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Kwaliteit kun je niet beheersen. Het is ook onmogelijk om een verbetering van de
kwaliteit van het werk, de bedrijfsvoering of de organisatie te bewerkstelligen. Er Is
immers niets om op te sturen. Kwaliteit is onmeetbaar.
Beheersbaar is wel het produktieproces. Door vast te leggen wie, wat, wanneer en
hoe doet is grip te krijgen op de uitkomsten van een proces. Wordt een proces goed
beheerst dan is de kans op produkten die niet aan de vooraf gestelde eisen voldoen,
relatief klein. Een geringe kans op fouten dus. Je werk in een keer goed doen. En
gaat het een keer font, geen nood, want met fouten omgaan is van fouten leren.
1

01.02

Korte inhoud invoerinasplan
In dft hoofdstuk 01 worden de achtergronden behandeld waarmee bij de ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de direktie Zuid-Holland rekening moet worden
gehouden. Hoofdstuk 02 benoemd de huidige stand van zaken. In hoofdstuk 03
wordt ingegaan op de principes van kwaliteitsborging uitvoering en wordt nader
ingegaan op het omgaan met externe kwaliteitsborging tot 01 januari 1997. Knelpunten worden beschreven in hoofdstuk 04. In hoofdstuk 05 worden de kwaliteitsdoelen
geformuleerd. Knelpunten en doelen zijn van invloed op de uftwerking van de
aktiviteiten, zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 06. Belangrijk voor de invoering
van kwaliteitszorg is dat er een organisatie is die daar aan gaat werken. Deze
organisatie wordt in hoofdstuk 07 beschreven.
Eveneens is van belang dat in de eerste fase van het kwaliteitstrajekt gerichte kennis
aan de medewerkers wordt bijgebracht. Over de voortgang moet binnen de direktie
op ruime schaal worden gekommuniceerd. In hoofdstuk 08 wordt de benodigde
overlegstruktuur weergegeven, een inventarisatie gegeven van de benodigde
opleidingen op het gebied van kwaliteitszorg en vormen van voorlichting. Tot slot
wordt in hoofdstuk 09 een schatting gegeven van de benodigde personeie en
financiele middelen.

01.03

Kwaliteitszora bii direktie Zuid-Holland
Kwaliteitszorg betekent niet dat we een massa nieuwe regels op papier gaan zetten,
we leggen vooral bestaande regels vast en tonen aan dat die regels worden
nageleefd. Regels zoals: wie is verantwoordelijk waarvoor en welke bevoegdheden
horen daarbij, hoe leggen we nauwkeurig vast welke resultaten we widen bereiken,
hoe plannen en sturen we het proces, welke middelen staan ons beschikbaar, hoe
besteden we verantwoord uft en op welke wijze leggen we verantwoording af over
wat we hebben ondernomen en bereikt. Kwaliteitszorg sluit daarmee naadloos aan
bij de uitgangspunten voor onze taakuitvoering en onze werkwijze, zoals verwoord in
Koers Zuid-Holland, versie april 1995. We werken, ook met onze opdrachtnemers, op
basis van onderling vertrouwen. Maar vooral
"afspraak is afspraak". En als ergens
nieuwe afspraken over worden gemaakt, leggen we ook die vast en maken we ze
aan betrokkenen kenbaar. Zo wordt de zorg voor kwaliteit in de organisatie verankerd. We bereiken hiermee niet alleen een eenduidige en uniforme werkwijze binnen
de direktie, we maken ook onze processen kontroleerbaar en aantoonbaar beheerst.
Zo zijn we in staat om probiemen, oorzaken, samenhangen en belangen te onderkennen en op basis daarvan doelmatige oplossingen te zoeken. Bereikbaarheid,
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betrouwbaarheid en open kommunikatie helpen daarbij.
Een bijkomend, maar belangrijk
voordeel van kwaliteitszorg is
dat er een mechanisme op
gang komt waarmee wij onszelf
kontinu kunnen verbeteren en
kreatiever, vernieuwend gaan
werken.
Figuur 1 geeft dat weer! Door
kontroleren en bijsturen kunnen
we steeds efficienter en meer
effektief werken (de bal). Door
het vastleggen van afspraken
wordt de verbetering geborgd
(de keg), zodat deze toetsbaar
en overdraagbaar is.
01.04

Proiekt Kwaliteitszorg RWS-werken
Een aantal jaren geleden is een landelijk projekt Kwaliteitszorg RWS-werken opgestart door het "Platform Kwaliteitssystemen Rijkswaterstaar. In 1993 is deze naam
gewijzigd in "Platform Kwaliteitszorg RWS-werken". In het platform zijn de hoofddirektie, enkele specialistische diensten en een aantal regionale direkties, waaronder ZuidHolland, vertegenwoordigd. Het platform geeft de beleidsmatige sturing aan het
kwaliteitszorgprojekt. De dagelijkse uitvoering van het beleid wordt verzorgd door
een Projektbureau, dat in Delft gehuisvest is.
In januari 1992 verscheen de door het Platform opgestelde, en door de Direktieraad
goedgekeurde, beleidsvisie in de vorm van het boekje Toekomstbeeld Kwaliteitszorg
RWS-werken". Het beleidsvoornemen van de Direktieraad is "ons door middel van
kwaliteitsborging te verzekeren van een goed produkt tegen een verantwoorde inspanning en tevens belangrijke voordelen in de bedrijfsvoering te bereiken*. Konkreet is
dit beleidsvoornemen vertaald in een doel op de korte termijn, te weten: "per 01
januari 1997 werken met bedrijven met een aantoonbaar gecertificeerd kwaliteitssysteem op alle in aanmerking komende projekten*.
1

01.05

Kwaliteitszorg bii opdrachtnemers
Deze uitspraak van de Direktieraad houdt in dat vanaf 01 januari 1997 bij alle in
aanmerking komende aktiviteiten van het bouwproces , die worden uitbesteed, eisen
worden gesteld aan de externe kwaliteitsborging zoals die door de opdrachtnemer
moet worden uitgevoerd. De eisen worden door de opdrachtgever vastgeiegd in een
bestek of overeenkomst. De opdrachtnemer stelt op basis van deze eisen en zijn
eigen kwaliteitssysteem een kwaliteitsplan op voor de uitvoering van het kontrakt.
Hiermee wordt gestreefd naar een situatie waarin de opdrachtnemer zijn processen
onder beheerste omstandigheden uitvoert, eigen kontroles uitvoert op kritische
momenten en vervolgens door middel van kontroleerbare vastleggingen aantoonbaar
maakt, dat de gerealiseerde produkten aan de door ons gestelde eisen voldoen. De
opdrachtgever gaat steekproefgewijs na of de opdrachtnemer zijn processen
beheerst en het juiste produkt levert.
2

Zk» bijlage 2 voor een schematische weergave van hat bouwproces met stadia, faeen en beslisdokumenten
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Uit reeds opgedane ervaring blijkt dat certifikatie van opdrachtnemers alleen geen
absolute zekerheid geeft op een produkt dat voliedig voldoet aan de gestelde eisen.
01.06

Kwaliteitszorg bii Rijkswaterstaat
Het realiseren van RWS-werken is niet alleen een zaak van de opdrachtnemer. Rijkswaterstaat moet de rol van deskundig opdrachtgever invullen. Dit betekent dat wij als
opdrachtgever klaar moeten staan om met kwaliteitsborging van opdrachtnemers om
te kunnen gaan. Het is dan ook niet alleen van belang dat direktievoering en toezicht
op de uitvoering optimaal beheerst wordt, maar ook het interne proces met betrekking tot de voorbereiding en kontraktvorming voor RWS-werken .
Welke invloed de kwaliteitsborging van opdrachtnemers heeft op de processen binnen onze organisatie is weergegeven in de oogbol van figuur 2, het zogenaamde Iriskonsept.

Flguur 2. Iris-konsept

Minimum scenario
Het minimum scenario voor de
gewenste situatie per 01 januari
1997 is de invoering van kwaliteitszorg voor die onderdelen
van de RWS-taken, die direkt
zichtbaar zijn voor de buitenwereld, met name de opdrachtnemers. Dit wordt weergegeven
met de iris van de oogbol (3).

Ontwerp, aanieg, onderhoud
Het is van belang, dat intern priorfteit wordt gegeven aan de invoering van kwaliteitszorg. Vooralsnog richten wij ons voor wat betreft die invoering met voorrang op de
fasen voorbereiding en uitvoering van het bouwproces. Het betreft in het bijzonder
het toezicht op de uitvoering van kontrakten voor aanieg-, verbeterings- en onderhoudswerken. Bij deze aktiviteiten vindt een integratie plaats met de huidige milieuzorgaktivfteiten van de dienstkringen en uitvoeringsbureau's.
Maar ook bij het uitbesteden van werkzaamheden aan ingenieurs- en ontwerpbureau's zal kwaliteitsborging van die opdrachtnemers gevraagd worden.
(Middel)lange termijn
Op middellange termijn gaat het om het borgen van het primaire proces van Rijkswaterstaat, dat de aktiviteiten verkenning, projektstudie, voorbereiding, uitvoering, nazorg en exploitatie omvat. In figuur 2 wordt dit weergegeven door 2. Voor de langere
termijn is er het streven alle processen onder interne kwaliteitsborging te brengen
0).
Korte termijnaanpak
In het voor u liggende invoeringsplan wordt de aanpak aangegeven om het minimum
scenario binnen de direktie Zuid-Holland te realiseren. Tevens worden de middelen,
die daarvoor nodig zijn, aangegeven. Het invoeringsplan dient om de aktiviteiten op
het gebied van kwaliteitszorg binnen de direktie Zuid-Holland op elkaar af te
stemmen en doelgericht te laten zijn, met effektieve inzet van mens en (financiele)
middelen.
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Tijdsdruk en prioriteitsstelling hebben er toe geleid dat tot op heden de aandacht
voor het projekt kwaliteitszorg RWSwerken gering was. Een specifiek kwaliteitsbeleid ontbreekt. Omgaan met het
begrip kwaliteitszorg gebeurt dan ook
nog weinig gestruktureerd binnen de
direktie Zuid-Holland. Uiteraard wordt
wel getracht zoveel mogelijk kwaliteit te
leveren, maar specrfieke aandacht voor
het begrip kwaliteitszorg is hierbij niet
echt aanwezig. Kwaliteit hoort bij het
normale werk maar betekent niets meer
en niets minder. Hoe de kwaliteit tot
stand komt, waar het met name kritisch
is, daar wordt weinig over nagedacht.
Echter, meer en meer is een aantal aandachtsgebieden aan te duiden die voor
verbetering in aanmerking komen. De belangstelling voor het gestruktureerd omgaan
met kwaliteitszorg wordt groter. Het kontinue verbetermechanisme om te komen tot
blijvende efficientieverbeteringen in de organisatie ontbreekt echter nog.
02.02

Administratieve svstemen
Ter verbetering van de administratieve processen (AO) is een aantal systemen en
dokumenten ontwikkeld, zoals de UCA (Uniforme Contracten Administratie), FAIS,
enzovoort. Ook zijn er kontrolelijsten ontwikkeld voor het vaststellen en het opdragen
van kontrakten. Deze systemen en dokumenten dienen in de eerste piaats voor het
waarborgen van de rechtmatigheid van het financiele handelen, opdat een goedkeurende akkountantsverklaring kan worden verkregen. Het zijn specrfieke vormen van
kwaliteitszorg op het niveau van gedetailleerde uitvoeringsinstrukties, die steeds van
bovenaf worden opgelegd om specifieke doelen te bereiken. Tot op heden hebben
deze doelen binnen Rijkswaterstaat de hoogste prioriteft gekregen.
De UCA-regelgeving en de kwaiiteitsborgingssystematiek zijn los van elkaar ontwikkeld, maar hebben nagenoeg dezelfde doelgroep. Het gaat ook om twee aspekten
van hetzelfde resuftaat: de kwantiteit en de kwaliteit van de prestatie. Bij de invoering
van kwaliteitsborging is het de bedoeling dat de opdrachtgever een stap terug doet
ten gunste van de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en de wijze
waarop hij die door middel van zijn kwaliteitsborging invult. Bij verscheidene proefprojekten botsten de oogmerken van kwaliteitsborging door opdrachtnemers met de
kontrole op het werk namens de opdrachtgever overeenkomstig de UCA-regelgeving.

02.03

Milieuzorgsysteem
in april 1995 is, als opvolger op de verklaring van 1991, een tweede milieubeleidsverklaring vastgesteld. Een van de doelen is het invoeren van een milieuzorgsysteem,
waarbij is afgesproken dat dit systeem wordt opgezet volgens de richtlijnen van het
reeds bestaande konsept-kwaliteitssysteem. Op de korte termijn richt het milieuzorgprogramma zich op vooral op dienstkringen en uitvoeringsbureau's. Daarbij heeft het
omgaan met bouwstoffen en afvalstoffen bij aanieg-, verbeterings- en onderhoudswerken eerste prioriteit.
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Kwaliteitssysteem
Al een aantal jaren wordt gewerkt aan onderdelen van het kwaliteitssysteem. Daarbij
zijn al vroeg normen en richtiijnen vastgelegd voor de vormgeving, indeling en layout van de handboeken. Voorts is een aantal algemene procedures met betrekking
tot beheer en onderhoud van de handboeken vastgelegd. Bijlage 3 geeft een overzicht van de thans bij de afdeling Kwaliteitszorg in beheer zijnde handboeken. In dit
overzicht is tevens aangegeven het doel van het dokument, de status en medewerkende en betrokken afdelingen.

02.05

Externe kwalfteftsborainp
Met het toepassen van externe kwaliteitsborging door aannemers is inmiddels
ervaring opgedaan bij de uitvoering van de projekten Geluidscherm Roozenburg,
Onderhoud Merwedekanaal, milieuvriendeiijke oevers Amer-Bergsche Maas en RW
57 nabij Goedereede. Twee van de belangrijkste konklusies die getrokken kunnen
worden zijn:
a. het vragen van kwaliteitsborging van de aannemer is niet voldoende. Kwaliteitsborging gaat uit van een andere kontrolefilosofie dan de huidige UCA-aanschrijving, namelijk het beheersen (sturen) van het proces in plaats van kontrole van
het eindprodukt. Dit heeft er toe geleid dat op verzoek van de direktie UAV voor
het projekt RW 57 ook interne kwaliteitsborging in de vorm van een kwaliteitsplan
is geTntroduceerd. De belangrijkste vraag van de direktie UAV was, "hoe gaan wij
om met kwaliteitsborging van de aannemer". De in het kwaliteitsplan beschreven
en toegepaste kontrolefilosofie heeft tot goede resultaten geleid.
b. de huidige UCA-aanschrijving biedt als gevolg van de afwijkende kontrolefilosofieen onvoldoende mogelijkheden om de resultaten van kwaliteitsborging door de
aannemer optimaal te benutten.
Voor het toepassen van externe kwaliteitsborging bij uitbesteding van ingenieursdiensten wordt thans een intern kwaliteitsplan voor overeenkomst ZHt 6016 van TXE
opgesteld. Ook hier is de belangrijkste vraag van de kontraktbegeleider: "hoe gaan
wij om met kwaliteitsborging van de opdrachtnemer".
De ervaringen, die zijn opgedaan bij het omgaan met kwaliteitsborging door opdrachtnemers, zijn nog te gering om op grote schaal tot invoering over te kunnen
gaan.

02.06

Samenwerkingsverbanden met Platform
Sedert voorjaar 1992 heeft een beleidsmedewerker Kwaliteitszorg zitting in het
Platform Kwaliteitszorg RWS-werken. Hoofd Kwaliteitszorg is aangewezen als voortrekker binnen de direktie Zuid-Holland en neemt deel aan het Voortrekkersoverleg
Kwaliteitszorg RWS-werken. Medewerkers van de afdelingen Kwaliteitszorg (TXK) en
Uitvoering (TXU) hebben zitting gehad in diverse werkgroepen ressorterend onder
het Platform.
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03

KWALITEITSBORGING UITVOERING KONTRAKTEN

03.01

Principes
Uit hetgeen hiervoor is beschreven zijn de principes voor en de kenmerken van het
toepassen van kwaliteitsborging op de uitvoering van kontrakten kort samen te
vatten. Het betekent dat de opdrachtnemer...
- aantoont dat hij zijn processen beheerst;
- een kwaliteitsplan maakt;
- zijn eigen produkten keurt;
- de keuringsresultaten vastlegt (kwaliteitsregistratie),
en dat de opdrachtgever...
de kwaliteitsregistratie van de opdrachtnemer beoordeeft;
- steekproefgewijs kontroleert.
Wat houdt dit nu in voor de organisatie-onderdelen van Rijkswaterstaat die te maken
krijgen met kwaliteitsborging bij de uitvoering van hun kontrakten? Zij zullen op een
andere manier om moeten gaan met...
- hun kontrakten;
- de beoordeling van de inschrijvers;
- het toezicht op de uitvoering.

03.02

Kontrakten
De eisen die we op het gebied van kwaliteitszorg stellen aan opdrachtnemers moeten kontraktueel worden vastgelegd. Daarom wordt in bestekken en overeenkomsten
opgenomen dat de opdrachtnemer...
- het werk onder kwaliteitsborging uitvoert;
- bij inschrijving aantoont dat hij werkt volgens een kwaliteitssysteem of dat hij een
certifikaat bezit;
- eventueel een kwaliteitsplan maakt of een plan van aanpak met deelkwaliteitsplannen;
- zijn kwaliteitsregistratie aan de direktie UAV overlegt;
- afwijkingen van zijn kwaliteitsplan meldt.
Door het Projektbureau Kwaliteitszorg RWS-werken is een Leidraad Kwaliteitszorg
Uitvoering RWS-werken (verder LKUR te noemen) uitgegeven. In deze Leidraad staan
(niet vastgestelde) teksten voor RAW en niet-RAW bestekken.
De eisen en richtlijnen waaraan de kwaliteitsdokumenten van de opdrachtnemer
moeten voldoen zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 9000 reeks. De eisen zijn niet
kwantitatief meetbaar, maar moeten op kwaliteit en systematiek worden beoordeeld.
3

03.03

Beoordeling inschrijvers
Het beoordelen of een inschrijver voldoet aan de eisen die we op het gebied van
kwaliteitszorg hebben gesteld is tot op heden niet alleen vrij subjektief, maar ook
sterk afhankelijk van de wijze van aanbesteden.
In de situatie tot 01 januari 1997 heeft het de voorkeur om proefprojekten via een
"aanbesteding met voorafgaande selektie" of een "onderhandse aanbesteding na
selektie" op de markt te brengen. Daarbij kan primair op kwaliteit en daarna op

Het Projektbureau ondersteunt het Platform Kwaliteitszorg RWS-werken
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kosten worden beoordeeld. Van gegadigden wordt gevraagd bepaalde gegevens
met betrekking tot kwaliteitszorg te overleggen om voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking te kunnen komen. Hiervoor wordt nu een standaard vragenlijst uit
de LKUR gehanteerd. Mits voldaan wordt aan alle inschrijvingsvereisten wordt aan de
laagste inschrijver het werk gegund. Na de aanbesteding overiegt de opdrachtnemer
een kwaliteitsplan of een plan van aanpak met deelkwaliteitsplannen. De beoordeling
van deze plannen vindt plaats op basis van de NEN-EN-ISO 9000 reeks.
Naast aanbesteding met selektie is ook een openbare of onderhandse aanbesteding
een mogelijkheid. In dat geval behoort tot de inschrijvingsvereisten het maken van
een kwaliteitsplan of een plan van aanpak met deelkwaliteitsplannen. De aanbesteder
beoordeelt of aan de inschrijvingsvereisten - het overleggen van het plan - is
voldaan. Een inhoudelijke beoordeling van het kwaliteitsplan of plan van aanpak is
nog altijd vrij subjektief en zeer arbeidsintensief. Deze optie wordt daarom bij
proefprojekten niet gepropageerd.
In de eindsituatie na 01 januari 1997 wordt van alle opdrachtnemers gevraagd aan te
tonen dat zij over een gecertificeerd, en dus goed werkend, kwaliteitssysteem
beschikken. Als beoordeiingskriteria worden gehanteerd de laagste prijs en een
algemene beschrijving. Deze laatste moet bevatten:
- kwaliteitsdoelstellingen;
- organisatie met verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- belangrijkste procedures en instrukties voor de borging en de verbetering van de
kwaliteit;
- planning;
- inhoudsopgave van de deelkwaliteitsplannen.
03.04

Toezicht op uitvoerino
Tijdens de uitvoering is het de taak van de direktie UAV en de toezichthoudende
medewerkers om namens de opdrachtgever vast te stellen dat de opdrachtnemer...
- het werk uitvoert volgens de in zijn kwaliteitsplan beschreven werkwijze;
- kontroles uitvoert om het proces te beheersen;
- zijn kontrolebevindingen vastlegt (kwaliteitsregistratie);
- kontroleert of het (eind)produkt zowel kwalitatief als kwantitatief voldoet aan de
gestelde eisen;
- gekonstateerde gebreken hersteit en maatregelen ter voorkoming van fouten
neemt.

03.04.01

Kontrolefilosofie
Omdat de opdrachtnemer zoveel kontrolewerk uitvoert en vastlegt kunnen we bij het
toezicht op de uitvoering een andere werkwijze hanteren dan we tot nu toe gewend
zijn te doen. De opdrachtgever...
- kontroleert hoe de opdrachtnemer zijn proces- en produktkwaliteit beheerst;
- beoordeelt de kwaliteitsregistratie van de opdrachtnemer;
- verricht steekproefgewijze kontroles op proces, produkt en registraties.
Daartoe beoordelen we de door de opdrachtnemer aangeleverde gegevens op een
adekwate, uniforme en systematische wijze. Ons oordeel over de proces- en
produktkwaliteit en de kwaliteitsregistraties van de opdrachtnemer leggen we vast.
We verifieren of de gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid. Daarvoor
maken we afspraken wie, wat, wanneer en hoe doet.
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Interne kwaliteitsborging
We maken afspraken over verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden,
we leggen nauwkeurig vast welke resultaten wijzelf widen en de opdrachtnemer moet
bereiken, we plannen en sturen de processen van ontwerpen, bestekschrijven en
toezicht houden, we leggen verantwoording af over wat we hebben ondemomen, de
prestaties van de opdrachtnemer en onze kontraprestaties en tensiotte welke
resultaten er zijn bereikt. De gemaakte afspraken leggen we systematisch vast.
Kortom

we voeren onze eigen aktiviteiten ook uit onder kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborging...

op ons ontwerpproces
op het schrijven van bestekken
op aanbesteding en gunning

Kwaliteitsborging...

op door de opdrachtnemer te verstrekken gegevens zoals
- dag-, week- en andere overzichten;
- metingen en berekeningen;
- kwaliteitsregistratie;
- besprekingsverslagen.

Keuring

kwantiteit (UCA) en kwaliteit stellen we vast door de kontrolehandelingen in ten keuringsmatrix te integreren.

03.04.03

Eisen
Om goede resultaten te behalen op een bewust gekozen en konsekwent volgehouden manier moeten we er van overtuigd zijn dat kwaliteit ieders taak is en moeten we
een kwaliteitssysteem hebben dat aan redelijke eisen voldoet. Eisen en aanwijzingen
voor kwaliteitssystemen zijn ontleend aan nationale en internationale normen. Ze zijn
vastgelegd in de NEN-EN-ISO 9000 normserie.

03.04.04

Hulpmiddelen
De afdeling Kwaliteitszorg gaat verder met het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals:
- beoordelingsmatrix
- model-kwaliteitsplan uitvoering (bijgesteld model beschikbaar)
- moederbestand voor vervaardigen van keuringsmatrix (beschikbaar)
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Knelpuntan 77?
Duidelijk is waar dit naar toe gaat, sen kwesOe
van eigen verantwooroeliikheid, maar we/ een
die om maatregeien ter verbetering vraagt
Onvoidoende geschootd, maar vmkbekwaam
en zeer gemotiveerd zager. In de proceabeheersing ztt nog weinig verband, aan het eind
resultaat wellicht meer I
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KNELPUMTEN/AANBEVEUNGEN
Onderstaand wordt in hoofdlijnen aangegeven welke spelregels uit de NEN-EN-ISO
9000 normserie nog ontbreken (en daarmee aandachtspunten vormen voor de
verdere ontwikkeling van het systeem) en welke knelpunten boven tafel zijn gekomen
bij de uitvoering van de proefprojekten. Per punt is aangegeven of het in hoofdzaak
betrekking heeft op externe (e), dan wel interne (i) kwaliteitsborging.
Beleidsverklaring (i)
De dienstleiding moet een beleidsverklaring vaststellen. Duidelijk moet zijn waar we
op het gebied van kwaliteit met onze organisatie naar toe widen. Het beleid moet
duidelijke doelen bevatten. De ieiding zorgt er voor dat iedereen deze doelen begrijpt
en er aan werkt om ze te bereiken.
Organisatie (I)
Omschreven moeten worden de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en
middelen die nodig zijn om kwaliteitsproblemen op te lossen en maatregeien ter
verbetering in te voeren. Direktiebreed moet afstemming plaatsvinden tussen
betrokkenen en struktureel worden samengewerkt. Om bij de verdere uitwerking van
dit invoeringsplan een klankbordfunktie te hebben vanuit de organisatie is formeel
overleg met een aantal medewerkers uit verschillende afdelingen en dienstkringen
gewenst. Dit zal kapactteitsproblemen opleveren omdat het werken aan kwaliteitszorg
slechts bij een beperkt aantal afdelingen is ingevuld.
KwalKeitsverbetering (e&i)
Iedereen mag weten wat er in zijn werk goed en tout gaat. De Ieiding ziet er op toe
dat belangrijke kontroles, beproevingen en doorlichtingen worden uitgevoerd. Zij
zorgt er voor dat duidelijk is wie ze uitvoert, dat medewerkers voldoende geschoold
zijn, dat medewerkers de juiste middelen hebben en dat bekend is welke eisen er
gelden.
Als zaken beter kunnen gaan we aan die verbeteringen werken.
Deskundigheid medewerkers (e&i)
We kunnen alleen kwaliteit leveren als iedereen opgeleid, vakbekwaam en gemotiveerd is. Velen kunnen zich wel een voorstelling van de begrippen rond kwaliteitszorg maken, maar een gebrek aan kennis vait waar te nemen. Wat houdt kwaliteitsborging van opdrachtnemers in met name voor de medewerkers in de voorbereidings- en uitvoeringsfase en wat betekent kwaliteitszorg voor de eigen organisatie?
Onduidelijk is voor de meesten in elk geval, hoe en waar begonnen moet worden
met kwaliteitszorg.
In relatie tot de uitspraak van de Direktieraad dat vanaf 1 januari 1997 met gecertificeerde opdrachtnemers wordt gewerkt, zal er een groot probleem ontstaan, indien
niet op korte termijn verder gegaan wordt met het opdoen van ervaringen met
kwaliteitsborging en opleiding van personeel. Bij vrijwel iedereen ontbreken de
praktische en de theoretische achtergronden met betrekking tot kwaliteitszorg
algemeen en kwaliteitsborging van opdrachtnemers in het bijzonder. Slechts een
beperkt aantal medewerkers heeft sinds medio 1994 een kursus op dit terrein
gevolgd.
Projektmatig werken (i)
Vaak is onduidelijk hoe de besluitvorming in een projekt verloopt. De verantwoordelijkheden van de betrokken medewerkers en afdelingen en derhalve de relaties
tussen die medewerkers en afdelingen zijn onvoldoende vastgelegd. Interne afspraken zijn niet aitijd helder. Daardoor lopen vraag en resuttaat uiteen.
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Een goede werkvoorbereiding en planning zijn essentieel. We maken een plan met
mijlpaien, leggen organisatie en verantwoordelijkheden vast, stellen specifikaties en
toleranties op, bepalen welke middelen, kontroles en dokumentatie vereist zijn,
beoordelen de (tussen)resultaten, koppelen informatie uit latere produktiefasen terug
en leren van opgedane ervaringen.
Uttbesteding (e)
We kunnen werk door andere bedrijven iaten doen, maar we blijven zeif verantwoordelijke voor het (eind)resultaat. Daarom kiezen we betrouwbare opdrachtnemers. De
selektiekriteria en de beoordeling van de ovenegde gegevens of inschrijvingen
vormen een knelpunt dat de aandacht van het Platform Kwaliteitszorg RWS-werken
heeft.
Met de opdrachtnemer maken we duidelijke afspraken over wat we wlllen. Eisen en
toleranties moeten eenduidig zijn vastgelegd. We verifieren ook of de opdrachtnemer
zijn werk goed doet. De relatie tussen de korvtraktueie afwikkeling voigens UCA en
de kwaliteitszorg op werken in uitvoering is een punt van aandacht. Kontrole met
meer of minder permanent toezicht staat haaks op het principe van kwaliteitsborging.
Dan gaat het om kontrole op afstand van risikovolle onderdelen. Inmiddels heeft de
Direktieraad op 24 juli 1995 besloten dat onderzocht wordt in hoeverre en op welke
wljze kwaliteitssystemen en UCA gelntegreerd kunnen worden.
Procesbeheersing (e&i)
We zorgen dat we het produktieproces in de hand houden. Dat doen we door eisen
te stellen aan vakbekwaamheid, produktiemiddelen, hulpmiddelen en werkomgeving,
door toezicht te houden op naleving van
voorschriften en door de processen bij
te sturen als dat nodig is.
We stemmen het kwaliteitssysteem af
met andere systemen waar we aan moeten voldoen, zoals administratieve organisatie en milieuzorg.
Dokumentbehandeling (e&i)
Relevante dokumenten moeten tijdig op
de werkplek aanwezig zijn. Wijzigingen
worden schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd. Vervallen dokumenten worden
Figuur 3. Kwaliteitszorg is ... het proces beheersen
VeiWijderd. Plannen en DeSliSdOkumenten vertonen vaak geen uniformiteit,
zodat beoordeling en besluitvorming op basis van deze dokumenten soms onnodig
moeizaam verloopt.
Middelen (i)
Bij het opstellen van afdelingsplannen is voor 1996 geen rekening gehouden met
aktiviteiten en uitgaven die betrekking hebben op de invoering van kwaliteitszorg.
Voor 1997 verdient dit een meer gerichte aanpak.
De Direktieraad heeft op 24 juli 1995 besloten dat de RWS-diensten zal worden
verzocht in de managementkontrakten voor 1996 aan te geven op welke wijze
kwaliteitsborging vorm zal worden gegeven.
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KWALITEITSDOELEN
Op basis van het door de Direktieraad geformuleerde beleid zijn voor de invoering
van kwaliteitszorg binnen de direktie Zuid-Holland een aantal konkrete doelen verwoord. Deze doelen zijn onderverdeeld in doelen op de korte termijn (tot 01 januari
1997) en doelen op de langere termijn (de periode na 01 januari 1997). Ervaringen
met betrekking tot de realisatie van de korte termijn doelen zullen van invioed zijn op
de konkrete invulling van de doelen op de langere termijn.

05.01

Kwaliteitsdoelen OP korte termiin
Omdat voor de realisatie van RWS-werken vanaf 01 januari 1997 het beleid is, voor
de daarvoor in aanmerking komende projekten, te werken met gecertificeerde
opdrachtnemers zijn voor de direktie Zuid-Holland de volgende kwaliteitsdoelen voor
de korte termijn geformuleerd:
1. Bereik dat op 01 januari 1997 blijkt dat in het kader van RWS-werken de betrokken organisatie-onderdelen gereed zijn om te gaan met opdrachtnemers die
werken met gecertificeerde kwaliteitssystemen.
- Onder opdrachtnemers worden verstaan: aannemers die GWW-werken
uitvoeren en ingenieursbureaus, die tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase, werkzaamheden voor die GWW-werken verrichten.
- Vanaf 01 januari 1996 doen alle betrokken organisatie-onderdelen ervaring op
met proefprojekten, waarbij door de opdrachtnemer gewerkt wordt onder
(externe) kwaliteitsborging.
- Betrokken organisatie-onderdelen zijn de afdeling Engineering (TXE), de vier
Uitvoeringsbureau's (TXU*), de vijf droge dienstkringen (VB*) en de vier natte
dienstkringen (AV*).
2. Bereik dat op 01 januari 1997 blijkt dat (interne) kwaliteitsborging op hoofdlijnen
is ingevoerd in het realisatiestadium van het bouwproces voor wat betreft het tot
stand komen van de overeenkomst/het bestek, de aanbesteding, de gunning, de
afrekening en de overdracht.
- Vanaf 01 januari 1996 worden door de betrokken organisatie-onderdelen
interne kwaliteitsplannen opgesteld voor die proefprojekten, waarbij door de
opdrachtnemer gewerkt wordt onder (externe) kwaliteitsborging.
- Betrokken organisatie-onderdelen zijn de afdeling Engineering (TXE), de vier
Uitvoeringsbureau's (TXU*), de vijf droge dienstkringen (VB*) en de vier natte
dienstkringen (AV*).
- Nevendoel is het starten van een kontinu verbetermechanisme waardoor
efficiency- en effektiviteitsverhoging voor de organisatie wordt bereikt en
optimalisering van de regelgeving plaatsvindt (minder maar beter).
- Nevendoel is tevens het kreeren van draagvlak voor de verdere invoering van
kwaliteitszorg binnen de gehele direktie Zuid-Holland.
Bij deze doelen gelden de onderstaande randvoorwaarden:
-

-

Zoveel mogelijk rekening houden met reeds bestaande aktiviteiten en ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving op het gebied van de Administratieve
Organisatie en de Arbeidsomstandigheden (bouwprocesbesluit) en aktiviteiten,
die voortvloeien uit de nota Koers RWS 200+.
de lopende implementatie van het milieuzorgsysteem wordt, in samenwerking met
de afdeling Milieu (VIM) in de aanpak meegenomen.
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Kwaliteitsdoelen op (middehlange termijn
Op basis van de ervaringen opgedaan tijdens de eerste fase van het kwaJite'itstrajekt
worden de (middel)lange termijn doelen nader ingevuld. Deze doelen zijn:
-

-

Verdere ontwikkeling van de kwaliteits- en mllieuzorg binnen de direktie ZuidHolland waarbij de NEN-EN-iSO 9000 serierichtlijnis. In deze fase wordt kwaliteitszorg ingevoerd in het ontwikkelingsstadium van het bouwproces (de fasen
verkenning en projektstudie).
Gefaseerde integratie van kwaliteits- en milieuzorg met andere zorgsystemen.
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De aktiviteiten die moeten worden uitgevoerd worden in deze paragraaf beschreven.
Per stap wordt een korte beschrijving gegeven van de inhoud van de aktrvrteit. In
paragraaf 06.03 zijn de aktiviteiten in detijduitgezet.
01 Inventarisatie (i)
De knelpunten met betrekking tot het omgaan met kwaliteitsborging bij de
uitvoering van werken en de opbouw van het daarvoor benodigde kwaliteitssysteem zijn in hoofdstuk 04 weergegeven.
Inventariseren van de huidige situatie door middel van reeds gehouden interviews
met het merendeel van de zogenaamde "Novotel-groep". Een verdere uitbreiding
naar medewerkers overwegen.
02 Vaststellen beleidsbeslissingen (i)
Ten aanzien van de knelpunten worden door het MT op voorstel van de afdeling
Kwaliteitszorg, beleidsbeslissingen genomen; deze beslissingen zijn uitgangspunt
voor de werkgroepen.
03 Vaststellen struktuur kwaliteitssysteem (I)
Het MT stelt de struktuur van het kwaliteitssysteem en de minimale inhoud van
het systeem per 01 januari 1997 vast. De afdeling Kwaliteitszorg doet voorstellen
voor lay-out en struktuur en legt deze vast in een Handbook Kwaliteitssysteem.
De globale minimale inhoud wordt voorgesteld in overleg met de werkgroepen.
04 Instellen werkgroepen (e&i)
Binnen de hoofdafdelingen AX, VX en TX worden werkgroepen samengesteld. Op
basis van de beleidsbeslissingen en de minimale inhoud van het kwaliteitssysteem komen deze werkgroepen met voorstellen voor procedures en hulpmiddelen. De volgende elementen van het bouwproces worden per groep uitgewerkt:
- bestekvoorbereiding;
- kontraktvorming & aanbesteding & gunning;
- uitvoering;
- evaluatie, verantwoording en overdracht.
05 Voorbereiden medewerkers (e&i)
Opleiden van medewerkers in algemene theorie en praktische toepassing van
kwaliteitszorg gericht op de funktie (zie paragraaf 08.03).
Procedures en hulpmiddelen worden aan betrokken medewerkers geintroduceerd.
06 Voorbereiden proefprojekten (e&i)
Ter voorbereiding van uit te voeren proefprojekten met (externe) kwaliteitsborging
door opdrachtnemers worden afspraken vastgelegd over aanpak, te stellen eisen,
wijze van beoordeling en de beheersing en verbetering van ons eigen handelen.
Kontraktvoorbereiding, aanbesteding en gunning van de proefprojekten.
07 Uttvoeren proefprojekten (e&i)
Realisatie van werken onder (externe) kwaliteitsborging door opdrachtnemers.
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08 Evaluatie proefprojekten (e&i)
Resultaten en ervaringen uit de proefprojekten worden gebruikt om intern tot
efficiency-verhoging te komen.
09 Evaluatie eerste fase kwaliteitszorgtrajekt (e&i)
Toetsing van de doelstellingen en vaststellen van aanbevelingen voor de komende periode.
06.02

Sianifikante miilpalen
01-12-1995
01-01-1996
01-12-1996
01-01-1997

06.03

02
03
08
09

Beleidsbeslissingen vastgesteld;
Kaders voor Kwaliteitssysteem vastgesteld;
Proefprojekten geevalueerd;
Eerste fase kwaliteitszorgtrajekt geevalueerd, werken met gecertificeerde opdrachtnemers.

Tiidschema
Zie blad 17.
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07

ORGANISATIE

07.01

Oraanisatiestruktuur direktie Zuid-Holland
De direkteur Realisatie Werken (TX) is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg binnen de
direktie en treedt in deze op als opdrachtgever namens het managementteam (MT).
:':>:::;>:-::v;-X^;-:o>x:>::y:>>>:-:;
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Organogram Direktie Zuid-Holland - Piaats Afdeling Kwaliteitszorg

De afdeling Kwaliteitszorg (TXK) is als stafafdeling ondergebracht bij de hoofdafdeling TX, dit vanwege de grote raakvlakken met het primaire proces. De afdeling heeft
een direktiebrede verantwoordelijkheid voor de (integrale) kwaliteitszorg binnen de
gehele direktie Zuid-Holland.

Hoofd Kwaliteitszorg

—
r—
—

Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg
Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg

Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg
Medewerker Bouwstoffen

Medewerker Bouwstoffen
Samenatmiting TXK
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Kwalrteitsorganisatie
Voor het verder ontwikkelen van het kwaliteitssysteem en het invoeren van kwaliteitszorg binnen de direktie wordt de volgende organisatiestruktuur voorgesteld:

Stuurgroep Invoering Kwaliteitszorg

Afdeling
Kwaliteitszorg

Werkgroep
AX

Werkgroep
TX

Werkgroep
VX

Werkgroep

Werkgroep

Kwalrteitsorganisatie

De stuurgroep bestaat uit hoofd TX (voorzitter), hoofd TXK (de projektleider), hoofd
VB, hoofd AV, hoofd PX en hoofd CX, kommunikatiemedewerker DX, alsmede de
voorzitters van de werkgroepen. Een sekretaris wordt geleverd door de afdeling TXK
De reden voor het instellen van werkgroepen is om bij aanvang van het trajekt een
groot draagvlak te krijgen binnen de organisatie.
De werkgroepen bestaan uit een representatieve groep medewerkers per aktiviteit
(ontwerp - bestekvoorbereiding - kontraktvorming & aanbesteding & gunning uitvoering - overdracht). Het voorzitterschap wordt in overleg bepaald. De voorzitters
van de werkgroepen maken deel uit van de stuurgroep.
De afdeling RXJ ondersteunt de werkgroepen op ad-hoc-basis.
In de projektperiode zal er behoefte zijn aan ondersteuning voor het uftvoeren van de
aktiviteiten. Dit betreft met name de inventarisatiefase en de start van de werkgroepen. De externe begeleiding kan ook een rol hebben bij het overdragen van kennis
en de introduktie van het kwaliteitssysteem.
Onder externe begeleiding wordt ook verstaan de ondersteuning door het Projectbureau Kwaliteitszorg RWS-werken (kosteloos).
07.03

Taken/verantwoordelijkheden/bevoeqdheden
Managementteam
Is verantwoordelijk voor het vaststellen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoel(stelling)en en voor beslissingen over het initieren, ontwikkelen, implementeren
en bijhouden van het kwaliteitssysteem.
Stelt de struktuur van het kwaliteitssysteem vast en de invulling van het kwaliteitssysteem in de vorm van procedures en overige hulpmiddelen.
Stelt funkties, die verband houden met het kwaliteitssysteem, en bijbehorende
bevoegdheids- en kommunikatielijnen vast.
Treft alle noodzakelijke maatregeien om te bewerkstelligen dat het kwaliteitsbeleid
wordt begrepen, gelmplementeerd en beoordeeld op alle niveaus van de organisatie.
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Stuurgroep
Beoordeelt de voorstellen voor de struktuur van het kwaliteitssysteem en de invulling
van het systeem in de vorm van procedures en overige hulpmiddelen en draagt zorg
voor de afstemming met andere zorgsystemen van de direktie.
Beoordeelt de voorstellen die door de werkgroepen worden voorgedragen en draagt
zorg voor de afstemming met andere beleidssegmenten van de direktie.
Neemt beslissingen over verbetervoorstellen.
Ontwikkeit de kommunikatie en informatie en stimuleert het uitdragen van kennis en
de inhoud van opleidingen.
Neemt beslissingen inzake afwijkingen ten opzichte van het invoeringsplan. Rapporteert binnen 4 weken na het einde van een kalenderkwartaal aan het MT.
Hoofd TX
Treedt op als gedelegeerd opdrachtgever namens het MT en als voorzitter van de
stuurgroep. Kreeert draagvlak binnen de geheie direktie. Ziet toe op de juiste
uitwerking van het beleid aangaande kwaliteitszorg.
Hoofd TXK
Is verantwoordelijk voor de realisatie van het projekt binnen de kaders zoals omschreven in het invoeringsplan. Bewaakt de voortgang en rapporteert vierwekelijks
aan hoofd TX. Heeft bevoegdheden voor het initieren van het proces naar alle
betrokken dienstonderdelen. Is verantwoordelijk voor de implementatie van het
kwaliteitssysteem en de interne voorlichting hieromtrent. Onderhoudt kontakten met
de voortrekkers kwaliteitszorg van andere regionale direkties en specialistische
diensten en met het Projectbureau Kwaliteitszorg RWS-werken.
Werkgroepen
Ontwikkelen procedures en instrumenten voor de aan hun toegewezen aktiviteiten.
Stemmen waar nodig af met andere werkgroepen of organisatie-onderdelen.
Leggen voorstellen ten aanzien van de ontwikkelde procedures en instrumenten voor
aan de stuurgroep.
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Interne overlegstruktuur
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Stuurgroepvergadering
Frekwentle
: 1x per 2 maanden bij aanvang; gedurende 1996 1x per 3
maanden
Werkgroepvergadering
Frekwentie
: inschatting: 1x per 14 dagen gedurende het ontwikkelingstrajekt (4e kwartaal '95 en 1e/2e kwartaal '96)
08.02

Externe overlegstruktuur
Platform Kwaliteitszorg RWS-werken
Frekwentie
: 1xper6weken
Deelnemer
: Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg
Voortrekkersoverleg Kwaliteitszorg RWS-werken
Frekwentie
: 1x per 3 maanden
Deelnemer
: Hoofd Kwaliteitszorg

08.03

Qpleidinoen
Intern moeten medewerkers worden opgeleid en moeten afspraken worden gemaakt
op welke manier bereikt wordt dat de opdrachtnemers werken onder kwaliteitsborging.
Zo moeten bijvoorbeeld:
- tijdens de bestekvoorbereiding in de bestekken artikelen opgenomen worden
betreffende kwaliteitsborging;
- de medewerkers in het toezicht onder andere projektkwaliteitsplannen van de
opdrachtnemers kunnen beoordelen en zelf het toezicht kunnen uitvoeren op
basis van een door henzetf opgesteld kwaliteitsplan toezicht.
In deze paragraaf worden de opleidingsmogelijkheden nader uitgewerkt.
Introduktiekursus kwaliteitszorg
leerdoelen
: introduceren van de algemene begrippen van kwaliteitszorg,
uitleg over kwaliteitsborging van opdrachtnemers, voorbereiden
op taken van de werkgroepen, trainen in het opstellen van
procedures.
duur
: 1 dag
doelgroep
: werkgroepleden en stuurgroepleden
aantal deelnemers : 25
Kursus kwaliteitszorg in de bestekvoorbereiding, kontraktvorming, aanbesteding
en gunning
leerdoelen
: introduceren van de algemene begrippen van kwaliteitszorg,
uitleg over kwaliteitsborging van opdrachtnemers, kennis in
omgaan met kwaliteitssystemen en NEN-EN-ISO 9000 normering, omgaan met kwaliteitsborging van ingenieursbureaus
duur
: 2 dagen
doelgroep
: medewerkers van het centraal bedrijfsbureau, bestekvoorbereiders, kontraktmedewerkers
aantal deelnemers : 25
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Kursus kwaliteitszorg in de uttvoerings- en nazorgfase
leerdoelen
: introduceren van de algemene begrippen van kwaliteitszorg,
uitleg over kwaliteitsborging van opdrachtnemers, beoordelen
van projektkwaliteitsplannen, opstellen van toezichtspiannen,
omgaan met steekproeven en keuringen
duur
: 2 dagen
doelgroep
: medewerkers in de uitvoering
aantal deelnemers : 2 groepen van 20.
Instruktie kwaliteitssysteem
leerdoelen
: interne instruktie met als doel het introduceren van het orrtwikkelde kwaliteitssysteem binnen de afdelingen/dienstkringen
en trainen in het toepassen van procedures en hulpmiddelen.
duur
: 1 dag
doelgroep
: alle betrokken medewerkers
aantal deelnemers : 10 groepen van maximaal 15 personen
08.04

Voorlichting en voorlichtingsmateriaal
Bekendheid over het onderwerp is van groot belang. Voorlichting over de voortgang
van het trajekt en inhoudelijke informatie zal gegeven worden via:
-

de interne nieuwsbrief "milieu en kwaliteit .
de landelijke nieuwsbrief DWW
een rubriek in het personeelsblad
thema nieuwsbrieven
11

Door de stuurgroep wordt nader invuliing gegeven aan deze media.
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MIDDELEN

09.01

Inzet menskracht (intern)
hoofd TXK
beleidsmed. TXK
werkgroepieden
stuurgroepleden

09.02

vanaf September 1995 0,3 manjaar, in 1996 0,7 manjaar.
vanaf September 1995 0,3 manjaar, in 1996 0,8 manjaar.
1 dag/2 weken in de periode van 01 -01 -96 tot en met 01 -06-96
1 dag/maand

Financiele middelen
Budget voor opleiding
fl.
Budget voor externe begeleiding
Budget voor voorlichting en kommunikatie
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fl.

100.000,180.0005.000-
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LUST VAN BIJLAGEN
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02
03

Begrippen uit de kwaliteitszorg
Schematische weergave van het bouwproces
Overzicht dokumenten kwaliteitssysteem
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BEGRIPPEN UIT DE KWAUTEITSZORG
Ter verduidelijking van de begrippen uit de kwaliteitszorg die in dit dokument zijn gehanteerd
wordt onderstaand uitleg gegeven over deze begrippen en hun onderlinge samenhang.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitssysteem

In de lijn

Naleving

Verbeterteams

Audits

Kwaliteitszorg
De managementaanpak van een organisatie toegespitst op kwaliteit. Kwaliteitszorg bestaat
enerzijds uit kwaliteitsborging en anderzijds uit kwaliteitsverbetering. Het bereiken van de
gewenste kwaliteit vereist het nakomen van verplichtingen en de deelname van alle personen
binnen een organisatie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg berust bij de direktie.
Kwaliteitsborging
Dit kan gezien worden als een afsprakenstelsel. Afspraken worden gemaakt en vastgelegd in
een kwaliteitssysteem (intern gericht door middel van kwaliteitshandboeken en extern gericht
door middel van projektkwaliteitsplannen). Onder kwaliteitsborging wordt ook verstaan het
bekend maken van de afspraken aan de betrokken medewerkers en het toetsen of de gemaakte
afspraken worden nageleefd.
Kwaliteitssysteem
De organisatiestruktuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren en instandhouden van kwaliteitszorg. Met behulp van het kwaliteitssysteem bereikt
men een uniforme, kontroleerbare en beheersbare aanpak van werkzaamheden waarbij de eigen
produkten regelmatig worden getoetst. Het kwaliteitssysteem is in feite een afsprakenstelsel voor
de aantoonbare beheersing van de interne processen.
Kwaliteitsverbetering
Hieronder worden verstaan akties, door de hele organisatie heen genomen, die de doeitreffendheid en de doelmatigheid van aktiviteiten en processen vergroten om zodoende extra
voordelen te leveren aan zowel de organisatie als haar klanten.
Stilstand is achteruitgang. In een veranderende maatschappij moet een organisatie kontinu
streven naar verbetering van de interne processen. Om de verbetering vast te kunnen houden
en over te kunnen dragen aan de medewerkers moeten deze verbeteringen worden geborgd.
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SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET BOUWPROCES

INPUT

•

PROCES

4

*

OUTPUT

STADIA EN FASEN

BESUSDOKUMENTEN
1code naam

1, ONTWIKKEUNG
Verkenning

-> 11

Startnotitie

12

Trajektnota

Beslisdokument
Beslisdokument

Voorkeur trace

Besiisdokument

Projekt- cq.

Ontwerp-tracebesluit

Beslisdokument

tracestudie

Trace-besJuit

Besiisdokument

• 16

Procesverbaal van overdracht

• 21

Uitwerkingsnota

2. REALISATIE
Beslisdokument
Beslisdokument

Voorbereiding

-*

22

Beslisdokument

Gedetailleerd ontwerp
Bestek

Beslisdokument

Uitvoering

Beslisdokument

Nazorg

Staat van afrekening
-*• 25

Procesverbaal van overdracht

3. BEHEER
Beslisdokument
Beslisdokument

Exploitatie

31

Beheerplan

32

Onderhoudplan

Orrbeend aan Handboek Bouwproces, kode 00.03, blad 3 van 3 dd. 1994-02-25
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OVERZ1CHT DOKUMENTEN KWALITEITSSYSTEEM (BLAD 1/2)
5

aktie:
resultaat:
voor wie:
status:
deelname:

opstellen Invoeringsplan Kwaliteitssysteem
prioriteiten te ondememen aktiviteiten bekend
intern TXK
konsept, vast te stellen door MT
-

aktie:
resultaat:
voor wie:
status:
deelname:

samenstellen Handbook Kwaliteitssysteem
struktuur van en normen voor kwaliteitssysteem beschikbaar
auteurs/sarnenstellers van handboeken,richtlijnenen lekJraden
deels in konsept, vast te stellen door MT
-

aktie:
resultaat:

samenstellen Handbook Bouwproces
struktuur bouwproces beschreven
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hoofdlijnen beschreven en bekend
procedures en werkinstrukties beschikbaar en bekend
alle medewerkers betrokken bij bouwproces
vastgesteld binnen TX dd. 03-91
overdrachtsdokument van realisatie naar beheer vastgesteld MT dd. xx-xx-94
dokument nog vast te stellen door MT

voor wie:
status:

deelname:
betrokken: TXA, TXG, TXO (TXE), TXR (TXU, TXM), TXV (TXU), AV, VB
aktie:
resultaat:

samenstellen Handbook Projektmatig Werken
besturingsproces projekten beschreven
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hoofdlijnen beschreven en bekend
procedures en werkinstrukties beschikbaar en bekend
voor wie: (hoofcOafdelingsmanagernent, projektmanagers
status:
konsept, vast te stellen door MT
deelname: betrokken: TXV (TXE, TXU, TXM), TXM
aktie:
resultaat:
voor wie:
status:

samenstellen Handbook Bouwstoffen
handvat voor keuze bouwstoffen en hergebruik van bouw- en atvalstoffen beschikbaar
ontwerpers, bestekschrijvers, kontrakttoetsers
revisie 00 - vastgesteld MT dd. 03-11-1992
revisie 01 - vastgesteld HTX dd. 28-09-1994
deelname: RXS
betrokken: APV, TXR (TXU), VPM (VIM), VB
aktie:
resultaat:
voor wie:

samenstellen Handbook Milieuzorgsysteem
struktuur en organisatie van en normen voor milieuzorgsysteem beschikbaar
betrokkenen bij basisvoorstellen uitvoeringsbureau's en dienstkringen
(hoofd) afdelingsmanagement
status:
konsept, behoudens deel 05
deelname: VIM

Ontfeend aan rapport nr TXK 95.123 dd. 1995-09-06
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OVERZ1CHT DOKUMENTEN KWALITEITSSYSTEEM (BLAD 2/2)
aktie:
resultaat:

samenstellen Leidraad Milieuzorg Bestekken
milieutaken en verantwoordelijkheden bij uitvoering van infrastrukturete werken bekend en
vastgelegd in bestekken
voor wie: bestekschrijvers, kontrakttoetsers, management AV, TXU, VB, later ook ontwerpers
status:
konsept, 4e kwartaal '95 twee proefprojekten
deelname: TXU-UBW, Bureau voor Milieumanagement
betrokken: VIM, AVO, VBL
aktie:

ontwikkelen moederbestand Kwaliteitsplan bij uitvoering van kontrakten onder kwaliteitsborging
resultaat: systematiek en inhoud kwaliteitsplannen vastgelegd
toezicht op uitvoering van kontrakten beheerst en aangetoond
voor wie: direktie UAV, CP, toezichthouder, projektbegeleider
status:
konsept, toegepast bij MOOBIS, RW57, Eemhaven, Elsgeest, uitbesteding ontwerpwerk
deelname: VBD, TXU-UBZ, -UBZW, -UBN, TXE, RAW
betrokken: CX
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