
 

Naar een tweede generatie total quality management

Citation for published version (APA):
Bij, van der, J. D., & Aken, van, J. E. (1994). Naar een tweede generatie total quality management. (EUT - BDK
report. Dept. of Industrial Engineering and Management Science; Vol. 66). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/752a953a-b463-4909-b784-6c2fa99884b7


NAAR EEN TWEEDE GENERATIE TOTAL QUALITY MANAGEMENT

door

J .D. van der Bij en J.E. van Aken

Report EUT/BDK/66
ISBN 90-386-0005-4
ISSN 0929-8479
Eindhoven 1994

Eindhoven University of Technology
Graduate School of Industrial Engineering
and Management Science
Eindhoven, The Netherlands

~



CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Bij, J.D. van der

Naar een tweede generatie Total Quality Management / J .D .
van der Bij en J .E. van Aken . - Eindhoven : Technische
Universiteit Eindhoven . - (Report EUT/BDK, ISSN 0929-8479
; 66)
Met lit. opg .
ISBN 90-386-0005-4
NUGI 684
Trefw . : kwaliteitszorg ; management .



NAAR EEN TWEEDE GENERATIE TOTAL QUALITY MANAGEMENT

J.D. van der Bij en J.E. van Aken

Inleiding

otal Quality Management is tegenwoordig niet meer weg te denken uit pro-

gramma's van bedrijven en uit het dienstenaanbod van adviesbureaus. Total Quality

Management staat voor een revolutionaire, radicale verandering van leiding geven en

bedrijfsvoering . Revolutionair elan is echter per definitie eindig. Het gaat erom

anders te zijn dan vroeger. Als het beeld van vroeger vervaagt, vervaagt ook het

revolutionair elan . Een belangrijk aandachtspunt bij Total Quality Management is de

voortdurende verbetering, de continuous improvement, van alle facetten van de

bedrijfsvoering . In tegenstelling tot het revolutionair elan, is dit een proces dat per

definitie niet eindig is. Misschien dat dit één van de redenen is dat Total Quality

Management activiteiten, na een enthousiast begin, nogal eens verwateren .

In dit artikel wordt betoogd dat het tijd wordt de aard van Total Quality

Management te verduidelijken en een lijn uit te zetten naar een tweede generatie

Total Quality Management, na de revolutionaire fase . Een eerste aanzet daartoe zal

gegeven worden .

Na een kort historisch overzicht van de kwaliteitszorg, worden de ideeën die onder

de noemer Total Quality Management opgang maken, toegelicht . Vervolgens wordt

getracht Total Quality Management enigszins te positioneren. Daarbij wordt Total

Quality Management beschouwd als een wetenschappelijke discipline . In principe

kan Total Quality Management opgevat worden als een 'body of knowledge', of als

een beweging of als een wetenschappelijke discipline . We kiezen voor een beschou-
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wing als wetenschappelijke discipline omdat dat de meest uitgebreide is, die de twee

andere facetten omvat . Vanuit de positionering wordt tenslotte een lijn uitgezet naar

een tweede generatie Total Quality Management.

1 . Kort historisch overzicht

In deze paragraaf volgt een korte historische schets van ontwikkelingen in de kwa-

liteitszorg. Daaruit blijkt dat de aandacht in de kwaliteitszorg is verschoven van

Quality Inspection (produktcontrole) via Quality Assurance (procesbeheersing) naar

Total Quality Management .

Een halve eeuw geleden lag de nadruk in de kwaliteitszorg nog op de controle van

produkten, na afloop van het produktieproces. De controle werd vooral ten behoeve

van de klant uitgevoerd . Bij het ontwikkelen van methoden ging het in het bijzonder

om het efficiënt maken en effectief houden van de produktcontrole, bijvoorbeeld

door middel van steekproefkeuring . De controle van produkten ontwikkelde zich tot

een apart specialisme binnen de bedrijfsvoering . Organisatorisch werd een en ander

vorm gegeven door een kwaliteitsafdeling die het werk van de operators contro-

leerde . Het leereffect van de controles voor de eigen organisatie was in dit stadium

gering. Resultaten werden niet of nauwelijks teruggekoppeld .

Mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op statistisch gebied, verschuift de aandacht

langzamerhand van produkt naar voortbrengingsproces . Het gaat om de beheersing

van dit proces met betrekking tot de afgesproken produkteigenschappen (Quality

Assurance) . Beheersing wil in dit geval zeggen: voorspelbaar binnen van te voren

vastgestelde grenzen blijven . De focus ligt op normstelling, realisatie, controle,
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beheersing en bewaking van het fabricageproces, maar er is ook aandacht voor

inkoop, ontwikkeling en verkoop .

Naast Quality Assurance ontwikkelt zich in de jaren 70 in Japan, in de jaren 80 in

de Verenigde Staten en Europa en eind jaren 80 in Nederland Total Quality

Management (TQM) . De benadering is vooral gebaseerd op de ideeën van de kwa-

liteitsgoeroe Deming, wiens denkbeelden in het Japan van na de tweede wereld-

oorlog zijn toegepast. Klanttevredenheid staat bij TQM centraal, naast beheersing en

voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering . Het gaat niet meer alleen om

klantenwensen die betrekking hebben op de produkteigenschappen, maar ook om

wensen op het gebied van de prijs en de beschikbaarheid van de produkten. Om

klanttevredenheid te bewerkstelligen zijn alle bedrijfsfuncties van belang, van ont-

wikkeling en produktie tot personeelszaken en administratie . Verder is er aandacht

voor de mensen in de organisatie (opleiding en motivatie) . Vakinhoudelijk ligt de

focus meer op organisatie en management dan bij Quality Assurance .

De huidige certificeringsdrang in het bedrijfsleven, waarbij getracht wordt het kwali-

teitssysteem te certificeren aan de hand van de NEN-ISO 9001, 9002 of 9003 kwali-

teitsnorm, stoelt in belangrijke mate op Quality Assurance maar heeft ook enkele

TQM-trekjes . Zo krijgen ook opleiding en organisatie aandacht in bovenstaande

kwaliteitsnormen, evenals op beperkte schaal het verbeteringsaspect, via het nemen

van correctieve maatregelen . Toch ligt de focus op de beheersing van de produktie .

2 . TQM begin jaren 90

In deze paragraaf gaan we na hoe TQM er als verzameling ideeën momenteel uitziet .
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Een mogelijkheid om achter deze ideeën te komen, is een inventarisatie van onder-

werpen van artikelen uit het tijdschrift Total Quality Management . Aardiger leek ons

echter te kijken naar de prijzen op het gebied van TQM . Beoordelingsaspecten die

bij deze prijzen gehanteerd worden, zullen een beeld geven wat bij TQM belangrijk

is. Over beide aspecten zal in deze paragraaf gerapporteerd worden, te beginnen bij

de beoordelingsaspecten van prijzen op het gebied van TQM .

Beoordelingsaspecten van TQM prijzen

Op het gebied van TQM kunnen bedrijven meedingen naar diverse prijzen . In Japan

kan de Deming Prize (JUSE, 1989) verkregen worden en in de Verenigde Staten de

Malcolm Baidrige Award (National Institute of Standards and Technology, 1991) . In

1993 is in Nederland de Nederlandse Kwaliteitsprijs voor het eerst uitgereikt

(Nederlandse Kwaliteit, 1993) . Aspecten, waarop gegadigden voor de prijzen beoor-

deeld worden, geven naar onze mening een goede operationalisering van TQM . We

gaan daarom kort in op de beoordelingsaspecten van de Deming Prize en de

Malcolm Baldrige Award en wat uitgebreider op de beoordelingsaspecten van de

Nederlandse Kwaliteitsprijs .

In onderstaande figuur staan de tien beoordelingsaspecten van de Deming Prize,

zoals die gehanteerd worden voor niet-Japanse ondernemingen .
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DEMING PRIZE : ITEMS

1 . Policy
2 . Organization and its Management
3 . Education and Dissemination
4 . Collection, Dissemination and Use of Information on Quality
5 . Analysis
6. Standardization
7. Control
8 . Quality Assurance
9. Results
10. Planning for the Future

Figuur 1 . Beoordelingsaspecten van de Deming Prize (JUSE, 1989) .

De Malcolm Baldrige Award kent zeven beoordelingsaspecten . Ze staan in de onder-

staande figuur weergegeven .

MALCOLM BALDRIGE AWARD : ITEMS

1 . Leadership
2. Information and Analysis
3. Strategic Quality Planning
4. Human Resource Utilization
5. Quality Assurance of Products and Services
6. Quality Results
7. Customer Satisfaction

Figuur 2 . Beoordelingsaspecten van de Malcolm Baldrige Award ( National Institute

of Standards and Technology, 1991) .

In het nu volgende kader komen de negen beoordelingsaspecten van de Nederlandse

Kwaliteitsprijs aan de orde. Ze kunnen onderscheiden worden naar aspecten die

betrekking hebben op het resultaat van een onderneming en aspecten die betrekking

hebben op mogelijkheden om dat resultaat te bereiken .

5
~



personee(smanagement werknemerstevr .heid

leiderschap strategie e

middelen

stuurmogelijkheden

processen

H

' klanttevr.heid ~
Hmaat invfoed

:--
resultaten

bedrijfs-
resultaten

•

Figuur 3 . Basiskader Nederlandse kwaliteitsprijs (naar: Nederlandse Kwaliteit,

1993) .

De in het basiskader voorkomende elementen zullen nu kort besproken worden .

Leiderschap: Leiders moeten ondermeer betrokkenheid tonen bij

TQM-activiteiten, ze moeten de kwaliteitscultuur

bevorderen en ze moeten verbeteringen in de organi-

satie door teams of individuen bewerkstelligd, erken-

nen en waarderen .

Personeelsmanagement : De organisatie moet de mogelijkheden van het perso-

neel ontplooien om produkten, processen en organisa-

tie te verbeteren ; belangrijk is ondermeer dat de

organisatie kritieke deskundigheden ontwikkelt en

behoudt .

Strategie en Beleid: De organisatie moet de ideeën over Total Quality

Management weten te incorporeren in haar beleid en

haar strategie; het beleid moet worden doorvertaald

n beleid
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Middelen :

Processen :

naar alle organisatieleden .

Een voortdurende verbetering van het management,

de benutting en het onderhoud van financiële mid-

delen, informatie, materiaal en technologie is nodig .

De primaire en ondersteunende processen in de orga-

nisatie moeten geïdentificeerd, bestuurd en beheerst

en systematisch verbeterd worden .

Tevredenheid van klanten

en werknemers : Deze aspecten spreken voor zich, zowel aan de be-

hoeften en verwachtingen van de klant als aan die van

de werknemer moet voldaan zijn .

Maatschappelijke invloed : Ook aan de behoeften en verwachtingen van de maat-

schappij moet voldaan zijn .

Bedrijfsresultaten : De organisatie moet in staat zijn zowel de financiële

als de niet-financiële doelstellingen te halen .

Het basiskader van de Nederlandse Kwaliteitsprijs suggereert een soort model met

elementen en relaties daartussen . De herkomst van de elementen, een eventuele

overlap en de precieze relaties tussen de elementen zijn echter onduidelijk . Daarom

spreken we liever over 'kader' dan over 'model' .

In grote lijnen komen de beoordelingsaspecten van de Deming Prize, de Malcolm

Baldrige Award en de Nederlandse Kwaliteitsprijs overeen . Bij een gedetailleerde

analyse (ook van deelaspecten) zou men kunnen stellen dat de Deming Prize iets

meer focusseert op de producent, de Malcolm Baldrige Award iets meer op de klant
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en de Nederlandse Kwaliteitsprijs op de maatschappij in zijn geheel (Nakhai, Neves,

1994). Toch geven beoordelingsaspecten van de TQM-prijzen een goed beeld van de

kern van TQM .

Hoofdonderwerpen tijdschrift Total Quality Management

Om een indruk te krijgen van de belangrijkste items van dit moment binnen het

vakgebied TQM heeft een inventarisatie plaatsgevonden van onderwerpen van arti-

kelen van de jaargangen '91 en '92 van het tijdschrift Total Quality Management .

De onderwerpen uit de genoemde jaargangen zijn gegroepeerd tot een vijftal zoge-

naamde hoofdonderwerpen en een categorie 'overig' . Deze zes groepen onderwerpen

staan met hun frequentie van voorkomen in de onderstaande tabel .

jaargang
hoofdonderwerpen 191 '92 totaal

invoering TQM in bedrijf/sector 7 6 13
technisch-statistische onderwerpen 5 7 12
concepten TQM en praktijkevaluatie 4 4 8

training en leren 2 1 3
kwaliteitskringen 0 3 3

overig 10 8 18

57

Figuur 4 . Frequentie van voorkomen van hoofdonderwerpen in de jaargangen '91

en '92 van het tijdschrift Total Quality Management.

Uit de inventarisatie van de jaargangen '91 en '92 volgt dat momenteel veel aan-

dacht geschonken wordt aan de invoering van TQM in een bepaald bedrijf of een
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bepaalde bedrijfstak (sector). Veelal blijkt in deze praktijksituaties dat slechts delen

van TQM ingevoerd worden/zijn (zie ondermeer Brown, 1992) . Verder is een aan-

zienlijk aantal artikelen gewijd aan technisch-statistische onderwerpen . Het gaat

bijvoorbeeld om een verdere avancering van regelkaarten (Bissell, 1991) of over de

Taguchi-methodiek (Chan, Li en Sharpe, 1992) .

Het hoofdonderwerp dat qua frequentie van voorkomen op de derde plaats staat,

heeft betrekking op de concepten van TQM en de wijze waarop succesvolle imple-

mentatie in de praktijk gemeten kan worden . Het vinden van een concreet en kern-

achtig TQM-concept blijkt moeilijk te zijn ; TQM blijkt uit een groot aantal, even

relevante, samenstellende delen te bestaan. Daardoor is overdracht van de benade-

ring moeilijk en daarmee ook de invoering (zie ook Bossink, Gieskes, Pas, 1992 en

Dotchin, Oakland, 1992) .

Tenslotte gaan enkele artikelen over mogelijkheden om TQM over te dragen aan

organisatieleden (training) en de vorm van leren die binnen TQM wordt gepropa-

geerd (het dynamische, continue leren) . Ook het onderwerp kwaliteitskringen komt

een aantal malen naar voren . Er wordt vooral ingegaan op de vraag waarom invoe-

ring van kwaliteitskringen vaak op een teleurstelling uitloopt (o .a. Chakraborty,

1992) .

In de categorie 'overig' komen een aantal onderwerpen slechts één keer voor. Meer

dan eens gaat het over leiderschap en 'empowerment', over menselijke relaties, over

klanttevredenheiden over kwaliteit als strategisch instrument . De hoge score van

artikelen in de categorie 'overig' geeft overigens aan dat het debat binnen het vak-

gebied TQM nogal heterogeen is .
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3 . TOM beschouwd als wetenschappelijke discipline

We zullen in deze paragraaf trachten TQM te positioneren . Daarbij beschouwen we

TQM als wetenschappelijke discipline en wel als velddiscipline . Dat wil zeggen een

discipline die zich onderscheidt van de meer traditionele aspectdisciplines door een

sterkere handelings- en probleemgerichtheid en een soort inter-aspectdisciplinariteit

(naar van Strien en van Rappard, 1990) . Een (veld)discipline wordt volgens van

Aken (1991) gekarakteriseerd door vier domein bepalende factoren, te weten :

- een onderwerp van studie; het empirisch en kenobject (soort vragen) dat wordt

bestudeerd

- de organisatie van de kennis en de kennisontwikkeling

- een beroepsgroep ; het forum van de gebruikers en van de ontwikkelaars van de

kennis

- een maatschappelijk draagvlak ; hierdoor kan de beroepsgroep en haar opleiding

onderhouden worden .

Aan de hand van deze vier factoren zal TQM gepositioneerd worden .

Het empirisch object van TQM wordt gevormd door bedrijven en instellingen . Of

TQM voor bijvoorbeeld hele kleine bedrijfjes geldig is, is onduidelijk . Het kenobject

van TQM is, zoals in het algemeen bij een velddiscipline, divers. Binnen TQM

wordt een erg breed kwaliteitsbegrip gehanteerd waardoor vele soorten vragen in

principe TQM-vragen zijn . Eigenlijk zijn de meeste vragen op het gebied van de

bedrijfsvoering onderdeel van het kenobject van TQM .

De organisatie van de kennis en kennisontwikkeling is nog niet ver uitgewerkt bin-

nen TQM . De bestaande theorie is globaal, weinig concreet en er wordt weinig
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gebruik gemaakt van randdisciplines zoals de organisatie- en veranderkunde en de

psychologie . Zo speelt in de TQM-ideeën de contingentie-gedachte geen rol . Bij-

voorbeeld voorbeeld bij het meedingen naar de Nederlandse Kwaliteitsprijs moet iedere organi-

satie aan dezelfde voorwaarden voldoen, zoals het uitwerken van bedrijfsplannen

voor ieder produkt in concrete prestatie-indicatoren . Verder wordt de continuous

improvement organisatorisch vooral vorm gegeven door Quality Circles . Bij onder-

werpen als arbeidssatisfactie en menselijke verhoudingen in organisaties wordt niet

geput uit de bestaande psychologische kennis. Overigens wordt wel regelmatig uit de

statistiek geput .

De kennisontwikkeling vindt vooral plaats vanuit de praktijk, de inzichten zijn veelal

voor-wetenschappelijk, er wordt weinig verifieerbaar bewijsmateriaal gegeven . De

theorie wordt dan meer een 'geloof, in die zin zou men de theorie normatief kunnen

noemen . Aan de andere kant worden de eindtermen van TQM voor een bedrijf niet

gegeven (dat lijkt ook onmogelijk vanuit de continuous improvement gedachte) .

TQM is dan ook veel meer een ontwikkel- dan een ontwerpbenadering (Ganzevoort,

1985) .

Het TQM-forum bestaat naast wetenschappers ook uit mensen uit drie andere groe-

pen: Quality Assurance managers, trainers en managers waaronder met name alge-

meen managers. De Quality Assurance managers hebben veel kennis van de werk-

vloer, zijn in de Quality Assurance cultuur opgevoed en willen wat verder kijken

dan uitsluitend die Quality Assurance . In termen van Morgan (1986) is hun denken

echter nog sterk gebaseerd op de machine metafoor . Trainers uit personeels-

afdelingen (of adviesbureau's) en managers zijn aanhangers van TQM omdat ze

bijvoorbeeld aangetrokken worden door Japanse successen of in Nederland door de
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ideeën van de stichting MANS en new age achtige ideeën . Deze groepen zetten zich

juist enigszins af tegen het denken vanuit de machine metafoor en propageren vooral

het denken in de organische en breinmetafoor . Het zal duidelijk zijn dat TQM door

enerzijds Q .A. managers en anderzijds trainers en managers verschillend uitgedragen

wordt.

Het maatschappelijk draagvlak voor TQM wordt naar onze inschatting steeds groter .

TQM wordt vooral gedragen door participerende bedrijven en instellingen en de

overheid .

4. Naar een tweede generatie TOM

In de voorgaande paragrafen is getracht de aard van TQM te verduidelijken . In deze

afsluitende paragraaf willen we een lijn uitzetten naar een tweede generatie TQM .

Naar onze mening is het noodzakelijk een tweede generatie TQM te ontwikkelen .

Immers, zoals in de inleiding reeds betoogd, verwateren TQM-activiteiten in de

praktijk te vaak . Het revolutionair elan verdwijnt na verloop van tijd en dat is ook

heel goed verklaarbaar. Het is naar ons idee dan ook geen realistisch scenario om

voort te gaan met de TQM-ideeën van de jaren 80 . Men zou kunnen poneren dat de

basisideeën van TQM ook best kunnen verdwijnen . Ook dat lijkt echter minder

realistisch . Het klantgerichte denken, het centraal stellen van de klanttevredenheid, is

niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering . Verder vinden technolo-

gische veranderingen steeds frequenter en sneller plaats en daardoor zal ook de

'continuous improvement' nodig blijven en zelfs versneld tot succes moeten leiden .

Tenslotte zal beheersing van de bedrijfsprocessen nodig blijven, waarbij dit echter

steeds meer een minimum voorwaarde wordt om uberhaupt als bedrijf te kunnen
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bestaan .

In welk opzicht zou de tweede generatie TQM nu van de eerste generatie kunnen

verschillen? In de eerste plaats in de bedrijfsvoering . De TQM-basisideeën zullen

geïncorporeerd moeten worden in de lijn . Dat houdt dus in dat er geen aparte pro-

jectorganisatie voor TQM in stand gehouden wordt via kwaliteitskringen en hun

'facilitators' en verder dat er hoogstens een kleine, adviserende bedrijfsfunctie TQM

onderscheiden wordt. Een aparte bedrijfsfunctie is eigenlijk niet in lijn met de cross-

functionele principes van TQM en zal bovendien het voortdurende verbeterings-

proces te weinig inhoud geven . Bij incorporatie in de lijn zal de lijn tevens afge-

rekend dienen te worden op (interne) klanttevredenheid en de voortdurende verbe-

tering van de bedrijfsvoering. Door een incorporatie in de lijn zal wellicht de ont-

wikkeling van TQM enigszins stagneren . Immers, vanuit een robuust specialisme

kan een vakgebied het snelst (praktisch) ontwikkeld worden . Om toch TQM-ideeën

te kunnen blijven ontwikkelen zou het TQM-forum een grotere rol toebedeeld

moeten krijgen buiten de bedrijfsvoering. Het TQM-forum zou als taken kunnen

krijgen het dichter tot elkaar brengen van de deelgroepen binnen het forum, het

onderhouden en zo mogelijk vergroten van het maatschappelijk draagvlak en het

ontwikkelen van TQM tot een volwaardige wetenschappelijke discipline . Op deze

taken zal in het vervolg kort worden ingegaan .

In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt dat het TQM-forum intern enigszins

versnipperd is . Er zal meer eenheid van denken dienen te ontstaan tussen de ver-

schillende deelgroepen. Kijkend naar de kernelementen van TQM, moet dat zeker

mogelijk zijn . Er is zowel plaats voor denken in termen van de machine metafoor als
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voor denken in termen van de organische en brein metafoor . Het lijkt of de TQM-

organisatie nog steeds als een machine wordt beschouwd, maar op een hoger niveau :

een lerende, klantgerichte machine .

Een versterking van het maatschappelijk draagvlak is eigenlijk al in gang gezet met

de ontwikkeling van de Nederlandse Kwaliteitsprijs . Hoe deze prijs zal aanslaan, is

nog niet goed te zeggen . De verwachtingen zijn, kijkend naar de VS en Japan, hoog

gespannen . Problemen blijven natuurlijk dat een Award of een Prijs een moment-

opname is, zonder veel voorspellende waarde voor de toekomst en dat er maar een

zeer beperkt aantal prijswinnaars is . Met betrekking tot dit laatste punt zijn deels

reeds maatregelen genomen en zijn ze deels in voorbereiding . Door een prijs per

regio of sector toe te kennen, wordt het aantal prijswinnaars groter en door naast een

prijs ook een onderscheiding toe te kennen, wordt het mogelijk bedrijven die goed

bezig zijn op het gebied van TQM maar nog niet tot de top behoren, te belonen .

Om TQM verder te ontwikkelen tot een volwaardige wetenschappelijke discipline,

zien we de volgende mogelijkheden . Wat het onderwerp van studie betreft, lijkt het

raadzaam TQM sterker te profileren ten opzichte van de Bedrijfskunde en de Quality

Assurance. Wat de organisatie van de kennis en de kennisontwikkeling betreft, zou

de bestaande kennis verweven kunnen worden met kennis uit relevante randdiscipli-

nes . Te denken valt aan organisatiekundige kennis over leiderschap, organisatie-

cultuur en evaluatiemogelijkheden bij complexe ingrepen in organisaties en aan

psychologische kennis over motivatie en arbeidssatisfactie . Met betrekking tot de

ontwikkeling van kennis zou men kunnen (blijven) aansluiten bij de praktijkvragen

vanuit de beroepsgroepen, maar men zou deze vragen in geschikte vorm kunnen
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doorvertalen naar de daarvoor in aanmerking komende aspectdiscipline(s) . Daar zal

dan ook de eerste kennisontwikkeling plaatsvinden, waarna de kennis weer wordt

terugvertaald naar TQM .

Bovenstaande geeft aan dat een tweede generatie TQM niet vanzelf ontstaat . Er zal

actief gewerkt moeten worden aan een toekomst voor TQM, zowel in de bedrijfs-

voering als in de wetenschap .
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