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Voordracht uit de 37c vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van winningen zuivering', gehouden op 10en 11januari 1985 aan de TH Delft.

Boodschap
Dit verhaal wijst op het belang van het
uittillen van de kwaliteitszorg uit de
laboratoriumsfeer naar alle geledingen van
het waterleidingbedrijf. Taak en plaats van
het laboratorium in het bedrijf moeten
zodanig zijn, dat het laboratorium de centrale
rol vervult in het bevorderen van dit proces.
Inleiding
Een produktiesvsteem isniet compleet
zonder kwaliteitscontrole. Vroeger was die
kwaliteitscontrole een eindcontrole. Voldeed
het produkt aan de specificaties dan was het
goed, zo niet, dan was er sprake van uitval.

DRS. O. I. SNOEK
Gemeentewaterleidingen
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Om concurrerend te kunnen werken ishet
nodig dat de uitval zo klein mogelijk is.
Om de uitval zo klein mogelijk te houden
moet men in het gehele produktiesysteem
een samenstel van maatregelen nemen die
allemaal gericht zijn op het laag houden van
de uitval. Dit samenstel van maatregelen
wordt aangeduid met verschillende namen:
kwaliteitssysteem, quality assurance system,
kwaliteitsmanagement en Good Manufacturing Practice (GMP).
In de gehele wereld isde invoering van
kwaliteitssystemen in volle gang.
De beheerder van een produktiesysteem. of
dit nu een directeur van een waterleidingbedrijf, een levensmiddelenbedrijf of een
ziekenhuis is, moet onvermijdelijk een
kwaliteitssysteem invoeren. Dit komt omdat
de introductie van een dergelijk systeem in
het ene bedrijf met zich meebrengt dat de
toeleverende bedrijven ook een kwaliteitssysteem moeten introduceren.
Stel: een levensmiddelenbedrijf. bijvoorbeeld een vleeswarenfabriek, introduceert
een kwaliteitssysteem (wellicht op eigen
initiatief, maar meestal omdat men er
bijvoorbeeld in verband met exportleveranties toe wordt gedwongen). Eén van
de aspecten bijde bereidingvanvleeswaren is
het drinkwater. De afnemer van de vleeswaren, bijvoorbeeld het Amerikaanse leger
in Duitsland kan via het in elkaar haken van
de kwaliteitssvstemen eisen stellen aan het
toeleverende waterleidingbedrijf. Wat isde
kwaliteit van het drinkwater? Wat vooreen
* Het laboratorium isde fysieke behuizing van een
werkplaats waar analvses worden uitgevoerd.
Met 'het laboratorium' wordt in dit artikel bedoeld de
organisatorische eenheid binnen een waterleidingbedrijf
die de waterkwaliteitsbewaking tot taak heeft en die beter
tie afdeling waterkwaliteitsbewaking kan worden genoemd.

soort bedrijf maakt het drinkwater? Werkt
men bij dit drinkwaterbedrijf volgens de
regels van de GMP?
Voor de directeur van een waterleidingbedrijf isdit een nieuw aspect. Vroeger had
deze slechts te maken met de gebruikers van
het drinkwater. Door de invoering van
kwaliteitssystemen heeft hij thans ook te
maken met de afnemers van de gebruikers
van het drinkwater. Hadden de gebruikers
van het drinkwater meestal geen keus, de
afnemers van de gebruikers van het
drinkwater hebben deze keus vaak wel.
De Nederlandse economie issterk gebaat bij
de invoer van kwaliteitssystemen, en via de
dagbladpers heeft ueind 1984kennis kunnen
nemen van een advertentiecampagne van het
ministerie van Economische Zaken om het
kwaliteitsbesef bij produktiebedrijven te
bevorderen. Economische Zaken geeft in dit
verband een zeer lezenswaardige brochure
uit: 'Een nieuwe manier van denken en doen
om uw bedrijfsresultaten teverbeteren', dieu
gratis kunt bestellen (070 -796325of7963
48) en waarvan kennisname bijzonder warm
wordt aanbevolen.
Voornoemde campagne iseen goede zaak,
omdat in Nederland tot voor kort het
curatieve kwaliteitsdenken de boventoon
voerde (de kwaliteit voldoet toch aan de
gestelde normen?). Dit kwam waarschijnlijk
omdat men in Nederland gewend wasom in
streng gescheiden compartimenten te denken
en te werken, naast en soms langs elkaar.
Zo had het in Nederland kunnen gebeuren
dat er een elektrische boiler op de markt
kwam met een KEMA-keur voor de elektrische veiligheid eneen KIWA-keurvoorde
mechanische veiligheid, maar dat deze boiler
lauw water vandodelijke kwaliteit gaf, omdat
Afb. I - Het effect van kwaliteitsbeheersing inhet verloop van

in het binnenwerk van de boilercadmium was
verwerkt.
Hoe goed op zichzelf ook, de verschillende
keuren moeten door middel van een
kwaliteitssysteem zodanig zijn geïntegreerd
dat het eindprodukt, bijvoorbeeld een
elektrische boiler, van goede kwaliteit is,met
andere woorden opzoeconomisch mogelijke
manier warm water levert van drinkwaterkwaliteit. Om dit te bereiken ishet nodig dat
de wanden tussen de verschillende
keuringscompartimenten worden doorbroken en het kwaliteitsdenken naast een
verticale dimensie ook een horizontale
dimensie krijgt.
A. De taak van het laboratorium
Eén van de doelstellingen van een waterleidingbedrijf is kwaliteit. De kwaliteit van
een produkt geeft aan inhoeverrevereisteen
gewenste eigenschappen aanwezig zijn, en
ongewenste eigenschappen afwezig zijn.
Kwaliteit isde mate waarin een produkt
voldoet aan de eisen die zijn gesteld door het
gebruiksdoel [ I): zie afb. 1.
Voor de beheersing van de kwaliteit ishet
nodig dat men beschikt over kwaliteitsinformatie en over het verstand, het
vermogen en de wil om deze kwaliteitsinformatie te vertalen in sturingsimpulsen.
Het volgende schema geeft het proces van de
kwaliteitsbeheersing van een produktiebedrijf weer (afb. 2):
Eén van de hoofdtaken vanhet laboratorium
is het verschaffen van de voor de sturing
noodzakelijke kwaliteitsinformatie. Bij deze
sturing denken wij natuurlijk in de eerste
plaats aan de sturing van het winnings-,
zuiverings- en distributieproces, het
de waarde vaneendoelstellingskenmerk met detijd.

waarde
doelstellingskenmerk

doelstelling

beheerste kwaliteit

lonbeheerste i
-topkwaliteit -*!

-»•tijd

402

2. Het bevorderen van de GMP (kwaliteitszorg).
3. Een controlerende taak om na te gaan of
voldaan wordt aan de kwaliteitseisen gesteld
door het bedrijf en de wet.
4. Een taak om nieuwe analysemethodieken
te ontwikkelen: een ontwikkelingstaak
(nieuwe methoden voor bestaande parameters, methoden voor nieuwe parameters).
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Ad I:
Debedrij)^ondersteunendetaak
Hieronder valt in de eerste plaats het
uitvoeren van analyses, het leveren van
analyse-uitkomsten met een gegarandeerde
kwaliteit, het op betrouwbare wijze
verwerken van deze analyse-uitkomsten tot
kwaliteitsinformatie op een manier en met
een snelheid zoals de afnemer dat vraagt.
Kortom, het verschaffen van alle kwaliteitsinformatie die nodig isvoor de beheersing
van de produktkwaliteit (drinkwater).
Onder voornoemd hoofd vallen verder
bedrijfsadviezen bij:
- ontwerpen:
- materiaal- en chemicaliënkeuze;
- terreinbeheer:
- bestemmingsplannen:
- sturing van winnings-, zuiverings- en
distributieprocessen (keuze van de
grondstof);
- klachtenafhandeling:
- bodemverontreinigingssituaties,
en verder: inventarisatievan verontreinigingsbronnen bij winning, zuivering en distributie.

V
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\
/

product
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Afb. 2 - Kwaliteitsbeheersing bijde bereiding vim drinkwater.

zogenaamde primaire proces.
Maar ook bij de toelevering van de voor dit
proces noodzakelijk middelen (mensen.
materialen, methoden), de zogenaamde
toeleverende processen, issturing ten
behoeve van de kwaliteitsbeheersing
noodzakelijk.
Het volgende schema tracht dit duidelijk te
maken (afb. 3).

controle van een produktieproces zodanig
geschieden, dat maximale zekerheid wordt
verkregen omtrent de gewenste kwaliteit van
het produkt (een en ander binnen nader aan
te geven marges). Hierdoor kan de eindcontrole van het produkt beperkt blijven.

Voorbeeld: de ontwerper, de inkoper, de
uitvoerder, allen moeten beschikken over
kwaliteitsinformatie en moeten die informatie bij het uitvoeren van hun taak
gebruiken bij het streven naar een
voorwaarde om een optimale drinkwaterkwaliteit mogelijk te maken. Kwaliteit wordt
in het gehele bedrijf gemaakt [2].
Het laboratorium kan ook hier helpen door
middel van het verschaffen van kwaliteitsinformatie.
Bij een waterleidingbedrijf loopt het water in
een continue stroom door de zuivering en de
distributie naar de consument met een
snelheid die groter isdan de snelheid van de
kwaliteitscontrole. Dit gegeven maakt een
preventieve kwaliteitscontrole onmisbaar.
Hiernaast iseen curatieve kwaliteitscontrole
achteraf nodig om te zien of de preventieve
voorzieningen wel voldoende zijn.
Een kwaliteitsbeheersing, waarin zowel
preventie alscuratief optreden goed zijn
ontwikkeld, istekenend vooreen proces
waarin Good Manufacturing Practice (GMP)
wordt toegepast.
GMP omvat dan ook al datgene in de vorm
van procedures en voorzieningen, zowel
materieel als immaterieel, dat leidt tot een
produkt dat aan de doelstellingen voldoet.
GMP zorgt ervoor dat opzet, uitvoering en

Nader preciserend blijkt dat de taak van het
laboratorium, de afdeling kwaliteitsbewaking, vier hoofdaspecten omvat:
1. Een bedrijfsondersteunende taak die de
kwaliteitsformatie moet aandragen voor de
kwaliteitsbeheersing.

Het laboratorium isde toeleverende, de
controlerende en vooral de katalyserende
instantie van de kwaliteitsbeheersing.

De aard van de bedrijfsondersteunende taak
van het laboratorium verschilt van bedrijf tot
bedrijf en isafhankelijk van de organisatievorm van het waterleidingbedrijf. In sommige
bedrijven zijn de bedrijfsadviezen van het
laboratorium niet bindend. In deze

Afb. .? - Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbeheersing bijdetoeleverende proeessen.
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organisatievorm is het laboratorium
verantwoordelijk voor dejuistheid van de
geleverde kwaliteitsinformatie; de procesafdeling isverantwoordelijk voorde kwaliteit
van het drinkwater. Bijdeze bedrijven zijn de
verantwoordelijkheden en de grenzen
hiervan vast aangegeven: het laboratorium is
geheel onafhankelijk en heet dan Waterkwaliteitsbewaking. In andere bedrijven is
het advies van het laboratorium meer
bindend en heet het laboratorium Waterkwaliteitsbeheer. Zowel de onafhankelijkheid van het laboratorium alsook de
afbakening van verantwoordelijkheden
liggen bij deze organisatievorm minder
scherp.
Organisatorisch gezien isde eerste vorm de
beste. Nadeel iswel dat het laboratorium
meer moeite heeft om gehoor te vinden voor
zijn adviezen. Bijde tweede vorm heeft het
laboratorium het op dit punt gemakkelijker,
maar aan deze organisatievorm kleven
bezwaren ten aanzien van de onafhankelijkheid van het laboratorium.
Ad 2: Het bevorderen van GMP
(kwaliteitszorg)
GMP of kwaliteitszorg iseen verzamelnaam
voor alleactiviteiten omde bedrijfsvoering te
verbeteren en die gericht zijn op het leveren
van een produkt dat voldoet aan deeisen,die
de wet, het bedrijf en de klanten stellen.
Bij kwaliteit denkt vrijwel iedereen aan de
waterkwaliteit. Komt iemand met suggesties
om aandacht te besteden aan kwaliteitszorg,
dan kunt u dit soort reacties verwachten:
'Kwaliteitszorg, daar hebben wij onze
specialisten voor, onze kwaliteitscontroleurs
in het laboratorium'.
"Kwaliteit? Wat wij leveren, isprima'.
'De kwaliteitscontrole iswaterdicht. Wat valt
daaraan nog te verbeteren?'
Het isde taak van het laboratorium om te
helpen dit soort misverstanden wegte nemen
en de kwaliteitszorg te bevorderen. Kwaliteit
bereik je niet door eindcontrole. Want
kwaliteitszorg heeft slechtszijdelings te
maken met de drinkwaterkwaliteit, de
hoedanigheid van het eindprodukt.
Kwaliteitszorg spitst zich toe op de manier
waarop een produkt tot stand komt. Het is
geen technisch begrip maar een organisatorisch principe, een managementfilosofie,
een mentaliteit.
Tot de aspecten van kwaliteitszorg behoort
het verzorgen van hygiënische instructie aan
alle medewerkers van het waterleidingbedrijf, in eerste instantie diegenen die bij de
uitvoering van hun werk de waterkwaliteit
direct kunnen beïnvloeden. Dit betreft onder
andere buisleggers, opzichters, fitters,
machinisten, inspecteurs en dergelijke. Maar
ook aan inkopers, tekenaars, ontwerpers.

juristen en dergelijke, omdat dezeindirect de
waterkwaliteit kunnen beïnvloeden.
Voor het bevorderen van de GMP. het
verzorgen van de hygiënische instructie, het
signaleren en corrigeren van verkeerde
werkwijzen en het geven en doorsluizen van
bedrijfsadviezen heeft bij een aantal waterleidingbedrijven een nieuwe functionaris zijn
intrede gedaan, namelijk de hygiënisch
adviseur (bij waterkwaliteitsbeheer:
hygiënisch inspecteur). Dit iseen buitendienstmedewerker, een veldwerker van het
laboratorium, die daadwerkelijk onder de
medewerkers deGMP-gedachte uitdraagt en
tegelijkertijd een antenne met scanner heeft
voor het signaleren van in hygiënische zin
verkeerde toestanden,werkwijzen, materialen
en dergelijke.
De eerste hygiënisch adviseur deed enkele
jaren geleden zijn intrede bijde Duinwaterleiding Den Haag, die daarin een pioniersrol
vervulde.
Het isde taak van het laboratorium en het
management om het begrip kwaliteitszorg
zodanig te verbreden dat iedereen in het
bedrijf kwaliteitsverantwoordelijkheid
draagt. Kwaliteitszorg moet zich niet
beperken tot gespecialiseerde mensen of
afdelingen.
Ad 3: Een controlerende taak om nategaan
of voldaan wordt aande kwaliteitseisen
gesteld door het bedrijf ende wet
Dit is het 'rock bottom-deel' van de taak van
het laboratorium.
De wet schrijft het uit te voeren kwaliteitsonderzoek exact voor ten aanzien van de
grondstof, het eindprodukt en het water in
het distributienet. Het isduidelijk dat deze
wettelijk voorgeschreven minimum analyseprogramma's totaal onvoldoende zijn voor
een goede bedrijfsvoering; zij zijn daarvoor
ook niet bedoeld.
Onder inachtneming van het GMP-principe
moet de leiding van de procesafdeling
(eventueel onder inwinning van het advies
van het laboratorium) een analyseschema
opstellen dat de noodzakelijke kwaliteitsinformatie oplevert omwinning,zuiveringen
distributie optimaal te kunnen besturen.
Dit onderzoekprogramma (kwaliteit in de
verschillende stadia van zuivering) moet ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de
regionale inspecteur voor de milieuhygiëne.
Bijditdeel vandetaak dient het laboratorium
vooral te letten ophetmetverstand uitvoeren
van de voorschriften: een goede keuze en
uitvoering van de monsterpunten en een
optimale gegarandeerde kwaliteit van het
analvsewerk. Het betreft hier immers de
eindcontrole van de kwaliteit van het meest
essentiële levensmiddel, het drinkwater.
Het is in het algemeen, maar vooral bij de
eindcontrole van groot belang dat de
afgeleverde kwaliteitsgegevens en kwaliteits-

informatie zelf van goede kwaliteit zijn.
Om deze kwaliteit optimaal te doen zijn (de
beste en bekende kwaliteit bijzo laag
mogelijke kosten) moet er bij de produktie
van kwaliteitsgegevens net alsbij de
produktie van water een vergaande
kwaliteitscontrole van het begin tot en met
het eind van het laboratoriumproces plaatsvinden en met het GMP-beginsel (inditgeval
GLP ofwel Good Laboratory Practice) tot in
de haarvaten van het laboratoriumproces
worden toegepast. Zijdelings zij hier
opgemerkt dat met de kwaliteitscontrole van
de metingen binnen het laboratorium een
aanzienlijk aandeel van de totale capaciteit,
soms tot 30% toe, gemoeid is[3]. •
Ad 4: Een ontwikkelingstaak
Van het totalegebied vandewaterkwaliteit is
slechts een klein deel in kaart gebracht.
Het grootste deel is nogonbekend gebied.
De bestaande normen en richtlijnen hebben
betrekking op het kleine bekende gebied.
De kreet: 'de kwaliteit voldoet aan de
normen', isgezien het grote onbekende
gebied kortzichtig en soms gevaarlijk.
Immers het grootste deel van het kwaliteitsspectrum (niet-vluchtige polaire organische
verbindingen, opportunistisch pathogène
bacteriën, etc.) ontsnapt bij de huidige
meetmethodieken aan de waarneming.
Waterleidinglaboratoria dragen in aanzienlijke mate bij aan het verbreden van het
kwaliteitsspectrum: men denke aan
organische halogeenverbindingen,
opportunistische micro-organismen, zoals
Mycobacterium, Aëromonas- en Legionellabacteriën.
Het is van het grootste belang dat de
waterleidinglaboratoria de ruimte krijgen en
houden om op het terrein van de verbreding
van het kwaliteitsinzicht ontwikkelingswerk
te verrichten. Deze laboratoria werken
immers aan de basis middenin de dagelijkse
praktijk van de waterhygiëne.
Onderzoek bijinstituten zoals KIWA, TNO
etc. kan het ontwikkelingswerk, dat binnen
de waterleidingbedrijven gebeurt, aanvullen.
Eigen ontwikkelingswerk binnen de
bedrijven (waterleidinglaboratoria) isen
blijft onmisbaar omdat ditonderzoek directis
gericht op de eigen problematiek, en omdat
er ruimte moet zijn om in te spelen op
maatschappelijke vragen.
Bij de ontwikkelingstaak dient vooral
aandacht te worden gegeven aan de ontwikkeling van meetmethodieken voor het meten
van de bacteriologische waterkwaliteit. Zoals
bij u allen bekend, heeft de analytische
chemie de laatstejaren een stormachtige
ontwikkeling doorgemaakt, die nog lang niet
tot staan isgekomen. Als gevolg van deze
ontwikkeling isde aandacht op het terrein
van de bacteriologische research hier en daar
verslapt en achtergeraakt. Dit iszeer ten
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onrechte, omdat het bekende deel van het
totale kwaliteitsspectrum bij de bacteriologie
ZO mogelijk nog kleiner isdan bijde chemie.
Tot voor kort was de bacteriologische wateranalyse voor 100% beperkt tothet signaleren
van faecale verontreinigingen.
Inmiddels iskomen vast te staan dat dit maar
één van de vele—weliswaar één van de
belangrijke -bacteriologische bedreigingen
van de waterkwaliteit isen dat het hoog tijd
wordt dat het bacteriologische kwaliteitsspectrum wordt uitgebreid. In de nabije
toekomst iseen snelle ontwikkeling in deze
hoek teverwachten, waarbij denoodzaak van
het herstellen van een verantwoord evenwicht
in de inzet van mankracht tussen analytische
chemie en bacteriologie moet worden
bevorderd. Ook zalermeer aandacht moeten
komen voor toxicologie als geïntegreerd
chemisch-biologisch kwaliteitmeetsysteem.
In de analytische chemie iseen aanzienlijke
mankrachtbesparing mogelijk gebleken als
gevolg van de toepassing van instrumentele
analysetechnieken. Bij de bacteriologische
wateranalyse isnog steeds veel handwerk
nodig. Waarschijnlijk zullen robot-toepassingen een deel van het handwerk in de
toekomst kunnen overnemen.
B. De plaatsvan het laboratorium
Met de plaats ishier niet de fysieke plaats
bedoeld maar de plaats in de organisatie.
Met het evalueren van de taak van het
laboratorium isook de plaats in de
organisatie mee geëvalueerd. Deze evaluatie
wordt weergegeven in het nevenstaande
schema.
In een aantal kwaliteitsgevoelige sectoren,
zoals in ziekenhuislaboratoria waar
bijvoorbeeld de stralingshygiëne van groot
belang is,isde onafhankelijkheid van de
kwaliteitsdeskundige in het bedrijf wettelijk
geregeld. De mogelijkheid van informatieblokkering en wetsovertreding door de
belanghebbende bedrijfsleiding wordt
hierdoor voorkomen. In Duitsland kennen
wij de Prüfungsingenieur, die in dienst isvan
het bedrijf maarwiensonafhankelijke positie
wettelijk is geregeld.
Tot nu toe heeft de kwaliteitsbewaking in de
bedrijfstak goed gewerkt, maar in de
toekomst waar economie en bezuiniging de
dienst uitmaken isenige vrees aangaande de
onafhankelijkheid van de huidige plaats van
de kwaliteitsdeskundige in het waterleidingbedrijf op zijn plaats. Wellicht ware te
overwegen om de functionele en operationele
onafhankelijkheid van de positie van het
hoofd van de afdeling Waterkwaliteitsbewaking wettelijk te regelen.
De plaats van het laboratorium van een
waterleidingbedrijf bevindt zich in het
spanningsveld tussen bedrijf en maatschappij:
Bedrijf <—

Laboratorium

Maatschappij,
consument

Vanuit verschillende hoeken kijkt men ieder
op zijn eigen manier naar het laboratorium.
Activiteiten van het laboratorium kunnen
door het bedrijf als lastigworden ervaren,
terwijl de consument erjuist positief over
oordeelt. Het isnet alsmet de Keuringsdienst
van Waren: de consument vindt dat een
prima instelling, maar sommige restauranthouders hebben daar wellicht een andere
gedachte over.
Voor het optimaal uitvoeren van de eerder
onder 1 genoemde taak (bedrijfsondersteuning) iseen goede acceptatie van het
laboratorium in het hele bedrijf, een open
informatie naarhet laboratorium, een tactvol
optreden van het laboratorium, een goede
geloofwaardigheid van het laboratorium en
optimale intermenselijke relaties tussen het
laboratorium en alle andere medewerkers
van het bedrijf noodzakelijk. Voor een
optimaal rendement van het laboratorium in
het bedrijf ishet noodzakelijk dat de
berichten die het laboratorium verstrekt over
bijvoorbeeld de waterkwaliteit, geloofwaardig zijn.
Het laboratorium moet niet over alles
moeilijk doen en vooral voorkomen dat men
zijn deur voorbijgaat.
Aan de andere kant ishet voor het goed
kunnen uitvoeren van de onder 3 genoemde
taak. de kwaliteitsbewakingstaak, nodig dat

bij alle medewerkersvan het waterleidingbedrijf de bereidheid aanwezig isvoor de
acceptatie van kwaliteitscontrole.
Ook de informatieverstrekking aan het
laboratorium verdient aandacht. De plaats
van het laboratorium indeorganisatie issoms
geïsoleerd als het de berichtvoering betreft
van zaken die de kwaliteit kunnen
beïnvloeden. Dit slaat onder andere op
veranderingen in de bedrijfsvoering (de
sturing) van winning,zuiveringen distributie.
Er isvaak enige terughoudendheid in het
goed informeren van het laboratorium,
terwijl het laboratorium meestal achteraf
merkt wat er aan de hand isgeweest. Vaak is
dan echter nodeloos werk verricht.
Vervelender wordt het alserecht belangrijke
zaken zijn misgegaan (bijvoorbeeld het
indringen van rioolwater ineen leidingbijhet
leggen van een buis)en het laboratorium niet
wordt gewaarschuwd. Vaak komt het laboratorium hierdan naenige tijd welachter, maar
dan isdeomvangvan debesmetting nodeloos
veel groter geworden, terwijl het lokaliseren
van de besmetting en de te nemen maatregelen veel onnodig extra werk en geld
kosten.
Het isvan groot belang dat de verstandhouding met het laboratorium in het bedrijf
zodanig is,dat voornoemde zaken niet of zo
min mogelijk voorkomen. Het gaat er om:

Taakenplaatsvanhet laboratorium
Taak

Plaats

Vroeger

Uitvoerenvananalyses.
Eindcontrole vandedrinkwaterkwaliteit af pompstation.

Verweggestoptindeorganisatie,bijvoorbeeld
alssubafdeling vandeafdeling Produktie.
Koortsthermometerfunctie.

Nu

Producerenvan analysegegevens.
Verwerkenvandezegegevenstot
kwaliteitsinformatie.
Verschaffen vanalle kwaliteitsinformatie
dienodig isvoordebeheersingvande
waterkwaliteit.
Bedrijfsmatige enwettelijke kwaliteitsbewaking bijwinning, zuivering en
distributie (vanbrontottapkraan).
Bedrijfsadviezen bijontwerpen,terreinbeheer etc.
Adviezenbijhetopstellenvanbedrijfsvoorschriften.
Inventarisatievan verontreinigingsbronnen
bijwinning,zuivering endistributie.
Adviezen bij keuze materialen.
chemicaliën en grondstof.

Duidelijk herkenbareonafhankelijkeplaatsin
deorganisatie,meteigenverantwoording
naar deDirecteur endirecte communicatie
naardeInspecteur Milieuhygiëne.

Nabije
toekomst

AlsvermeldonderNu.
Hetverschaffen vanallekwaliteitsinformatiedienodigisvoorde beheersing
vande waterkwaliteit.
Hetverbredenvanhet kwaliteitsspectrum
(ontwikkeling,meetmethodieken,inventarisaties,werking zuivering etc).
Hetbevorderen vanGMPinalle
onderdelen van het bedrijf.
Meer aandacht voor toxicologie
(geïntegreerd chemisch-biologisch
meetsysteem).
Bevordering vandeontwikkelingen
toepassingvan (milieu)biotechnologie.

Duidelijk herkenbare onafhankelijke plaats in
deorganisatie metdirecte communicatiemogelijkheid naarde Inspecteur Milieuhygiëne.
Hetlaboratoriumdientdoor middelvan
jaarlijkse 'proevevanbekwaamheid' haar
kwaliteittebewijzen.
Hetlaboratorium isgecertificeerdvoorhet
uitvoerenvanmet name genoemde
bepalingen (kwaliteitsgarantie voorde
klant/gebruiker vande geleverde
kwaliteitsinformatie).
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'Hoe krijgen wij de zaak weer snel in orde?',
en niet om het vinden van de schuldige.
Een goede voeding vanhet laboratorium met
gegevens uit de bedrijfsvoering isnoodzakelijk voor het goed functioneren van het
laboratorium. Anderzijds moet het
laboratorium zich de nodige beperkingen
opleggen bij het zich bemoeien met
andermans verantwoordelijkheden en moet
het laboratorium niet onevenredig zwaar
paniekachtig reageren op aangemelde of zelf
ontdekte hygiënische afwijkingen.
Kijken wijnogeenmaal naardeplaatsvan het
laboratorium tussen bedrijf en consument:
het laboratorium dient de stem van de
consument te horen en het belang van de
consument te behartigen.
Het laboratorium moet bevorderen, dat de
consument alle kwaliteitsinformatie krijgt.
meestal via een PR-afdeling, waar hij om
vraagt en waar hij recht op heeft.
Een uitvoerige totaalanalyse injaarverslagen
eenmaal perjaar in de pers geeft de
consument een indruk van de zorgvuldigheid
waarmee de kwaliteitscontrole plaatsvindt en
bevordert het vertrouwen in het waterleidingbedrijf. Indien bijeen consument een
monster isgenomen moet deze mondeling of
beter schriftelijk worden geïnformeerd
waarom het monster isgenomen, en wat de
uitslag van het onderzoek is.Het waterleidingbedrijf moet niet denken: dat snapt de
klant toch niet.
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van vuilverbrandingsschepen opde Noordzee
zijn mede op initiatief van waterleidinglaboratoria genomen.
—Tot nu toe een goede verkenning van
nieuwe horizonten op het gebied van nieuwe
kwaliteitsparameters en nieuwe analysetechnieken, zowel chemisch, bacteriologisch
en biologisch. Dit iszeer noodzakelijk in
verband met snelle ontwikkelingen bij het
bekend worden van nieuwe bedreigingen van
de volksgezondheid, bijvoorbeeld Legionella,
Aëromonas, etc.
—Vaak een goede opstelling in het
spanningsveld Inspectie Milieuhygiëne, klant
en eigen bedrijf.
—Goede en open onderlinge samenwerking
met collega's, KIWA, RIVM, lokale GG &
GD's, Keuringsdiensten van Waren etc.
—Neiging van de chemici om ietsverder te
kijken dan hun neus lang is:niet zeggen, wij
voldoen aan alle normen maar ook daarbuiten kijken of er nog iets aan de hand kan
zijn.
Zwakke punten van de Nederlandse
waterleidinglaboratoria
—Slechte klantgerichtheid, introvertheid.
—Minder goede kwaliteitsbeheersing:
iedereen denkt dat hij het het beste doet.
—Flexibiliteit: hoe meer geautomatiseerd,
hoe minder flexibel.

- Soms minder goed evenwicht tussen
service aan het bedrijf en hygiënische
eindcontrole.
- Rapportage: klant moet altijd wachten op
één of twee bepalingen die lang duren.
- Administratieve verwerking en verzending
van de eindresultaten:
• snelheid;
• overzichtelijkheid en
• presentatie
moeten meer volgensdewensen vande klant
worden uitgevoerd.
- Neiging om meer te analyseren dan nodig
isen met te grote nauwkeurigheid, dat wil
zeggen weinig prijsbewustheid.
- Organisatorisch vaak niet optimaal;
weinig laboratoria werken bijvoorbeeld met
vaste analysebloks (pakketten) en met een
echte tijdplanning en tijdmanagement van de
medewerkers.
- Er wordt geautomatiseerd zonder dat dit
samengaat met de aanpak van de
laboratoriumorganisatie.
- Neiging tot overdrijven om gehoord te
worden.
- Weinig neiging om 'cases' te rapporteren
waar een ander laboratorium of een ander
bedrijf van kan leren: bang om voor dom te
worden uitgemaakt (geldt ook voor de
bedrijven!).
- Het laboratorium isnog te veel het loket

Afb. 4 - De rol van de afdeling kwaliteitsbewaking bijhettotstandkomen van kwaliteit.

Hieronder volgt een sterkte-zwakte analyse
van de huidige Nederlandse waterleidinglaboratoria.
Sterke punten van de Nederlandse
waterleidinglaboratoria
— De vooruitstrevendheid vande laboratoria
heeft voor een belangrijk deel bijgedragen
aan de zeer vooraanstaande positie die
de Nederlandse waterleidingbedrijven
(de bedrijfstak) in de wereld innemen
(bijvoorbeeld THM).
—In het laboratorium isveel kennisin
geconcentreerde vorm aanwezig: hygiëne,
technologie, materialenkennis, corrosie, veel
inside information over hoe het bedrijf loopt
(dat ziet men uit de eerste hand aan de
analysecijfers. monsternemers en analisten
komen in contact met alle gelederen van het
waterleidingbedrijf en het publiek).
Het waterleidingbedrijf kan met voordeel
gebruikmaken van deze informatiebron.
—Laboratoria reageren in het algemeen
alert opsituatiesdiehet milieuendaarmee de
drinkwaterkwaliteit negatief kunnen
beïnvloeden. Lang voordat het onderwerp
'zure regen' populair werd, isvandezijde van
de waterleidinglaboratoria gewezen op de
negatieve kwalitatieve beïnvloeding van
milieu en waterkwaliteit door middel van
atmosferische depositie. Ook maatregelen
ten aanzien van het wijzigen van de positie
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waar jeje flesje brengt en waar je later het
getal ophaalt: nogteveel analysefabrieken te
weinig breed hygiënisch adviesbureau.
—Laboratoria zijn of voelen zich weinig
betrokken bij lange termijnplanning,
kwaliteitseisen, normen, aanbevelingen etc.
—Slecht evenwicht tussen chemie, bacteriologie en biologie.
—Slechte verwerking van de kwaliteitsgegevens tot kwaliteitsinformatie (in de vele
gegevens zit meer informatie verborgen dan
er nu uitkomt).
—Nog te weinig interesse in milieubiotechnologie.
Tenslotte nog dit:
Over de plaats van het laboratorium, de
afdeling kwaliteitsbewaking in het bedrijf,
heeft de heer Bos van de Hoofdinspectie
Milieuhygiëne bij de opening van de
uitbreiding van het Waterleidinglaboratorium
Oost in november 1982 enige zeer
behartenswaardige uitspraken gedaan [4]:
'De kwaliteitszorg moet door alle afdelingen
van het bedrijf worden gedragen, waarbij de
inbreng van een laboratorium zich door het
gehele bedrijf moet manifesteren',
en:
'Dit is iets anders dan het beschikken over
een laboratorium dat de wettelijk voorgeschreven analyses uitvoert'.
Ook de volgende uitspraak van Bosvat de
kern waar het om gaat goed samen:
'Een goed geoutilleerd en goed bemand
laboratorium kan de bewaking van de
waterkwaliteit vooreen bedrijf verzorgen',
en:
'De kwaliteitsbeheersing zal door het bedrijf
in zijn totaliteit moeten worden verzorgd'.
Afbeelding 4 geeft dit symbolisch weer.
Tussen de regels kan worden opgemaakt dat
het met het toeleveren van kwaliteitsinformatie door het laboratorium redelijk is
gesteld. Het bevorderen van de kwaliteitszorg door het gehele bedrijf komt echter nog
maar schoorvoetend op gang. De plaats van
het laboratorium in het bedrijf moet zodanig
zijn dat het laboratorium de centrale rol
vervult in het bevorderen van dit proces.
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Grondwaterwinning kwetsbaarder . . .
• Vervolg vanpagina 400
dat het leveren van ons produkt in gevaar
komt.
Ook het feit dat onze bedrijfstak in handen
van de overheid isspeelt een rol in de
werkwijze van onze bedrijven. Het tempo
van beslissen isbij de overheid meestal laag.
tenzij de nood dwingt. In dat geval kan de
overheid net zo snel beslissen als het
bedrijfsleven.
Een ander gevolg van het overheidskarakter
van onze bedrijven isde onwrikbaarheid van
de personele organisatie. De arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar zijn niet
bepaald bevorderlijk voor de veranderlijkheid van de organisatie. Dat lijkt mooi voor
de ambtenaar en men kan de ambtenaar zijn
voorrecht niet kwalijk nemen. Het bevordert
echter de beweeglijkheid van de organisatie
niet.
De conclusie uit dit alles isdat onze
bedrijfstak uitzonderlijk statisch is,niet
is gesteld op verandering en nieuwe
ontwikkelingen en daarom kwetsbaar.
Met deze wetenschap ishet begrijpelijk, dat
wij de neiging hebben geschokt te reageren
op bodemvervuiling, geagiteerd op boeren
die schade claimen, boos op Cogrowa die
vervelende vergunningvoorwaarden stelt en
des duivels als de vergunning geweigerd
wordt.
6. Tenslotte
Grondwater iseengroot goed. In de Beleidsnota, die het Structuurschema vergezelde,
staat geschreven dat gebruik van grondwater
voor de drinkwatervoorziening de voorkeur
geniet boven oppervlaktewater, vanwege de
kwaliteit, de veiligheid en de prijs.
Toch isook degrondwaterwinning kwetsbaar.
Kwetsbaarder dan wijjarenlang hebben
gedacht.
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Uitvoering Europese Drinkwaterrichtlijn geeft grote problemen
in Groot-Brittannië
Het Britse gouvernement heeft meer dan
700 verzoeken ontvangen voorontheffing en
uitstel van de vanaf 18juni van kracht zijnde
EG-richtlijn voor de drinkwaterkwaliteit
(80/778). Tot dusverre heeft het Britse
milieuministerie al meer dan 200 verzoeken
tot (gedeeltelijke) ontheffing in Engeland en
Wales ingewilligd (15 in Noord-Ierland).
terwijl in Schotland nog 350 verzoeken in
behandelingzijn. Dat meldt'World Water'in
haar uitgave van augustus 1985.
Bovendien wordt voor het gehele Koninkrijk
uitstel gevraagd van invoering van de loodnorm van de richtlijn tot eind 1989,in
verband met een tot dan lopend programma
voor de vervanging van loden leidingen.
Voor tal van parameters wordt in de richtlijn
een richtwaarde en/of een maximaal toelaatbare concentratie (MTC) gegeven.
In het Verenigd Koninkrijk wordt de MTC
voor de meeste parameters beschouwd als
een gemiddelde, maar de interpretatie voor
nitraten is- na een mededeling daarover van
milieuminister Ian Gow—nogsoepeler. Dein
de richtlijn genoemde MTC voor nitraat is
50 mg/l N 0 3 (richtwaarde 25 mg/l).
In de opvattingvan Gowmagde concentratie
maximaal 80 mg/l zijn, gemeten alsdriemaandelijks gemiddelde. Bovendien wordt
nog de limiet van 100 mg/l gehanteerd, die
slechts in kortstondige buitengewone
omstandigheden zou mogen worden overschreden.
De limiet van 80 mg/l wordt door 5 waterleidingbedrijven (in Anglia) overschreden.
De kosten voor de extra zuivering om
landelijk onder de EG-norm te blijven
worden geschat op ƒ 900 miljoen. Ook de
onmiddellijke uitvoering van de loodnorm in
de richtlijn zoueen kostbare zaak zijn: tussen
de 1,3en 4,5 miljard gulden, voor de
vervanging van loden leidingen.
Tot nu toe heeft de regering daarvoor ƒ 64
miljoen beschikbaar gesteld.
Minister Gow heeft bovendien aan de EG
gevraagd om herziening van de norm voor
pesticiden en soortgelijke produkten.
Het Britse milieuministerie heeft aan
ca. 150 waterleidingbedrijven ontheffingen
verleend voor andere normen, met name die
voor ijzer (MTC 200 ug/1), mangaan
(MTC 60 ug/1) en aluminium (0,2 mg/l),
terwijl ook kleur, smaak en geur van het
water hier en daar problemen opleveren.
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