij met
het Project 'Integraal Zorgsysteem', zoals
omschreven in het Projectplan ?')
- stel criteria vast; verdeel deze in eisen
en wensen;
- evalueer alternatieven t.o.v. eisen en
wensen;
- beoordeel nadelige gevolgen;
- neem besluit.
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I der Horst op, die na
I een dienstverband
I van ruim 30 jaar
gebruik maakt van de

VUT-regeling.
De heer Van Nuland (36) is momenteel
als adjunct-directeur werkzaam bij het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).
De nieuwe directeur van de WNWB
studeerde biologie en volgde een aantal
managementopleidingen. Na zijn studie
vervulde hij diverse beleids- en
managementfuncties in met name de
'water'sector, waaronder de functie van
Hoofd van het Bureau Waterkwaliteit bij
de Provincie Noord-Holland en vervolgens Hoofd Oppervlaktewater bij dezelfde
werkgever.
De heer Van Nuland treedt op
1 september, een maand voor het vertrek
van de heer Van der Horst, in dienst van
de
Waterbodemverontreiniging
waterleidingmaatschappij in verband
met
de overdracht
van de werkzaamin regio
Rijnmond
aangepakt
heden.
De waterbodem in het Rijnmondgebied
moet schoner worden. Om dit te bewerkstelligen hebben minister van Verkeer en
Waterstaat J. R. H. Maij-Weggen en de

Maatregelen
Op korte termijn worden nog meer maatregelen genomen in het kader van SSB.
Zo zal het Waalhavengebied op een rioolzuiveringsinstallatie worden aangesloten.
Voor het Botlekgebied worden bestaande
plannen verder uitgewerkt. Voor Europoort en de Maasvlakte moet een onderzoek komen naar de noodzaak van een
zuiveringsinstallatie. Bovendien zal de
gemeente nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het Rotterdamse havengebied
toetsen op hun consequenties voor de
verontreiniging van het water en de
waterbodem.
Verontreinigd baggerslib
Bij het op diepte houden van de haven
van Rotterdam verwijderen baggerschepen jaarlijks ongeveer 23 miljoen m 3
baggerslib. Hiervan is circa 10 miljoen m 3
zo verontreinigd dat dit in speciale depots
geborgen moet worden; in de Slufter een grootschalig depot voor matig tot
ernstig verontreinigd slib - en in de
Papegaaiebek voor zwaar verontreinigde
bagger- en saneringsspecie.

