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Abstract 
The European Network for Advanced Performance Systems is a benchmark method. In this 
project this method is set alongside a well known European qualitative model, the EFQM
model. This thesis describes the complementarity of the application of the ENAPS-benchmark 
and the EFQM-self assessment used as a consultancy tool. Both scans are performed and 
evaluated in two organisations. 
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Management Summary 
This summary describes the graduation-project from the Eindhoven University of 
Technology, faculty Technology Management. The project is run at IPL-TNO, a management 
consultancy agency in Veldhoven as part of a European subsidised project called ENAPS. 
The reason behind this project is the following hypothesis: 

A quantitative scan combined with a qualitative scan of an enterprise results in more 
than the sum of its parts. 

In this project the ENAPS-model was used for the quantitative scan and the EFQM-model 
was chosen for the qualitative scan. 

This led to the final assignment: 
"When both models are fixed, this graduation project concerns primarily the insight to be 
given in the possible complementarity of the £NAPS-product (Feb. 1999) and the 
EFQM/INK-product (1998) . 
Afterwards the results have to be confirmed by implementations in two companies. 
The objective of the graduation project was defined as follows: 
Examine and combine the application (use) and the results of the £NAPS-product 
(quantitative analysis) and the EFQM-product (qualitative analysis) in such a way that both 
methods can support each other or can be used besides one an other in a useful way. " 

Both models will be used in two enterprises by an external consultant (the student). The 
ENAPS-model is already fully developed, but the EFQM-model is a self-assessment model, 
which has never been used by an external consultant. In the first part in this project a 
relationship model is developed. In the second part a method has to be developed so that an 
external consultant can use the EFQM-model. In the last part of the project the ENAPS 
benchmark scan and the EFQM quality scan are implemented in two companies, Stork 
Electronics b.v. and PMB-UV A Group BV, the results are analysed and the hypothesis is 
tested. 

ENAPS 
This graduation-project is part of a European project called ENAPS. This European network 
for Advanced performance Systems is a project funded by the European Commission to set up 
a permanent network for benchmarking and performance measurement. The ENAPS project 
has ended in June 1999. The ENAPS deliverables are: 
• A completely developed ENAPS business model 
• Included in the ENAPS business model are 23 standard performance indicators and 54 

PI' s in an extension set for the manufacturing industry 
• A fully developed database, accessible via the internet and filled with the data of 100 

enterprises. 
• A business plan for the ENAPS-Company, which will be founded in 1999. 
The ENAPS business model consists of primary processes and support and management 
processes, one of the management processes is Financial Enterprise Results (see figure a). 
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Product Development 

Order Fulfilment 

After Sales Service 

Figure a: The ENAPS business model 

Within these processes two to four sub-processes are defined and for each sub-process several 
PI's are defined. In earlier studies a method was developed to help use the ENAPS-model. 
This method is described in the ENAPS-wheel ( see figure b ). 

Improve 

10 Plan the implementation 

of improvements 

11 Implement and monitor 

improvements 

Analyze 

8 Identify gaps 

in performance 

9 Identify possibilities 

and needs for 

improvement 
Collect 

Plan 

1 Flt organisation In business model 

2 Determine the process(es) to benchmark 

3 Measure perfonnance of that processes 

4 Put ratios from Pl's in the database 

5 Make relevant queries In the database 

6 Retreive information from the database 

7 Understand and 

document best practice 

In the field 

Figure b: The ENAPS wheel. 

EFOM 
EFQM is an abbreviation for the European Foundation for Quality management. It was 
founded in 1988 by fourteen industrial leaders in Europe. The reason of the existence of 
EFQM is explained by it's mission statement: 
• to stimulate and assist organisations throughout Europe to participate in improvement 

activities leading ultimately to excellence in customer satisfaction, employee satisfaction, 
impact on society and business results; and 

• to support the managers of European organisations in accelerating the process of making 
Total Quality Management (TQM) a decisive factor for achieving global competitive 
advantage. 

EFQM has developed a model, which incorporates all EFQM's TQM-principles. The model is 
shown in figure c. In the model are nine criteria with for each criterion two to five sub
criteria. The model has to be read from left to right. First The leaders have to commit 
themselves to TQM (1. Leadership), then they have to make a policy and strategy based on 
the TQM principles. They have to make an employee management policy (3. People 
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management) and they have to plan their resources. (4. Resources). In criterion 5 all processes 
are discussed. These first five criteria are the enablers. The last four criteria are the results 
criteria. In criterion 6,7, 8 and 9 the organisation has to determine how the satisfaction of the 
stakeholders are measured. The stakeholders are: employees, customers, financers, 
management and the public at large. 
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Figure c. The EFQM model 
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The EFQM organisation has sister organisations all over Europe, also in the Netherlands. This 
organisation is called the Dutch Institute for Quality (INK). The INK has translated the 
EFQM model in Dutch and changed some small parts. 

The ENAPS and EFOM relation 
The relation that was found for the ENAPS and EFQM-model exists of three levels. In the 
highest (first) level the application of both models is discussed. 

ENAPS Model EFQM Model 
Approach and goal The ENAPS model is used by a consultant The EFQM-model is used through self-

through determining if the results of the assessment by determining to what 
businesses processes hold up against extend the TQM principles are integrated 
comparable companies in the organisation 
to determine areas for improvement to determine areas for improvement 
to determine strengths to determine strengths 

to align management's thoughts through 
consensus 

Performance measurement ENAPS is performance measurement on One of the TQM-principles of EFQM is 
standard Pl's compared to other companies. performance measurement. Not the 

results itself are important, but the way 
they are dealt with. 

Performance Indicators Pl's within ENAPS are grouped by the Pl's within EFQM are groeped by the 
processes defined. Each process contains stakeholders. For each stakholder a few 
several Pl's. The ENAPS PI's are standard PI's have to be determined. ENAPS Pl's 
and generic. can be used to measure the satisfaction 

of the stakeholders. 

The second level focuses on the model itself. The ENAPS processes are related to the EFQM 
criteria. The most important conclusions are: 
Cl. Leadership and C2. Policy and Strategy have no relation with the ENAPS processes. 
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C3. People Management and C7. people satisfaction has the same topic as the ENAPS 
proces "Human Resource Management" 

C4. Resources has the same topic as Information Management, Maintenance Management, 
Product Development, Financial Enterprise Results. 

C5. Quality Systems and Processes has the same topic as all ENAPS processes, but in C5 
separate processes are almost not discussed 

C6. Customer Satisfaction has the same topic as Product Development, Information 
Management, and Order fulfilment. The PI's from these processes can help you. 

CS . Impact on Society has the same topic as Environmental Management. 
C9. Business Results (financial and operational) covers the same topic as all ENAPS

processes. But many ENAPS PI's will never be used to measure the operational or 
financial processes. 

In C3 and C4 is the best chance to have a more detailed relationship than with the rest of the 
criteria, The relationship in the table 1 concerns C3 and the PI's from the Human Resources 
Mana ement Processes. 

ENAPS PJ's 

1-----------

54 Employee absenteeism 
55 Emplo ee turnover 
56 HRM performance 
57 Human resource safet 
58 Training investment 

Financial Enter ise Results 
79 Personnel wages ratio 

EFQM Criterion 3: People management 
Evidence is needed of how people 

Resources are capabilities agree targets and are involved. 
planned and are sustained continuously review empowered and 
improved and developed performance recognised 

~ ~ ~ ~ 

X X 

X X 

X 

X 

0 0 0 0 

Legend: 
x= 

& the organisation Are 
have an effective cared 
dialogue for 

3e 3f 

X 

X X 

X 

0 

a relationship can be 
defined 

Table 1 ENAPS and EFQM criterion 3 "People Management" 

The relations in table 1 are as follows. If an ENAPS PI scores high in comparison to the 
competitors in a query, than the sub-criterion should also score high. There is a comparable 
table for criterion 4, but this is not given. 

EFOM expert method 
The EFQM organisation and it's Dutch sister organisation ahave both developed some self
assessment tools. The EFQM has developed six EFQM assessment tools. The INK has 
developed two EFQM assessment tools and one of those is used in this project by an external 
consultant. This tool is called the "Manual for determining the position and improving" (MPI) 
This MPI is a matrix-tool for the first five criteria, but for the last four criteria (the results) 
tables were developed by the INK .. The tool is full of statements, which can apply or do not 
yet apply to your organisation. This tool is divided in five Total Quality maturity phases. For 
each sub-criterion on organisation can determined in which maturity phase the organisation is 
at. Summarising all individual scores an organisation gets it's final score on all criteria. The 
result of a scan is a spider-web and a profile-sketch. The spider-web gives per criterion the 
score for the company. The profile-sketch gives per sub-criterion the score for the company. 

Because of the similarities in the ENAPS-approach and the EFQM-approach, an EFQM
wheel could be developed similar to the ENAPS-wheel (see figured.). The ENAPS and 
EFQM-wheel can also be combined into the Quality-Benchmark wheel (QB-wheel). 
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EFQM-wheel QB-wheel 

Figure d. The EFQM- and QB wheel 

The EFQM-wheel describes how the MPI tool can be used in an organisation. In the EFQM
wheel there are 12 steps: 
Prepare 
1. Fit the organisation in the EFQM-model 
2. Prepare the involved managers for the INK-audit 
3. Prepare for the EFQM-audit (i.e. by analysing the PMS and the quality handbook) 
Audit 
4. Have individual sessions with the involved managers 
5. Let the involved managers fill out the MPI individually 
Verify 
6. Analyse the differences and similarities in opinions for all involved managers 
7. Do a verification (consensus)-session with all involved managers 
Analyse 
8. Draw up the spider-web and the profile-sketch 
9. Identify areas for improvement and strengths in the organisation. 
10. Determine improvement activities 
Improve 
11. Plan the implementation of improvements 
12. Implement improvements and monitor the implementation progress 
With the EFQM and the ENAPS-wheel it is very important to know that both models are no 
problem-solving tools. Both tools are used to identify problems. In step 10 of the EFQM
wheel a new (separate) investigation should take place to optimally determine the 
improvement actions. 

The EFQM-wheel and the ENAPS wheel are applied in two enterprises: Stork Electronics b.v. 
(a supplier of high-mix / low volume electronics) and PMB-UV A Group BV (a supplier of 
packaging machines and machines for the cigar-manufacturing industry. 

Results for PMB-UV A 
At PMB-UV A the ENAPS-results are not yet known, the EFQM results are. PMB-UV A is an 
organisation which is process-oriented and not yet system or chain-oriented. The organisation 
should focus on improving knowledge of the processes. The MT has filled out the MPI and he 
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consultant overruled the MT several times, because he had collected evidence that dit not 
agree with the marking of several statements by the MT. 

For the EFQM quality scan PMB-UV A has the following strengths: 
• The number of repeat-orders is positive; 
• The financial results have a positive trend; 
• Policy and strategy is towards the entire organisation; 

PMB-UV A has the following areas for improvement. 
• There is too little attention for; 
• innovating processes and stimulating from employees; 
• documenting relevant information, primary processes and procedures 

Results for Stork Electronics 
At Stork Electronics the complete scan was done and finished in time. Stork Electronics is an 
system-oriented organisation that is moving towards chain-orientation. With Stork Electronics 
two audit teams did the EFQM quality scan. The first team was the Management Team (MT) 
and the second team was a Reference Team (RT). The RT existed of other employees than the 
MT. The RT was more critical towards the organisation that the MT. 

For the EFQM quality scan has Stork Electronics the following strengths; 
• Customers are sufficiently involved with managing the organisation.; 
• Employees are strongly involved with the organisation; 
• The business-processes are well known; 
• There is attention for all stakeholders. 

Stork Electronics has the following areas for improvement: 
• Performance Measurement can be improved; 
• Knowledge management and education (training) of people can be improved; 
• Communication with employees can be improved. 

For the ENAPS benchmark scan has Stork Electronics the following results : 
• The strategy of Stork Electronics is confirmed with the ENAPS-results; 
• There is a low turnover of employees; 
• Commercial costs are low; 
• There is too little invested in training; 
• Effectivity of tenders is low. 

The results from the ENAPS benchmark-scan and the EFQM quality scan show that both 
scans agree on one area of weakness (training o employees). This gives an indication that 
there indeed can be numerical relation between the ENAPS benchmark scan and the EFQM 
quality scan. 

Results form the scans 
The scans have some specific results which will be summed here. 

• An EFQM quality scan can be done in one day for the MT and two days for the 
consultant. 

• The consensus-session is very important. 
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• There is a specific result for the way the matrices have to be filled out. 
• Stork Electronics gave feedback about the EFQM quality scan and they think it is a good 

and valuable tool to be used by a consultant in a company. 

• There is only a minor numerical relation between the ENAPS-model and the EFQM
model. The focus of both scans are very different, but because they are about the same 
topics the analyses gets more depth. 

Conclusions 
The ENAPS benchmark scan is a useful tool to analyse an organisation. Even in the current 
status of only 100 enterprises with different PI' s in the database, the results are useful. 
The results of an ENAPS benchmark scan and an EFQM quality scan are: 
• Determining/ verifying the typology of the company. 
• Testing the strategy 
• Strength and weaknesses analyses 
• Knowledge transfer in relation to PI's or TQM 
• Enterprises can use the score obtained from a scan for marketing purposes 

Specific results for the ENAPS benchmark scan are: 
• Being able to determine supported and realistic goals for PI's; 
• Discover the possibilities of you own performance measurement system. 

Specific results for the EFQM quality scan are: 
• Determining the position of the company. 

The extra benefits for combining the scan are: 
• The positive results from each scan seperately; 
• De time profit for the consultant (only one acquisition, smarter planning possible and 

writing reports and give feedback); 
• One total image of the organisation, quantitatively and qualitatively. 

With regard to the hypothesis the conclusion can be drawn that indeed the quantitative scan 
combined with a qualitative scan of an enterprise results in more than the sum of its parts. 

Recommendations 
The EFQM quality scan and the ENAPS benchmark scan are useful tools to scan an 
organisation, use them. 

Do not change the database often, keep it like it is for a while, Use the old database next to the 
new one for a while. 

ENAPS can give out ENAPS benchmarking certificates and these can be tuned with the 
EFQM organisation so that one standard exists on a European level. 

Pagina viii 



Prestaties en Kwaliteit 

lnhoudsopgave 

ABSTRACT ............................................................................................................................................................ ! 

MANAGEMENT SUMMARY ............................................................................................................................ 0 

INHOUDSOPGA VE ........................................................................................................................................... IX 

FIGUREN ............................................................................................................................................................ XI 

T ABELL EN ......................................................................................................................................................... XI 

VOORWOORD ................................................................................................................................................. XII 

INLEIDING ............................................................................................................................................................ 1 

HOOFDSTUK 1: DE ONDERZOEKSOPZET ................................................................................................... 1 

§ 1.1 De probleemdefinitie .................................................................................................................................. 1 
§ 1.2 De projectaanpak ....................................................................................................................................... 3 

§ I. 2. 1 Conceptueel on twerp ........................... .... .... ...... ... .... ....... .. ...... ..... ... .... .. ...... .. .............. ... ..... .... ...... ... .. 3 
§ 1.2.2 Onderzoekstechnische ontwerp ... ....... .................. .. ... ....... ........... .................... ... ... .... .. .......... ... .... .. .... 4 

§ 1.3 Samenvatting .............................................................................................................................................. 5 

HOOFDSTUK 2: DE ENAPS EN EFQM BESCHRINING ............................................................................ 7 

§ 2.1 Beschrijving ENAPS .................................................................................................................................. 7 
§ 2.1. I Huidige proj ect status ........... ... .. .... ......... ............... ... .... ............................ ... ....... .... .... .. ......... ............ 9 

§ 2.2 Beschrijving EFQM ................................................................................................................................. 10 
§ 2.3 Beschrijving INK en INK zelfevaluatie tool.. ......................................................................................... 12 
§ 2.4 Samenvatting ............................................................................................................................................ 16 

HOOFDSTUK 3 DE ENAPS EN EFQM RELATIE ........................................................................................ 17 

§ 3.1 Relaties op verschillende niveaus: .......................................................................................................... 17 
§ 3.2 Voordelen ....................................................................................................................•............................. 21 
§ 3.3 Samenvatting ............................................................................................................................................ 22 

HOOFDSTUK 4 HET ONTWERPEN VAN EEN METHODE ...................................................................... 23 

§ 4.1 De ENAPS-aanpak ................................................................................................................................... 23 
§ 4.2 De EFQM-tools ......................................................................................................................................... 24 
§ 4.3 De EFQM-aanpak .................................................................................................................................... 25 
§ 4.4 EFQM analyse methode .......................................................................................................................... 28 
§ 4.5 Onderzoek naar de complementariteit ................................................................................................... 30 
§ 4.5 Verwacht resultaat ................................................................................................................................... 30 
§ 4.6 Samenvatting ............................................................................................................................................ 31 

HOOFDSTUK 5 UITVOERING VAN DE SCANS .......................................................................................... 33 

§ 5.1 Selectie van de bedrijven ......................................................................................................................... 33 
§ 5.2 Projectplanning ........................................................................................................................................ 33 

§ 5.2. I Uitvoering van de ENAPS benchmarkscan ..... ...................................... .......................................... . 34 
§ 5.2.2 Uitvoering van de EFQM kwaliteitsscan ...... .. ........... .......................... .. ................................... .. ... ... 34 
§ 5.2.3 Uitvoering van de EFQM kwaliteitsscan per ENA PS proces ....... ... ... ............ .. ....... .. ... ................ .. .. 35 
§ 5. 2.4 Uitvoering van de QB-scan ..... .... ........ ....... .............. .......... ... .... ...... .... ....... ... ................... .... ............ 35 

§ 5.3 Samenvatting ............................................................................................................................................ 35 

HOOFDSTUK 6 RESULTATEN VAN DE SCANS ......................................................................................... 37 

§ 6.1 Resultaten PMB-UV A .............................................................................................................................. 37 
§ 6. I . I Procesresultaten ..... ........ .... ....... ......... ... ....... ...................................... ... ....... .. ..... .. .. ..... ..... .... ...... ... .. 3 7 
§ 6.1. 2 Scanresultaten ... ... ....... ... ..... .... .. .. ....... .... .. ........... ................................... ..... ......... .... ... ... .................. 3 8 

§ 6.2 Resultaten Stork Electronics ................................................................................................................... 41 

Pagina ix 



Prestaties en K waliteit 

§ 6. 2.1 Procesresultaten ... ........ ... ..... .. ..... ..... .... ....... .. ..... .. .... ..... .... ........ ....... .... .......... .. ......... .. .... ..... ....... ... .. 41 
§ 6.2.2 Scanresultaten ..................... .. .. ................... .. ....... .............. ... .. ... ... ......... .. ..... ... ...... .. ..... ........ ...... .. .. .. 42 

§ 6.3 Resultaten voor de opdracht ................................................................................................................... 46 
§ 6.3./ ENAPS resultaten ... ........................... .... ....... .... ...... ...... ..... .... .... .. ... .............. .. ..... ............................. 46 
§ 6.3.2 EFQM resultaten .. .... ... .. ... ....... ...... .. ..... .. ...... ... .... .. ..... .... ..... .... ... .... ....... .. .. ....... ............. ...... ...... .... ... 46 
§ 6.3.3 QB-scan resultaten ....... .... .. ..... ... ... ... ......... ... .... ....... ............. .... .......... ... ...... .... ... ................ ....... .... ... 49 

§ 6.4 Samenvatting ............................................................................................................................................ 50 

HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .............................................................................. 51 

§ 7.1 Conclusies ................................................................................................................................................. 51 
§ 7 .2 Aanbevelingen .......................................................................................................................................... 53 

LITE RA TUURLIJST .......................................................................................................................................... 54 

BIJLAGE 1 TERMINOLOGIE ......................................................................................................................... 55 

BIJLAGE 2 IPL-TNO B.V .................................................................................................................................. 56 

BIJLAGE 3 DE ENAPS EN EFQM RELATIE ................................................................................................ 57 

BIJLAGE 4 HET EFQM-MODEL .................................................................................................................... 60 

BIJLAGE 5 DE EFQM-CRITERIA .................................................................................................................. 66 

BIJLAGE 6 DE CRITERIA VAN HET EFQM EN INK-MODEL ................................................................ 68 

BIJLAGE 7 DE BEWERINGEN ........................................................................................................................ 70 

BIJLAGE 8 DE EFQM TOOLS ......................................................................................................................... 75 

BIJLAGE 9 HET ENAPS-ESP ......................................................... .................................................................. 82 

BIJLAGE 10 ENQUETE STORK ELECTRONICS ........................................................................................ 85 

BIJLAGE 11 FEEDBACKRAPPORTEN (VERTROUWELIJK) .................................................................. 87 

Pagina x 



Prestaties en Kwaliteit 

Figuren 
FIGUUR 1 H ET ONDERZOEKSMODEL ... .. ...... ...... ... ... .. .. .... .. ....... .. ...... . .. .... . .. .. . ... .. . ..... .. ... ..... . ..... . ..... .......... . .. ... ....... ... .4 
FIGUUR 2 VOORBEELD ENAPS GRAFIEK ...... .. . ... .. ... ...... .... ...... ....... ...... ........ ...... . .......... .. ...... ... ...... ..... .... .. .. ..... ... ... . 8 
F!GUUR 3 H ET E NAPS BUSINESS MODEL ...... ... . .. .... ....... .. ........ . ... .. ....... ... ..... . . .. . .. ... .. ... .... ....... ... ...... . . ... . ... . .. ..... ... .... 8 

FIGUUR 4 H ET EFQM-MODEL ··· · ·· · · ··· ·· ········· ········ · ····· ·· ····· · ·· · ···· · ·· ···· ·· ····· · ····· · ·· ·· ··· · ····· · ··· ·· ·· ··· ·· ··· · ········· · ··· · ······· ····· 11 
FIGUUR 5 EEN MATRJX VOOR DE INK-TOOL.. . .......... . ... . . ..... .. .... . ...... . .... .. ....... . ...... ... ........ . ........ . .. . . .. . . ... ... .... ........ .. 13 
FIGUUR 6 EEN TABEL VOOR DE INK-TOOL ... . .. .. .. ......... . . .. ... .. .... . .. ....... . ..... ...... .. .... .. ....... . .............. . .......... ...... ........ 14 

FIGUUR 7 D E INK-PROFIELSCHETS ... ... ... .. ... .. ....... ........ ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. ... .. . ........ . .. . .. ... . ... .. ................... .... .. 15 

FIGUUR 8 H ET INK-SPINN ENWEB ........................ .......... . .... ... . . . ... .. .. .. .. ... . .. .. .. . ... ... .. .. ... . . .... ..... . . .. ... . .......... ... ........... 16 
FIGUUR 9 GRAFISCHE RELA TIE OP MODELN IVEAU ... . .. ........ . .... ... ... .. .. ... .. . .. .. .. ......... .. ... . ... .. .. ... . ... .. ............... ...... ..... 18 
FIGUU R 10 H ET EIGHT-STEP-PLAN (ESP) ..... ............ . .. .. .... ... ..... . .... ... .... .. .... .... .. . .. ........ . .... ........ ... . ............ ... ....... .. 23 
FIGUUR 11 HET EFQM- EN QB-WHEEL .. ....... . .. .. .... . .. ... .. . ......... .. ........ ..... . .. .. . ........ .... ...... .. .............. .. ................. ... 26 
FIGUUR 12 HET QB EIGHT-STEP-PLAN ... ... . ..................... ........ ....... . .. . ........ ... ......... . ... .... ....... . ... . .. .. .. . ... ... ............ . . 28 
FIGUUR 13 SPINN ENWEB PMB-UV A .. ..... . .... . .. ..... .......... .. .. .. . .. .... ..... .. ... .. .. . .. ..... ..... .... ......... .. . ..... . ...... . .. .... ... . ... ..... 38 
FIGUUR 14 G EW IJZIGDE SPINN ENWEB PMB-UVA ............. . ..... .... ....... ........ ..... . .. . . .... ... . ... . . ...................... .. .. .. ...... .. 39 
FIGUUR 15 SPINN ENWEB MT STORK ELECTRONICS ..... .. .. ....... ........... .. ..... .. ....... ...... . ... . .. .... . ... .. .... ....... .. ...... ... ... .... 42 

FIGUUR 16 SPINN ENWEB RT STORK ELECTRONICS .. . .. .... .... .. . . ............. . .. .... .. . .. .. . .. .. . ....... .... .... ... .. .... .. . .... .. .. .. ....... . .43 
FIGUUR 17 V OORBEELDRESUL TAA T ENAPS .......... ................... ..... ........... .. ...... .. .. ... ......... ....... ... ... .. . . .. .. .. .. . . ...... .. .45 
FIGUUR 18 H ETEFQM-ESP .. . .... ...... .. ..... . ... .......... ... .... ..... . .. ........ . ......... . .... . ............................. .. ... ... ... ....... ....... ... 82 

Tabellen 
TABEL 1 RELATIE EFQM EN ENAPS OP TOEPASSINGSNIVEAU ... . ... ... ... .. .... . . .. . .. . .. ... . ..... . . ......... ... . ... .... ... ... . .. .. ...... 17 

T ABEL 2 EFQM CRJTERIUM 3: "PEOPLE MANAGEMENT" .. .. .. ...... . .................... . . .... ...... . .. .. .. .. .. ....... .. . ......... . .. ...... .. 19 
TABEL 3 EFQM CRITERIUM 4: "RESOURCES" ................ .......... . ..... .. ......... . .... . ..... ........ .. ..... . .. ....... . .... .. .. .. ... ... . ... .. .. 20 
TABEL 4 EFQM ZELFEVALUATIEMETHODEN .................. . ........... .. .... .. . .. . ........... ... ... . .... .... ... ... .... . .. .. . . .. .... ... .... ....... 25 
TABEL 5 AANPAK VOOR EEN ADVIESTRAJECT ....... ...... .. .... ..... ......... ....... ... . .. .... ... ................ .... ....... ... ..... ... ... . . ... ...... 27 

TABEL 6 PROFIELSCHETS PMB-UV A ··· ··· ······ ······ ·· ·········· ··········· ····· ··· ······· ··· ········ ······ ·· ········· ···· ···· ·· ··· ··· ···· ······· ·· ···39 
TABEL 7 GEWIJZIGDE PROFIELSCHETS PMB-UV A ...................... ... .. .. . .. ... .. .. . .. .. . ... .. ... .. . .. ... ....... . ... . ... . .... ......... ..... . .40 
T ABEL 8 PROFIELSCHETS MT STORK ELECTRONICS ..... . .. ... .. .. ... . ... .. .. .... . .... . .... . ... .. . .. ... . .. ... . .... . ... ..... . ..... ............. .. .43 
T ABEL 9 PROFIELSCHETS RT STORK ELECTRONICS .. . ...... ... .. .. . .. .. .............. . .. . . .. .. . ... . ... . .. . ....... .... ......... . ..... ........ .... .44 

Pagina xi 



Prestaties en Kwaliteit 

Voorwoord 
Dit afstudeerrapport is het laatste loodje van mijn studie aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE), studierichting Technische Bedrijfskunde. Het rapport beschrijft het laatste 
jaar van mijn acht jaar aan de TUE (twee jaar Elektrotechniek en zes jaar Technische 
Bedrijfskunde). 

In deze periode van acht jaar heb ik veel geleerd, maar vooral het laatste jaar is erg leerzaam 
geweest. En aan dit laatste jaar hebben een aantal mensen een belangrijke bijdrage geleverd. 

Mijn afstudeerbegeleiders Peter Gijben van IPL-TNO, Henk-Jan Pels en Leo Monhemius van 
de TUE wil ik bedanken voor het mogelijk maken van de stage en de begeleiding. 

Daamaast gaat mijn dank uit naar de medewerkers bij Stork Electronics en naar de 
medewerkers bij PMB-UV A en in het bijzonder naar George Meelen (Stork Electronics) en 
John Geurts (PMB-UV A). 

Alle collega' s bij IPL wil ik bedanken voor de super gezellige sfeer het afgelopenjaar en in 
het bijzonder wil ik Dennis en Jan ook nog bedanken voor de nuttige en interessante 
discussies. 

Tot slot wil ik mijn ouders, broers en zussen (met aanhang), familie, alle (speciale) vrienden 
en (speciale) vriendinnen bedanken voor hun liefde, steun, vriendschap en cynische 
opmerkingen in dit millennium. 

J eroen Elias 
Tilburg, 17 augustus 1999 

Pagina xii 



Prestaties en Kwaliteit 

lnleiding 
Dit afstudeerrapport is geschreven ten behoeve van de studie Technische Bedrijfskunde, 
faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Het project is 
gedaan bij IPL-TNO B.V. management and information consultants te Veldhoven (zie bijlage 
2). Het afstudeerproject heeft een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden. 

Dit afstudeerproject betreft twee Europese modellen die warden gebruikt om bedrijven door 
te lichten en verbetergebieden in kaart te brengen. De ene is een kwantitatief benchmark 
model (ENAPS) en de andere is een kwalitatief zelfevaluatie model (EFQM). Deze warden 
hier kart besproken. 

ENAPS is een afkorting voor het European Network for Advanced Performance Systems. 
ENAPS is een door de Europese Commissie gesubsidieerd project metals doel benchmarking 
tussen bedrijven in Europa mogelijk te maken. Tijdens dit project is ENAPS officieel 
afgerond op 18 juni 1999. ENAPS heeft als resultaten onder meer een database met meer dan 
100 Europese bedrijven een infrastructuur zodat een ENAPS agent via het Internet deze 
database kan raadplegen en een ENAPS business model waarin 87 prestatie indicatoren zijn 
gedefinieerd, deze zijn verdeeld over de bedrijfsprocessen. 

EFQM is een afkorting voor het European Foundation for Quality Management. EFQM is een 
door 14 grate Europese bedrijven opgerichte organisatie die zich inzet voor het bevorderen 
van Total Quality Management (TQM) in het Europese bedrijfsleven. Om haar visie in beeld 
te brengen heeft zij een EFQM-model ontwikkelt waarin 9 aandachtsgebieden (de criteria) 
zijn ge"identificeerd. Bedrijven kunnen deze aandachtsgebieden als leidraad gebruiken bij het 
opzetten van een TQM-systeem in de organisatie. 

Het project richt zich op het combineren van deze twee modellen eerst in de theorie en 
vervolgens in de praktijk. Beide modellen warden in twee bedrijven toegepast. De twee 
bedrijven waar de toepassing van beide modellen is uitgevoerd zijn Stork Electronics b.v. en 
PMB-UV A Group BV. De gecombineerde scan wordt in dit rapport de Quality-Benchmark 
scan genoemd (QB-scan). 

Beide modellen in dit onderzoek zijn Europese modellen en de standaard voertaal over deze 
modellen is engels. Vandaar dat in het verslag de engelse termen en hun vertaling door elkaar 
heen warden gebruikt. 
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Hoofdstuk 1: De onderzoeksopzet 

In de bedrijfskunde hoeft een opdracht niet altijd gelijk te zijn aan het probleem. Daarom is 
het bij een bedrijfskundig onderzoek gebruikelijk in het begin van het project aandacht te 
geven aan de opdracht zelf. Er wordt aandacht besteed aan de persoon die het probleem heeft 
(probleemhebber) en aan het geformuleerde probleem c.q. de opdracht zelf. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat de probleemhebber een andere perceptie van de werkelijkheid heeft en 
dat hierdoor het geformuleerde probleem geen probleem is. Het kan ook zijn dat er een andere 
en betere opdracht te formuleren valt die het probleem op een betere wijze benadert. 

§ 1. 1 De probleemdefinitie 
Aan het begin van het onderzoek is de opdracht nog niet volledig vastgesteld. De 
oorspronkelijke formulering is als volgt: "Toets de ENAPS prestatie indicatoren aan het 
EFQM-model". Deze opdracht is onderdeel van het ENAPS project waarvan IPL-TNO een 
van de hoofduitvoerders is. De projectleden bij IPL-TNO zijn benieuwd of het kwalitatieve 
EFQM model een nuttige aanvulling kan zijn voor het kwantitatieve ENAPS benchmark 
model. Op het eerste gezicht is er niet echt een probleemsituatie, maar eerder een 
(wetenschappelijke) onderzoeksuitdaging. Een iets uitgebreidere analyse wijst uit dat het voor 
het ENAPS project marketing goed zou zijn als het ENAPS benchmark model wordt erkend 
door toonaangevende organisaties op het gebied van bedrijfsverbetering in Europa. Het 
ENAPS project is een subsidieproject van de Europese Commissie (EC) waarbij onder meer 
de ENAPS-leden van IPL-TNO na de afsluiting het ENAPS-project willen commercialiseren. 
Echter, als dit als uitgangspunt wordt genomen dan heeft de opdracht ook het marketing 
aspect om de juiste mensen op de juiste plaatsen te overtuigen van het nut van ENAPS en dat 
is gezien de oorspronkelijke opdrachtformulering niet de bedoeling van de afstudeeropdracht. 
Wei komt hieruit de restrictie voort dat het te gebruiken kwalitatieve model Europees breed 
geaccepteerd moet zijn. 

Hieruit vloeit niet zozeer een probleemdefinitie als wel een hypothese voort. Deze hypothese 
is te formuleren als: 

"Een kwantitatieve bedrijfsdoorlichting gecombineerd met een kwalitatieve 
bedrijfsdoorlichting geefl meer dan het som der def en. " 

In deze hypothese staat het model dat gebruikt wordt voor de kwantitatieve doorlichting vast, 
hiervoor wordt het ENAPS-model gebruikt. De voorkeur voor het kwalitatieve 
bedrijfsdoorlichting model gaat uit naar het EFQM-model. Een snelle scan om een ander 
model te gebruiken wordt hieronder besproken. De volgende bekende modellen worden 
besproken: het EFQM-model, het Malcolm Baldridge model, het Deming model en de ISO 
9000 serie. 

Om de hypothese te toetsen zal het kwaliteitsmodel aan een aantal algemene voorwaarden 
moeten voldoen die door de eigenschappen van het ENAPS model bepaald worden. Het doel 
van ENAPS is om sterktes en zwaktes (verbetergebieden) van een bedrijf te identificeren door 
vergelijking met Europese bedrijven. De focus van ENAPS ligt op de gehele organisatie. De 
analyse dient te leiden tot gerichte aanbevelingen voor verbetering van de (strategische en 
operationele) bedrijfsvoering voor het bedrijf: verhoging van de concurrentiepositie. ENAPS 
is een (quick-) scan, waarbij afhankelijke van de grootte en informatiseringgraad van het 
bedrijf de inteme bedrijfsinspanning 2 tot 5 mandagen vergt, en de exteme begeleiding 0,5 tot 
3 mandagen. ENAPS wordt in het bedrijf toegepast door een exteme consultant, deze zal ook 
de kwalitatieve scan moeten kunnen uitvoeren. 
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ISO 9000 is een erg bekend en veel gebruikt kwaliteitsmodel. ISO 9000 richt zich op het 
bedrijfsbreed beschrijven van de bedrijfsprocessen en het vastleggen van de procedures in een 
kwaliteitshandboek. Vervolgens ontvangen bedrijven die voldoen aan de norm een ISO 
certificaat. Hiermee is de proceskwaliteit en daarmee ook de productkwaliteit gegarandeerd. 
De doorlooptijd van ISO 9000 in tussen een half jaar en twee jaar en is niet gericht op het 
identificeren van verbetergebieden. ISO 9000 voldoet niet aan de eerder genoemde algemene 
voorwaarden. De modellen van de Deming, Malcolm Baldridge en EFQM organisaties zijn 
allen kwalitatieve modellen. Deming wordt gebruikt in Japan, Malcolm Baldridge in Amerika 
en EFQM wordt gebruikt in Europa. Alledrie de modellen zijn gericht op het bedrijfsbreed 
integreren van TQM-principes (zie § 2.2 voor de TQM-principes van het EFQM). De 
organisaties hebben meetmethoden ontwikkeld om de integratie van de TQM-principes te 
meten. Deze meetmethoden identificeren sterktes en verbetergebieden in de kwalitatieve 
organisatie van een bedrijf en op basis hiervan worden de Deming Award, de Malcolm 
Baldridge Award en de European Quality Award (EQA) uitgereikt. De beoordeling van een 
bedrijf ten behoeve van deze kwaliteitsprijzen wordt gedaan door onafhankelijke externe 
auditors. 

Het EFQM-model is afgeleidt van de twee andere modellen. Het EFQM-model verschilt 
hierdoor weinig van deze twee modellen, maar de EFQM organisatie richt zich net als 
ENAPS primair op Europa en daarom is het EFQM model van deze drie het meest geschikt 
om te gebruiken. De volgende stap is het opstellen van een goede probleemstelling en 
onderzoeksopdracht. 

-
Aan het begin was de afstudeeropdracht gericht op het combineren en integreren van de twee 
modellen. Hierdoor zou een nieuw model ontstaan wat vervolgens getoetst zou worden in 
twee bedrijven. Maar het ontwikkelen van een nieuw tool is tegenstrijdig met een van de 
achterliggende doelstellingen voor het ENAPS-project. Marketingtechnisch gezien is het 
koppelen van het ENAPS model aan het EFQM model nuttig vanwege de grote bekendheid 
van het EFQM-model binnen Europa als 'standaard'-bedrijfsmodel. Wanneer een 
gecombineerd model wordt ontworpen valt het voordeel van de standaard weg: althans zal een 
zware inspanning verricht moeten worden om een nieuwe standaard te introduceren. 
Een ander probleem is de verschillende invalshoek van de modellen: kwantitatief versus 
kwalitatief. De raakvlakken zijn zo klein dat een gecombineerd model niet nuttig is, het 
gecombineerde model is dan de optelsom van de twee modellen. In hoofdstuk 3 wordt dieper 
ingegaan op de verschillen in de modellen. 

Het afstudeerproject betreft de inzichten die gegeven kunnen worden in de mogelijke 
complementariteit van de kwantitatieve ENAPS benchmarkscan (feb. 1999) en de 
kwalitatieve EFQM kwaliteitsscan (1998), gegeven dat beide modellen vast zijn. 
Aan het eind van het onderzoek worden de bevindingen getoetst in twee bedrijven. 
De doelstelling van de afstudeeropdracht luidt als volgt: 

Onderzoek en combineer de toepassing van het ENAPS- en het EFQM
model op zo 'n manier dat beide methoden elkaar ondersteunen of nuttig 
naast elkaar gebruikt kunnen warden. 

Het is belangrijk te vermelden dat de EFQM kwaliteitsscan ontworpen als 'zelfevaluatie
model' voor intern bedrijfsgebruik. Het EFQM-model wordt wel onder begeleiding van een 
exteme expert toegepast, maar het is nog nooit toegepast als tool om een bedrijf door te 
lichten en vervolgens advies te geven aan een bedrijf. Onderzoek zal uitwijzen of het model 
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toegepast kan worden door een exteme consultant en er zal een methode ontworpen worden 
die geschikt is voor gebruik door een exteme consultant. Deze methode moet naast de 
bestaande ENAPS methode gebruikt kunnen worden. 

§ 1.2 De projectaanpak 
De gevolgde aanpak is volgens Verschuren en Doorewaard; "het ontwerpen van een 
onderzoek", 1998. De gevolgde aanpak wordt opgedeeld in tweeen. Het eerste deel bestaat uit 
vier stappen en het tweede deel bestaat uit drie stappen. In het eerste deel wordt het 
conceptueel ontwerp gemaakt en in het tweede deel het technische ontwerp. 

§ 1.2.1 Conceptueel ontwerp 

• Consequentie van zelfevaluatie model als expert gebruiken 
In deze paragraaf wordt het conceptueel ontwerp besproken. De vier stappen in dit ontwerp 
ZIJn: 
1. Bepaal de projectdoelstelling en het raamwerk waarin het project zich afspeelt. 
2. Ontwerp het onderzoeksmodel. 
3. Definieer de onderzoeksvraagstelling. 
4. Begripsbepaling; operationaliseer het project en baken het af 

Ad 1. 
De projectdoelstelling is het toetsen van de hypothese die in § 1.1 gedefinieerd is. Dit wordt 
gedaan door een EFQM kwaliteitsscan te ontwikkelen en samen met de ENAPS 
benchmarkscan toe te passen in twee bedrijven door de afstudeerder. Hierbij is het ENAPS
model en de bijbehorende aanpak voor de ENAPS benchmarkscan gegeven. liet EFQM
model wordt ook als gegeven beschouwd, maar de aanpak voor een exteme consultant moet 
nog ontwikkeld worden. De doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer negen maanden. 

ad 2. 
In dit project zijn drie onderzoeksstappen te onderscheiden, zie het onderzoeksmodel in 
Figuur 1. De eerst stap is een theoretische analyse, waarbij de twee modellen naast elkaar 
worden gezet. Hierbij wordt een relatiemodel gemaakt. In de tweede stap wordt in de 
ontwerpfase van het onderzoek een methode ontwikkelt om een bedrijf door te lichten met de 
EFQM kwaliteitsscan. Voor een EFQM kwaliteitsscan zijn diverse zelfevaluatie tools 
ontwikkeld door de EFQM en haar Nederlandse dochterorganisatie het Instituut Nederlandse 
Kwaliteit (zie § 2.3). Deze tools zijn ontworpen om een bedrijf zelf in staat te stellen zich te 
beoordelen. De rol van een exteme adviseur beperkt zich tot het opleiden (begeleiden) van het 
bedrijf om de zelfevaluatie uit te voeren. Onderzocht zal worden of een van de EFQM-tools 
ook geschikt is als een methode voor bedrijfsdoorlichting door een exteme consultant. 
In het derde en laatste deel van dit onderzoek worden twee bedrijven (de cases in Figuur 1) 
doorgelicht en wordt een analyse van de resultaten gemaakt. Uit dit laatste onderdeel zal in de 
praktijk blijken welke voordelen er zijn om een kwantitatieve en een kwalitatieve doorlichting 
in een bedrijf naast elkaar te gebruiken. Hierop zal de hypothese getoetst worden. 
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conclusies 

De centrale onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de stappen beschreven in het 
onderzoeksmodel in Figuur 1. Er zijn ook een aantal subvragen beschreven. 
Vraag 1: Wat is de relatie tussen EFQM en ENAPS? 

• Waar overlappen de modellen, waar raken de modellen elkaar en waar raken ze 
elkaar niet? 

• Wat zijn de voordelen van toepassing van de modellen afzonderlijk? 
• Wat zijn de voordelen van toepassing van de modellen gecombineerd? 

Vraag 2a: Wat is de EFQM methode die gebruikt kan worden door een extern consultant? 
• Wat zijn de randvoorwaarden voor deze benadering? 

Vraag 2b: Wat is de gecombineerde benadering voor beide methoden? 
• Welke delen van deze benadering worden gezamenlijk uitgevoerd en welke 

delen afzonderlijk? 
• Hoe wordt de benadering voor dit onderzoek uitgevoerd? 

Vraag 3: Wat leert de applicatie van de gecombineerde benadering ons over de 
complementariteit van beide producten? 
• Hoe ging de applicatie? 
• Zijn er overlappingen in de resultaten van de beide modellen? 

De verdere afbakening van het project wordt gedaan door van alle termen die gebruikt worden 
in dit verslag te definieren. In bijlage 1 op pagina 55 worden deze termen beschreven. 

§ 1.2.2 Onderzoekstechnische ontwerp 

Het onderzoekstechnisch ontwerp behandelt op welke manier de centrale onderzoeksvragen 
worden onderzocht en beantwoord. 
De drie stappen in het onderzoekstechnisch ontwerp zijn: 
1. Beschrijfwelk onderzoeksmateriaal wordt gebruikt en waarom. 
2. Beschrijf de onderzoeksstrategie die gebruikt wordt. 
3. Beschrijf de onderzoeksplanning 

Pagina 4 



Hoofdstuk 1 Prestaties en Kwaliteit 

ad 1. 
De eerste centrale onderzoeksvraag wordt gebaseerd op open interviews met experts, een 
EFQM cursus voor EFQM-auditor en een literatuurstudie naar de twee modellen. De experts 
hebben een goed overzicht van de modellen en kunnen aangeven waar de modellen ongeveer 
zullen overlappen en raken. Deze bevindingen warden in de literatuurstudie bevestigd, 
hierdoor is ook de subjectiviteit van de experts gewaarborgd. Daamaast zal met collegae de 
literatuur en de meningen van de experts warden bediscussieerd. 
De tweede onderzoeksvraag behandelt de consultant benadering voor het EFQM-model. Een 
onderzoek naar consultant benaderingen in het algemeen en specifiek de benadering van 
ENAPS zullen warden besproken, daamaast zal de informatie betreffende de eerste 
onderzoeksvraag warden gebruikt. 
De derde centrale onderzoeksvraag wordt behandeld aan de hand van de praktijkervaringen 
uit de toepassing van de inmiddels ontworpen gecombineerde aanpak voor ENAPS en EFQM. 

ad 2. 
De projectstrategie in dit onderzoek is de gevalstudie. In deze strategie warden de twee 
onderzoeksobjecten (ENAPS en EFQM) aan een grondige analyse onderworpen om zo de 
relatie tussen beide modellen te bepalen. 

ad 3. 
Het gehele project beslaat 9 maanden en de planning word beYnvloed door de onzekerheden 
die heersen aan het begin van het onderzoek. De onzekerheden komen met name voort uit de 
te vage doelstelling van het afstudeerproject. De eerste tussentijdse presentatie word versneld 
gehouden, opdat meer duidelijkheid over de projectdoelstelling kan warden verkregen. Na 6 
maanden moeten de eerste twee onderzoeksvragen zijn beantwoord en na 8 maanden de derde 
onderzoeksvraag. De laatste maand is voor het schrijven van het rapport. 

In de volgende paragraaf wordt het een en antler kort op een rijtje gezet. 

§ 1.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk wordt de uiteindelijke opdrachtformulering uiteengezet. De 
afstudeeropdracht is onderdeel van het ENAPS project. Het project ENAPS heeft als doel een 
benchmark mogelijk te maken tussen bedrijven in heel Europa op basis van alleen 
kwantitatieve gegevens. Het blijkt meer om een onderzoeksuitdaging te gaan dan om een 
daadwerkelijk probleem. De leden van het ENAPS project zijn benieuwd in hoeverre de door 
ENAPS ontwikkelde kwantitatieve benchmarkscan aanvullend en/ofverklarend zou zijn aan 
een kwalitatieve doorlichtingmethode en I of visa versa. Om de kwalitatieve doorlichting te 
doen is gekozen voor het kwaliteitsmodel van het EFQM. De doelstelling van de 
afstudeeropdracht luidt als volgt: 

Onderzoek, ontwerp en combineer de toepassing van het ENAPS- en het 
EFQM-model op zo 'n manier dat beide methoden elkaar ondersteunen of 
nuttig naast elkaar gebruikt kunnen warden. Toets de resultaten in twee 
bedrijven. 

Er zijn drie onderzoeksstappen te onderscheiden, iedere stap wordt gedefinieerd door een 
onderzoeksvraag. 
De eerst stap is een theoretische analyse, waarbij de twee modellen naast elkaar warden gezet 
en daarbij wordt een relatiemodel gemaakt. 
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In de tweede stap wordt in de ontwerpfase van het onderzoek een methode ontwikkeld om een 
bedrijf door te lichten met de ENAPS benchmarkscan en de EFQM kwaliteitsscan. Om een 
EFQM kwaliteitsscan te doen zijn diverse tools ontwikkeld door de EFQM en haar 
Nederlandse dochterorganisatie het INK. Deze tools zijn echter allemaal ontworpen voor 
zelfevaluatie en niet om door een exteme expert ( een consultant) gebruikt te worden .. Hier 
ligt de uitdaging om het zelfevaluatie-model geschikt te maken als een adviesproduct voor de 
exteme consultant. 
In het derde en laatste deel van dit onderzoek worden twee bedrijven doorgelicht en wordt een 
analyse van de resultaten gemaakt. Uit dit laatste onderdeel zal in de praktijk blijken welke 
voordelen er zijn om een kwantitatieve en een kwalitatieve doorlichting van een bedrijf naast 
elkaar te gebruiken. 
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Hoofdstuk 2: De ENAPS en EFQM beschrijving 
Na de probleemanalyse wordt in dit onderzoek meer informatie gezocht om de volgende 
stappen te kunnen volbrengen. De informatie die hiervoor nodig is bestaat uit gedetailleerdere 
kennis over het ENAPS en EFQM-model. Deze kennis is nodig om in de eerste stap het 
theoretische model te ontwerpen. Voor dit onderzoek is het ook belangrijk dat voldoende 
kennis over beide modellen wordt gekregen zodat in het laatste deel van het onderzoek de 
doorlichting in twee bedrijven kan worden gemaakt. 

§ 2. 1 Beschrijving ENAPS 
ENAPS is een afkorting voor het "European Network for Advanced Performance Systems". 
ENAPS is gestart als een ESPRIT onderzoeksproject. Het ESPRIT programrna is gei"nitieerd 
door de Europese Commissie (EC) om de Europese Industrie van een concurerend voordeel te 
voorzien door middel van informatie en communicatie technologie. De EC subsidieert 
Europees gedragen projecten die bijdragen aan dit doel. 

ENAPS is het resultaat van een kwalitatiefbenchmark onderzoek uit Noorwegen (1994). De 
uitvoerder van dit project samen met 4 professoren uit andere landen hebben subsidie 
aangevraagd bij de EC om dit onderzoek voort te zetten door Europese samenwerking. De 
universiteiten waaraan deze professoren verbonden zijn vormen de academische partners in 
dit onderzoek. Een van deze academische partners is de Technische Universiteit eindhoven 
(TUE). Voorwaarde bij het onderzoek was dat iedere academische partner een industriele 
partner (een bedrijf) moest zoeken die zou participeren in het onderzoek. ENAPS is 
uiteindelijk in december 1995 van start gegaan met een projectduur van 30 maanden. De TUE 
heeft in februari 1996 IPL-TNO b.v. te Veldhoven ingehuurd ten behoeve van de uitvoering 
van het project. 

Het doel van ENAPS is het verbeteren van de prestaties in Europese kleine en middelgrootte 
bedrijven te stimuleren en om hun concurrentievermogen te vergroten door benchmarking en 
prestatie meting. De ENAPS methode is een benchmarking methode, het biedt een IT 
infrastructuur aan bedrijven die hun prestaties willen vergelijken met (vergelijkbare) andere 
bedrijven op 87 vastgestelde prestatie-indicatoren. Iedere PI bestaat uit een of meer metingen 
en deze moeten door de bedrijven gemeten worden. Hieruit worden vervolgens de PI's 
berekent. Op deze manier kan ENAPS PI's toevoegen (wijzigen) en als deze PI bestaat uit al 
bestaande metingen meteen berekenen voor de al gebenchmarkte bedrijven. Deze vergelijking 
gaat met behulp van een tussenpersoon, de ENAPS agent, die toegang heeft tot de database en 
de anonimiteit en kwaliteit van de gegevens waarborgt. Het bedrijf meet de eigen processen 
en levert de metingen aan de ENAPS agent, deze voert ze in in de database in maakt een 
querie. Een querie is de vraag die in de database wordt ingevoerd met daarin de opdracht de 
gegevens te vergelijken met de door het bedrijf geselecteerde doelgroep. Het resultaat van de 
querie is een set grafieken (zie Figuur 2) waarin voor iedere PI het gemiddelde, de best in 
class en de worst in class is opgenomen. Daamaast worden ook de resultaten van een aantal 
andere bedrijven toegevoegd. Deze bedrijven lijken bijvoorbeeld qua bedrijfsprocessen erg op 
het gebenchmarkte bedrijf, dit zijn bijvoorbeeld concurrenten. De database is toegankelijk via 
het internet. 
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Figuur 2 Voorbeeld ENAPS grafiek 

De eerste kolom in Figuur 2 is de worst in class en de vierde kolom is de best in class. De 
tweede kolom is het gemiddelde en de derde kolom is de PI van het bedrijf. Kolom vijf tot en 
met elf zijn de PI's van de concurrenten van het bedrijf. 

De 87 standaard prestatie-indicatoren zijn in een model samengebracht. Dit ENAPS business 
model is gegeven in Figuur 3. Het model bestaat uit 4 basis processen, uit de "financiele 
bedrijfsresultaten" en uit de "support and management' processen. Deze "ondersteunende en 
management processen" zijn "personeelsmanagement" (Human Resources Management), 
"informatiemanagement" (Information Management), "onderhoudsmanagement" 
(Maintenance Management, "ketenmanagement" (Supply Chain management), en 
"verandermanagement" (Change Management). Voor deze laatste twee processen zijn nog 
geen PI's gedefinieerd, vandaar dat in het vervolg van het project hier geen aandacht meer 
wordt besteed. 

Product Development 

Order Fulfilment 

After Sales Service 

Figuur 3 Het ENAPS business model 

Pagina 8 



Hoofdstuk 2 Prestaties en Kwaliteit 

Het pijlvormige model symboliseert een compleet bedrijfsproces bestaande uit de primaire en 
de support and management processen. De staart van de pijl symboliseert de start van het 
proces en de kop van de pijl (financiele bedrijfsresultaten) het eind van het proces. Het meest 
rechtse deel van het model zijn de resultaten van het bedrij fsproces. De vier primaire 
processen zijn "productontwikkeling" (productdevelopment), "orderuitvoering" 
(orderfulfilment), "service" (After Sales Service) en "marketing en verkoop" (Obtaining 
Customer Commitment). Deze vier processen sluiten niet perfect op elkaar aan, maar hebben 
een bepaalde mate van overlap of lopen naast elkaar. Het proces "marketing" wordt gezien als 
het eerste proces, de resultaten hiervan geven input aan "productontwikkeling" en aan 
"orderuitvoering". Het proces orderuitvoering kan als de order gegeven is en een 
overeenkomst over het productconcept is bereikt input vormen voor productontwikkeling. Het 
proces "productontwikkeling" levert het ontworpen product later aan het proces 
"orderuitvoering" input om de order verder af te maken. Het proces "service" begint bij 
aflevering van de producten en eindigt wanneer het product niet meer bruikbaar is. De 
processen "orderuitvoering" en "service" overlappen elkaar als de spullen zijn afgeleverd, 
maar de betaling nog niet is voldaan. 

Een ENAPS proces kan onderverdeeld zijn in subprocessen. Onder deze subprocessen hangen 
de prestatie-indicatoren. Er zijn twee groepen PI's. De eerste groep zijn de 23 basis PI's. Deze 
zijn voor ieder bedrijf gelijk. De tweede groep zijn de PI's van een extensie. het is de 
bedoeling dat in de loop van de tijd voor iedere bedrijfstak een aparte extensieset zal worden 
ontwikkelt. Op dit moment is alleen de extensieset voor productiebedrijven gemaakt, met 54 
PI's. Iedere prestatie-indicatoren bestaat uit een of meerdere metingen. De benamingen voor 
de prestatie-indicatoren en subprocessen worden gegeven in bijlage 3. De metingen en de PI 
definities worden niet in het verslag of in een bijlage opgenomen. Waar nodig wordt extra 
uitleg gegeven over de PI of de meting. Het 50 pagina grootte document kan van het internet 
gedownload worden op http://www.ENAPS.com. 

De database bestaat uit informatie over de bedrijven die al een ENAPS benchmark uitgevoerd 
hebben. De benchmark informatie bestaat uit onder meer algemene bedrijfsdata: type 
organisatie, aantal medewerkers, geografische locatie, type organisatie etcetera. Deze 
informatie bevat ook alle metingen die door het bedrijf zijn gedaan. Normaal gesproken doet 
een bedrijf niet alle metingen. Dit komt doordat het ENAPS-model een generiek maar toch 
vrij uitgebreid model is. Hierdoor zijn niet alle metingen van toepassingen op het bedrijf. 
Wanneer een bedrijf gebenchmarkt wil worden neemt hij contact op met de ENAPS agent, die 
de mogelijkheden van ENAPS met het bedrijf zal bespreken en het bedrijfverder zal 
begeleiden. 

§ 2.1.1 Huidige project status 

Het ENAPS project kreeg een doorlooptijd van 30 maanden, maar deze werd verlengd met 
een jaar. In juni 1999 is het ENAPS project officieel ten einde gebracht en de resultaten zijn 
de volgende: 
• Een volledig ontwikkeld ENAPS business model gebaseerd op primaire en secundaire 

processen met 87 volledig gedefinieerde prestatie-indicatoren en de daarbij behorende 
metingen. Deze indicatorenset bestaat uit de basisset (23 PI's) en de eerste extensieset (54 
PI's) voor de productie-industrie (manufacturing industry). 

• Een operationele database toegankelijk via het internet, waarin de data van ongeveer 100 
bedrijven is opgeslagen. 

• Een geautomatiseerde PI-selectie tool, waarmee het bedrijf en de ENAPS consultant 
gemakkelijk de te meten PI's en metingen kan selecteren. 
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• Een netwerk van ENAPS agenten ( consultants, universiteiten, en onderzoeksinstituten) die 
kennis en informatie kunnen delen. 

• Een opzet voor een cornrnerciele ENAPS company die als primaire taken heeft: software 
ontwikkeling, marketing, contact onderhouden met ENAPS consultants, het bieden van 
benchmark services en het geven van ENAPS cursussen. Deze ENAPS company zal in 
1999 in Veldhoven opgericht worden. Een aantal bedrijven zijn bereid geld te steken in 
deze ENAPS company, waaronder IPL-TNO en KPMG. 

• Een opzet voor de ENAPS association, deze heeft als primaire taken onderzoek en kennis 
uitwisselingsprojecten. Het is nog onduidelijk wanneer deze zal worden opgericht. 

§ 2.2 Beschrijving EFQM 
EFQM is opgericht door de presidenten van 14 grote Europese bedrijven waaronder Philips. 
Zij hebben dit gedaan met steun van de Europese Cornrnissie. De reden van het bestaan van 
EFQM wordt verklaard door haar missie en door een citaat van een van de oprichters. 
De missie van het EFQM is: 
• Het stimuleren en assisteren van organisaties in Europa om te participeren in 

verbeteractiviteiten die zullen leiden tot excellentie in klanttevredenbeid, 
medewerkertevredenbeid, omgevingstevredenbeid en uitstekende bedrijfsresultaten; 
en 

• Het ondersteunen van managers van Europese organisaties in bet versnellen van bet 
proces om TQM een beslissende factor zal maken in bet bebalen van globaal 
concurrentievoordeel. 

Een citaat van een van de oprichters is de volgende: 
" ... the battle for Quality is one of the prerequisites for the success of your companies and for 
our collective success". 
Hiermee wordt bedoeld dat door het gevecht om kwaliteit in en van Europese bedrijven, deze 
bedrijven beter presteren, maar ook de Europese economie in zijn geheel. 

De EFQM organisatie heeft een kwaliteitsmodel ontwikkeld, welke alleen gebruikt wordt 
voor zelfevaluatie: het EFQM-model voor business excellence. Het model is afgeleid van het 
Japanse Deming Model en het Amerikaanse Malcolm Baldridge Model. Het EFQM-model is 
gebaseerd op acht TQM-principes, deze zijn: 
• Resultaat georienteerd: 
• Klantgericht 
• Leiderschap en vasthoudend aan gestelde doelen 
• Management door processen en feiten 
• Werknemersontwikkeling en betrokkenheid 
• Continu leren, innoveren en verbeteren 
• Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden (partnerships) 
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Naast deze TQM-principes is het EFQM-model gericht op de stakeholders 
(belangengroeperingen) van een organisatie. De stakeholders zijn klanten, personeel, 
financiers, management en het publiek in brede zin. Deze laatste omvat bijvoorbeeld familie 
van werknemers, omwonenden, milieuorganisatie, overheden, etcetera. 

Het EFQM-model zelf is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel ( de organisatiecriteria 
of "enablers") van het model richt zich op de organisatiegebieden in een bedrijf en het tweede 
dee! ( de resultaatcriteria of "results") richt zich op de resultaatgebieden in een bedrijf. Er zijn 
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vijf organisatiecriteria en vier resultaatcriteria. Ieder criterium is onderverdeeld in drie tot en 
met vijf subcriteria. Het model is gegeven in Figuur 4 met de originele Engelse termen. De 
vijf organisatiecriteria staan links en zijn: C 1 Leiderschap, C2 Beleid en Strategie, C3 
Personeelsmanagement, C4 Middelenmanagement en C5 Management van processen. De 4 
resultaatcriteria staan rechts in het model en zijn: Klanttevredenheid, Personeelstevredenheid, 
Tevredenheid van de Maatschappij en bedrijfsresultaten. In Bijlage 4 is een uitgebreide 
beschrijving opgenomen van het EFQM-model. De subcriteria van het EFQM-model zijn 
opgenomen in bijlage 5 (zie § 2.3). 

leadership 

people 
management 

policy 
., & 

· ·'strategy 
,, 

Figuur 4 Het EFQM-model 
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- l . : & 

processes 
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•:satisfaction results 

' .. 
impac·t~n 

•. ) societY, 

Het model wordt ook gebruikt als basis voor de Europese KwaliteitsPrijs (de European 
Quality Award, EQA). Wanneer een bedrijfwil meedoen, moet het bedrijf een maximaal 75 
pagina's lang rapport schrijven over het bedrijfwaarin het bedrijf de integratie van TQM
principes in haar organisatie laat zien. Dit rapport wordt beoordeeld door een groep 
onafhankelijke deskundigen op de volgende factoren: 
Voor de organisatiecriteria wordt per criterium een waarde van 0-100% bepaalde in hoeverre 
het bedrijf de volgende TQM principes heeft geYntegreerd in de organisatie. Hoeveel bewijs is 
aanwez1g voor: 
• een heldere benadering? 
• Een systematische benadering? 
• Dat deze benadering regelmatig wordt geevalueerd? 
• Dat deze benadering is geintegreed in bet proces? 
En tot slot 
• In hoeveel % van de bedrijfsprocessen is een heldere, systematische benadering 

aanwezig? 
Voor de resultaatcriteria wordt per criterium een waarde van 0-100% bepaald op de volgende 
dimensies: 
• Is er bewijs voor een positieve trend in de gegevens? 
• Is er bewijs dat resultaten met doelen worden vergeleken? 
• Is er bewijs dat resultaten met externe organisaties worden vergeleken? 
• Is er bewijs dat de resultaten oorzaak zijn van de benadering die in de 

organisatiegebieden gehanteerd wordt? 
En tot slot 
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• Hoe breed worden de resultaten van een criterium bekeken? Als bijvoorbeeld slecbts 
een resultaat wordt bekeken, dan worden niet alle processen in een criterium 
bebandeld. 

Voor ieder organisatie of resultaat criterium wordt door de auditors een eindscore bepaalde 
door de score op de bijbehorende dimensies te middelen. De auditor is enigszins vrij in het 
kiezen van een gewicht voor ieder TQM-dimensie. Normaal gesproken worden de eerste 4 
dimensies, voor ieder 12,5% meegenomen en de vijfde dimensie voor 50%. Wanneer dan een 
eindscore is bepaald ligt deze voor ieder criterium tussen de Oen 100 punten (%). Vervolgens 
wordt de voorlopige eindscore bepaalde door alle criteriumscores vermenigvuldigd met een 
vaste weegfactor bij elkaar op te tellen. Een eindscore van boven de 500 is al erg goed. Een 
winnaar van de EQA ligt iets boven de 700 punten. De 800 punten is nog nooit behaald. Alle 
bedrijven die hoger scoren dan 500 punten worden nogmaals beoordeeld tijdens een 
bedrijfsbezoek van het auditteam. Vervolgens wordt door het auditteam de definitieve 
eindscore bepaald. 

Door middel van trainingen, verzorgt door het EFQM, zijn bedrijven in staat zichzelf te 
scoren, zo kunnen ze door zelfevaluatie zichzelf continu meten en verbeteren. Het EFQM 
heeft zes zelfevaluatiemethoden ontwikkelt voor dit doel. Het EFQM verzorgt ook trainingen 
voor de EFQM auditoren. Normaal gesproken zijn EFQM auditoren consultants of 
wetenschappers die onbetaald de audits voor de EQA op zich nemen. Het is voor deze experts 
een ideale manier om in diverse bedrijven te gaan kijken en zo meer praktijkkennis verkrijgen 
van TQM in bedrijven. Hiernaast verzorgt het EFQM ook het trainingsmateriaal en promoten 
zij het gebruik van het EFQM-model in bedrijven in Europa. Het EFQM is ook belast met het 
verder ontwikkelen van het model. Afgelopen februari is er weer een nieuwe versie van het 
EFQM-model uitgekomen. In dit model krijgen partnerships extra aandacht en zijn de 
resultaatcriteria eenduidiger gemaakt. Dit laatst wordt verduidelijkt doordat de laatste vier 
criteria de volgende namen hebben gekregen: "People Results", "Customer Results", "Society 
Results" and "Key Performance Results". 

De EFQM organisatie is gehuisvest in Brussel, maar verschillende Europese landen hebben 
een eigen EFQM organisatie. In Nederland is deze organisatie gehuisvest in Den Bosch en 
heet "het Instituut Nederlandse Kwaliteit" (INK). Omdat in hoofdstuk 4 zal blijken dat de 
zelfevaluatie tool van het INK gebruikt gaat worden in dit afstudeerproject als externe 
consultancy tool wordt in de volgende paragraaf het INK en het zelfevaluatie tool behandeld. 

§ 2.3 Beschrijving INK en INK zelfevaluatie tool 
De Nederlandse EFQM organisatie het INK is opgericht in 1994. Het INK heeft het EFQM
model vertaald en een beetje aangepast, het INK noemt het model het Model Nederlandse 
Kwaliteit (MNK). De aanpassingen zijn alleen zichtbaar in de subcriteria. In bijlage 6 zijn de 
subcriteria van het EFQM-model en de subcriteria van het MNK in een tabel naast elkaar 
gezet. Omdat het INK zich richt op bedrijven die alleen in Nederland voorkomen heeft het 
INK haar eigen zelfevaluatie model ontwikkelt. Het INK organiseert ook ieder jaar de 
Nederlandse KwaliteitsPrijs (NKP) gebaseerd op een vergelijkbare methode als het EFQM 
doet. Bedrijven die hoog scoren bij het INK kunnen vervolgens meedingen naar de EQA. 

Het doel van het INK is om (non-)profit bedrijven en overheidsinstellingen te stimuleren om 
hun management te verbeteren. Het INK werkt intensief samen met kennis- en 
bedrijfsnetwerken en overheden. 
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Een zelfevaluatie tool van het INK is de "handleiding voor positiebepaling en verbetering". 
Dit tool wordt gebruikt door organisaties die hun positie willen bepalen met betrekking tot 
TQM en zich vervolgens langs dat pad verbeteren. De "handleiding voor positiebepaling en 
verbetering" wordt in dit onderzoek gebruikt om twee bedrijven door te lichten. De reden 
hiervoor staat beschreven in hoofdstuk 3. De "handleiding voor positiebepaling en 
verbetering" heeft vijfniveaus gedefinieerd waarin een bedrijf zich kan bevinden. Deze 
niveaus zijn bepaald door de ontwikkeling van de wijze van management van bedrijven door 
de eeuwen heen. Allereerst waren bedrijven productgericht, vervolgens proces, daarna werden 
bedrijven systeemgericht en tegenwoordig houden bedrijven zich bezig met 
ketenrnanagement. De laatste fase is Totale Kwaliteit (TK), deze fase is opgenomen, omdat 
bedrijven die zich met TQM bezig houden zich hierop richten. 

De "handleiding voor positiebepaling en verbetering" is een matrixtool. Het tool is opgesplifat 
in de negen criteria van het EFQM-model. Voor de organisatiecriteria zijn matrices opgesteld 
om het bedrijf te helpen een score te bepalen voor ieder criterium (zie Figuur 5). Voor de 
resultaatcriteria zijn tabellen opgesteld die het bedrijf moet invullen (zie Figuur 6). In de 
matrices staan beweringen waarvan het bedrijf moet bepalen of ze voor de organisatie van 
toepassing zijn of niet. Wanneer dit zo is wordt de bewering gemarkeerd. 
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Figuur 5 Een matrix voor de INK-tool 

LJ ~"fo" r1kr., hebNn «n t-~·b~,k,· 
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De bovenstaande figuur is ingescand en iets onduidelijk. Aile beweringen van alle matrices 
worden genoemd in bijlage 7. Op de bovenste regel staan de 5 fasen en daaronder staan de 
beweringen. De 3 subcriteria van het criterium 'leiderschap" zouden nog links van deze figuur 
opgenomen moeten worden. De invuloefening gaat als volgt. Voor iedere subcriterium 
worden de beweringen gemarkeerd die van toepassing zijn op de organisatie. Dit gebeurt per 
subcriterium per kolom van links naar rechts. Wanneer een bewering niet van toepassing is, 
wordt voor het subcriterium de kolom waarin deze staat afgemaakt. Daarna wordt gestopt. De 
beweringen die in deze kolom niet van toepassing zijn op de organisatie noemen we 
bottleneck beweringen. De score van het subcriterium wordt bepaald door de gemarkeerde 
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beweringen te nemen die het meest rechts ligt. In deze fase (1 tot en met 5) bevindt zich de 
organisatie voor dit subcriterium. Wanneer dit voor alle subcriteria van een criterium is 
gedaan, worden de scores per subcriterium gemiddeld en afgerond naar beneden. Dit 
gemiddelde geldt dan als eindscore voor het gehele criterium. Als bijvoorbeeld Subcriterium 
la in fase 1 scoort en Clb in fase 5 en Cle in fase 4, dan is de eindscore voor Criterium 1 fase 
3 (3,3=(1 +5+4)/3). 

Voor de resultaatcriteria worden geen matrices gebruikt, maar tabellen. In Figuur 6 wordt een 
voorbeeldtabel getoond. In de tabel worden in de eerste kolom "maatstaven" de maatstaven 
(prestatie-indicatoren) gezet, waaraan het bedrijf kan aflezen hoe waardering van bijvoorbeeld 
de klanten (C6) is. In de tweede kolom wordt aangeven door middel van een + of een O of er 
wel ( +) of geen (0) gegevens beschikbaar zijn. In de derde kolom wordt aangegeven of de 
gegevens die beschikbaar zijn over langere tijd (bijvoorbeeld 3 jaar) een positieve (+), 
negatieve (-) of een neutrale (0) trend laten zien. In de vierde en daarop volgende kollommen 
laat het bedrijf zien often opzichte van van te voren gemaakte doelstellingen, concurrenten en 
respectievelijk uitmuntende bedrijven positief ( + ), negatief (-) of neutraal (0) gescoord wordt. 

Maatstaven Information How is Compared to Compared to Compared to Total +'s 
the trend pre-set goals competitors excellence 

PI +ofO + - 0 +, - 0 + -, 0 +, -, 0 aantal +'ies 

Total criteriumscore 

Figuur 6 Een tabel voor de INK-tool 

In de laatste kolom worden per rij het aantal plusjes opgeteld en genoteerd. In de allerlaatste 
eel van de laatste kolom worden de scores per rij gemiddeld en afgerond naar beneden. De 
score in de allerlaatste zelf is de score voor het criterium. 

De scores die behaald zijn worden in een profielschets en in een spinnenweb ingevoerd en 
vormen daarmee de resultaat van de EFQM kwaliteitsscan. In Figuur 7 wordt de profielschets 
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1 Leiderschap 
2 Beleid en strategie 

1!11 3 Personeels management 
1!11 4 M iddelen management 

j 
1!11 i .5.Management _van_proces: 
1!11 6 W aardering door klanten 
1!11 7 W aardering door persone 
1!11 8 W aardering door maatscl--
1!11 9 Eindresultaten 

Profielschets 
Spinneweb 
Notities 

Figuur 7 De INK-profielschets 

I 
1 a Betrokkenheid leiding 
lb Ondersteunen v an verbeterina 
le Eri<ennina en waarderina 
2a Gebruik van informatie 
2b Ontwikkelen van beleid en strateaie 
2c Uttvoeringsplannen 
2d Communicatie 
2e Toetsina en verbeterina 
3a Personeelsbeleid 
3b Bevorderen van deskundiaheid 
3c Betrokkenheid medeweri<ers 
4a Financien 
<lb lnformatie 
4c Materialen en diensten 
4d Technoloaie en kennismanaaement 
5a ldentificatie van orocessen 
5b Besturen en beheersen 
5c Ooor1ichten en verbeteren 
5d lnnovatie van orocessen 
5e lnvoeren orocesveranderinaen 
6 waarderina klanten 
7 waarderina oersoneel 
8 waarderina maatschappii 0 

Q eindresultaten 

Prestaties en Kwaliteit 

II Ill IV V 
0 

0 
0 

0 

0 

0 ...J 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. Getoond. Deze profielschets is gekopieerd van de officiele INK-software en geeft het 
resultaat weer van het invullen van de matrices en tabellen. Links in de figuur staan de criteria 
en de 
snelkoppeling naar de profielschets en het spinnenweb. De profielschets zelf is een tabel die 
voor ieder subcriterium door middel van een bolletje de score laat zien. Deze score kan in I, II 
.. , IV vallen. Dit komt overeen met fase 1 tot en met fase 5. Met behulp van de profielschets 
kan snel een beeld over de organisatie worden gevormd en kunnen uitschieters worden 
geYdentificeerd. In Figuur 8 wordt het spinnenweb getoond, gekopieerd uit de officiele INK.
software. Het spinnenweb zelf 

Bovenin het spinnenweb staan de organisatiecriteria en onderin staan de resultaatcriteria. De 
organisatie en resultaatcriteria die met elkaar in verband staan, staan schuin tegenover elkaar. 
Op deze manier kan zich snel een beeld worden gevormd van de gehele organisatie en kunnen 
relaties snel worden gelegd. Wanneer bijvoorbeeld "Personeelsmanagement' hoog zou scoren 
en "Waardering door personeel' ook dan is dit meteen zichtbaar. Volgens het INK is een 
normaal beeld dat de resultaatcriteria iets achterlopen op de organisatiecriteria. Eerst moet een 
proces georganiseerd worden, voordat resultaten van deze organisatie te zien zijn. 
is een figuur waarin de scores van de 9 criteria staan vermeld 
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I!!! 1 Leiderschap ..d 
I!!! 2 Beleid en strateqie .:J 
1!!1 3 Personeels management 
I!!! 4 Middelen management 
1!!1 ! .5.Management _van proces~ . 
I!!! 6 Waardering door klanten 
1!!1 7 Waardering door persone . 
1!!1 8 W aardering door maatscf-
1!!1 9 Eindresultaten 

Profielschets 
Spinneweb 
Notities 

1 
Leiderschap 

2 
Bel eid 
en strategie 

7 
Waardering 
doo r personeel 

Figuur 8 Het INK-spinnenweb 

§ 2.4 Samenvatting 

5 

9 
Eindresultaten 

Prestaties en Kwaliteit 

4 
Middelen 
management 

8 

3 
Person eels 
management 

6 
Waardering 
door klanten 

Waardering 
door maafschappij 

j 

Het ENAPS-model beschrijft een organisatie met behulp van haar processen. Voor ieder 
(sub)proces heeft ENAPS een aantal generieke prestatie indicatoren gedefinieerd. Deze 
prestatie-indicatoren vormen de basis van de benchmark tussen de bedrijven. Een ENAPS 
benchmarkscan verloopt als volgt: Het bedrijfbespreekt met een ENAPS consultant op welke 
prestatie indicatoren het bedrijf zich wil vergelijken. Het bedrijfverzamelt de gegevens en de 
ENAPS consultant voert de gegevens in de database in. De geautomatiseerd database 
vergelijkt de gegevens van het bedrijf met de andere in de bedrijven. De database genereert 
automatisch een rapport waarin iedere PI wordt vergeleken met de PI's van andere bedrijven. 

Het EFQM-model onderscheidt negen criteria waarop een organisatie haar TQM beleid kan 
sturen. Er zijn vijf organisatiecriteria en vier resultatencriteria. In de vijf organisatiecriteria 
kan zichtbaar gemaakt worden in hoeverre een bedrijf de acht TQM principes beheerst en in 
de 4 resultatencriteria kan een bedrijfbepalen in hoeverre aandacht wordt besteed aan de 
belangengroeperingen van het bedrijf. Dit zijn de klanten, het personeel, de omgeving en de 
aandeelhouders & het management. Het Model Nederlandse Kwaliteit van het INK is gelijk 
aan het EFQM-model. Een EFQM kwaliteitsscan wordt altijd uitgevoerd door de organisatie 
zelf. De tools die het EFQM heeft ontwikkeld voor zelfevaluatie bedoeld. De tool die door het 
INK is ontwikkeld in de "handleiding positiebepaling en verbetering" wordt in dit 
afstudeerproject door de afstudeerder als exteme expert gebruikt om de EFQM kwaliteitsscan 
te doen. De reden dat dit tool is gekozen wordt behandelt in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 3 De ENAPS en EFQM relatie 
Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag (zie § 1.4) wordt in dit hoofdstuk een theoretische 
relatie tussen ENAPS en EFQM gegeven. Deze is gebaseerd op het EFQM model en niet op 
het INK-model. De relatie zal op verschillende niveaus worden bekeken. Het 
toepassingsniveau, het modelniveau en het detailniveau. 

§ 3. 1 Relaties op verschillende niveaus: 

Het relatiemodel op toepassmgsmveau 1s ge Jresenteerd in onderstaande tabel. 

Aanpak en 
doel 

Prestatie
meting 

Doelgroep 

Model 

Detail
mveau 

PI's 

ENAPS-model EFQM-model 
Het ENAPS-model wordt gebruikt door een 
consultant die het bedrijf de resultaten van de 
bedrijfsprocessen laat meten en vervolgens 
vergelijkt met soortgelijke bedrijven . Het doel is: 
• Verbetergebieden te bepalen; 
• Sterktes te bepalen. 

ENAPS is prestatiemeting op vastgestelde 
prestatie indicatoren over een heel scala aan 
processen. ENAPS vergelijkt de gemeten waarden 
met andere bedrijven en dit is benchmarking. 

De ENAPS PJ's zijn nu nog gericht op 
productiebedrijven (manufacturing en terprises). 

Het ENAPS-model identificeert de volgende 
processen: 
• Obtaining Customer Commitment 
• Product Development 
• Order Fulfilment 
• After Sales Service 
• Management and Support Processes 

• Financial Enterprise Results (FER) 
• Human Resource Management 
• Maintenance Management 
• Environmental Management 
• Information Management 

In deze processen is de focus op de resultaten van 
de (sub)processen in vergelijking met andere 
bedrijven. het model wordt van links naar rechts 
gelezen en het eindproces (meest rechts) bij 
ENAPS zi in de FER (zie Figuur 3). 
Bij ENAPS ligt het detailniveau op l aspect van I 
deelproces . Namelijk het resultaat (Pl) van het 
deelproces. 

Het EFQM-model wordt gebruikt door het bedrijf zelf in verband met 
ze lfevaluatie om de mate van integratie van de TQM principes te 
bepalen. Het doel is: 
• Verbetergebieden te bepalen; 
• Sterktes te bepalen; 
• Het management consensus laten bereiken hierover. 
Een van de TQM-principes is prestatiemeting. Wanneer ENAPS wordt 
toegepast kenmerkt het EFQM dit als positief. Hoe meer ENAPS PI's 
gemeten kunnen warden, hoe beter de inteme prestatiemeting van het 
bedrijfwaarschijnlijk is. Een onderdeel van prestatiemeting binnen het 
EFQM is benchmarking. De ENAPS benchmark wordt gewaardeerd 
binnen een EFQM kwaliteitsscan en hierdoor kan de score warden 
verhoogd. In een gesprek met ir. L. Monhemius gaf hij aan dat de 
ENAPS benchmark tot ongeveer 25% van de benchmark activiteiten van 
het EFQM van een bedrijfkan vormen. Ir. L. Monhemius is verbonden 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, sectie kwaliteitsmanagement. 
Het EFQM-model is niet gericht op een bepaalde soort organisatie. In 
principe kan iedere soort het EFQM-model hanteren. Er zijn in 
Nederland echter aparte handleidingen voor ondememing, educatieve 
instelling, gezondheidszorg en overheid 
Het EFQM-model heeft een andere indeling. De criteria in het model 
zijn : 
l . Leadership (Leiderschap) 
2. Policy and Strategy (Beleid en Strategie) 
3. People Management (Personeelsmanagement) 
4. Resources (Middelenmanagement) 
5. Quality system and Processes (Management van Processen) 
6. Customer satisfaction (Klanttevredenheid) 
7. Employee satisfaction (Medewerkertevredenheid) 
8. Impact on society (Tevredenheid van de maatschappij) 
9. Business results (Bedrijfsresultaten) 
Bij het EFQM ligt de focus op de TQM-principes. Een van deze 
principes is prestatiemeting. Het model wordt van links naar rechts 
gelezen en het laatste criterium (meest rechts) in het EFQM-model zijn 
de bedrijfsresultaten, waaronder de financiele resultaten vallen. 

Bij EFQM ligt bij de resultaatgebieden het detailniveau gelijk. Hier 
wordt ook gekeken naar de PI van een deelproces. 
In de organisatiecriteria ligt het detailniveau eveneens op dit niveau. Het 
EFQM richt zich daar weliswaar op een aspect van alle processen, maar 
bekijkt deze wel per proces en de uitkomsten worden gesommeerd tot 
een eindoordeel. 

PJ's binnen ENAPS zijn gegroepeerd naar de De PI's zijn gegroepeerd in de resultaatcriteria en daarbij gericht op de 
processen. leder proces omvat verschillende PI's. belangengroeperingen (zie § 2.2) van een bedrijf: 
Deze PJ's zijn verdeeld in basisindicatoren (voor • Customer Satisfaction (klanten) 
ieder bedrijf) en een extensieset voor een bepaalde • People satisfaction (medewerkers) 
typologie van bedrijven. De Pl's liggen vast en • Impact on Society (omgeving) 
zijn generiek. • Business Results (aandeelhouders) 
ENAPS richt op de uitkornsten van de metingen De PJ's zijn door het bedrijfte bepalen en moeten in lijn liggen met de 
en vergelijkt vervolgens de berekcnde PI's met de strategie van het bedrijf. De ENAPS PJ's kunnen gebruikt worden, mits 
resultaten van andere bedrijven . de strategie dat toelaat. 

EFQM richt zich niet op de uitkomst van de metingen, EFQM richt zich 
op water met de uitkomsten van de PI's gedaan wordt. Is er een 
trendanalyse, zijn de doelstellingen behaald, vergelijkt het bedrijf zich 
met concurrenten etc. 

Tabel 1 Relatie EFQM en ENAPS op toepassingsniveau 
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Hierin wordt duidelijk gemaakt in hoeverre het gebruik van ENAPS en EFQM naast elkaar 
als nuttig kan worden ervaren. Het belangrijkste verschil is de focus van ENAPS en EFQM. 
ENAPS richt zich op de daadwerkelijke resultaten van processen in vergelijking met andere 
bedrijven en EFQM richt zich op hoe de processen georganiseerd zijn en daamaast op water 
met de resultaten van de gemeten processen wordt gedaan. 

Op modelniveau zijn de ENAPS processen uit Figuur 3 en de EFQM criteria uit Figuur 4 aan 
elkaar gerelateerd. In de organisatiecriteria ( de linker vijf) betekent een relatie dat ze hetzelfde 
onderwerp behandelen. Dit komt door de volledig verschillende benadering. In de laatste vier 
criteria is de relatie sterker. De ENAPS PI's kunnen hier worden gebruikt om het resultaat op 
het EFQM criterium te bepalen door met ENAPS PI's de waardering in het criterium te 
meten. Het EFQM heeft in de resultaatcriteria geen beperking voor het gebruik van PI's, 
zolang ze logisch zijn en in lijn met het beleid en strategie. 

( 

. _ _.. 

4:BSiUD.~ 
HRM 

people 
management 

HRM ,, , . HRM 
f 

_people · 
. satisfaction 

q~J¥ty srstem 
. occ . occ occ 

· leaaership 
policy ' 

& 
I 

customer 
PD - ,.T : PD 

~~faC-, OF 

- business · PD 

• ;._ t, I 

-strategy tion 
& OF ·results oF 

ASS ASS 

,I' " 

·• ._. ~ER IM _ 

feSOUrCeS MM 

.pFocess 
FER ASS . ' 
IM - impact On 

MM Society ' ·. 
EM ' . ~ 

Legenda 
De ENAPS processen worden gegeven met hun afkortingen: 
HRM = Human Resource Management FER = Financial Enterprise results 
OCC = Obtaining Customer Commitment IM = Information Management 
OF = Order Fulfilment MM = Maintenance management 
PD = Product Development EM = Environmental Management 
ASS = After Sales Service 

In de figuur zijn de ENAPS processen ( de afkortingen) uitgelijnd op hetzelfde 
niveau. Wanneer dit onmogelijk was staat een proces aangegeven in de 
linkerbovenhoek van het betreffende criterium. Dit betekent dus dat een proces ook 
in een ander criterium voorkomt. 

Figuur 9 Grafische relatie op modelniveau 

ASS 

... 
FER 

.,..t .. 
IM 

~~•, MM 

EM 

Figuur 9 laat zien dat alle ENAPS processen gerelateerd zijn aan C5 "Quality Systems and 
Processes". Dit komt omdat dit criterium de processen in het bedrijf behandelt, dit betreft alle 
(ENAPS) bedrijfsprocessen. Alhoewel sommige ENAPS processen beter passen bij een ander 
criterium, bijvoorbeeld het ENAPS proces "Human Resource Management" bij C3 "People 
Management" en C7 "People Management" van het EFQM-model, is het principieel zo dat 
ieder ENAPS proces binnen C5 valt. Hetzelfde geldt voor C9 "Business Results". Hierin staan 
de financiele en niet-financiele resultaten van het bedrijf. Omdat beide elkaar uitsluiten kan in 
dit criterium iedere PI worden opgenomen die het bedrijf wilt. Het EFQM-model kan alle 
ENAPS processen omvatten, maar ENAPS omvat niet alle EFQM-criteria. Het 
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"Leiderschaps-"criterium en het criterium voor "Beleid en Strategie" worden niet gemeten in 
het ENAPS-model. 

Een detailniveau lager worden de ENAPS PI's gerelateerd aan de EFQM criteria. Dit wordt 
gedaan door in een tabel horizontaal alle EFQM criteria te plaatsten en verticaal alle ENAPS 
PI's, deze tabel staat gegeven in bijlage 3. Het gaat in dit project niet om de gedetailleerde 
relaties op een zo laag mogelijk niveau. Het gaat erom dat de modellen dezelfde onderwerpen 
behandelen en of er een mogelijke relatie gedefinieerd kan worden tussen de resultaten die 
voortkomen uit de beide modellen. Alle PI's vallen in CS, maar voor CS geldt dat het 
criterium dusdanig breed is dater geen heldere relatie tussen de PI's en CS kan worden 
gedefinieerd. Voor C9 geldt dat in principe alle ENAPS PI's in dit criterium vallen. Maar met 
enig gezond verstand betekent dit het volgende: De financiele ENAPS PI's kunnen goed 
worden gebruikt om de resultaten op dit criterium te bepalen. Voor de operationele kant van 
dit criterium kunnen de ENAPS PI's gebruikt worden waarop een bedrijfhaar organisatie 
stuurt. Dit zijn bijvoorbeeld: "voorraadkosten", "materiaalkosten", "productiekosten", 
"commerciele doorlooptijd", "uitgaande leverkwaliteit", "klantafhankelijkheid", etcetera. Dit 
zijn bijvoorbeeld niet: "aantal patenten per jaar", "aantal klantenbezoeken", "IT systeem 
gebruikers ratio", "tijd om klachten af te handelen", etcetera. Deze laatste zijn wel belangrijk, 
maar daar stuur je niet de hele organisatie op, wel een bepaald proces. 
Een belangrijke relatie kan zijn dat, wanneer een bedrijf veel PI's kan meten en dit bewijst bij 
de ENAPS benchmarkscan, het bedrijf serieus bezig is met informatie management en 
eventueel ook met prestatiemeting over de gehele breedte van een bedrijf. 

Wanneer dit detailniveau verder wordt uitgewerkt wordt de relatie tussen de subcriteria en de 
PI's geanalyseerd. De resultaten hiervan staan in onderstaande tabellen. Niet alle criteria 
worden behandelt. Voor de resultaatcriteria is het niet nuttig, omdat deze binnen hun 
subprocessen geen verschillende processen behandelen. Voor het criterium "Leiderschap", en 
"Beleid en Strategie" wordt de relatie eveneens niet gemaakt, omdat deze relatie toch al niet 
bestaat. Het Criterium Quality Systems and Processes" wordt ook niet behandeld, omdat de 
subcriteria hiervoor geen onderscheidt maken tussen verschillende processen, maar wel tussen 
de onderdelen van een verbeterproces en hier maken de ENAPS PI's geen onderscheidt 
tussen. Het criterium "People Management" en "Resources" worden behandeld in 

f l"ktb12 tb13 respec 1eve 11 a e en a e 
EFQM Criterium 3: People management 

Evidence is needed of how people 
ENAPSPl's Resources are capabilities are agree targets and are involved, & the organisation are cared 

planned and sustained and continuously review empowered and have an effective for 
improved developed performance recognised dialogue 

3a 3b 3c 3d 3e 31 

Management and suDDOrt 

Human Resource Manaqement 0 3 
,, 

''.,'.·;t;i,7 1 ,';,' -,0;'. ,4, t;;••r,• ' ~t ~"" ' I :i: ')· ,la 2 ,, -~ '.;~{:: ,3 
54 Employee absenteeism X X X X 

55 Employee turnover X X X X 

56 HRM performance X 

57 Human resource safety X 

58 Training investment X 

Financial Enterprise Results 0 0 0 ' ·, 0 0 1 
79 Personell wages ratio X 

legenda: 
x = a relationship can be defined 

Tabel 2 EFQM criterium 3: "People Management" 

Tabel 2 laat zien dater slechts een aantal ENAPS PI's zijn die een relatie hebben met C3 
"People Management". Met enige logica wordt een relatie gedefinieerd tussen de PI en de 
subcriteria. Let op, deze relaties zijn mogelijke relaties, ze hoeven niet te gelden. Toetsing aan 
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de praktijk zal bewijs moeten leveren. Alle relaties gelden omgekeerd bij negatieve scores. 
Positieve scores op PI 54 en PI 55 betekenen een lage afwezigheid respectievelijk een laag 
personeelsverloop en zijn mogelijk gerelateerd aan een tegelijkertijd hoge score op (bijna) alle 
subcriteria van C3. Een positieve PI 57 (lage waarde) en een positieve PI 79 (hoge waarde) 
betekenen dater weinig bedrijfsongelukken gebeuren respectievelijk en hoge salarissen 
worden uitbetaald, dit kan duiden op een hoge score in C3f. Een positieve PI 58 (hoge 
waarde) betekent veel investerin en in training en kan duiden op een hoge score in C 3b. 

EFQM Criteria 4 Resources 

Evidence is needed of how 

ENAPSPl's Financial Information Supplier Buildings, Technology & 
resources are resources are relationships equipment & intellectual 

managed managed & materials other assets property are 
are managed are managed managed 

4a 4b 4c 4d 4e 

Totaal 32 5 ·4 5 1 

Order Fulfilment 5 0 . 4 0 0 

3 Energy cost X 

4 Inventory cost ratio X 

9 Commercial cost ratio X 

11 Incoming delivery completeness X 

12 Incoming delivery quality X 

13 Incoming delivery timeliness X 

14 Supplier payment timeliness X 

18 Production cost ratio X 

20 Distribution cost ratio X 

Product Development: 2 0 0 0 1 
24 Development performance X 

26 Product development costs ratio X 

27 Warranty costs ratio X 

Obtaining Customer Commitment 3 0 o · 0 0 

34 Obtaining cust. commitment cost ratio X 

35 Advertising/promotion cost ratio X 

45 Tender cost ratio X 

After Sales Service 3 0 0 0 0 

47 Cost of after sales service ratio X 

49 Cost of customer training ratio X 

50 Product take back cost ratio X 

Management and support processes 

Information Management 3 5 r: 0 o · 0 ·' " 
59 Information technology hardware costs X X 

60 Information technology maintenance costs X X 

61 Information technology maturity X 

62 Information technology software costs X X 

63 Information technology system user ratio X 

Maintenance Management 1 0 o. · s 0 

65 Machine availability X 

66 Machine maintainability X 

67 Machine reliability X 

68 Maintenance cost X X 

69 Maintenance management performance X 

Financial Enterprise Results 15 0 0 0 .. , 0. 

Pl 74 Vm Pl 88 X 

legenda: 

x = a relationship can be defined 

Tabel 3 EFQM criterium 4: "Resources" 

In tabel 3 worden de relevante ENAPS PI's gerelateerd aan criterium 4. De relaties die 
hieronder beschreven worden zijn net als bij tabel 1 mogelijke relaties en worden hieronder 
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beschreven. C4a "how financial resources are managed" heeft een relatie met alle financiele 
ENAPS PI's. Wanneer een bedrijf (al) deze PI's (32 stuks) meet, dan kan dat als bewijs 
beschouwd worden dat het bedrijf serieus omgaat met de financiele middelen. Een zelfde 
soort redenering geld voor C4b en de ENAPS PI's uit "Information Management". Bij dit 
subcriterium geldt ook dat wanneer op deze 5 PI's positief ten opzichte van de concurrentie 
wordt gescoord, dat het informatie hulpmiddelen goed gemanaged zullen worden. W anneer 
een bedrijf goed scoort op PI 11 tot en met PI 14, kan dit een teken zijn dat op een goede 
manier met de leveranciers wordt omgegaan en dat C4c daarom ook goed scoort. Wanneer 
een bedrijf goed scoort op PI 65 tot en met PI 69, kan dit een teken zijn dat op een goede 
manier met de de gebouwen en productiemiddelen wordt omgegaan en dat C4d daarom ook 
goed scoort. 

Een andere mogelijkheid om EFQM en ENAPS aan elkaar te verbinden is door een EFQM 
kwaliteitsscan uit te voeren per ENAPS proces. Ieder ENAPS proces bestaat namelijk uit alle 
facetten in een bedrijf. Bijvoorbeeld het ENAPS-proces productontwikkeling kan net als het 
gehele bedrijf beoordeeld worden op leiderschap, beleid en strategie, personeelsmanagement 
etc. Op deze manier kunnen ook verschillen tussen de diverse processen in een bedrijf in kaart 
gebracht worden en kan het bedrijf intern van elkaar leren. 
Voor het gehele bedrijf worden nu de ENAPS PI's van het proces, naast het EFQM resultaat 
gelegd. De vraag is of een proces dat een goed resultaat behaald volgens het EFQM ook beter 
presteert op de ENAPS PI's die vergeleken worden met andere bedrijven 

§ 3.2 Voordelen 
De voordelen van het doen van een ENAPS benchmarkscan tegelijk met een EFQM 
kwaliteitsscan zijn de voordelen van het gebruik van de beide modellen afzonderlijk en het 
extra voordeel van het gecombineerd gebruik. 
De voordelen van de ENAPS benchmark zijn: 
• Objectieve beoordeling van de generieke bedrijfsprocessen op basis van de geleverde 

pres ta ties. 
• Beoordeling van bet prestatiemeetsysteem (wordt er al veel gemeten of niet). 
• Een prestatiebeoordeling gebaseerd op feiten en niet op meningen. 
• Beoordeling van de bedrijfsprocessen vergeleken met concurrenten en andere bedrijven. 
• De identificatie van verbetergebieden en sterktes. 
• Toename van de kennis met betrekking tot prestatiemeting. 
• Een middel om periodiek de bedrijfsprocessen te beoordelen en zo de voortgang te kunnen 

meten. 

De voordelen van het EFQM-model zijn: 
• Een objectieve beoordeling van bet bedrijf op Europees breed geaccepteerde 

kwaliteitscriteria. 
• Een kwaliteitsbeoordeling gebaseerd op consensus in het management en niet op een 

menmg. 
• De identificatie van verbetergebieden en sterktes. 
• Toename van de kennis met betrekking tot Total Quality Management 
• Een middel om periodiek de bedrijfsprocessen te beoordelen en zo de voortgang te kunnen 

meten. 
• Een methode om het gehele bedrijf te bediscussieren en te leren van de visie die ieder 

afzonderlijk heeft op het bedrijf 
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De voordelen van het gecombineerde gebruik. 

• 

• 

• 
• 

• 

Resultaten van ENAPS en EFQM kunnen elkaar ondersteunen. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de resultaten van de afzonderlijke scans vergroot. 
Het gebruik van ENAPS vergroot de kennis van het prestatiemeetsysteem (PMS) en van 
benchmarking en het gebruik van het EFQM-model laat zien waarom een PMS en 
benchmarking zo belangrijk zijn. Prestatiemeting is een van de TQM-principes. 
De ENAPS PI's kunnen als input gebruikt worden in de EFQM resultaatcriteria . 
Voor de ENAPS organisatie is er het voordeel dat wanner het gecombineerd gebruik 
nuttig is, de bedrijven die al met EFQM werken ook ENAPS kunnen gaan gebruiken. 
De centrale EFQM organisatie in Europa heeft in verschillende Europese landen dochter
c.q. zusterorganisaties, die het model hebben vertaald. Het ENAPS-netwerk kan hierop 
inspelen en wellicht het EFQM-netwerk in ieder land als een aanspreekpunt voor de 
ENAPS organisatie bruikbaar maken. 

§ 3.3 Samenvatting 
De eerste onderzoeksvraag is: "Wat is de relatie tussen ENAPS en EFQM?" . Het doel is een 
algemeen beeld te geven van de raakvlakken van de modellen. Het is niet de bedoeling op alle 
vlakken de relatie gedetailleerd te beschrijven. Waar mogelijk wordt meer detail gegeven. De 
relatie bestaat uit drie onderdelen, dit zijn het toepassingsniveau, het modelniveau en het 
detailniveau. Op toepassingsniveau geldt het volgende. Beide modellen zijn gericht op het 
identificeren van sterktes en zwaktes en ze benaderen een organisatie in dezelfde mate van 
detail. ENAPS is op basis van metingen van de processen, EFQM is deels op basis van 
metingen van processen en deels op basis van de meningen van leden van de organisatie. 
ENAPS sluit aan bij de TQM principes van het EFQM. Een van deze is namelijk 
prestatiemeting met benchmarking. Wanneer een bedrijf veel ENAPS PI's kan (en wil) meten 
zal de prestatiemeting (en informatievoorziening) binnen het bedrijfwaarschijnlijk goed 
ontwikkelt zijn. 

Op model- en detailniveau gelden de volgende relaties. Het EFQM-model omvat alle ENAPS 
processen, maar het ENAPS-model niet alle EFQM criteria. De EFQM criteria Cl 
"leiderschap" en C2 "beleid & strategie" hebben geen directe relatie met de ENAPS 
processen. Het EFQM criterium C5 "management van processen"" beslaat alle ENAPS 
processen, maar echte relaties zijn hier waarschijnlijk niet te vinden, vanwege de 
algemeenheid van het criterium. C3 en C4 van het EFQM zullen de meest nuttige relaties 
vertonen, omdat deze over specifieke onderwerpen in een bedrijf gaan, deze onderwerpen zijn 
afdeling georienteerd. Voor C6, C7, C8 en C9 (resultaatcriteria) is het mogelijk de ENAPS 
PI's te gebruiken bij het bepalen van de maatstaven waarop deze criteria gemeten worden. 
Onder het EFQM criterium C9 "bedrijfsresultaten vallen in principe alle ENAPS PI's, maar 
slechts enkele zullen hier gebruikt worden, want een bedrijf bestuurt haar organisatie op een 
paar algemene PI's. Veel PI's zullen vanwege de mate van detail hiervoor niet nuttig zijn. 
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Hoofdstuk 4 Het ontwerpen van een methode 
Om antwoord te kunnen geven op de complementariteit van het kwantitatieve ENAPS-model 
en het kwalitatieve EFQM-model is het noodzakelijk een methode te ontwikkelen waarbij een 
consultant beide modellen kan toepassen in een organisatie. De ENAPS methode is al 
ontwikkelt door leden van het ENAPS-project. De EFQM methode als analyse-tool voor 
exteme consultants moet nog ontwikkeld worden: De EFQM tools om een bedrijf door te 
lichten worden alleen gebruikt voor zelfevaluatie door het bedrij f. Er moet een methode 
ontwikkelt worden voor EFQM waarbij een exteme expert de organisatie kan doorlichten. 
Deze methode zal gebruikt worden om in het derde deel van het project twee bedrijven door 
te lichten. In <lit hoofdstuk zal deze ontwikkelstap gemaakt worden en daarmee wordt een 
antwoord gegeven op de ze onderzoeksvraag uit § 1.4. 

§ 4. 1 De ENAPS-aanpak 

In het ENAPS project zijn een aantal methoden ontwikkelt. Een methode is ontwikkelt voor 
de ENAPS benchmarkscan en een andere methode is ontwikkelt om een prestatiemeetsysteem 
in een organisatie op te zetten. Deze laatste methode wordt niet behandelt in <lit verslag, 
daarvoor wordt u verwezen naar de ENAPS literatuur. De methode voor de ENAPS 
benchmarkscan is afgeleidt van het DEMING-wheel (PDCA: Plan, Do, Check, Act), het 
daarvan afgeleidde Benchmark-wheel van Bjorn Anderson en van de Kempen en Keizer 

,----------------------------: aanpak voor een adviestraject. Een exteme consultant kan met 
1. external orientation ' deze tool de doorlichting maken. Figuur 10 is deze methode 

gegeven. Stap 7 in Figuur 10 is het ENAPS-wheel <lat bestaat 

2. 
,• Introduction 
+ m 

3. orienting intervi;ws 

4. analyse 

5. feedback session 

6. 

:-------------t------------: 
j 8. , ,. completi~n . · I ' 
' ----------------------------· 

uit totaal 11 deelstappen die hieronder worden beschreven. 

Het ENAPS benchmark-wheel bestaat uit de volgende stappen: 
Plan 
a) Categoriseer / Classificeer de organisatie in het ENAPS 
Business Model . 
b) Documenteer de huidige processen (bepaal op welke PI' s 
gemeten gaat worden). 
c) Meet de prestatie van die processen. 
Find 
d) Upload de metingen naar de database. 
e) Maak de queries in the database. 
f) Download de resultaten van de database (automatisch) 
Collect 
g) Onderzoek en documenteer de ENAPS-database gegevens 
Analyse 
h) Identificeer de zwaktes en sterktes in de bedrijfsprestaties 
en de oorzaken daarvan. 
i) Identificeer de gebieden voor verbetering 
Improve 
j) Plan de implementatie van de verbeteringen 
k) Implementeer de verbeteringen en monitor het 
verbeterproces. 

Figuur 10 Het Eight-Step-Plan (ESP) 

Pagina 23 



Hoofdstuk 4 Prestaties en Kwaliteit 

De uitleg van stap 1 tot en met stap 6 en stap 8 wordt behandelt in bijlage 9 en in § 4.3 naast 
Figuur 12. In het ENAPS project is nog niet voorzien in een methode om een analyse te 
maken van de ENAPS gegevens, zodat er verbetervoorstellen uitkomen. Om en zuivere 
uitspraak te kunnen doen over de complementariteit wordt deze stap in <lit project niet gedaan 
door de expert die ook de EFQM kwaliteitsscan heeft uitgevoerd en de verbeteranalyse heeft 
gemaakt. De analyse zal gedaan warden door een ervaren consultant. Hiervoor is gekozen 
omdat de exteme consultant (de afstudeerder) be'invloed zal worden door zijn kennis en 
ervaringen opgedaan tijdens de EFQM sessies. De ervaren consultant mag een eigen methode 
bepalen om deze analyse te doen. Hiervoor is gekozen omdat de ervaring van de consultant 
voldoende zal zijn om goede resultaten te behalen. Het resultaat van de ENAPS 
benchmarkscan is een lijst met grafieken waar voor iedere gemeten PI een vergelijking wordt 
gemaakt met de gemiddelde score, de worst-in-class, de best-in-class en een aantal 
vergelijkbare bedrijven. 

§ 4.2 De EFQM-tools 
Het EFQM en het INK hebben diverse zelfevaluatie tools ontwikkelt. Met behulp van deze 
tools kunnen bedrijven zichzelf evalueren. In <lit project zal een van deze zelfevaluatie tools 
gebruikt warden door de afstudeerder (de exteme consultant c.q. expert) om een bedrijf door 
te lichten. Dit heeft als gevolg dat een methode moet warden ontwikkelt om <lit tool geschikt 
te maken voor een exteme expert. Hieronder wordt aangegeven welk tool geschikt is voor de 
EFQM kwaliteitsscan. 

In bijlage 8 worden de verschillende EFQM zelfevaluatie tool beschreven met hun voordelen 
en nadelen. In § 2.3 wordt de INK zelfevaluatie tool beschreven. De tools in bijlage 8 zijn niet 
allemaal geschikt om toegepast te warden door een exteme expert. Er zijn een aantal 
randvoorwaarden waar de experttool aan moet voldoen wil deze nuttig zijn om een EFQM 
kwaliteitsscan mee te doen: 

1. De resultaten moeten gebaseerd zijn op consensus van het Management Team (MT) 
11. De resultaten moeten gebaseerd zijn op de TQM principes van het EFQM. 

111. De EFQM kwaliteitsscan mag niet veel mandagen van de expert (<3 dagen) en van het 
bedrijf (<2 mandagen per MT-lid) kosten. Dit omdat de ENAPS benchmarkscan ook 
weinig mandagen kost (±1 mandag voor de expert en ±3 mandagen voor het bedrijf). De 
ENAPS benchmarkscan en de vemieuwde EFQM kwaliteitsscan zijn quickscans. 

1v. Het bedrijf mag geen uitgebreide (voor)kennis (van TQM) nodig hebben om de 
gebruikte methode te hanteren. Uitgangspunt is <lat het bedrijf nog nooit een 
zelfevaluatie heeft uitgevoerd en weinig tot geen kennis heeft van TQM. 

v. Het tool moet geschikt zijn om de hypothese in <lit project te toetsen. 

Er zijn zes EFQM (TEl tot en met TE6) en twee INK (TI7 en TIS) zelfevaluatie tools .. Bij 
TE l de Award Simulation Approach moet het bedrijf een rapport schrijven over de TQM 
situatie in het bedrijf volgens de EQA-criteria: (onder meer: minder dan 75 pagina's en 
inclusiefbewijsmateriaal). Dit document kan ook gebruikt worden voor het meedoen met de 
EQA. TE2 de Pro Forma Approach is een verkorte versie van TEL Ieder subcriterium mag in 
het rapport maar in 1 pagina beschreven staan. TE3 de Matrix Chart Approach bestaat uit een 
matrix met voor ieder criterium 10 beweringen, waar er voor ieder criterium de best passende 
moet warden gezocht, eerst individueel en daama door discussie. TE4 de Workshop Approach 
bestaat uit groepjes die ieder een deel van de organisatie doorlichten en <lit vervolgens aan 
elkaar presenteren voor verdere discussie en beoordeling. TES de Peer Involvement Approach 
is gelijk aan TEI, maar het bedrijfheeft complete vrijheid om het rapport op te stellen. TE6 
de Questionnaire Approach houdt in dat het bedrijf een enquete in het bedrijf houdt. Deze 
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enquete kan de standaard EFQM enquete zijn, maar ook aangepast of zelfs helemaal specifiek 
ontworpen. TI7 is de INK versie van de TE 1. TIS de "handleiding voor positiebepaling en 
verbetering" (zie § 2.3) is de tool die beschreven staat in de gelijknamige handleiding en kan 
gezien wordt als een combinatie van TE3 en TE6. Het is een matrixtool met meer beweringen 
dan TE3. Ongeveer net zoveel informatie als TE6, maar beter gestructureerd, met een 
mogelijkheid tot het bepalen van een score. 

Van de hierboven beschreven tools zijn 4 tools niet geschikt omdat het bedrijfteveel kennis 
van TQM nodig heeft en ze te veel tijd in beslag nemen. Dit zijn TEl, TE2, TE4, TE5 en TI7. 
Voor TE3 geldt dat de tool te weinig informatie geeft om de bypotbese in dit project te 
toetsen. Voor TE6 geldt dat er weinig ruimte is voor discussie en dat bierdoor aan voorwaarde 
i. niet voldaan kan worden. Daamaast geld voor TE6 dat wanneer de geenqueteerde geen 
ervaring heeft met TQM deze de vragen niet altijd op de juiste manier zal interpreteren. 

Voor TIS geldt hetzelfde interpretatieprobleem als voor TE6, maar dit is gemakkelijk op te 
vangen doordat de consultant aanwezig zal zijn bij de invulsessies. Tot slot zal een 
verificatiesessie gebouden worden waarin door discussie de interpretatie problemen nog 
verder gereduceerd worden voldoet aan alle voorwaarden en kan dus gebruikt worden. Bij 
TEl ofTI7 is bet mogelijk een daadwerkelijke score aan bet bedrijfte bangen, zoals dat bij de 
kwaliteitsprijzen gebeurd. Bij TIS is dit niet mogelijk. De score die bepaald wordt met bebulp 
van deze handleiding is meer een indicatie dan een ecbte score. Bij een kwaliteitsprijs wordt 
een score bepaald op een schaal van 1000 punten. De TIS evaluatie metbode geeft een score 
op basis van 5 ontwikkelingsfasen. TIS is meer bedoeld om de sterktes en zwaktes te bepalen 
en om het MT van het bedrijfkennis te laten maken met de principes van TQM. De TIS
methode zal aangepast moeten worden zodat een consultant het tool kan toepassen. 

§ 4.3 De EFQM-aanpak 
In de INK "bandleiding voor positiebepaling en verbetering" zijn door bet INK metbodes 
ontwikkeld die een bedrijf kan gebruiken voor de zelfevaluatie. 

Voor de organisatiecriteria Voor de resultaatcriteria 
1. Markeer alle ware beweringen van fase 1 t/m 1. Schrijf, als MT, de relevante aspecten maatstaven op 

fase 5 voor de organisatie 
2. Plan een methode om de mening van 2. Zoek voor iedere maatstaf informatie over de 

ketenpartners en medewerkers te achterhalen. huidige situatie en van de afgelopen twee jaar. 
3. Na discussie in het MT markeer alle beweringen 3. Vu! de tabel verder in. De eerste twee kolommen 

die van toepassing zijn op de organisatie. woorden alleen gemarkeerd, mits toepasbaar; de 
4. Bepaal, op basis van de gemarkeerde laatste 4 kolommen worden gemarkeerd met ( +,0,-). 

beweringen, de voorlopige ontwikkelingsfase Schrijf anders "?" 
voor iedere subcriterium. 4. Gebruik de scoringstabel en bepaal de voorlopige 

5. Doe, als MT, een kritisch zelf onderzoek. prestatieniveau. 
Kunnen de resultaten worden ondersteund door 5. Doe, als MT, een kritisch zelf onderzoek. 
feiten? Gelden de scores voor de gehele 6. Afhankelijk van stap 5, doe je stap 4 nog een keer of 
organisatie? je bepaalt vervolgens de definitieve beoordeling per 

6. Afhankelijk van stap 5, doe je stap 4 nog een subcriterium. 
keer ofje bepaalt vervolgens de definitieve 7. Schrijfvoor alle aspecten de gemiddelde 
beoordeling per subcriterium ontwikkelingsfase in de daarvoor bestemde ruimte. 

7. a. 
Schrij f voor alle subcriteria de gerniddelde 
ontwikkelingsfase in de daarvoor bestemde 
ruimte. 
b. 
Schrijf voor het criterium de ontwikkelingsfase 
in de daarvoor bestemde ruimte. 

Tabel 4 EFQM zelfevaluatiemethoden 
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Er zijn twee methodes, eentje voor de 5 organisatiecriteria en een voor de 4 resultaatcriteria. 
Deze zijn gegeven in tabel 4. In deze methoden zijn de stappen 3 en 5 cruciaal voor het slagen 
van de scan. Discussie en verificatie bepalen de kwaliteit van de beoordeling en van het 
proces. De methoden uit tabel 4, zullen worden gebruikt om de methode te ontwikkelen die 
een expert zal gebruiken bij het toepassen van de "handleiding positiebepaling en 
verbetering". Hiertoe wordt de definitie van zelfevaluatie volgens het EFQM gegeven: 
"zelfevaluatie is een uitgebreide, systematisch en frequente beoordeling van de activiteiten en 
resultaten van een organisatie met behulp van een model van uitmuntende bedrijfsvoering 
(business excellence)". Een definitie van benchmarking volgens ENAPS laat de 
overeenkomsten zien: "benchmarking is het proces waarin de bedrijfsprocessen continue 
worden gemeten en vergeleken met vergelijkbare processen in excellerende organisaties om 
informatie te verkrijgen dat het bedrijf zal helpen met het identificeren en implementeren van 
verbeteringen". De overeenkomsten in deze twee definities zijn "periodiek" (EFQM) en 
"continu" (ENAPS) en het "vergelijken met uitmuntendheid". In de ENAPS definitie staat 
continue vergelijking, maar dit is niet realistisch, in de ENAPS benchmarkscan gaat men uit 
van periodieke vergelijking. En dit is ongeveer lx per anderhalf - twee jaar, afhankelijk van 
de snelheid waarmee doorgevoerde veranderingen kunnen worden gemeten (bron: ENAPS 
congres 1998, te Veldhoven: De verwachting is echter, dat in de toekomst de frequentie van 
prestatievergelijking door bedrijven onderling zal toenemen naar meerdere keren per jaar.) 
Beide modellen zijn gericht op het identificeren en plannen van verbeteringen. Voor het 
EFQM geldt eveneens dat het pas zinnig is om weer te meten als de verbeteringen zijn 
ingevoerd. Bij het EFQM zal een gelijke periode gebruikt kunnen worden. 

Vanwege deze gelijkenissen is het mogelijk een EFQM methode te ontwikkelen die 
vergelijkbaar is met de ENAPS methode (§ 4.1). Wanneer vervolgens de laatste twee delen 
van het EFQM-wheel en het ENAPS-wheel tegelijk gedaan kunnen worden, resulteert dit in 
een QB-wheel. In Figuur 11 wordt de ontwikkelde methode, het EFQM-wheel, en het 
gecombineerde ENAPS en EFQM-wheel gegeven. Dit gecombineerde wheel wordt het 
Quality-Benchmark wheel, het QB-wheel, genoemd. Het ENAPS-wheel, en dus ook het 
EFQM-wheel, is gebaseerd op het DEMING wheel, het EFQM-model is onder meer 
gebaseerd op het DEMING model. Daamaast wordt in INK literatuur [ de padvinderserie] het 
DEMING wheel aangehaald als TQM-tool. Het EFQM-wheel is dus in lijn met het 
gedachtegoed van de ontwikkelaars van het EFQM-model. 

~ ~ 

EFQM-wheel QB-wheel 

Figuur 11 Het EFQM- en QB-wheel 
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Het EFQM-wbeel bestaat uit 5 delen en deze delen zijn opgesplitst in totaal 12 stappen. Deze 
stappen zijn bieronder gegeven: 
Prepare 
1. Inpassing van de organisatie in het EFQM-model. 
2. Voorbereiding van de betrokken medewerkers in bet bedrijf. 
3. Voorbereiding van de consultant voor de audit (bijvoorbeeld door bet doornemen van de 

kwaliteitshandboek van de organisatie en het PMS). 
Audit 
• Het doen van individuele sessies met de betrokken medewerkers. 
• lndividueel de gehele "handleiding voor positiebepaling en verbetering" laten 

invullen. 
Verify 
• Verschillen analyseren van de ingevulde matrices. 
• Verificatie- (consensus)sessie met de betrokken medewerkers. 
Analyse 
4. Opstellen van spinnenweb en profielscbets. 
5. Identificeren verbetergebieden en sterktes voor de organisatie. 
6. Bepaal verbeteractiviteiten. 
Improve 
7. Plannen van de verbeteringen. 
8. Implementeren van de verbeteringen en het managen van het implementatieproces. 

De analyse stappen van bet ENAPS en EFQM-wbeel zijn verschillend en worden in bet QB
wheel tegelijk uitgevoerd. Na stap 12 kan opnieuw met prepare begonnen worden. Stap 1 tot 
en met 3 kunnen nu sneller genomen worden en de cyclus wordt doorgezet worden. Het 
EFQM-wheel kan gebruikt worden in iedere organisatie. 

Net als bij ENAPS moet er voor het EFQM nu een aanpak ontwikkeld worden zodat het 
EFQM-wheel in een volledig adviestraject gebruikt kan worden. Omdat bet EFQM-wheel 
direct is afgeleidt van het ENAPS-wheel is de aanpak die beschreven is in bet ENAPS ESP 
waarschijnlijk ook geschikt voor het EFQM-wheel. Allereerst wordt ecbter in de literatuur 
twee gangbare adviesprocedures bekeken. Dit zijn de methodes van Kempen en Keizer (1996) 
en van Milan Kubr (1986). De methode van Kempen en Keizer is gebruikt in het ENAPS 
ESP. De methoden worden in onderstaande tabel 5 besproken 

1. Kempen and Keizer 2. Milan Kuhr 
1. Externe orientatie 1. Entry 
2. Introductie First contact with client, preliminary problem diagnosis, 
3. Orientatie interviews assignment planning, assignment proposals to client and 
4. Analyse consultancy contract. 
5. Terugkoppeling en 2. Diagnosis 

contractering Fact finding, fact analysis and synthesis and detailed problem 
6. Werkplanning en examination. 

projectorganisatie 3. Action planning 
7. Onderzoek en oplossing Developing solutions, evaluating alternatives, proposals to 

zoeken client and planning for implementation. 
8. Plannen van verbeteringen 4. Implementation 
9. Implementatie Assisting with implementation, adjusting proposals and 
10. Afsluiting training. 

5. Termination 
Evaluation, final report, settings commitments, plans for 
follow-up and withdrawal. 

Tabel 5 aanpak voor een adviestraject 
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Deze twee algemeen erkende methodes voor een adviestraject lijken veel op elkaar. Vandaar 
dat de methode die is ontwikkelt in het ENAPS project overgenomen wordt voor het EFQM. 
De aanpak staat in Figuur 12 QB ESP (Eight Step Plan) met het gecombineerde wiel zoals die 

1. external orientation 

2. 
· Introduction 
+ contractin , · 

3. orienting interviews 

4. analyse 

5. feedback session 

' :-------------t------------: 
! 8 .1 . completion • •. I ! 
' ' 

is gegeven in Figuur 11. In de eerste 6 stappen van deze aanpak 
wordt geanalyseerd wat het probleem is in het bedrijf en op 
welke manier dit het beste aangepakt kan warden. Wanneer een 
EFQM kwaliteitsscan of een ENAPS benchmarkscan in een 
bedrijf wordt uitgevoerd is er meestal geen sprake van een echt 
probleem. Deze scans warden gedaan, als het bedrijf haar 
situatie wilt weten of wanneer het bedrijf verbeterpunten wil 
weten. Je gaat met deze scans, dus eigenlijk problemen zoeken 
die aangepakt moeten warden. Wanneer bijvoorbeeld uit de 
EFQM kwaliteitsscan naar voren komt, dat een bedrijfte 
weinig aandacht besteed aan personeelsmanagement is dit een 
probleem dat aangepakt moet warden. Hoe dit precies 
aangepakt moet warden wordt bekeken in de analyse stap (stap 
10) van het QB-wheel. Men zou dus kunnen zeggen dat in stap 
1 tot en met 6 een analyse gemaakt moet warden of het zinnig 
is het QB-wheel toe te passen. Wanneer dat zo is, dan gaat het 
wiel draaien. Voor de exteme consultant moet het project 
afgesloten warden en dat doet hij of zij doormiddel van het 
aanbieden van het projectrapport in stap 8. Afhankelijk van de 
afspraken met het bedrijf (in stap 2.) gebeurt dit voor of na de 
analyse en improve stap uit het QB-wheel. Het bedrijf kan 
kiezen om de implementatie uit het QB-wheel zelf te plannen 
en uit te voeren. De consultant gaat door naar stap 8 en sluit het 
adviesproject af, het bedrijf blijft echter in het QB-wheel. In de 
volgende paragraafwordt een methode ontworpen om de 
analyse fase in het EFQM-wheel te doen. 

Figuur 12 Het QB Eight-Step-Plan 

Het Eight Step Plan (ESP) met alleen het EFQM-wheel erin, wordt het EFQM-ESP genoemd. 

§ 4.4 EFQM analyse methode 
Het laatste dat gedaan moet warden is het ontwikkelen van een methode om de matrices uit de 
"handleiding voor positiebepaling en verbetering" te analyseren en waaruit 
verbetervoorstellen komen. Eerst warden de organisatiecriteria besproken en daama de 
resultaatcriteria 

De gemakkelijkste methode is per criterium de bottleneck beweringen in de laagste fase te 
nemen en deze als verbetervoorstellen aan te duiden. Als bijvoorbeeld de bewering "Beleid en 
Strategie zijn bepaald na overleg met medewerkers en ondememingsraad" niet waar is, dan is 
het verbetervoorstel: "ontwerp een procedure waarbij vast hgt dat beleid en strategie pas 
warden bepaald na overleg met werknemers en ondememingsraad." Het wordt moeilijker te 
achterhalen waarom deze bewering niet waar is en wat aan de achterliggende oorzaak gedaan 
kan warden. Een extra onderzoek is nodig om dit te bepalen. 
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Een mogelijke methode om de oorzaken te achterhalen wordt hieronder uitgewerkt. Wanneer 
bijvoorbeeld de oorzaak van het probleem ligt in de lage scholing van de medewerkers, 
waardoor het niet nuttig is om beleid en strategie te bespreken is een beter advies dat je het 
scholingsniveau van de medewerkers moet verhogen. Maar voor hoe je dat moet doen is 
vervolgens weer onderzoek nodig. Misschien zijn de medewerkers helemaal niet gemotiveerd 
om hierin mee te denken, wat is dan de juiste actie? 
Allereerst is een methode ontwikkelt om de oorzaken achter de problemen te categoriseren. 
Waarschijnlijk heeft een oorzaak namelijk meerdere problemen tot gevolg en omdat de 
"handleiding voor positiebepaling en verbetering" overal relaties heeft is het misschien 
mogelijk de oorzaken te bepalen. 
a) Controleer of de aangekruiste en niet aangekruiste beweringen elkaar niet tegenspreken, 

valideerde resultaten 
b) Organiseer alle bottleneck beweringen per fase. 
c) Bepaal mogelijke oorzaken aan de hand van de bottleneck beweringen 
d) Bepaal relaties tussen de verschillende gevonden oorzaken. 
e) Onderzoek in overleg met het bedrijf de oorzaken 
f) bepaal verbetervoorstellen. 
Na dit in de praktijk geprobeerd te hebben is het onmogelijk om harde oorzaken te vinden, de 
oorzaken blijven gegroepeerd in de TQM principes, zeals prestatiemeting. Alle beweringen 
hebben met elkaar te maken en het is onmogelijk gedetailleerd onderscheidt aan te brengen. 
Iedere bewering heeft in feite als oplossing dat het management er meer aandacht aan moet 
besteden, hoe ze dat moeten doen is reden voor verder onderzoek. Dit is in lijn met het 
EFQM-model. C 1: leiderschap staat voorop in het model en om de TQM-principes door te 
voeren moet het management het voortouw nemen. Het is wel zo dat in het EFQM-model 
medewerkers zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, maar het management moet hier 
achter staan, omdat zij de verantwoordelijkheid moeten afgeven. Maar wanneer medewerkers 
geen verantwoordelijkheid willen zal het management de medewerkers moeten overtuigen dat 
dit beter is voor de medewerkers zelf en voor het bedrijf, mits het management er zelf 
achterstaan. Op deze manier kan alles worden teruggevoerd op het management. Uiteraard 
moet dit alles in overleg gebeuren. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het EFQM-model niet gericht is op het vinden van 
oplossingen ( en achterliggende oorzaken), maar op het vinden van problemen. De oplossingen 
daarvoor moeten apart onderzocht worden. 

De volgende methode voor het bepalen van de verbetergebieden is nu ontworpen en met 
succes (Stork Electronics was tevreden met de resultaten) toegepast. Stap 2 geldt specifiek 
voor de organisatiecriteria. 

1. Bepaal sterktes (hoge scores) en zwaktes (lage scores) op basis van het spinnenweb. 
Bepaal sterktes (hoge scores) en zwaktes (lage scores) op basis van de profielschets. 
Voeg deze samen. 

2. Bepaal per criterium sterktes (hoogste gemarkeerde beweringen per subcriterium) en 
zwaktes (laagste niet-gemarkeerde beweringen per subcriterium) op basis van de matrices. 
Schrijf zwaktes op in de vorm van: "Meer aandacht moet besteed worden aan . .... " 
Schrijf sterktes op in de vorm van: "Er wordt voldoende aandacht besteed aan . ... . , 
consolideer dit en probeer dit uit te bouwen" 

3. Bepaal algemene sterktes en zwaktes op basis van de resultaten van stap 1 en 2. 
Wanneer bijvoorbeeld in meerdere criteria ketenmanagement als positief wordt ervaren, 
kan dat gezien worden als een algemene sterkte. 
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Voor een bedrijf dat nog nooit met het EFQM-model heeft gewerkt is het erg moeilijk goede 
resultaten te behalen op de resultaatcriteria. In bedrijven wordt niet vaak uit zicbzelf aandacht 
besteed aan bet meten van de waardering van de stakeholders. Er zullen daarom weinig 
gegevens beschikbaar zijn, zodat trendanalyses en vergelijking met doelstellingen niet gedaan 
kunnen worden. Wel wordt aandacht besteed aan het meten van financiele PI's en de 
belangrijkste operationele PI's, dus aan Criterium 9. Daarom zullen de scores voor de criteria 
6 tot en met 8 lager zijn dan de gemiddelde score op alle criteria. Het meest belangrijkste 
resultaat is dan ook dat bedrijven zich bewust worden van PI's voor alle 
belangengroeperingen. Door bet invullen van de tabellen kan een begin worden gemaakt met 
het opstellen van een PMS. In deze criteria is bet om deze reden niet altijd noodzakelijk dat 
bet invullen van de tabellen met cijfers bewezen kan worden. Gevoelsmatig kan dit ook 
worden ingevuld, maar dit moet dan genoteerd worden. Wanneer bedrijven dan tocb een 
redelijke score bebalen, of wanneer bedrijven redelijk scoren omdat prestatiemeting al 
geruime tijd belangrijk is in de organisatie, is de methode die ontworpen is voor de 
organisatiecriteria ook van toepassing op de resultaatcriteria. De aangepaste methode ziet er 
als volgt: 
1. Bepaal sterktes (hoge scores) en zwaktes (lage scores) op basis van het spinnenweb en de 

profielschets. 
Meestal zal een algemeen verbeterpunt zal zijn dat er meer aandacbt moet worden besteed 
aan het meten van de belangengroepen. 

2. Bepaal per criterium sterktes (hoogst scorende PI's) en zwaktes (laagste scorende PI's) op 
basis van de matrices. 
Schrijf zwaktes op in de vorm van: "Meer aandacht moet besteed worden aan bet meten 
van . ... . " 
Schrijf sterktes op in de vorm van: "Op de PI ... ... zijn de resultaten goed, houdt deze 
vast en probeer het PMS en ook de processen toch nog te verbeteren" 

3. Bepaal algemene sterktes en zwaktes op basis van de resultaten van stap 1 en 2. 
Wanneer bijvoorbeeld in meerdere criteria ketenmanagement als positief wordt ervaren, 
kan dat gezien worden als een algemene sterkte. 

De analysemethode voor de organisatiecriteria en voor de resultaatcriteria kunnen 
samengevoegd worden in stap 1 en 3, alleen stap 2 is verscbillend en moet naast elkaar 
gedaan worden. 

§ 4.5 Onderzoek naar de complementariteit 
Met betrekking tot de complementariteit van ENAPS en EFQM zullen de resultaten uit 
hoofdstuk 3 zullen gecombineerd worden met het onderzoek naar de samenhang tussen de 
verbetervoorstellen van de ENAPS benchmarkscan en van de EFQM kwaliteitsscan in twee 
bedrijven. 

De resultaten van de ENAPS benchmarkscan zijn een aantal sterktes en verbeterpunten en de 
resultaten van de EFQM kwaliteitsscan zijn ook een aantal sterktes en verbeterpunten. Er 
wordt onderzocht of deze sterktes en zwaktes elkaar ondersteunen, tegenspreken of geen 
relatie met elkaar hebben. Daarbij wordt extra gekeken naar de in tabel 2 en 3 genoemde 
relaties. 

§ 4.5 Verwacht resultaat 
De hypothese is dat een gecombineerde toepassing meer is dan de som der delen, dit houdt in 
dat de voordelen die in § 3.4 genoemd zijn van toepassing moeten zijn. De verwacbting is dat 
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met betrekking tot onderstaand voordeel zal blijken dater niet van een consequente 
kwantitatieve relatie te spreken valt. 

Resultaten van ENAPS en EFQM kunnen elkaar ondersteunen. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de resultaten van de afzonderlijke scans vergroot. 

Dit komt door de kleinschaligheid van het onderzoek. Omdat slechts twee bedrijven worden 
doorgelicht kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over echte ondersteuning. Voor 
harde uitspraken zullen meer bedrijven moeten worden doorgelicht. 

De volgende twee voordelen zijn moeilijk te meten. Maar de verwachting is dat deze zullen 
gelden. 
• Het gebruik van ENAPS vergroot de kennis van het prestatiemeetsysteem (PMS) en van 

benchmarking en het gebruik van het EFQM-model laat zien waarom een PMS en 
benchmarking zo belangrijk zijn. 

• De ENAPS PI's kunnen als input gebruikt worden in de EFQM resultaatcriteria. 

De laatste twee voordelen zijn niet te meten, omdat dit pas bekend zal worden geruime tijd na 
afloop van het onderzoek. Wat tijdens het project in dit stadium inmiddels duidelijk is 
geworden dat de contacten met de EFQM sterker zijn geworden, maar het is moeilijk te 
bewijzen in hoeverre dit vanwege het onderzoek is gebeurd. 
• Voor de ENAPS organisatie is er het voordeel dat wanner het gecombineerd gebruik 

nuttig is, de bedrijven die al met EFQM werken ook ENAPS kunnen gaan gebruiken. 
• De centrale EFQM organisatie in Europa heeft in verschillende Europese landen dochter

c.q. zusterorganisaties, die het model hebben vertaald. Er bestaat de mogelijkheid om in 
ieder land een centraal aanspreekpunt voor de ENAPS organisatie in te richten met behulp 
van het EFQM-netwerk. 

De verwachting omtrent het slagen van de EFQM kwaliteitsscan met behulp van de INK 
matrix tool is positief. De EFQM kwaliteitsscan zal waarschijnlijk positief worden ervaren 
door het bedrijf. 

§ 4.6 Samenvatting 
Door het EFQM en het INK zijn verschillende zelfevaluatie tools ontwikkeld. Een van de 
tools van het INK is een matrixtool uit de "handleiding voor positiebepaling en verbetering". 
Dit tool wordt in het project gebruikt als expert tool in twee organisaties. De ENAPS 
benchmarkscan is in het ENAPS project al ontwikkeld, maar de EFQM kwaliteitsscan met 
behulp van de "handleiding voor positiebepaling en verbetering" nog niet. Dit tool moet 
bruikbaar gemaakt worden voor een exteme consultant (in dit project de afstudeerder), die het 
in een organisatie gaat toepassen. Vanwege de overeenkomsten in ENAPS en EFQM kunnen 
de bestaande ENAPS-methodes ook voor EFQM toegepast worden. De tool uit het 
"handleiding positiebepaling en verbetering" is ingepast in het in dit project ontwikkelde 
EFQM-wheel en EFQM Eight-Step-Plan. Het EFQM-wheel en het ENAPS-wheel zijn 
samengevoegd in het QB-wheel. Het QB-wheel maakt onderdeel uit van het ENAPS&EFQM 
Eight-Step-Plan (EE ESP). Deze ESP is een consultants aanpak voor het EFQM-wheel en is 
afgeleidt van het Eight-Step-Plan (ESP) dat eerder voor het ENAPS wheel is ontwikkeld. 
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Het EFQM-wheel bestaat uit 5 stappen, "Prepare", "Audit", "Verify", "Analyse" en 
"Improve". Voor de "analyse" stap is een methode ontwikkeld om de resultaten van een 
EFQM audit tool te analyseren en sterktes en zwaktes te identificeren. Hiermee is het tweede 
en derde onderdeel van het project afgerond. De verwachting met betrekking tot de hypothese 
is dat er sprake zal zijn van een beperkte complementariteit tussen de EFQM kwaliteitsscan 
en de ENAPS benchmarkscan resultaten. 
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Hoofdstuk 5 Uitvoering van de scans 
Voor de validatie van de voorgaande stappen in dit onderzoek wordt in twee bedrijven de 
ontwikkelde methodes toegepast en daardoor getoetst. In beide bedrijven worden drie 
verschillende doorlichtingen gedaan. Allereerst wordt er een ENAPS benchrnarkscan gedaan. 
Ten tweede wordt er een EFQM kwaliteitsscan gedaan op de gehele organisatie. Ten derde 
wordt een EFQM kwaliteitsscan gedaan op de afzonderlijke primaire ENAPS processen. 

§ 5. 1 Se/ectie van de bedrijven 
De selectie van de bedrijven was willekeurig en sterk afhankelijk van de reeds bestaande 
contacten van IPL-TNO b.v. IPL-TNO b.v. heeft goede contacten met Stork Electronics. 
Stork Electronics heeft inmiddels al een ENAPS benchmarkscan gedaan en Stork Electronics 
reageerde enthousiast met betrekking tot deelname aan het project. Stork. Stork Electronics 
heeft ook eerdere ervaringen met het EFQM-model. Stork Electronics heeft als bedrijfsmodel 
net als geheel Stork het "Stork Business Model" (SBM) dat is afgeleidt van het EFQM-model 
(het heeft dezelfde criteria). Stork heeft eveneens haar eigen Kwaliteitsprijs en gebruikt het 
SBM om de Stork bedrijven te scoren. Het MT is dus bekend met het EFQM-model en 
sommige leden hebben zelfs al eerder de "handleiding voor positiebepaling en verbetering" 
gebruikt. 

PMB-UV A Group b.v. heeft ook contacten met IPL-TNO b.v. Zij reageerde eveneens 
enthousiast en wilde graag meedoen. Er waren enige twijfels of PMB-UV A geschikt was om 
deel te nemen aan het project. Het bedrijfheeft geen ervaring met TQM en heeft weinig 
ervaring met een PMS, ze zijn dit op dit moment aan het opzetten. Daamaast is het bedrijf op 
dit moment aan het reorganiseren. Uit het onderzoek van Jan Rijnen, blijkt dat het niet voor 
iedere organisatie nuttig is om ENAPS te gebruiken, dit komt omdat bij sommige organisaties 
de verbetergebieden zo duidelijk zijn, dat daar beter eerst aandacht aan kan worden besteed. 
PMB-UV A heeft wel eerdere ervaringen met een concurrent van ENAPS (Betty). Juist omdat 
PMB-UV A tot de doelgroep behoort die geen TQM ervaring heeft en zich wil gaan 
bezighouden met prestatiemeting is gekozen voor PMB-UV A. 

Voor beide bedrijven is het doel om verbetergebieden en sterktes in kaart te brengen en 
daamaast voor de kennisoverdracht met betrekking tot ENAPS en EFQM. Voor PMB-UV A is 
ENAPS erg nuttig, omdat ze bezig is een PMS op te richten. 

Voor het afstudeerproject is het doel de organisaties te beoordelen en om de ontwikkelde 
methodes te toetsen aan de praktijk. In de volgende paragraaf wordt de daadwerkelijk 
projectplanning besproken. 

§ 5.2 Projectplanning 
Zoals eerder vermeld worden in ieder bedrijf 3 scans gedaan. Een normale ENAPS 
benchmarkscan, een EFQM kwaliteitsscan en daamaast wordt voor ieder primair ENAPS 
proces eveneens een EFQM kwaliteitsscan gedaan. Voor deze laatste scan is besloten omdat 
meer en gedetailleerdere informatie uit het onderzoek gehaald kan worden zodat een beter 
resultaat behaald kan worden. 

Voor een EFQM kwaliteitsscan sessie (audit-sessie) is het belangrijk dat meerdere mensen 
deelnemen. Hierdoor kan op basis van discussie en consensus een beter resultaat behaald 
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worden. Dit is een van de basisgedachte van EFQM. De beweringen zijn dusdanig beschreven 
dat interpretatie niet eenduidig en discussie noodzaak is. 

De QB ESP (zie Figuur 12) wordt als volgt uitgevoerd. De eerste 6 stappen worden erg snel 
behandeld. Er is geen probleem en het staat al vast dat de QB-scan wordt uitgevoerd. 
Vervolgens wordt het EFQM-wheel en het ENAPS-wheel onafhankelijk van elkaar tot en met 
de improve stap (stap 9 van het EFQM wheel en staph van het ENAPS wheel) uitgevoerd. 
Tot slot wordt stap 8 van de ESP uitgevoerd en het rapport teruggekoppeld. 

§ 5.2.1 Uitvoering van de ENAPS benchmarkscan 

Voor de ENAPS benchmarkscan worden de volgende activiteiten uitgevoerd. Allereerst wordt 
een algemene sessie gehouden waarin het hele project wordt uitgelegd (2 uur), daama wordt 
een PI-selectiesessie gehouden waarin de metingen worden bepaald die het bedrijf gaat 
verzamelen. Wanneer het bedrij f de metingen verzameld heeft ( ongeveer 2,5 mandagen), 
toetst de consultant de gegevens op validiteit, juiste dimensies, etcetera. De consultant voert 
de gegevens in de database in en doet de querie. De querie resultaten worden aan een ervaren 
consultant gegeven, die het bedrijf niet kent. Hij kan daardoor onbevooroordeeld de gegevens 
analyseren en verbetervoorstellen kan vinden (totaal 6 uur) . 
Bij het uitvoeren van de ENAPS benchmarkscan wordt nog gelet op het volgende: 
• Het bedrijf probeert zoveel mogelijk metingen te doen in het bedrijf. Daardoor zijn de 

uitkomsten van het project kwalitatief beter. 
• De resultaten van de ENAPS benchmarkscan worden pas na de analyse stap voor de 

EFQM kwaliteitsscan teruggekoppeld. 
• Er wordt niet vergeleken met de worst-in-class en de best-in-class, maar wel op de 5e en 

95e percentielwaardes. De 5e percentielwaarde houdt in dat 5% van alle bedrijven onder 
deze waarde scoort. De 95e percentielwaarde houdt in dat 5% van alle bedrijven boven 
deze waarde scoort. Dit wordt gedaan omdat de worst-in-class en de best-in-class 
uitschieters kunnen. In dat geval hebben deze waarden geen vergelijkingswaarde. 

§ 5.2.2 Uitvoering van de EFQM kwaliteitsscan 

Voor de EFQM kwaliteitsscan geldt het volgende: 

Het auditteam van het bedrijfbestaat uit het MT (er wordt uitgegaan van 5 leden). Het MT 
heeft de breedste kijk op het bedrijf en leiderschap is erg belangrijk binnen TQM. De methode 
om de EFQM kwaliteitsscan uit te voeren, is als volgt: 
1. Gezamenlijke informatiesessie (2 uur), waarin het gehele project wordt uitgelegd en nader 

wordt ingegaan op de auditsessies. 
2. Met ieder lid van het MT vult de consultant een of twee criteria in. Dit zijn de criteria 

waar hij of zij het dichtst bij betrokken is. Voor de directeur is dat bijvoorbeeld C 1 
"Leiderschap" en C2 "Beleid en Strategie" en voor de operations manager is dat C5 
"Processen en middelenmanagement" (5 MT leden x 1,5 uur) . Hierdoor wordt 
management commitment en specifieke informatie over ieder criterium verkregen. 

3. Ieder lid van het MT vult de resterende criteria zelf in. (5xl uur) 
4. De consultant verzamelt alle ingevulde criteria en analyseert deze. Voor de 

organisatiegebieden geldt het volgende. Deze analyse gaat met behulp van een zelf 
ontwikkeld exceltool. (In dit exceltool worden de verschillen tussen de auditleden 
berekent, wordt alle beweringen bepaald, waarover consensus heerst bij het MT en wordt 
een profielschets en spinnenweb gegenereert.) Het resultaat van deze analyse is voor 
iedere subcriterium een matrix op basis van de ingevulde beweringen waarover het hele 
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auditteam het voor discussie al eens is. Voor de resultaat gebieden worden alle 
geYdentificeerde opgenomen maatstaven in de lijst. (2 uur) 

5. Op basis van de consensusmatrix uit stap 4 wordt in een verificatiesessie met het complete 
auditteam alle beweringen waar individueel geen consensus over is bediscussieerd ( 4 uur). 
Daamaast worden alle maatstaven bediscussieert. Dit resulteert in een volledig ingevulde 
"handleiding voor positiebepaling en verbetering". 

6. Op basis van de ingevulde "handleiding voor positiebepaling en verbetering" wordt de 
sterkte en zwakte analyse gemaakt (8 uur) 

Belangrijk is dat tijdens de audit-sessies de exteme consultant ( de afstudeerder) de expert is. 
Maar hij faciliteerd, het MT vult de matrices in en de consultant is kritisch en begeleidt het 
proces. Hij doet dit door: 
• een open atmosfeer te creeren, waarin het auditteam kritisch is naar de organisatie; 
• te bepalen in welke volgorde de onderwerpen worden bediscussieert; 
• kritische opmerkingen te maken waardoor discussie wordt gestimuleerd; 
• het auditteam te stimuleren zelf een invulling te geven aan de beweringen, hij zal alleen 

indien nodig zijn mening geven; 
• de tijd in de gaten te houden. Lange discussies dienen voor het proces geen nut. 
Vanwege zijn expertkennis van het EFQM-model heeft de consultant de eindbeslissing bij het 
invullen van de beweringen. In eerste instantie zal hij zoveel mogelijk het auditteam zelf de 
beslissing laten maken. De consultant mag achteraf de ingevulde matrices aanpassen, wanneer 
deze strijdig zijn met andere bevindingen van de consultant. Deze veranderingen moeten met 
het auditteam besproken worden. 

§ 5.2.3 Uitvoering van de EFQM kwaliteitsscan per ENAPS proces 

Op de primaire ENAPS processen Marketing&Sales, Productontwikkeling, Orderuitvoering 
en Service gaat een EFQM kwaliteitsscan toegepast worden. Voor ieder proces zal met de 
proceseigenaar en een medewerker van het proces een auditsessie van 2 uur worden gedaan 
om verschillen tussen de processen en het geheel te kunnen ontdekken. De proceseigenaren 
zijn respectievelijk het hoofd van de afdeling verkoop, het hoofd van de afdeling 
productontwikkeling, de Operations Manager en het hoofd van de afdeling service. Sommige 
processen zijn echter niet afdelingsgebonden, verwacht wordt dat de proceseigenaren 
voldoende zicht hebben op het geheel. 

§ 5.2.4 Uitvoering van de QB-scan 

Om de validiteit van de uitkomsten te waarborgen moeten de ENAPS benchmarkscan en de 
EFQM kwaliteitsscan onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. In het bedrijf moet zorg 
worden gedragen dat de ENAPS gegevens verzameling de EFQM sessies niet beYnvloedt en 
omgekeerd. De afstudeerder moet zorg dragen dat de analyse van de scans afzonderlijk elkaar 
niet beYnvloeden. 
Voor het bedrijf geldt dat de ENAPS en EFQM activiteiten dusdanig verschillend zijn en 
waarschijnlijk ook door andere personen zullen worden uitgevoerd dater geen beYnvloeding 
zal zijn. Om mogelijke beYnvloeding toch te voorkomen worden de resultaten van beide scans 
pas bekend gemaakt nadat de activiteiten in het bedrijf zijn afgerond. Voor de analyse geldt 
dat de ENAPS analyse gedaan wordt door een onafhankelijke ervaren consultant en de EFQM 
analyse door de afstudeerder. 

§ 5.3 Samenvatting 
De bedrijven Stork Electronics b.v. en PMB-UV A Group BV zijn geselecteerd vanwege hun 
contacten met IPL-TNO. Beide bedrijven verschillen in hun ervaringen met ENAPS en met 
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TQM. Stork Electronics heeft al eens een ENAPS benchmarkscan ondergaan en gebruikt een 
afgeleide van het EFQM-model om haar organisatie te sturen. PMB-UV A heeft geen ervaring 
met ENAPS maar heeft wel ervaring met een soortgelijk benchmark-model. PMB-UV A is 
niet bekend met het EFQM-model, het INK en met de "handleiding positiebepaling en 
verbetering". 

In de bedrijven wordt allereerst een presentatie gehouden om het project en de gebruikte tools 
uit te leggen. De planning voor de ENAPS benchmarkscan en de PI-selectie wordt gedaan in 
een sessie van ongeveer 2 uur voor alle betrokkenen, gegevensverzameling door het bedrijf 
wordt gedaan in ongeveer 2,5 mandag, de analyse sessie door de consultant duurt ongeveer 1 
mandag. 
De EFQM kwaliteitsscan omvat een 6-tal sessies van in totaal ongeveer 32,5 manuren voor 
het bedrijf. De resultaten worden door de consultant samengenomen en verwerkt. De 
consultant zal bij de sessies aanwezig zijn en daamaast 10 uur investeren in de analyse en de 
uitwerking. 
De planning voor de EFQM kwaliteitsscan voor de ENAPS processen bestaat voor ieder 
proces uit 1 sessie met minimaal 2 personen van ongeveer 2 uur. Deze vullen dan individueel 
de rest van de matrices in. 
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Hoofdstuk 6 Resultaten van de scans 
Het derde deel van het afstudeerproject is het doorlichten van twee bedrijven volgens de QB
scan. In dit hoofdstuk warden de resultaten van de scans gegeven en bediscussieert, zodat 
antwoord kan warden gegeven op de onderzoeksvraag. 

Het eerste resultaat heeft betrekking op de EFQM kwaliteitsscan voor de ENAPS processen. 
De resultaten van deze scans zijn onbruikbaar, omdat de opzet niet goed is geweest. Bij het 
uitvoeren van de scans viel op dat de meningen van de auditteam leden enorm uiteen liepen. 
De verschillen waren grater dan verwacht. Bij de EFQM kwaliteitsscan voor de ENAPS 
processen, is ieder proces slechts met twee personen besproken. Wanneer dit twee andere 
personen zouden hebben gedaan, zou het resultaat anders zijn. Om deze reden zou het een 
beter opzet geweest zijn om eerst de EFQM kwaliteitsscan voor het gehele bedrijf te hebben 
uitgevoerd. Nadat consensus is bereikt in het MT hadden deze matrices het uitgangspunt voor 
de EFQM kwaliteitsscan per ENAPS proces moeten zijn. Ieder ENAPS proces had vervolgens 
besproken moeten warden met een lid van het MT en de proceseigenaar van het ENAPS 
proces. Dan zouden de verschillen per ENAPS proces bediscussieert kunnen warden en 
zouden er veel minder interpretatieverschillen zijn geweest. 
Een tweede probleem was de moeilijkheid om het proces af te bakenen en te bepalen wat de 
keten is, wie de klanten zijn. Tijdens de sessies was hier bij de medewerkers van het bedrijf en 
bij de afstudeerder veel onduidelijkheid over, dit kwam vooral omdat sommige processen 
afdelingsoverkoepelend zijn. Het is makkelijker om per afdeling een EFQM kwaliteitsscan te 
doen, een afdeling is makkelijker af te bakenen, wel moeten vooraf goede afspraken gemaakt 
warden over hoe de keten voor een afdeling emit ziet. In de volgende paragrafen warden de 
resultaten bij de bedrijven bediscussieert en wordt de EFQM kwaliteitsscan per ENAPS 
proces niet meer behandeld. 

§ 6.1 Resultaten PMB-UVA 
PMB-UV A Group b.v. te Eindhoven is een machinebouwer. De organisatie is opgesplitst in 3 
Business Units (BU's). De eerste BU is gericht op het maken van machines voor de sigaar 
industrie. De tweede BU is de UV A-unit en deze is gericht op het maken van inpakmachines 
voor bijvoorbeeld waspoeder, koekjes. De derde BU is de fastpack unit, deze richt zich op 
machines die snel goederen in plastic inpakken . . PMB-UV A heeft een turbulente tijd achter 
de rug en deze is nag niet afgelopen. Verschillende reorganisaties ( afslankingen en 
vemieuwingen) zijn de afgelopen 20 jaren met wisselend succes uitgevoerd. In september 
1999 staat de verhuizing naar Helmond te gebeuren. De sfeer bij de medewerkers is onrustig, 
vanwege alle veranderingen die warden doorgevoerd. 

§ 6.1.1 Procesresultaten 

Bij PMB-UV A is het proces van de QB-scan vanwege de turbulente periode niet optimaal 
verlopen. Aan het begin van het project werd met enthousiasme gereageerd op het project, 
helaas is tijdens het proces de prioriteit voor dit project gaandeweg omlaag gegaan, vanwege 
de verhuizing en een personeelreorganisatie. Op dit moment is het project bij PMB-UV A nag 
niet beeindigt. De EFQM kwaliteitsscan is uitgevoerd en de resultaten zijn gedeeltelijk 
teruggekoppeld. De ENAPS benchmarkscan is nog niet uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de 
ENAPS meetgegevens binnen een paar weken na het afronden van dit rapport door PMB-
UV A warden verzameld. Vervolgens zal het rapport afgemaakt warden en de resultaten 
warden teruggekoppeld. De resultaten van de EFQM kwaliteitsscan zijn wel opgenomen in dit 
rapport. 

Pagina 37 



Hoofdstuk 6 Prestaties en Kwaliteit 

Alhoewel dit een afstudeerproject betreft en voor een bedrijf een lagere prioriteit heeft dan 
een echt consultants traject (in een tijd van reorganisaties) is de wijze waarop het proces is 
verlopen, volgens een MT-lid "herkenbaar" voor de interne organisatie van het bedrijf. Deze 
opmerking plaatste het MT-lid bij de terugkoppeling van de volgende voorvallen: 25% van de 
afspraken die niet doorgingen werden geannuleerd bij aankomst van de consultant. In 25% 
van de gevallen zijn medewerkers verkeerd ingelicht over de gemaakte afspraken. Hier werd 
echter op flexibele wijze mee omgesprongen en de auditsessies konden gewoon doorgang 
vinden. In 40% van de sessies kwam het voor dat medewerkers te laat kwamen of eerder de 
sessie verlieten, zelfs bij de verificatiesessie. Tijdens sommige auditsessies werd door 
medewerkers regelmatig telefoongesprekken gevoerd. 

§ 6.1.2 Scanresultaten 

In Figuur 13 wordt het spinnenweb en in Tabel 6 wordt de profielschets weergegeven van de 
resultaten van de EFQM kwaliteitsscan volgens het auditteam. De profielschets en het 
spinnenweb hebben een andere opmaak dan besproken in§ 2.3. Dit komt omdat voor het 
analyseren van de gegevens het zelfontwikkelde excel-tool is gebruikt. Het spinnenweb en de 
profielschets bieden nu beide meer informatie, omdat wordt gewerkt met getallen in plaats 
van alleen met bolletjes. 
Tijdens de analyse van de matrices kwam aan het licht dat een aantal beweringen strijdig met 
elkaar zijn ingevuld. De consultant heeft op basis van deze strijdigheden en op basis van 
onder meer de proceservaringen met het bedrijf de matrices aangepast, dit is teruggekoppeld 
aan PMB-UV A. In Figuur 14 en in Tabel 7 zijn het gewijzigde spinnenweb en profielschets 
gegeven. In het spinnenweb is duidelijk te zien dat voornamelijk in Cl "leiderschap" en C5 
"management van processen" wijzigingen zijn aangebracht. 

2 beleid en 
strategie 

7 waardering door 
personeel 

5 management van 
processen 

9 ondernemings
resultaten 

Figuur 13 Spinnenweb PMB-UV A 

4 middelen 

3 personeels
management 

6 waardering door 
klanten 

8 waardering door 
maatschappij 

In de profielschets is duidelijk te zien dat naast de subcriteria van Cl en C5 ook een duidelijke 
aanpassing is in C2c. "Uitvoeringsplannen" verder is er weinig veranderd 
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Subcriterium 

la betrokkenheid leiding 

lb ondersteunen van verbetering 

le erkenning en waardering 

2a gebruik van informatie 

2b ontwikkelen van beleid en strategie 

2c uitvoeringsplannen 

2d communicatie 

2e toetsing en verbetering 

3a personeelsbeleid 

3b bevorderen van deskundigheid 

3c betrokkenheid medewerkers 

4a financien 

4b informatie 

4c materialen en diensten 

4d technologie en kennismanagement 

5a identificatie van processen 

5b besturen en beheersen 

5c doorlichten en verbeteren 

5d innovatie van processen 

5e invoeren van procesveranderingen 

6 waardering door klanten 

7 waardering door personeel 

8 waardering door maatschappij 

9 ondernemingsresultaten 

Tabel 6 Profielschets PMB-UVA 
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Figuur 14 Gewijzigde Spinnenweb PMB-UVA 

Pagina 39 



Hoofdstuk 6 Prestaties en Kwaliteit 

Profielschets 

Subcriterium faseI . Jase·n ·', fase Di y _fase,IV, ,,· fase 1 V . 
'. :,/., ....... , 

.• ' ~ti· ·( . • ' ~ . .>i'~~-- ~-;-;•. : ; ' :.,. ' .\· h.-

la betrokkenheid leiding ;,--) '' i7 · •'' ' ·1.: /· 
_,,· ,;,,; - ).,...il., ·, -,, 

'y. -~ .·,~; ~ ' ,'.: ' •!, ., . ' --·~ .,. 

lb ondersteunen van verbetering .. :· 1 s ' ; ,,,: ,. } 

' · ' . , ;-

le erkenning en waardering 1,3 
' ' -

2a gebruik van informatie 2,0 •' _ .. r., •· 

''ii-
2b ontwikkelen van beleid en strategie ?:! •.- .. 

-- ·' -.. 
2c Uitvoeringsplannen ' 2,0 - .. 

,.-

2d Communicatie ·• t:t .. :\ ' 
, .. 

2e toetsing en verbetering 1,5 ' - ,.,-, 
'.- I,' 

.,.\ :~ ~. ,-y . ,, 
3a Personeelsbeleid -· 1,5 ' ., •' ' " ~ '. ' ,t? ,. ,: : 

-- . -~t 
_. 

J ; 

3b bevorderen van deskundigheid 2:~ 
! , \l, ,,·;;'JS: ,"·, .. , , .. ,;, 

3c betrokkenheid medewerkers 1,3 

4a Financien 2,0 . ' _,:,. 

4b Informatie '· 1,7 . -· ' ,, . 
!", 

4c materialen en diensten 2;7 

4d technologie en kennismanagement ,1• ',i,. 
2,7 -· _, i 

5a identificatie van processen 1,3 
,_,, .. , ·,(',<i I 

' ' 
5b besturen en beheersen 1,3 

-.. ,-
,'.:{:/ -

'. 
., .. ,, 

5c doorlichten en verbeteren 1,3 ' 
, . . , . ,., . . . 

·- ;.', 
•, ' .o'\;' ., .. ,. 

5d innovatie van processen 1,0 ,- - ,; ., 
5e Invoeren van procesveranderingen 2,5 

l 

6 waardering door klanten 1,7 
,, 

7 waardering door personeel -- 2,0 
.,.' . ,, 

' ' - ---

8 waardering door maatschappij 1,0 f' ··, 
9 ondernemingsresultaten 2,0 ~-

-, ... -

Tabel 7 Gewijzigde profielschets PMB-UV A 

De verschillen in de perceptie tussen het MT en de auditor zijn vrij groot. Dit ligt mede aan 
het verschil tussen waar PMB-UV A nu staat en waar PMB-UV A naar toe zou moeten gaan. 
Aan het begin van het project is door PMB-UV A zelf aangegeven <lat het moeilijk is de 
huidige situatie in kaart te brengen van PMB-UV A vanwege de reorganisaties. Er is bij het 
MT onduidelijkheid over wat in de organisatie gebeurd en/ofbekend is en wat niet. 

Op basis van de gewijzigde matrix worden nu de sterke en de verbeterpunten van PMB 
gegeven. PMB-UV A is een "procesgeorienteerde" organisatie. De resultaatgebieden blijven 
zoals gebruikelijk iets achter. De scores in de resultaatcriteria zijn meer gebaseerd op ervaring 
dan op metingen. Dit komt omdat er weinig aandacht is besteed in het opzetten van 
maatstaven om de tevredenheid van de stakeholders te meten. Daarnaast zijn door de 
reorganisaties de prestatiemetingen achter gebleven, er is een begin gemaakt met het opzetten 
van een PMS. PMB-UV A heeft sterk leiderschap en een goede strategie nodig, deze lopen 
voor een veranderende organisatie achter bij de verwachting. PMB-UV A moet eerst proberen 
het proces en daama het systeem op orde te krijgen. PMB-UV A zou zichzelfvoorbij lopen als 
ze meteen al haar inspanning op "ketengeorienteerdheid" zou focussen. 

PMB-UV A kent de volgende pluspunten: 
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• lnvoeren van procesveranderingen, deze verlopen planmatig en hun effect wordt 
geevalueerd. De effecten van nieuwe technologie worden ook geevalueerd. 

• De financiele resultaten hebben een positieve trend 
• Het beleid en strategie is gericht op het verbeteren van de gehele organisatie en als er 

doelen worden gesteld worden deze rechtsreeks van de visie afgeleidt. 
• Er is een intern logistiek systeem voor de productiebesturing en een investeringsbeleid 

voormaterialen en diensten. 
• De repeatorders, dwz. de klantentrouw, is positief. 

PMB-UV A kent naar aanleiding van de INK-audit de volgende aandachtspunten: 
• De aandacht voor de omgeving is onvoldoende. 
• Er is te weinig aandacht voor het innoveren van de processen. 
• Er is te weinig aandacht voor het stimuleren van medewerkers, klantgerichtheid ten 

aanzien van de medewerkers en het meten van de medewerkertevredenheid. 
• Er is nog te weinig aandacht voor het PMS systeem: er zijn te weinig PI's voor de 

primaire processen en de waardering door de stakeholders, er zijn te weinig normen c.q. 
doelen en de aanwezige PI's en de afdelingsresultaten worden onvoldoende geevalueerd. 

• Te weinig aandacht wordt besteed aan het documenteren van relevante bedrijfsgegevens, 
primaire processen, werkwijzen en procedures. 

• Het prijsniveau is te hoog, de levertijden te lang en de productiviteit te laag. 
• Er is geen informatie over een aantal door het auditteam geYdentificeerde maatstaven in de 

resultaatcriteria: Netwerken, D&B rating en OHW met betrekking tot doorlooptijden. 
Deze worden door PMB-UV A als belangrijk ervaren. 

§ 6.2 Resultaten Stork Electronics 
Stork Electronics te Eindhoven is een leverancier aan de industriele markt van high mix, low 
volume elektronica voor professionele toepassingen. Stork telt 120 personeelsleden. Tijdens 
dit project heeft Stork Electronics een elektronica fabriek van Philips Medical Systems 
overgenomen, waardoor haar omzet van 18, 15 miljoen Euro (Fl. 40 miljoen) verdrievoudigde. 
De onderneming kent de volgende mission statement: 

Supplying high mix I low volume electronics for professional applications to the industrial 
market, providing: 
a. Reliability in performance; 
b. A challenging and healthy work environment; 
c. A fair long-term relationship; 
d. Value for our shareholders; 

Stork Electronics heeft een beperkt aantal concurrenten op de Nederlandse markt en bevindt 
zich een nichemarkt. 

§ 6.2.1 Procesresultaten 

Stork Electronics heeft ten behoeve van dit project een interne proceseigenaar aangewezen, 
die intern alles coordineerde. Hij maakte de afspraken, droeg zorg voor het opleveren van de 
ENAPS metingen en was gastheer bij vrijwel iedere bespreking. Alle auditsessies verliepen 
goed en slechts een aantal sessies startten wat later. Zoals eerder vermeld was Stork 
Electronics tijdens het project bezig met een grote overname. Er werden geen afspraken 
verzet. Alleen het opleveren van de ENAPS resultaten liep uit met een aantal weken. Wegens 
onvoorziene omstandigheden is de ENAPS analyse niet uitgevoerd door een onafhankelijke 
consultant, maar door de afstudeerder zelf. Dit leverde geen problemen op omdat de ENAPS 
gegevens geen ruimte voor interpretatie overlieten en omdat de EFQM-analyse al was gedaan. 
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Aan het begin van het project werd beslist dat er twee auditteams gemaakt zouden worden die 
beide de EFQM kwaliteitsscan zouden uitvoeren. Het eerste auditteam was het MT en het 
tweede was een referentieteam (RT), bestaande uit een vijftal leidinggevende en medewerkers 
van diverse afdelingen. Het RT heeft de resultaatcriteria niet behandeld, achteraf gezien had 
dit in het kader van betrokkenheid en inspraak bij het opstellen van PI's een goede EFQM 
actie kunnen zijn. De sessies zijn onafhankelijk van elkaar gedaan. Stork Electronics heeft 
met deze opzet geprobeerd inzicht te krijgen in de verschillen tussen de perceptie van het MT 
en de medewerkers. De resultaten worden besproken in de volgende paragraaf. 

Leden van de auditteams van Stork Electronics hadden minder moeite met de interpretatie dan 
leden van het auditteam bij PMB-UV A. Dit is logisch, omdat Stork Electronics ervaring heeft 
met het EFQM-model en PMB-UV A niet. Met betrekking tot de ENAPS benchmarkscan zijn 
geen bijzonderheden te melden. In de volgende paragraafworden de resultaten van Stork 
Electronics besproken. 

§ 6.2.2 Scanresultaten 

De INK-audit resultaten worden weergegeven in het in§ 2.3 getoonde spinnenweb en 
profielschets. Net als in§ 6.1.2 is de opmaak van beide iets aangepast. In Figuur 15 staat het 
spinnenweb van het MT van Stork Electronics en in Tabel 8 staat de profielschets van het 
MT. 

5 management van processen 

1 4 middelen management 

2 beleid en strategi 3 personeelsmanagement 

7 waardering door persone 6 waardering door klanten 

Figuur 15 Spinnenweb MT Stork Electronics 

In Figuur 16 staat het spinnenweb van het RT van Stork Electronics en in Tabel 9 de 
profielschets van het RT. Het RT heeft de resultaatcriteria niet gedaan. 
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Profielschets 

Subcriterium fase .I ,-.fase,,n ,. ''l' F.a$e-m · fase xv; . .. Acise\/ , 
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,, 

" ,,, 
'< 

lb Ondersteunen van verbetering 2,8 ~- : .•• .-.. . 
le Erkenning en waardering 11., ... 4-;0 

,: 

2a Gebruik van informatie 3,5 J : ' r,, ,· '\ 
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' ' 

. , . ;; 
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,, 2,3 ,, -,\ , 

., : 
·- , 

2d Communicatie 2,7 , 

2· Toetsing en verbetering ... •,t .--;.,·." 4'0 , 
·"• l ' 

,, . ,,, 

3a Personeelsbeleid "' " '3,3 . .. ,. : i, 
,· . ' 

·- . ". 
3b Bevorderen van deskundigheid ! '' 2:5 i ' . 

;, ,, 
\'C 

3c Betrokkenheid medewerkers 
,. 

2,8 
' .··•·· 

4a Financien 
,,, 

2,'1 ,:··'\ . ·> '• ', :/' 

4b Informatie " ,, ·3,3 
.; •' 

,: 

4c Materialen en diensten '~ .. , 
3;7 , 

4d Technologie en kennismanagement ·: ·2,7 ... , -r .-
,, ·i ·' .,, ' . .L:. ,, :~/' .,( -,, ·,, 

5a Identificatie van processen ,, ;:{' ,!,::;,,,.' \ i :s)i:;,_ 4,o ' :-., -, 
5b Besturen en beheersen \ ,;,, :•t?';'i[~:7! 1:~:o::1;1rt::: .; 

,, ,, ' 

5c Doorlichten en verbeteren -' 2.7 .. ',, 
5d Innovatie van processen ., 4,5 

.. 
5e Invoeren van procesveranderingen 4;0 

"" 
,, {·'' 

6 waardering door klanten 2,0 
' \ 

,•, 
7 waardering door personeel 2,7 :~; ,,, 

' 
·.· ' "' ,_,•i: ,:, A 

8 waardering door maatschappij ' 2,r - ' -1. 

' '' 1. .; ,. . 
9 ondernemingsresultaten 2,4 \ ' . 
Tabel 8 Profielschets MT Stork Electronics 

5 management van processen 

1 

2 beleid en strategie 3 personeelsmanagement 

7 waardering door personeel 6 waardering door klanten 

Figuur 16 Spinnenweb RT Stork Electronics 
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Profielschets 

Subcriterium fase I fase II Fase m : fase IV fase V 

la Betrokkenheid leiding 3,7 
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9 ondernemingsresultaten 
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-
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Tabel 9 Profielschets RT Stork Electronics 

Stork Electronics is een evenwichtige organisatie die zich duidelijk beweegt van 
"systeemgeorienteerd" naar "ketengeorienteerd". De resultaatgebieden blijven achter. Dit is 
conform de verwachting omdat de EFQM-ervaring. Dit ligt niet aan de resultaten zelf, maar 
aan het gebrek aan doelstellingen voor de maatstaven. Ook zijn sommige resultatencriteria 
voorzien van een aantal onjuiste en/of minder goed gedefinieerde maatstaven. De basis is 
aanwezig. Wanneer de doelstellingen zijn gesteld en de maatstaven zijn uitontwikkeld is Stork 
Electronics gereed om benchmark sessies aan te gaan. 

De verschillen in de perceptie tussen de referentiegroep en het MT zijn niet groot. Er heerst 
onduidelijkheid over wat wordt gemeten en wat niet. Zowel het MT als de referentiegroep zijn 
soms positiever en soms negatiever ten opzichte van elkaar met betrekking tot dit onderwerp. 
Er bestaat verschil van mening van mening omtrent het doen van marktanalyses, het 
vastleggen van knowhow en het in samenspraak met de werknemers vast stellen van de 
strategie. Opvallend is wel dat het tijdens de discussies het MT meer gericht is op hoog scoren 
dan het RT, het RT heeft daar zelfs geen neiging toe. Een mogelijke verklaring is dat de 
EFQM kwaliteitsscan meer gericht is op het bepalen ofhet MT voldoende aandacht aan de 
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diverse processen besteedt. Het EFQM kwaliteitsscan is in dit geval meer een soort 
managementevaluatie. 

De resultaten van de EFQM kwaliteitsscan zijn: 
Stork Electronics kent de volgende pluspunten: 
• Afnemers worden voldoende betrokken bij de bedrijfsvoering. 
• Medewerkers zijn erg betrokken bij de organisatie. 
• De bedrijfsprocessen zijn bekend. 
• De resultaten zijn goed. 
• Er is aandacht voor alle stakeholders. 
Stork Electronics kent de volgende aandachtspunten: 
• Het meten van de prestaties van de bedrijfsprocessen moet verbeterd worden en in de 

organisatie moet duidelijk gemaakt worden wat wel en wat niet gemeten wordt. 
• Comrnunicatie met de medewerkers zal verbeterd moeten worden met betrekking tot het 

opstellen van beleid en strategie en met betrekking tot hun behaalde resultaten. 
• Kennismanagement kan verbeterd worden. De aanwezige kennis is onvoldoende 

vastgelegd en opleiding van medewerkers kan verbeterd worden. 

Voor de ENAPS benchmarkscan zijn de prestatie-indicatoren (28 stuks) opgenomen in de 
vertrouwelijke bijlage 11. Om een inzicht te krijgen, hoe de resultaten van de ENAPS 
benchmarkscan eruit zien zijn een tweetal algemene prestatie-indicatoren opgenomen in 
Figuur 17. 
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Figuur 17 Voorbeeldresultaat ENAPS 

De resultaten vanuit de ENAPS scan zijn de volgende: 
• Het percentage reparatiewerk ligt erg hoog. 

Dit komt omdat reparatiewerk bij Stork Electronics een comrnerciele activiteit is en 
volgens de definitie van re-work horen commerciele reparatieactiviteiten er niet bij. 
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• Effectiviteit van de offertes ligt laag. 
• Stork Electronics heeft hoge materiaalkosten, !age productiekosten en een Iange 

doorlooptijd die sterk afhankelijk is van de aanvoer van materialen 
• De commerciele kosten liggen laag 
• Nieuwe klanten hebben een lage toegevoegde waarde aan de totale omzet 
• Er wordt relatief weinig in training gei"nvesteerd. 
• Een erg laag verloop van personeel 

Naar aanleiding van deze ENAPS resultaten kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan: 
• Onderzoek of een investering in diverse marketing activiteiten een groeiende omzet tot 

gevolg kan hebben. 
• Investeer in opleiding en training. 

Op basis van de ENAPS scan is duidelijk de strategie van Stork Electronics naar voren 
gekomen. Voor Stork Electronics dat zich in een nichemarkt bevindt zijn de meeste resultaten 
niet zozeer positief of negatief, de strategie wordt hierdoor in kaart gebracht. 

Uit de analyse blijkt dat zowel de ENAPS benchmarkscan als de EFQM kwaliteitsscan laat 
zien dat Stork Electronics aandacht moet besteden aan training van haar medewerkers. De 
EFQM kwaliteitsscan en de ENAPS benchmarkscan onderbouwen elkaars bevindingen op dit 
punt. Dit komt overeen met de analyse gemaakt in § 3.1 Tabel 2. 

§ 6.3 Resultaten voor de opdracht 
De resultaten behandelt in de voorgaande paragraaf zijn toegespitst op de bedrijven zelf. In 
deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de onderzoeksopdracht. 

Tijdens de feedbacksessie komt naar voren dat Stork Electronics tevreden is over het project 
en de uitvoering daarvan (zie bijlage 10). De resultaten van zowel de ENAPS benchmarkscan 
en de EFQM kwaliteitsscan zijn in lijn met de werkelijkheid en verduidelijkend voor de 
betrokken processen en aandachtsgebieden. 

§ 6.3.1 ENAPS resultaten 

De resultaten met betrekking tot de ENAPS benchmarkscan zijn voor de hand liggend. Eerder 
onderzoek heeft uitgewezen dat de ENAPS benchmarkscan nuttig is in een organisatie. In dit 
project zijn meerdere voordelen boven tafel gehaald. Bedrijven kunnen controleren of de 
kenmerken van de organisatie die de strategie bepalen inderdaad waar zijn. Bij Stork 
Electronics vielen alle resultaten in elkaar: hoge materiaalkosten en een korte productietijd en 
toch een lange levertijd. Wanneer ENAPS bekender wordt kunnen de resultaten van ENAPS 
gebruikt worden in de marketing van een bedrijf. Deze voordelen worden in § 7.1 
"Conclusies" genoemd. 

§ 6.3.2 EFQM resultaten 

Hieronder worden een aantal resultaten besproken die te maken hebben met de uitvoering van 
de EFQM kwaliteitsscan. 

Consensus 
Het consensustraject is belangrijker dan oorspronkelijk werd gedacht. Grote verschillen tussen 
de leden van de auditteam werden gevonden na de individuele sessies. In de verificaties c.q 
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consensus sessies werd over het algemeen consensus bereikt, in de enkele gevallen dat dit niet 
werd bereikt, besliste de meerderheid. Tijdens de discussies is weinig aandacht besteed aan 
het vastleggen van de interpretatie van de bedrijven. Dit is noodzakelijk en makkelijk voor 
een volgende EFQM kwaliteitsscan, anders kan niet vergeleken worden met de resultaten van 
deze EFQM kwaliteitsscan en het scheelt veel discussies. Hier ligt een taak voor de bedrijven 
zelf. Wanneer een consultant vaker een EFQM kwaliteitsscan gaat begeleiden zal hij zijn 
interpretatie moeten vastleggen. Dit scheelt in de discussie. 

Kennisniveau 
De hoeveelheid benodigde kennis van het EFQM-model is in dit project onderschat. De 
kennis van het EFQM-model zelfwas voldoende door de gevolgde cursus, maar specifieke 
kennis met betrekking tot de beweringen was niet voldoende, hierdoor wist in verschillende 
gevallen de afstudeerder zelf de juiste interpretatie niet. Dit leidde wel tot meer discussie en 
meer begrip over het EFQM-model bij het bedrijf. Op basis van de ervaringen kan worden 
gesteld dat een EFQM kwaliteitsscan kan worden uitgevoerd door een consultant met 
minimale ervaring, mits deze extra kennis heeft van het EFQM-model. Dit niveau kan 
verkregen worden door bijvoorbeeld door het volgen van een EFQM cursus en het eenmalig 
bediscussieren van alle beweringen in de "handleiding voor positiebepaling en verbetering". 
Vanwege de vele discussies die tijdens de auditsessies zijn gehouden komen veel facetten van 
het bedrijf op tafel. Ingeschat wordt dat een ervaren consultant hier op kan inspelen en 
meerdere probleemgebieden kan identificeren. 

Tijdsduur van een EFQM kwaliteitsscan 
De tijd nodig voor een EFQM kwaliteitsscan is voor dit project ruim genomen. Er zijn slechts 
5 sessies nodig: 
1. Informatiesessie waarin het project en het EFQM-model uitgelegd wordt (1 uur). 
2. Oefensessie waarin een organisatiecriterium en een resultaatcriterium, in zijn geheel of 

gedeeltelijk, gezamenlijk met het hele auditteam behandelt wordt, onder begeleiding van 
de consultant ( 1,5 uur) . 

3. Individuele invulsessie door het auditteam. Ieder vult alle matrices en tabellen in (1,5 uur). 
Analyse door de consultant, de output is een startmatix waar iedereen individueel consensus 
over bereikt (2 uur) 
4. Consensussessie door het auditteam ( 4,5 uur, ½ uur voor ieder criterium). 
Analyse en rapportage door de consultant (6 uur) 
5. Terugkoppelsessie, waarin de resultaten worden teruggekoppeld (1 uur). 
In dit project zijn de oefensessies individueel gedaan, op deze manier zou de consultant meer 
informatie kunnen krijgen over het bedrijf. Dit is echter niet nodig voor het beoogde doel: het 
uitvoeren van een EFQM kwaliteitsscan. Het heeft in dit project geen extra resultaten 
opgeleverd. 

Uitvoering EFQM kwaliteitsscan 
De EFQM audit door een consultant is valide, de resultaten komen volgens Stork Electronics 
overeen met de werkelijkheid. Zij zijn het eens met de resultaten. Het is niet noodzakelijk dat 
een bedrijf veel informatie heeft over EFQM (model) ofTQM. Tijdens de sessies is het voor 
de consultant gemakkelijk met zijn ervaring en expertise het proces te sturen of later 
correcties aanbrengen. Dit wordt vergemakkelijkt doordat de "handleiding voor 
positiebepaling en verbetering" veel ingebouwde controles heeft. In de criteria staan veel 
beweringen die met elkaar in verband staan op een dusdanige manier dat als de ene niet is 
ingevuld de ander dat ook niet kan zijn. 
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Intemretati everschi l 
Er is duidelijk verschil in de manier waarop een auditteam omgaat met de beweringen voor 
een auditteam dat al TQM georienteerd is of voor een auditteam dat nog nooit met TQM 
gewerkt heeft. De interpretatie voor teams die al ervaring met TQM hebben is beter en deze 
teams zijn ook kritischer naar zichzelf toe. De verschillen tussen MT en RT zijn niet groot en 
te verklaren door de verschillen in de interpretatie. Duidelijk is dat een auditteam een bepaald 
scholingsniveau moet bezitten. De hoogte van het scholingsniveau moet bepaalt worden door 
nader onderzoek. Het is wel een voorwaarde dat een deelnemer aan een auditteam een beeld 
heeft van de complete organisatie. 

Invuldiscussie 
Tijdens de invuloefening is gezegd dat wanneer een bepaalde bewering niet gemarkeerd is het 
geen zin heeft in de volgende fase beweringen te markeren. Deze beweringen tellen toch niet 
mee in de score. Beide MT's stuitten daardoor op het volgende probleem, waarmee zij de 
opzet van de "handleiding voor positiebepaling en verbetering" ter discussie stelden. Beide 
bedrijven zijn main-suppliers en hebben daarom sterke relaties met hun klanten en 
leveranciers. In deze branches is ketenmanagement de reden van voortbestaan. Beide MT's 
waren het daarom niet eens met de eerder genoemde procedure. Vaak kwam het voor dat de 
auditteams het eens waren over beweringen in fase 4, maar vanwege niet gemarkeerde 
beweringen in eerdere fases konden deze beweringen niet worden aangekruist. Dit druist in 
tegen het gevoel van een main-supplier. Het voorstel werd gemaakt om fase 3 en fase 4 voor 
main-suppliers om te draaien. De beargumentatie is dat een main-supplier zijn organisatie 
afstemt op de keten en niet andersom. 
Aan de andere kant is het noodzakelijk voor een bedrijf om zijn organisatie op orde te hebben, 
alvorens hij zich volledig op de keten kan richten. 

Twee voorbeelden: 
1. Is het goed voor een bedrijf zijn strategie te bespreken met klanten en leveranciers en niet 

met het eigen personeel? Het personeel moet achter het beleid van het bedrijf staan, anders 
is zij niet volledig betrokken bij de uitvoering van haar werk en kan dit tot slechtere 
resultaten leiden, waardoor de klant minder tevreden wordt. Aan de andere kant is het 
bestaansrecht van een bedrijf zijn klanten, zij zorgen voor de inkomsten. 

2. Kan een bedrijfbenchrnarking (in de keten) aangaan, wanneer het bedrijf intern haar PMS 
niet op orde heeft? Een van de leden van de auditteams maakte de opmerking dat goede 
doelen beter kunnen worden gesteld als kennis is genomen van wat de concurrent doet. 

Deze kip-ei discussie biedt geen oplossing. 

Dit probleem hangt samen met het probleem dat de auditteams graag hoog willen scoren. Dit 
laatste probleem is op te lossen door de competitie om hoog te scoren eruit te halen. Dit wordt 
gedaan door de restrictie weg te nemen dat het geen zin heeft voor de uiteindelijke score om 
nog beweringen te behandelen die voorbij de bottleneck statements liggen. Deze oplossing 
biedt de volgende voordelen 
1. De score zoals die door het INK wordt bepaald kan altijd nog worden bepaald. 
2. Bij main-suppliers kan worden aangetoond dat zij goed scoren op keten, maar dat 

eventueel de processen en het systeem extra aandacht kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen 
gaten in de organisatiegebieden worden gei'dentificeerd. 

3. Sterktes kunnen beter worden bepaald, omdat alle beweringen worden aangekruist. 
4. Zwaktes kunnen beter worden bepaald, omdat de noodzaak om hoog te scoren 

weggenomen wordt. 
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Het enige nadeel van deze methode is dat het invullen meer tijd kost, omdat alle bijna 250 
beweringen moeten worden besproken. 

Tot slot lost dit probleem ook het volgende invulprobleem op. Bij het invullen van de 
matrices is het normaal dat je per subcriterium, per fase de beweringen van links naar rechts 
afloopt. Tijdens de sessies waren de auditteams geneigd om niet per fase, maar per rij van 
beweringen te werken. Dit komt omdat de meeste beweringen in een rij in een logische 
volgorde staan, dit is echter niet bij alle beweringen zo. Deze neiging moet onderdrukt 
worden wanneer we de methode toepassen dat rechts naast een bottleneck bewering geen 
beweringen meer mogen worden ingevuld. Bij de hierboven besproken methode is dit geen 
probleem meer, omdat toch alle beweringen moeten worden behandelt. Toch lijkt het beter, 
per fase in te vullen, omdat de beweringen binnen een fase ook een samenhang kennen. Op 
deze manier krijgt een team beter inzicht in de fasen. 

EFQM-wheel 
De stappen in het EFQM-wheel voldoen goed. De enige twee stappen in het EFQM-wheel die 
een beetje twijfelachtig zijn, zijn de orientatie stappen van de consultant in het bedrijf. Stap 1 
en stap 3 kunnen samen genomen worden en worden stap 1. Verder zijn er geen ervaringen 
met het EFQM-wheel, dat het aangepast zou moeten worden. De resultaten en de ervaringen 
van de bedrijven en de afstudeerder zijn goed. 

§ 6.3.3 QB-scan resultaten 

In deze paragraaf zijn puntsgewijs enkele opmerkingen geplaatst bij de QB-scan. 

Bij het uitvoeren van een QB-scan is het beter om eerst de ENAPS benchmarkscan af te 
maken en daama de EFQM kwaliteitsscan te doen. De reden hiervoor is dat de ENAPS 
benchmarkscan gemakkelijk uit kan lopen. Wanneer de resultaten van de ENAPS 
benchmarkscan bekend zijn kunnen deze worden meegenomen in de EFQM kwaliteitsscan. 
De consultant kan dan beter doorvragen, omdat hij kan referen aan de behaalde resultaten. De 
teamleden hebben een reeler beeld van de organisatie en kunnen in de resultaatcriteria de 
ENAPS PI's gebruiken. Na de EFQM kwaliteitsscan kan vrij snel de terugkoppelsessie 
gepland worden. 

Het invullen van de resultatencriteria is een goede oefening voor het opzetten en 
doorontwikkelen van een prestatiemeetsysteem (PMS). Het koste de meeste proceseigenaren 
moeite om direct met een goede set maatstaven te komen. Niet een proceseigenaar pakte een 
eigen map, waarin de maatstaven al beschreven waren. Stork Electronics had een voordeel, 
omdat zeal een rapport had gemaakt, waarin voor ieder criterium (van het Stork Business 
Model, SBM) een aantal PI's waren beschreven. Deze maatstaven werden uiteraard wel 
gebruikt. Zelfs voor deze maatstaven was niet altijd een doelstelling. 

In de laatste alinea van§ 6.2 wordt duidelijk dat de relatie besproken in§ 3.1 en Tabel 2 en 
Tabel 3 gedeeltelijk waar is. De resultaten vanuit de ENAPS indicatoren van Stork 
Electronics zijn wisseld. Het verloop is erg laag, afwezigheid is gemiddeld, investering in 
training is laag en het aantal verloren dagen door bedrijfsongelukken is laag. Gemiddeld 
genomen geven de indicatoren positieve resultaten. De resultaten behaald met behulp van de 
op de EFQM kwaliteitsscan op C3 personeelsmanagement is het laagst scorende criterium van 
de organisatiecriteria. Om dit goed te kunnen beoordelen, moet vergeleken worden met de 
score van de bedrijven die ook de ENAPS scan hebben gedaan. Dit onderzoek geeft geen 
uitsluitsel over de relatie omschreven in Tabel 2. 
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Met betrekking tot de relatie uit Tabel 3 C4a "financien" is te melden dat 29 PI's met 
betrekking tot kosten zijn gemeten, er zijn 32 "kosten" PI's en dit is dus 91 %. Het is moeilijk 
te zeggen of dit een hoge score is of niet, maar er wordt uitgegaan van wel. Het EFQM
subcriterium C4a scoort lager (2,7) ten opzichte van het gemiddelde (3,25). Waarschijnlijk 
scoort het subcriterium ten opzichte van andere bedrijven redelijk tot goed. Op basis van deze 
gegevens kan gen uitspraak gedaan worden. Over de andere relaties kan ook geen uitspraak 
worden gedaan, omdat de betreffende PI's niet zijn gemeten. 

Juist omdat beide scans zo verschillend zijn completeren de verschillende invalshoeken elkaar 
volledig. De scanresultaten bevestigen dit. De verbetergebieden en sterktes komend van beide 
scans zijn vrijwel compleet anders, dit impliceert dat een beoordeling op basis van alleen een 
kwantitatieve doorlichting of een kwalitatieve doorlichting niet voldoende is. Dit resultaat 
wordt ondersteund door het gegeven dat de Nederlandse KwaliteitsPrijs afgelopenjaar (1998) 
niet is uitgereikt. Volgens mijn informatie komt dit doordat de kandidaten kwalitatief gezien 
goed genoeg waren, maar de resultaten waren niet goed genoeg. Dit toont aan dat aandacht 
besteed moet worden aan zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve kant van een otganisatie. 
De QB-scan voldoet hierin door verbeterpunten in beide hoeken te identificeren. 

§ 6.4 Samenvatting 
Er zijn een aantal duidelijke resultaten behaald die een conclusie met betrekking tot de 
onderzoeksvragen en de hypothese kunnen rechtvaardigen. Helaas ontbreekt ook informatie 
om een nog betere vergelijking te maken. De resultaten bij Stork Electronics naar aanleiding 
van de doorlichting zijn positief. De resultaten bij PMB-UV A zijn nog niet volledige bekend 
vanwege een aantal doorloopproblemen. De ENAPS gegevens zijn nog niet opgeleverd, de 
EFQM kwaliteitsscan is wel gedaan. De consultant heeft bij PMB-UV A vergelijkbare 
positieve ervaringen met de EFQM kwaliteitsscan. Stork Electronics reageerde positief op de 
uiteindelijke resultaten en gaf aan dat de doelstellingen van de doorlichting zijn behaald. De 
methode en de consultant zelf werden positief gewaardeerd. 

PMB-UV A kan gekarakteriseerd worden als een procesgeorienteerde organisatie. Het MT van 
PMB-UV A heeft een ander beeld van de organisatie dan de consultant, vandaar dat deze de 
resultaten van het MT van de "handleiding voor positiebepaling en verbetering" heeft 
gewijzigd. PMB-UV A heeft de ENAPS benchmarkscan nog niet voltooid. Stork Electronics 
kan gekarakteriseerd worden als een systeemgeorienteerde organisatie. Het Management 
Team (MT) en een Referentie Team (RT) bestaande uit werknemers en leidinggevende 
hebben beide de EFQM kwaliteitsscan gedaan en verschillen van mening op een viertal 
punten. Het MT scoort hoger dan het RT. De ENAPS benchmarkscan heeft goede resultaten 
en laat zien dat de kenmerken van de gekozen strategie aanwezig zijn. De ENAPS benchmark 
resultaten zijn herkenbaar voor de organisatie van Stork Electronics. Als duidelijk 
verbeterpunt zijn de resultaten van de ENAPS benchmarkscan en de EFQM kwaliteitsscan 
eenduidig: er moet meer worden gei'nvesteerd in training. 

Gezien de resultaten is een totaalbeeld van de organisatie kwantitatief en kwalitatief 
waardevoller dan ieder beeld afzonderlijk. Juist omdat beide zo verschillend zijn completeren 
de verschillende invalshoeken elkaar. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 
De 4 stappen in het project zijn doorlopen. Begonnen is met het achterhalen van het 
daadwerkelijke probleem en de daaruit voortvloeiende opdrachtformulering. Het bleek meer 
om een onderzoeksuitdaging te gaan dan om een probleem. De leden van het ENAPS project 
waren benieuwd in hoeverre de door ENAPS ontwikkelde kwantitatieve benchrnarkscan 
aanvullend en/of verklarend zou zijn aan een kwalitatieve doorlichtingmethode. Dit is 
omgezet in de volgende hypothese: 

Een kwantitatieve bedrijfsdoorlichting gecombineerd met een kwalitatieve 
bedrijfsdoorlichting geeft meer dan het som der def en. 

Het afstudeerproject betreft de inzichten die gegeven kunnen worden in de mogelijke 
complementariteit van de kwantitatieve ENAPS benchmarkscan en de kwalitatieve EFQM 
kwaliteitsscan, gegeven dat beide modellen vast zijn. 
Aan het eind van het onderzoek moeten de bevindingen worden getoetst in twee bedrijven. 
De doelstelling van de afstudeeropdracht luidt als volgt: 

Onderzoek en combineer de toepassing van het ENAPS- en het EFQM
model op zo 'n manier dat beide methoden elkaar ondersteunen of nuttig 
naast elkaar gebruikt kunnen warden. 

Er is een theoretisch kader geschetst waarin ENAPS en EFQM naast elkaar gezet werden. 
Vervolgens is een kader geschept waarin een bestaand EFQM zelfevaluatie tool (van het INK) 
gebruikt kan worden voor doorlichting door een expert. Op basis hiervan is een ontwerp 
gemaakt voor een gecombineerde doorlichting. Tot slot is in twee bedrijven deze doorlichting 
gedaan en de resultaten zijn geevalueerd. Rest nog de laatste conclusies te trekken, de 
hypothese te toetsen en aanbevelingen te doen. 

§ 7. 1 Conclusies 

De volgende conclusies kunnen naar aanleiding van de onderzoek getrokken worden: 

• De ENAPS benchmark-scan is een nuttig middel omje zelfte vergelijken ten opzichte 
van andere bedrijven. De huidige volwassenheidsfase van de ENAPS-database (slechts 
ruim 100 bedrijven in de database, en per bedrijf dikwijls verschillende PI's) geeft echter 
(nog) onvoldoende garantie voor marktspecifieke vergelijking. 
De resultaten zijn: 

een globale typering van het bedrijf 
toetsing van je strategie 
sterkte en zwakte analyse 
kennisoverdracht met betrekking tot prestatie-indicatoren en prestatie 
meetsystemen 
mogelijkheid tot het opstellen van onderbouwde en realistische doelstellingen voor 
PI's 
de mogelijkheden ontdekken van het eigen (management) informatiesysteem 
bedrijven kunnen de resultaten behaald bij een ENAPS benchrnarkscan gebruiken 
in hun marketing, ENAPS moet dan wel bekender worden. 

• De EFQM kwaliteitsscan uitgevoerd met behulp van de "handleiding positiebepaling en 
verbetering" is nuttig om te gebruiken als consultant. De resultaten zijn TQM georienteerd 
en z1Jn: 

een globale typering van het bedrijf 
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toetsing van je strategie 
sterkte en zwakte analyse 
positiebepaling van het bedrijf 
consensus over de positie van het bedrijf 
kennisoverdracht 

Prestaties en Kwaliteit 

afhankelijk van de expertise van de consultant kunnen tijdens de discussies andere 
probleemgebieden getdentificeerd worden. 
bedrijven kunnen de resultaten behaald van een EFQM kwaliteitsscan gebruiken 
als marketinginstrument. 

• De methode volgens de "handleiding positiebepaling en verbetering" kan goed gebruikt 
worden door een exteme expert om het bedrijf door te lichten. De volgende 
bijzonderheden worden aangehaald: 

Een scan duurt 1 mandag voor alle MT leden en 2 mandagen voor de consultant: 
Alle beweringen moeten worden aangekruist en behandeld, er moet geen rekening 
worden gehouden met bottleneck beweringen bij de invuloefening. De 
positiebepaling is wel op basis van de bottleneck beweringen. 
De scan vereist een bepaald ingangsniveau van de deelnemers in het audit-team. 
De deelnemer moet het gehele bedrijfkunnen overzien. 
Het tool is geschikt voor een junior consultant met de juiste TQM expertise. 
De ontwikkelde analyse stap is nuttig, gemakkelijk en eenduidig. 
Het tool voorziet niet in eenduidige oplossingen van gesignaleerde problemen. 
Stap 10 in het ontwikkelde EFQM-wheel gaat over het omzetten van 
verbetergebieden in verbeteractiviteiten die deze verbetergebied aanpakken. Deze 
stap vereist voor ieder probleemgebied een apart onderzoek. 

De conclusie die getrokken kan worden ten behoeve van de doelstelling van de 
afstudeeropdracht is de volgende. 
• De ENAPS benchmarkscan en de EFQM kwaliteitsscan zijn qua resultaten aanvullend in 

relatie tot het komen tot een verantwoord bedrijfsadvies. 
Het nut van het samenvoegen van beide scans tot een product voor bedrijfsdoorlichting 
ligt in volgende: 

De voordelen van iedere scan afzonderlijk. 
De tijdwinst voor de consultant: 

• Eenmalige acquisitie (ongeveer 2-4 uur) 
• Afhankelijk van de organisatie van het project kunnen ENAPS en EFQM 

afspraken op een dag vallen ( ongeveer 2x de reistijd) 
• Rapport schrijven en terugkoppeling wordt gecombineerd ( 

Een totaalbeeld van de organisatie kwantitatief (ENAPS) en kwalitatief (EFQM) 
waardevoller dan ieder beeld afzonderlijk. Juist omdat beide zo verschillend zijn 
completeren de verschillende invalshoeken elkaar volledig. 
Er is vrijwel geen getalsmatige relatie tussen de resultaten van de ENAPS 
benchmarkscan en de EFQM kwaliteitsscan te definieren naar aanleiding van dit 
onderzoek. Slechts enkele ENAPS PI's kunnen verband houden met de score van 
de organisatie op sommige EFQM criteria. In hoeverre deze daadwerkelijk 
gerelateerd zijn vereist een uitgebreider onderzoek. Een voorbeeld van een relatie 
deed zich voor bij Stork Electronics: 

• De ENAPS PI "Training Investment" en het EFQM subcriterium 3b 
"bevorderen van deskundigheid" werden allebei gezien als verbeterpunt. 
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Aan het begin van het onderzoek is uitgegaan dan de ENAPS benchmarkscan en de EFQM 
kwaliteitsscan representatief zijn voor de in de hypothese genoemde bedrijfsdoorlichtingen. 
Omdat de ENAPS benchmarkscan en de EFQM kwaliteitsscan samengevoegd waardevoller 
zijn dan afzonderlijk kan de hypothese die aan het begin van het onderzoek is gesteld 
bevestigd worden. Dat wil zeggen: 

Een kwantitatieve bedrijfsdoorlichting gecombineerd met een kwalitatieve 
bedrijfsdoorlichting geeft meer dan het som der delen. 

§ 7.2 Aanbevelingen 

• De EFQM kwaliteitsscan en de ENAPS benchmarkscan zijn een waardevolle aanvulling 
aan elkaar. gebruik deze in organisaties 

• Pas de "handleiding voor positiebepaling en verbetering" toe op de wijze die in dit verslag 
wordt besproken. 

• De definitie van benchmarking moet aangepast worden van continue meten en vergelijken 
met andere bedrijven naar continu meten en periodiek vergelijken met andere bedrijven. 

• Naar aanleiding met de ervaring van de database het volgende. Verander zo min mogelijk 
de definities van de PI's. Gebruik bij een wisseling de oude PI en gebruik beide een tijdje 
naast elkaar. 

• Filosoferend kom ik ook nog tot de volgende aanbeveling. ENAPS kan certificaten aan 
een bedrijf uitgeven wanneer het bedrijf gebenchmarkt is door ENAPS. Bij excellente 
resultaten op bepaalde PI's kunnen bedrijven certificaat-toevoegingen krijgen voor deze 
Pl's. 
Dit 'benchmark-certificaat' kan afgestemd worden met de EFQM-organisatie en aldus als 
katalysator bijdragen aan bedrijfsverbetering op Europees niveau. 
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Bijlage 1 Terminologie 
Belangengroeperingen = De 5 belangengroeperingen waarop het EFQM-model is 

Benchmark 

Bewering 

Bottleneck bewering 

Complementariteit 
Criterium 

Ca 
Cap 

EFQM 

ENAPS 

ESP 

gebaseerd (zie § 2.2) 
= benchmarking is het proces waarin de bedrijfsprocessen continue 

worden gemeten en vergeleken met vergelijkbare processen in 
excellerende organisaties om informatie te verkrijgen dat het 
bedrijf zal helpen met het identificeren en implementeren van 
verbeteringen; aldus ENAPS. 
Onderdeel van de matrices in de "handleiding voor 
positiebepaling en verbetering". 
Wanneer een matrix van links naar rechts wordt ingevuld is dit de 
eerste bewering die niet wordt gemarkeerd. 

= Ondersteunend, aanvullend, overlappend etcetera. 
= Onderdeel van het EFQM-model, het EFQM model heeft 9 

criteria. Een criterium bestaat uit meerdere subcriteria. 
Aanduiding voor Criterium a ( a is onderdeel van 1,2 .. . ,9) 
Aanduiding voor Subcriterium ap (a onderdeel van 1,2 ... ,9 en p 
onderdeel van a, b, ... ,f) 
European Foundation for Quality Measurement, heeft het 
algemeen erkende Europees kwaliteitsmodel ontwikkeld (zie § 
2.2). 

= European Network for Advanced Performance Systems. in dit 
door de Europese Commissie gesubsidieerde project is het eerste 
volledig op kwantitatieve gegevens gebaseerde benchmark model 
ontwikkeld (zie § 2.1). 

= Eight Step plan; Acht Stappen Plan, ontwikkelt door Jan Rijnen 
(zie § 4.1) 

"handleiding voor positiebepaling en verbetering" 

INK 

MNK 

MT 
PI 
RT 
Subcriterium 

TQM 

QB 
Zelfevaluatie 

= Dit is de handleiding van het INK waarin het zelfevaluatie tool 
wordt beschreven dat in dit project wordt gebruikt om een EFQM 
kwaliteitsscan te doen (zie § 2.3). 

= Instituut Nederlandse Kwaliteit. Dit is de Nederlandse EFQM 
dochter organisatie te 's-Hertogenbosch (zie § 2.3). 

= Model Nederlandse Kwaliteit. Dit is het Nederlandse EFQM
model (zie § 2.3). 

= Management Team (zie § 4.2) 
= Prestatie Indicator 

Referentie Team (zie § 6.2.1) 
= Onderdeel van het EFQM-model, meerder subcriteria vormen een 

criterium. 
Total Quality Management, een management filosofie gebaseerd 
in het EFQM model op 8 TQM-principes (zie § 2.2) 
Quality-Benchmarking. 
Een uitgebreide, systematisch en frequente beoordeling van de 
activiteiten en resultaten van een organisatie met behulp van een 
model van uitmuntende bedrijfsvoering (business excellence), 
aldus het EFQM. 
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Bijlage 2 IPL-TNO b.v. 

IPL-TNO is een management consultancy bureau gespecialiseerd in het oplossen van 
problemen in bedrijfsvoering, logistiek en informatietechnologie. IPL-TNO is gestart in 1985 
uit eenjoint venture van de Technische Universiteit Eindhoven en TNO (de Nederlandse 
organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek). Toen heette het bedrijf nog ITP
TUE-TNO. Het doel was om de logistieke kennis die aanwezig was op de TUE te gebruiken 
voor de industrie. In 1987 werd de naam omgezet in TNO-IPL, Instituut voor Productie en 
Logistiek en in 1994 werd IPL-TNO b.v. opgericht als onafhankelijke dochter binnen TNO 
Management b.v., IPL-TNO b.v. is een 100% dochter van TNO. 

IPL-TNO werkt voor opdrachtgevers uit de metaal-, electro- en procesindustrie, 
transportsector, dienstverlening en overheid. Hierin vormen middelgrote ondememingen in de 
machinebouw en klantgerichte toe levering de meerderheid. IPL-TNO is ook actief in 
ontwikkelingsprojecten voor ontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van Total 
Business Improvement, benchmarking en geavanceerde IT-toepassingen. IPL-TNO 
participeert in diverse subsidieprojecten van de Europese Commissie, zoals programma's met 
betrekking op SPRINT, EUREKA, EUCLID, VALUE en ESPRIT-projecten. 

IPL-TNO heeft op dit moment 24 personeelsleden en een omzet van ongeveer 40 miljoen 
gulden ( ofwel 18 miljoen EURO). Er zijn 11 senior consultants, 4 medior consultants, 4 junior 
consultants en 5 staffunctionarissen. IPL-TNO heeft een platte organisatiestructuur waarbij 
iedereen inspraak heeft. 

Binnen het ESPRIT-project European Network for Advanced Performance Systems is IPL
TNO een actieve partij. IPL-TNO gaat deelnemen in de ENAPS Company die ditjaar nog 
opgericht wordt. 

IPL-TNO b.v. 
Information Technology for Production and Logistics 
De Run 1150 
5503 LV Veldhoven 
Nederland 
tel: + 31 (0)40 230 93 00 
fax: + 31 (0)40 230 93 11 
site: http://www.ipl.nl 
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Bijlage 3 De ENAPS en EFQM relatie 
In deze bijlage wordt de relatie tussen het EFQM model en het ENAPS model op detailniveau 
weergegeven. In de eerste kolom staan alle ENAPS prestatie-indicatoren per ENAPS proces 
en subproces. Horizontaal staan de EFQM-criteria. Een kruisje betekent dat een relatie 
gedefinierd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: 
PI 1. "Avarage Order Value" (gemiddelde orderwaarde ). 
Wanneer de gemiddelde waarde van een order hoog is, kan worden gesteld dat de klant 
tevreden is en hij veel koopt bij het bedrijf .Dit betekent een kruisje bij "customer 
satisfaction". Het kan ook zo zijn, dat het bedrijf <lure producten verkoopt, of dat het gewoon 
is dat in de branche hoge voorraden worden aangelegd. 
De "gemiddelde orderwaarde" meet een onderdeel van het orderfulfilment proces. Bij EFQM 
criterium 5 processen worden alle processen behandelt op de mate waarin zij voldoen aan de 
TQM-normen van het EFQM. Dit criterium behandelt alle processen en onderdelen van 
processen. iedere ENAPS PI valt daar in. Deze relatie heeft echter weinig waarde, omdat niet 
vaak op specifieke processen wordt ingegaan. 

EFQM Criteria 

ENAPS PI's I. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9. total 
leade policy & people resou Q. Syst. customer people imp. buss. 
rship strategy mgment rces proc. satisf. satisf. soc . result 

Order Fulfilment 

subtotal 0 0 0 ' >', 1 B 4 0 1 B 13 

I Average order value X X X 3 

2 Backlog fo r outgoing goods X X X 3 

3 Energy cost X X X 3 

4 Inventory cost ratio X X 2 

5 Materials cost ratio X X X 3 

6 Order fulfilment lead time X X 2 

7 Outgoing delivery quali ty X X X X 4 

8 Outgoing delivery timeliness X X X 3 

Operational planning 0 0 O· . ~- 6' ' ). ·o .0 6 I? •. 
9 Commercial cost ratio X X 2 

10 Commercial lead time ratio X X X 3 

II Incoming delivery completeness X X X 3 

12 Incoming delivery quali ty X X X 3 

13 Incoming delivery timeliness X X X 3 

14 Supplier payment timeliness X X X 3 

Production/Supply of products 0 0 0 0 s , 0 1 1 s 12 

15 Percentage re-work X X X 3 

16 Perccn tage scrap X X X 3 

17 Production and assembly lead time ratio X X 2 

18 Production cost ratio X X 2 

19 Value of work in progress X X 2 

Distribution 0 0 ·o 0 2 0 . o O' 2 . 4 

20 Distribution cost ratio X X 2 

21 Distribution lead time ratio X X 2 

Invoicing 0 0 0 0 1 l 0 0 . 1 3 

22 Customer payment timeliness X X X 3 
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ENAPS Pl's I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. total 
leade policy & people resou Q. Syst. customer people imp. buss. 
rship strategy mgment rces proc. satisf. satisf. soc. result 

Product Development: 

subtotal 

23 Average product development lead time X X X 3 

24 Development performance X X X 3 

25 New product variants turnover X X X 3 
26 Product development costs ratio X X 2 

27 Warranty costs ratio X X X 3 

Basic Research 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 

28 Patenting performance X X X 3 
Specification Development 0 0 0 0 1 · 0 

,, 
0 0 0 0. 0 

Product Design and Prototyping 0 0 0 0 3 0 0 3 7 

29 New product turnover X X 2 

30 Number of standard components X X X 3 
31 Product design reliabili ty X X 2 

Process Design and Pre-series 0 0 0 0 2 0 0 2 '. 5 
32 Average close down costs X X X 3 

33 Process design reliabi lity X X 2 

Obtaining Customer Commitment 

subtotal 

34 Obtaining cust. commitment cost ratio X X X 3 
Marketing 0 0 0 0 4 0 4 'l!I. 

35 Advertising/promotion cost ratio X X X 3 
36 Contribution of new products X X 2 

37 Market research output X X X 3 

38 Market share for main product X X 2 

Sales 0 0 0 0 8 6 0 . 0 8 22 

39 Average tender preparation lead ti me X X X 3 

40 Customer base growth X X X 3 

41 Customer dependency X X X 3 

42 Customer visits ratio X X X 3 

43 New customer return ratio X X X 3 
44 Product dependency X X 2 

45 Tender cost ratio X X 2 

46 Tendering hit ratio X X X 3 

After Sales Service 

subtotal 

47 Cost of after sales service ratio X X X 3 

Customer training 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 

48 Average number of cust. training hours X X X 3 

49 Cost of customer training ratio X X X 3 

Product take back 0 0 0 0 2 2 0 2 2 s· 
50 Product take back cost ratio X X X X 4 

SI Product take back ratio X X X X 4 

Complaints handling 0 0 0 0 1 1 . o · 0 1 3 

52 Average complaints handling resolution time X X X 3 
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ENAPS Pl's I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. total 
leade policy & people resou Q. Syst. customer people imp. buss. 
rship strategy mgment rces proc. satisf. satisf. soc. result 

Repair and Maintenance 0 0 0 0 . 1 1 0 0 1 .' 3 

53 Average lead time fo r repairs X X X 3 

Management and support processes 

Human Resource Management 0 o··- s 0 s o. s 0 s 20 

54 Employee absenteeism X X X X 4 

55 Employee turnover X X X X 4 

56 HRM performance X X X X 4 

57 Human resource safety X X X X 4 

58 Training investment X X X X 4 

Information Management 0 0 0 s S. 0 0 0 . S 15 

59 Information technology hardware costs X X X 3 
60 Information technology maintenance cos ts X X X 3 

61 Information technology maturity X X X 3 

62 Information technology software costs X X X 3 
63 Information technology system user rati o X X X 3 

Maintenance Management 0 0 0 2 6 1 .0 0 6 1s· 

64 Cost of scrap X X 2 

65 Machine avai labil ity X X 2 

66 Machine maintainabil ity X X 2 
67 Machi ne reliability X X X 3 

68 Maintenance cost X X X 3 

69 Maintenance managemen t performance X X X 3 
Environmental Management 0 0 0 0 4 0 0 4 4 12 

70 Recyclable components X X X 3 
71 Environmental management performance X X X 3 
72 Green product sales ratio X X X 3 
73 Production process environmenta l X X X 3 

friend liness 
Financial Enterprise Results 0 0 0 0 IS. 0 0 0 15 30 

74 All other costs and special income ratio X X 2 

75 Capital turnover ra tio X X 2 
76 Depreciation ratio X X 2 
77 Finished goods inventory ratio X X 2 
78 Gross margin ratio X X 2 
79 Personnel wages ratio X X 2 

80 Purchased material inven tory turnover X X 2 
81 Purchased materials ratio X X 2 
82 Quick ratio X X 2 

83 Return on equi ty X X 2 
84 Return on inves tment X X 2 
85 Sales per full time equivalent X X 2 

86 So lvency ratio X X 2 
87 Value-added value per full time equi valent X X 2 

88 Work in progress inventory ratio X X 2 

Total 0 0 s J4 88 . " 27 6 lj) 88 238 

x = een re latie kan worden gedefinieerd 
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Bijlage 4 Het EFQM-model 
In deze bijlage wordt het EFQM-model in detail besproken. 

B4.1 Purpose of the Model 
The purpose of the EFQM model is self-assessment. Self-assessment is a comprehensive, 
systematic and regular review of an organisation's activities and results referenced against a 
model of business excellence. And the model used here is The European Model for Total 
Quality Management. 
The self-assessment process allows the organisation to discern clearly its strengths and areas 
in which improvements can be made and culminates in planned improvement actions which 
are then monitored for progress. 
Hopefully the value of self-assessment as a key process for driving business improvement will 
become clear. 
The process offers the organisation an opportunity to learn. To learn about the organisation's 
strengths and areas for improvement. To learn about what Total Quality means when applied 
to an organisation. To learn about how far down the Quality road the organisation has 
travelled, how much further the organisation has to travel and how it compares with others. 

B4.2 Description of the Model 
In order to undertake Self-assessment, an underlying framework is necessary. An ideal 
framework is The European model for Total Quality Management. Although each 
organisation is unique, this model provides a generic framework of criteria that can be applied 
widely to any organisation or component part of an organisation. The European Model for 
Total Quality Management underlies The European Quality Award and is based on the 
following premise: 

,,Customer Satisfaction, People (employee) Satisfaction and Impact on Society are 
achieved through Leadership driving Policy and Strategy, People Management, 
Resources and Processes, leading ultimately to excellence in Business Results." 

Leadership 
100 points (10%) 

Processes 
140 points (14%) 

Figure Bl: The principle of The European Model for Total Quality Management 

Business Results 
150 points (15%) 

Each of the nine elements shown in the model is a criterion that can be used to assess the 
organisation's progress towards Business Excellence. The percentages shown are those used 
for the purpose of The European Quality Award. By using the weightings above, an 
organisation has the additional benefit of being able to compare its scoring profile with the 
,,Best in Europe". The model and percentages were derived following a wide consultation 
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exercise across Europe and are reviewed annually by the EFQM as part of the continuous 
improvement process. 
The Enabler criteria are concerned with how the organisation approaches each of the criterion 
parts. 
Although the model is not prescriptive, each Enabler is broken down into a number of 
criterion parts and each criterion part does require a response, even if the response is ,,not 
relevant to our business". 
The Results criteria are concerned with what the organisation has achieved and is achieving. 
The organisation's results and trends for all Results criteria should be addressed in terms of 
the organisation's actual performance and the organisation's own targets. Wherever possible 
they should be addressed in terms of the performance of competitors and the performance of 
,,best in class" organisations. 
Self-assessment should indicate the extent to which the organisation's activities are covered 
by, and the relative importance of, the parameters chosen to measure results including 
relevance of the measurement for the various stakeholders. 
Organisations undertaking Self-assessment may wish to use the same scoring process as used 
for The European Quality Award. Beside some exceptions generally each criterion part within 
the model is allocated equal weight. 

84.2.1 Criterion: Leadership 
Definition: The behaviour of all managers in leading the organisation towards Total 

Quality. 

How the executive team and all other managers inspire, drive and reflect Total Quality as the 
organisation's fundamental process for continuous improvement. 

The Criterion Parts are/Self-Assessment should demonstrate: 

(1) Visible involvement in leading Total Quality. 
(For example how Managers take positive steps to communicate with staff or give 
and receive training.) 

(2) A consistent Total Quality culture. 
(For example how Managers take positive steps to be involved in assessing 
awareness of Total Quality or include commitment to and achievement in Total 
Quality in appraisal and promotion of staff at all levels.) 

(3) Timely recognition and appreciation of the efforts and successes of individuals 
and teams. 
(For example how Managers are involved in recognition at local, section, group or 
divisional level, at the level of the organisation or of groups outside the 
organisation e.g. suppliers or customers.) 

(4) Support of Total Quality by provision of appropriate resources and assistance. 
(For example how Managers provide support through helping to define priorities 
in improvement activities, funding learning, facilitation and improvement 
activities.) 

(5) Involvement with customers and suppliers. 
(For example how Managers take positive steps to meet, understand and respond 
to the needs of customers and suppliers or establish and participate in joint 
improvement activities with customers and suppliers. 

(6) Active promotion of Total Quality outside the organisation. 
(For example how Managers promote Total Quality outside the organisation 
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through active participation in professional bodies, presentations and publications 
or listening and responding to community needs.) 

B4.2.2 Criterion: Policy and Strategy 
Definition: The organisation's mission, values, vision and strategic direction and the 

manner in which it achieves them. 

How the organisation's policy and strategy reflect the concept of Total Quality and how the 
principles of Total Quality are used in the formulation, deployment, review and improvement 
of policy and strategy. 

The Criterion Parts are/Self-Assessment should demonstrate: 
(1) How policy and strategy are formulated on the concept of Total Quality. 

(For example how Total Quality is reflected in the organisation's mission, values, 
vision and strategy statements or the organisation balances the needs and 
expectations of its various stakeholders.) 

(2) How policy and strategy are based on information that is relevant and 
comprehensive. 
(For example how use is made of feedback from customers, suppliers and the 
organisation's people, data on performance of competitors and on social, 
environmental or regulatory issues.) 

(3) How policy and strategy are implemented throughout the organisation. 
(For example how policy and strategy are cascaded and implemented through all 
process levels of the organisation or business plans are tested, evaluated, 
improved, aligned and prioritised within the organisation's policy and strategy.) 

(4) How policy and strategy are communicated internally and externally. 
(For example how meetings and other personal means of communication or all 
kind of media are used or the organisation evaluates the awareness of people to its 
policy and strategy.) 

(5) How policy and strategy are regularly updated and improved. 
(For example how or the organisation evaluates the relevance and effectiveness of 
its policy and strategy or the organisation reviews and improves its policy and 
strategy.) 

B4.2.3 Criterion: People Management 
Definition: The management of the organisation's people. 

How the organisation releases the full potential of its people to improve its business 
continuously. 

The Criterion Parts are/Self-Assessment should demonstrate: 
(1) How people resources are planned and improved. 

(For example how the organisation ensures fairness in terms of employment or the 
organisation encourages the optimum performance and commitment of its 
people.) 

(2) How the skills and capabilities of ht people are preserved and developed through 
recruitment, training and career progression. 
(For example how people's skills are classified and are matched with the 
organisation's requirements or people are developed through team work.) 
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(3) How people and teams agree targets and continuously review performance. 
(For example how objectives of individuals and teams are aligned with 
organisational targets and are agreed upon or people are appraised and helped.) 

( 4) How the involvement of everyone in continuous improvement is promoted and 
people are empowered to take appropriate action. 
(For example how awareness and involvement of people in Health, Safety and 
Environmental issues is promoted or people are empowered to take action and 
how effectiveness is evaluated.) 

(5) How effective top-down, bottom-up and lateral communication is achieved. 
(For example how the organisation receives/transmits information from/to its 
people or the communication needs of the organisation are identified.) 

B4.2.4 Criterion: Resources 

Definition: The management, utilisation and preservation of resources 

How the organisation's resources are effectively deployed in support of policy and strategy. 

The Criterion Parts are/Self-Assessment should demonstrate how business improvements are 
achieved continuously by the management of: 

(1) Financial Resources. 
(For example how financial parameters such as cash flow, profitability, costs and 
margins, assets, working capital and shareholder value are managed for 
improvement.) 

(2) Information Resources. 
(For example how information validity, integrity and security are assured and 
improved or information systems are managed for improvement.) 

(3) Suppliers, Materials, Buildings and Equipment. 
(For example how global non-renewable resources are conserved, recycled and 
waste minimised or the supply chain is managed for improvement.) 

(4) The Application of Technology. 
(For example how alternative and emerging technologies are identified and 
evaluated in the light of policy and strategy and their impact on the business and 
on society or technology is harnessed in support of improvement in processes, 
information systems and other systems.) 

B4.2.5 Criterion: Quality System & Processes 

Definition: The management of all value-adding activities within the organisation. 

How processes are identified, reviewed and, if necessary, revised to ensure continuous 
improvement of the organisation's activities. 

The Criterion Parts are/Self-Assessment should demonstrate: 
(1) How processes critical to the success of the business are identified. 

(For example how critical processes are defined or ,,impact on the business" is 
evaluated.) The response should include a list of the critical processes. Critical 
processes will normally include those processes that have a significant impact on 
results - the last four Criteria. They could also include new product and service 
development or manufacturing. 

(2) How the organisation systematically manages its processes. 
(For example how performance measures are used in process management or 
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systems standards, e.g. quality systems such as ISO 9000, environmental systems, 
health and safety systems, are applied in process management.) 

(3) How processes are reviewed and targets are set for improvement. 
(For example how methods of improvement, incremental and breakthrough, are 
identified and. prioritised or challenging targets to support policy and strategy are 
identified and. agreed upon.) 

(4) How the organisation stimulates innovation and creativity in process improvement 
(For example how new principles of design, new technology and new operating 
philosophies are discovered and utilised or continuous learning by everyone in the 
organisation is encouraged.) 

(5) How the organisation implements process changes and evaluates the benefits. 
(For example how appropriate methods of implementing change are agreed or 
process changes are reviewed to ensure predicted results are achieved.) 

84.2.6 Criterion: Customer Satisfaction 

Definition: 
customers. 

What the organisation is achieving in relation to the satisfaction of its external 

Self-Assessment should demonstrate the organisation's success in satisfying the needs and 
expectations of its external customers. 

The Criterion Parts are: 
(1) The customers' perception of the organisation's products, service and customer 

relationships. 
(For example customers' perceptions (from customer surveys, focus groups and 
vendor ratings etc.) with respect to product and service quality of capability of 
meeting product and service specifications, price or documentation.) 

(2) Additional m:::asures relating to the satisfaction of the organisation's customers. 
(For example measurement of defect, error and rejection rates or awards and 
accolades received.) 

84.2.7 Criterion: Peopl1e Satisfaction 
Definition: What the organisation is achieving in relation to the satisfaction of its people. 

Self-Assessment should demonstrate the organisation's success in satisfying the needs and 
expectations of its people. 

The Criterion Parts are: 
(1) The people's perception of the organisation. 

(For example people's perceptions (from employee surveys, focus groups, 
suggestion sc emes, annual reviews etc.) of factors relating to motivation ( e.g. 
empowerment, involvement or career development) or factors relating to 
satisfaction (e.g. employment conditions, communication or the organisation's 
role in the cmnrnunity and society etc.).) 

(2) Additional measures relating to people satisfaction. 
(For example measurement of factors relating to satisfaction (e.g. staff turnover, 
levels of training and development or recognition of individuals and teams) or 
factors relating to people involvement ( e.g. participation in improvement teams or 
measurable benefits of teamwork).) 
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B4.2.8 Criterion: Impact on Society 

Definition: What the organisation is achieving in satisfying the needs and the expectations of 
the community at large. This includes perception of the organisation's approach to 
quality of life, the environment and to the preservation of global resources, and 
the organisation's own internal measures. 

Self-Assessment should emonstrate the organisation's success in satisfying the needs and 
expectations of the community at large. 

The Criterion Parts are: 
(1) The perception of the community at large of the organisation's impact on society. 

(For example (from surveys, reports, media, public meetings, etc.) the 
community's perception of the organisation's impact on local employment levels 
and the local ,;:conomy, active involvement in the community (including support 
for charity, involvement in education and training or support for medical and 
sport), activities to assist the preservation of global resources (including energy 
conservation, usage of recycled materials or environmental and ecological impact) 
or activities to reduce and prevent nuisance and harm to neighbours as a result of 
its operations (including pollution levels, noise or health risks).) 

(2) Additional measures relating to the organisation's impact on society. 
(For example measurements of the organisation's impact on local employment 
levels and the local economy, active involvement in the community (including 
support for charity, involvement in education and training or support for leisure 
and welfare provision), activities to assist the preservation of global resources 
(including reduction of waste, usage ofrecycled materials or use ofraw materials 
or other inputs), activities to reduce and prevent nuisance and harm to neighbours 
as a result of its operations (including pollution levels, hazards or health risks) or 
other indicators (including number of infringements of national and international 
standards and regulations, complaint levels or reports from external inspectors and 
regulators).) 

B4.2.9 Criterion: Busin«3ss Results 

Definition: What the organisation is achieving in relation to its planned business objectives 
and in satisfying the needs and expectations of everyone with a financial 
interest or stake in the organisation. 

The Criterion Parts are/Self-Assessment should demonstrate: 
(1) Financial measures of the organisation's success. 

(For example profit and loss account items such as sales, gross margins, net profit 
or balance sheet items such as total assets, working capital (including inventory 
turnover), long term borrowings and shareholders' funds.) 

(2) Non-financial measures of the organisation's success. These will include internal 
efficiency and effectiveness measure vital to the organisation's continuing suc
cess. Many of the measures will be related to the critical processes listed in 
Criterion part 5 (1). 
(For example market share, supplier performance, variability and process 
capability or cycle times (including order processing time, product and delivery 
time or batch processing time).) 
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Bijlage 5 De EFQM-criteria 
In deze bijlage worden de EFQM-subcriteria bij naam genoemd. een diepere uitleg van de 
(sub )criteria staat in bijlage 4). Deze bijlage is in het Engels. 

1. Leadership 
How the behaviour and actions of the executive team and all other leaders inspire, support and 
promote a culture of Total Quality Management. 
Evidence is needed of how leaders: 
la. visibly demonstrate their commitment to a culture of Total Quality Management 
1 b. support improvement and involvement by providing appropriate resources and assistance. 
1 c. are involved with customers, suppliers and other external organisations. 
1 d. recognise and appreciate people's efforts and achievements. 

2. Policy and Strategy 
How the organisation fonnulates, deploys, reviews its policy and strategy and turns it into 
plans and actions. 
Evidence is needed of how policy and strategy are: 
2a. based on information which is relevant and comprehensive. 
2b. developed. 
2c. communicated and implemented. 
2d. regularly updated and improved. 

3. People Management 
How the organisation releases the full potential of its people. 
Evidence is needed of how people: 
3a. resources are planned and improved. 
3b. capabilities are sustained and developed. 
3c. agree targets and continuously review performance. 
3d. are involved, empowered and recognised. 
3e. and the organisation have an effective dialogue. 
3/ cared for. 

4. Resources 
How the organisation manages resources effectively and efficiently. 
Evidence is needed of how: 
4a. financial resources arc managed. 
4b. information resources are managed. 
4c. supplier relationships and materials are managed. 
4d. buildings, equipment and other assets are managed. 
4e. technology and intellectual property are managed. 

5. Processes 
How the organisation identifies, manages, reviews and improves its processes. 
Evidence is needed of how processes: 
5a. key to the success of the business are identified. 
5b. are systematically managed. 
5c. are reviewed and targets are set for improvement. 
5d. are improved using innovation and creativity. 
5e. are changed and the b,enefits evaluated. 
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6. Customer Satisfaction 
What the organisation is achieving in relation to the satisfaction of its external customers. 
Evidence is needed of 
6a. the customers' perception of the organisation's products, services and customer 
relationships. 
6b. additional measurements relating to the satisfaction of the organisation's customers. 

7. What the organisation is achieving in relation to the satisfaction of its people. 
Evidence is needed of 
7a. the people' perception of the organisation. 
7b. additional measurements relating to people satisfaction. 

8. Impact on Society 
What the organisation is achieving in satisfying the needs and the expectations of the local, 
national and international community at large (as appropriate). This includes the perception of 
the organisation's approach to quality of life, the environment and the preservation of global 
resources, and the organisation's own internal measures of effectiveness. It will include its 
relations with authorities and bodies which affect and regulate its business. 
Evidence is needed of 
8a. society's perception of the organisation. 
8b. additional measurements of the organisation's impact on society. 

9. Business Results 
What the organisation is achieving in relation to its planned business objectives and in 
satisfying the needs and expectations of everyone with a financial interest or stake in the 
organisation. 
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Bijlage 6 De criteria van het EFQM en INK-model 
In de onderstaande tabel staan de criteria van het EFQM tegenover de criteria van het INK. 
Beide modellen behandelen hetzelfde, alleen in een aantal gevallen heeft het INK subcriteria 
van het EFQM-model samengenomen. In 1 geval heeft het INK een subcriterium van het 
EFQM opgesplitst. 

Het INK neemt een aantal keer een aantal criteria in het EFQM-model samen. 

EFQM criteria: INK criteria 

1. Leadership 1. Leiderschap 
Evidence is needed of how leaders: 
1 a. visibly demonstrate their commitment to a culture of 1 a. betrokkenheid leiding 
Total Quality ManaQement 
1 b. support improvement and involvement by providing 1 b. ondersteunen van verbetering 
appropriate resources and assistance. 
1c. are involved with customers, suppliers and other 1a. 
external orQanisations. 
1d. recognise and appreciate people's efforts and 1 c. erkenning en waardering 
achievements. 
2. Policy and Strategy 2. Beleid en strategie 
Evidence is needed of how policy and strategy .are: 
2a. based on information which is relevant and 2a. gebruik van informatie 
comprehensive. 
2b. developed. 2b. ontwikkelen van beleid en strategie 
2c. communicated and implemented. 2c. uitvoeringsplannen 
2c. 2d. communicatie 
2d. regularly updated and improved . 2e. toetsing en verbetering 
3. People Management 3. Personeelsmanagement 
Evidence is needed of how people: 
3a. resources are planned and improved . 3a. personeelsbeleid 
3b. capabilities are sustained and developed. 3b. bevorderen van deskundigheid 
3c. agree targets and continuously review performance. 3a. 
3d. are involved, empowered and recognised . 3c. betrokkenheid medewerkers 
3e. and the organisation have an effective dialogue. 
3f. cared for. 3a. 
4. Resources 4. Middelenmanagement 
Evidence is needed of how: 
4a. financial resources are managed. 4a. financien 
4b. information resources are managed . 4b. informatie 
4c. supplier relationships and materials are managed. 4c. materialen en diensten 
4d . buildings, equipment and other assets are managed . 4c. 
4e. technology and intellectual property are managed . 4d. technologie en kennismanagement 
5. Processes 5. Management van processen 
Evidence is needed of how processes: 
5a. key to the success of the business are identified. 5a. identificatie van processen 
5b. are systematically managed. 5b. besturen en beheersen 
5c. are reviewed and targets are set for improvement. 5c. doorlichten en verbeteren 
5d. are improved using innovation and creativity. 5d. innovatie van processen 
5e. are changed and the benefits evaluated . 5e. invoeren van procesveranderingen 
6. Customer Satisfaction 6. Waardering door klanten 
Evidence is needed of: 
6a. the customers' perception of the organisation's 
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products, services and customer relationships. 
6b. additional measurements relating to the satisfaction 
of the orQanisation's customers. 
7. People Satisfaction 7. Waardering door personeel 
Evidence is needed of: 
7a. the people' perception of the organisation. 
7b. additional measurements relating to people 
satisfaction . 
8. Impact on Society 8. Waardering door maatschappij 
Evidence is needed of: 
Ba. society's perception of the organisation. 
8b. additional measurements of the organisation's impact 
on societv. 
9. Business Results 9. Ondernemingsresultaten 
Evidence is needed of: 
9a. financial measurements of the organisation's 9a. financiele maatstaven 
performance. 
9b. additional measurements of the organisation's 9b. operationele maatstaven 
performance. 

Pagina 69 



Prestaties en Kwaliteit 

Bijlage 7 De beweringen 
In de "handleiding voor positiebepaling en verbetering" voor ondememingen staan vijf 
matrices met de daarbij behorende beweringen. Deze beweringen worden in onderstaande 

b 11 d ta e en genoem 
!!t: suhcriterium Product g_eorienteerd Proces g_eorienteerd S"!{:steem g_eorienteerd Keten g_eorliinteerd Totale Kwa/iteit 

1 lcidcrscha11 
la betrokkenheid leiding is met manier van werken leiding voert periodiek de belangen van het proces van 

leiding uitvoerende taken bezig wordt regelmatig met evaluaties van de klanten en continue 
medewerkers organisatie uit leveranciers worden verbetering van 
bes pro ken voortdurend de organisatie is 

afgestemd met die door de leiding 
van de oroanisatie verankerd 

leiding bepaalt wat en leiding stimuleert leiding geeft in woord het functioneren van leiding neemt 
hoe er verbeterd moet betrokkenheid en en gedrag het goede de leiding word! initiatieven om 
worden verantwoordelijkheid voorbeeld getoetst de kwaliteit van 

van medewerkers de samenleving 
le bevorderen 

leiding werkt actief mee leiding neemt actief leiding kijkt vooruit, mogelijkheden tot 
aan het oplossen van deelaan bepaalt de koers en verbeteren worden 
(dagelijkse) problemen verbeteracties stuurt bij persoonlijk 

besproken met de 
belangrijkste klanten 

mogelijkheden tot 
verbeteren worden 
persoonlijk 
besproken met de 
belangrijkste 
leveranciers 

lb ondersteunen van nadruk word! gelegd op nadruk wordt gelegd meting van prestaties met afnemers worden de leiding geeft 

verbetering vakmanschap en inzet op het verbeteren vormt de basis voor projecten uitgevoerd haar 
van het primaire verbetering van alle om de gezamenlijke medewerkers de 
proces bedrijfsprocessen prestatie te ruimte voor 

verbeteren maatschappelijk 
e activiteiten 

er is een budget voor fouten maken wordt bijna iedereen wOFdt bij leveranciers worden er worden 
opleidingen ter niet afgestraft, maar verbeteracties ondersteund bij de planmatig tijd en 
vergroting van het is bron tot verbeteren betrokken verbetering van hun middelen 
vakmanschap bedrijfsvoering vrijgemaakt om 

de kwaliteit van 
de samenleving 
te helpen 
verbeteren 

er zijn voorzieningen er zijn voorzieningen er is budget om de de leiding neemt het 
om klachten en afkeur om verbeteracties te organisatie klantgericht initiatief tot betere 
te onderzoeken ondersteunen le maken samenwerking in de 

voortbrengingsketen 

werken in afdelingen werken 
verbeterteams wordt samen in 
bevorderd 'grensoverschrijdende' 

verbeterteams 

le erkenning en op tegenvallende discipline in de inspanningen van acties van teams en teams en 

waardering prestaties wordt men uitvoering van het teams en individuen om individuen om de individuen 
door de leiding werk word! het resultaat te samenwerking met worden erkend 
aangesproken gewaardeerd verbeteren warden klanten, leveranciers, en gewaardeerd 

beloond branchegenoten te voor 
verbeteren worden maatschappelijk 
beloond e activiteiten 

'brandjesblussers' goed samenwerken het systeem van klanten warden medewerkers 
hebben een streepje wordt beloond erkenning en openlijk erkend voor hebben een 
voor waardering is objectief de opgebouwde belangrijkestem 

en meetbaar relatie in het systeem 
van erkenning 
en waarderino 

periodiek word! het leveranciers worden 
systeem geevalueerd persoonlijk bedankt 
en zo nodig bijgesteld voor geleverde 

prestaties 
er is een vorm van 
winstdeling 
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!fl: subcriferium Product g_eorienteerd Proces g_eorienteerd S'j(_steem g_eorlenteerd Keten g_eorlenteerd Totale Kwaliteit 

2 bcleid en strategic 

2a gebruik van informatie betreft gebruikte informatie afwijkingen van normen er is gestructureerd maatschappelijk 

informatie incidenten (klachten. heeft vooral op en trendmatige overleg met klanten e ontwikkelingen 
storingen. fouten . beheersing van het ontwikkelingen warden en leveranciers warden selectief 
gemiste orders) primaire proces voor alle bijgehouden 

bedrijfsprocessen 
gemeten en leiden tot 
biistellino 
planmatig warden benchmarking in de benchmarking 
markt- en concurrentie- eigen branche buiten de eigen 
analyses uitgevoerd branche 

2b ontwikkelen van beleid en strategie beleid en strategie is beleid en strategie zijn beleid en strategie beleid en 

beleid en strategie zitten in het hoofd van door de directie bepaald na overleg met zijn afgestemd op strategie zijn 
de directie bepaald na overleg de eisen, verwachtingen afgestemd op 

met de medewerkers/onderne en mogelijkheden maatschappelijk 
afdelingsleiding mingsraad van klanten en e ontwikkelingen 

leveranciers 
doel is het leveren van visie is in hoofdlijnen concrete, meetbare er is een beleid om het 
een goed product bepaald en gericht op doelen zijn direct door samenwerking beleidsvormings 

lange termijn afgeleid van de visie met andere bedrijven proces wordt 
resultaat een maximale continu 

toegevoegde waarde verbeterd op 
in de keten te basis van 
bereiken evaluaties 

verbeterplannen voor beleid is gericht op voor onverwachte 
het primaire proces verbetering van de gebeurtenissen in de 
vormen een organisatie als geheel keten liggen plannen 
herkenbaar klaar 
onderdeel van het 
beleid 

2c uitvoeringsplannen er zijn normen voor de in de plannen staan doelstellingen zijn plannen warden per uitvoeringsplann 
uit te voeren activiteiten prestatie-indicatoren vertaald in normen en voortbrengingsketen en warden 
en gewenste resultaten voor de primaire prestatie-indicatoren en per productmarkt getoetst aan 

processen voor alle combinatie uitgewerkt doelbewust 
bedrijfsprocessen gekozen 

maatschappelijk 
e normen 

werk word! verdeeld op er is een duidelijke uitvoering van afwijkende resultaten 
basis van de relatie tussen beleid afdelingsoverschrijdend warden systematisch 
beschikbare capaciteit en strategie en e projecten geevalueerd en 

uitvoeringsplannen leiden tot 
corrigerende 
maatreoelen 

er vindt controle van veelaandachtvoorde 
gedelegeerde taken afstemming tussen 
plaats processen en 

processtappen 
(interfaces) 

2d communicatie beleid word! door de bedrijfsresultaten tweerichtingsverkeer beleid en strategie hetexteme 
directie meegedeeld warden in het over plannen en warden met klanten communicatiebel 

managementteam bereikte resultaten door en leveranciers eid richt zich oak 
besproken de gehele organisatie besproken op de 

maatschappelijk 
e omoevino 

fouten en gebreken beleid en strategie effectiviteit van de medewerkers 
warden met warden intern bekend communicatie word! bes pre ken 
medewerkers gemaakt gemeten uitvoeringsplannen 
besproken rechtstreeks met 

klanten en 
leveranciers 

leiding communiceert resultaten per 
over het marktgebied warden 
afdelingsplan intern bekend gemaakt 

2e toetsing en toevallige informatie geconstateerde systematische evaluatie afnemers en de beste 

verbeteri ng (klachten. storingen, fouten in het proces van leveranciers warden praktijkervaring 
gemiste orders) leidt tot warden geanalyseerd martktontwikkelingen bij de toetsing van uit de wereld 
aanpassing van beleid om herhaling te leidt tot aanpassing van het beleid en word! verzameld 

voorkomen beleid en strategie strategie betrokken en op eigen 
wiize toeoepast 

afdelingsresultaten periodieke evaluatie mogelijkheden van 
warden geevalueerd van de organisatie en leveranciers, 

de resultaten is medewerkers en 
bepalend voor het andere partners 
stellen van prioriteiten hebben invloed op 
en het uitvoeren van het toekomstige 
verbeteringen beleid 
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!!t: subcriterium Product g_eorienteerd Proces g_eorfenteerd Sl{:steem g_eorienteerd Keten g_eorienteerd Totale Kwaliteft 

3 D&rsoneelsmanaaement 
3a personeelsbeleid er zijn functie- en er worden periodiek functioneringsgesprekk personeelsbeleid is personeelsbeleid 

taakomschrijvingen beoordelingsgesprek en worden benut om afgestemd op is afgestemd op 
ken gehouden het personeelsbeleid bij wensen van maatschappelijk 

te stellen leveranciers, klanten e ontwikkelingen 
en andere oartners 

er is een personeelstevredenh personeelstevredenheid benchmarking het personeel 
personeelsadministratie eid word! incidenteel wordt periodiek personeelsbeleid in krijgt inspraak in 
en de wettelijke gemeten gemeten en actie eigen branche eigen beloning, 
regelingen (a.a. Arbo) ondernomen opleiding en 
warden uitaevoerd looobaan 
arbeidsvoorwaarden personeelsbeleid is personeelsbeleid is effectiviteit van het 
staan op schrift afdelings- en onderdeel van het personeelsbeleid 

functiegericht bedrijfsbeleid word! periodiek 
aemeten 

klantgerichtheid met klantgerichtheid met 
nadruk op stipt nadruk op extra service 
nakomen van geven 
afspraken 

3b bevorderen van opleid ing ter vergroting er is een systeem om persoonlijke medewerkers hebben de lerende 

deskundigheid vakmanschap het vakmanschap op doelstellingen en de kennis om naar organisatie is 
peil te houden mogelijkheden zijn eigen inzicht te zichtbaar in alle 

ge'inventariseerd handelen geledingen van 
het bedriif 

individuele opleiding is gericht op training en opleidingsbeleid is 
medewerkers nemen analyse en loopbaanbeleid gericht gericht op individuele 
vaak het initiatief verbeteren op teamwerk en ontplooiing binnen 

werkprocessen multiinzetbaarheid het bedrijf 

nadruk op vacatures warden systematische in de keten vindt 
vakinhoudelijke kennis vervuld op basis van uitwisseling van actieve 
bij werving en promotie vaste functie-eisen ervaring:binnen een kennisuitwisseling 

proces en tussen plaats 
proceseigenaren 

effectiviteit van men word! voorbereid 
opleidingen word! op toekomstige 
gemeten veranderingen 

3c betrokkenheid doelstellingen en taken er is ruimte om op teams en medewerkers doel van de de visie van het 

medewerkers warden door de directie afdelingsniveau de hebben inspraak bij het samenwerking in de personeel op 
bepaald eigen doelstellingen bepalen van keten is duidelijk maatschappelijk 

uit te werken en doelstellingen en gemaakt en men e ontwikkelingen 
prestatie-indicatoren prestatie-indicatoren wee! wat er van heeft herkenbaar 
te benoemen eenieder verwacht invloed op het 

word! beleid en 
verbeterprojecte 
n 

verbetering van meedoen aan verbeterteams met verbeterteams richten het gehele 
werkmethoden op verbetergroepen personen uit zich op personeel is 
initiatief van word! gestimuleerd verschillende bedrijfsoverschrijden betrokken bij het 
medewerkers afdelingen/disciplines de problemen proces van 

voortdurende 
verbetering 

er is een ideeenbus de eigen bijdrage aan waardering door 
of iets dergelijks het bedrijfsresultaat klanten word! 

word! teruggekoppeld gecommuniceerd 
naar direct 
betrokkenen 

interne klanten organisatiestructuur 
beoordelen de biedt ruimte voor 
geleverde prestatie vernieuwing en 

creativiteit 
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!JC subcriterium Product g_eorlenteerd Proces g_eorienteerd Sl!'.steem g_eorlenteerd Keten g_eor/enteerd Totale Kwaliteit 

4 middclcn management 

4a financien leiding bepaalt voor op basis van budgetten worden toekenning financi!!le er is budget ter 
welke producten geld omzetprognose en verdeeld op basis van middelen om versterking van 
wordt uitgegeven rentabiliteit worden toegevoegde waarde maximale de 

financiele middelen per proces toegevoegde waarde maatschappelijk 
ingezet in de keten le e positie 

bereiken 
er is controle op er zijn deelbudgetten er zijn financiele het financiele inzet financiele 
overschrijding van de en een kengetallen voor de beleidsproces word! middelen is 
beg roting resultaatverantwoord gehele organisatie periodiek afhankelijk 

elijke budgethouder geevalueerd en uitkomst 
verbeterd periodieke 

zelfevaluatie 
vande gehele 
oraanisatie 

financieel resultaat opbrengsten en onderzoek van onderzoek van 
wordt jaarlijks kosten worden per faalkosten leidt tot faalkosten leidt tot 
beoordeeld project geregistreerd preventieve verbeteringen bij 

maatregelen leveranciers 

4b informatie interne relevante op alle informatiesystemen informatie is voor 
bedrijfsgegevens bedrijfsgegevens zijn managementniveaus is in de iedereen vrij 
worden geregistreerd in handboeken de benodigde voortbrengingsketen beschikbaar, 

vastgelegd informatie beschikbaar zijn met elkaar tenzij strijdig met 
verbonden het 

bedriifsbelang 
externe bronnen informatie word! informatiesysteem het bedrijf meet zich informatie over 
worden incidenteel vooral door wordt beoordeeld op op onderdelen met ontwikkelingen in 
geraadpleegd stafbureaus toegankelijkheid, de beste in de desamenleving 

verzameld en betrouwbaarheid en branche word! gebruikt 
gedistribueerd veiligheid voor continue 

verbeterina 
informatie betrefl informatie over de resultaten kunnen 
voornamelijk het resultaatgebieden direct worden 
primaire proces (klanten, leveranciers, vergeleken met 

personeel e.d.) doelstellingen 
gedurende meerdere 

l iaren 
4c materialen en prijs en levertijd zijn de leverancier moet de leveranciers worden leveranciers worden voor alle 

diensten selectiecriteria bij de kwaliteit van de continu beoordeeld op geselecteerd voor relevante 
inkoop toelevering kunnen basis van eenlangdurige materialen zijn 

aantonen gespecificeerde samenwerking met leveranciers 
prestatienormen en klanten 

dwingende 
afspraken over 
afvalverwerking 
en hergebruik 
aemaakt 

zo nodig vindt er er is een er is een intern logistiek het interne logistieke 
ingangscontrole plaats voorraadbeleid systeem voor systeem is gekoppeld 

goederenstroom en aan dat van 
productiebesturing leveranciers en 

klanten 
apparatuur wordt er is een productontwikkeling 
planmatig ingezet en investeringsbeleid en verbetering 
onderhouden apparatuur vinden 

plaats samen met 
leveranciers 

4d t echnologie en investeringen volgen de werkprocessen en vastleggen van kennis bij vertrek van kennis en 

kennismanagement omzet-en know-how zijn en ervaring gebeurt sleutelfunctionarissen ervaring worden 
productontwikkeling vastgelegd systematisch voor het gaat geen essentiele gedeeld, zowel 

gehele bedrijf kennis of informatie binnen als buiten 
ver1oren het eigen bedriif 

technologie word! aanschaf en gebruik eigen technologie 
gebruikt om goedkoper nieuwe technologie word! afgestemd met 

te produceren wordt geevalueerd dievan leverancier en 
klant 

kennisontwikkeling is kennismanagement is know-how en qua technologie 
gericht op vooral gericht op technologie zijn en 
vermindering van 'interfaces' binnen en zodanig dat het kennismanagem 
storingen tussen processen bedrijf zich hiermee ent is het bedrijf 

van de concurrentie toonaangevend 
onderscheidt in Europa 
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!!C subcriterium Product g_eorienteerd Proces g_eorlenteerd S1Csteem georlenteerd Keten g_eorlenteerd Totale Kwallteit 

5 manaacmcnt van 11roccsscn 

5a identificatie van er is een primaire processen alle processen en de relatie tussen de invloed van 

processen organisatieschema en de afzonderlijke onderlinge relaties zijn eigen processen en processen op de 
processstappen zijn systematisch die van klanten is maatschappij en 
beschreven vastgelegd bekend vice versa zijn in 

kaart Qebracht 
werkwijzen zijn interne klant-leverancier relatie tussen de he! proces van 
gestandaardiseerd en relaties zijn beschreven eigen processen en continue 
vastgelegd die van leveranciers verbetering is 

is bekend vas!Qele!ld 
kritische of risicovolle primaire processen zijn 
momenten zijn geordend naar 
bepaald en marktgebied 
gekoppeld aan 
verantwoordeliiken 

5b besturen en leiding bepaalt wijze afdelingsleiding heeft proceseigenaar heeft het systeem word! he! 

beheersen van werken beslissende stem beslissende stem gestuurd op basis maatschappelijk 
van informatie van effect van de 
leveranciers en bedrijfsuitoefenin 
afnemers l!l word! Qemeten 

rapporlage van onderaf beheersing op basis vereenvoudigde de eigen 
bij storingen van procedures besturing door procesbeheersing 

vastgelegd in een zelfstandige word! vergeleken met 
kwaliteitssysteem taakgroepen, business- die van concurrenten 

units e.d. 
tekortkomingen leiden per procesonderdeel prestatiemeting wordt in de mogelijkheden 
tot scherpere controle word! prestatie alle processen van he! 
bij uitvoering gemeten en met toegepast managementinformati 

norm vergeleken esysteem warden 
volledi!l benut 

5c doorlichten en afkeur, klachten en vergelijking tussen afstemming tussen er warden audits verbeteren is 

verbeteren claims leiden tot doelstelling en (deel)processen is bran uitgevoerd om de een automatisme 
verbetering resultaat leidt tot voor verbelering prestaties van geworden 

verbetering leveranciers te 
verbeteren 

'daders' worden er wordt getoetst of collegiale toetsing word! prestaties warden de meetlat word! 
'gecorrigeerd' de procedures het aangemoedigd door afnemers op een 

gewenste resultaat geevalueerd en uitdagende maar 
geven teruggekoppeld haalbare hoogte 

Qele!ld 
interne en externe meting 
klanttevredenheid word! klanttevredenheid 
gemeten leidt tot structurele 

verbeterinQ 

5d i nnovatie van ideeen warden wel er zijn systemen en exteme contacten van op verwachtingen intern 

processen eens overgenomen faciliteiten om ideeen medewerkers zijn een van klanten word! ondernemerscha 
door de leiding te ontwikkelen en te bran voor vernieuwing geanticipeerd p is basis voor 

belonen de innovatie-
(verbetergroepen, cultuur 
kwaliteitskringen, 
e.d.) 

uitblinkers worden nieuwe technologie met leveranciers continue 
beloond word! systematisch word! structureel aan vemieuwing is 

opgespoord, beproefd innovatie gewerkt consequent 
en toegepast uitgewerkt in 

visie, beleid en 
strale!lie 

5e invoeren van verandering van het belangrijke rol van de veranderingen verlopen invoering van maatschappelijk 

procesveranderinge proces gebeurt door stat bij het planmatig en het effect veranderingen e 
technici en andere doorvoeren van wordt geevalueerd gebeurt in nauw verantwoordelijk 

n deskundigen veranderingen overleg met klanten, heid is mede 
leveranciers en bepalend voor 
andere partners aard en tempo 

van 
procesveranderi 
nQen 

medewerkers zijn medewerkers zijn 
vooraf ge'informeerd getraind in de nieuwe 
over de gewijzigde manier van werken en 
situatie zijn bij de 

veranderingen 
betrokken 
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Bijlage 8 De EFQM tools 
In deze bijlage worden de verschillende EFQM zelfevaluatie tools beschreven. Deze bijlage is 
in het engels. 

88.1 Award Simulation Approach 
This approach involves writing for the business unit or whole organisation undertaking the 
Self-Assessment a full submission document. Using a team of trained assessors an internal 
process is then established. For a business the assessors could originate from another division 
or subsidiary of the company. If the whole organisation is involved some external assessors 
could be used. 

The following steps would be included in a typical process: 

• The management team of the business unit in question agree to undertake a Self
Assessment using the written report approach. 

• A project manager is appointed to manage the complete process including the role of the 
report architect. 

• Members of the management team take responsibility for one or more specific criteria and 
appropriate personnel are identified to be members of a report writing team. 

• The report writing team undergo training. 
• The report writing team gather data and compile sections of the report. 
• The report architect compiles the final version. 
• The report writers give a representation to the senior manager. 
• The senior manager accepts the report as a fair representation of the business unit. 
• Copies of the report are sent to the individuals on the assessor team. 
• The assessors individually identify the strengths, areas for improvement and score the 

report. 
• The assessors, led by the senior assessor, reach consensus and produce a feedback report, 

including resolution of ,,site visit" issues, which is achieved by contacting the project 
manager for clarification. 

• The assessors give a presentation to the management team of the business unit being 
assessed. 

• The management team prioritise the strengths and areas for improvement. 
• The management team agree ownership and action plans. 
• The management team monitor action plans regularly during the 12 month period between 

Self-Assessments. The process is repeated annually to ensure continuous improvement. 

88.2 Pro Forma Approach 
One way ofreducing the amount of work in undertaking and documenting the Self
Assessment is to create a set of pro formas, for example, one page for each of the criterion 
parts, making 33 in total. The description of the criterion part would be printed at the top of 
the page with areas to address beneath it. The rest of the page would be sub-divided into 
sections for strengths, areas for improvement and evidence. 
The Self-Assessment document could be prepared by individuals or teams from within the 
organisation and scored by trained assessors. Often provision will be made for checking the 
results of Self-Assessment by teams external to the organisation. 
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A well-constructed set of proformas is particularly suited to address the Enablers criteria. For 
larger organisations comprising several business units, the pro formas from the various units 
can be collated and the common strengths and areas for improvement identified. 
From this, current strategy can be reviewed and organisation-wide improvement plans can be 
developed. 
As with other approaches the process should be repeated at appropriate intervals for 
continuous improvement. 

88.3 Matrix Chart Approach 
This involves the creation of a company specific achievement matrix within the framework of 
The European Model for Total Quality Management. It typically consists of a series of 
statements of achievements against a number of points on a scale 0-10 or similar. At the top 
of each column the 9 criteria are printed and at the beginning of each row the numbers from 
0-10. The matrix includes now the statements of achievements referring at one hand to the 
particular criterion and a level from 0-10 of improvement on the other. 
Although every organisation is different and may face different issues these matrix diagrams 
can help in understanding the criteria in a more practical way and offer teams a means to 
assess their progress quickly and simply. 
The matrix chart approach can be used at any level within the organisation, either by the 
management team or by a representative cross-section of the people from the business unit 
undergoing the Self-Assessment. 
The matrix chart forms part of a four step workshop approach which helps management teams 
to become involved and take ownership of the planning and implementation of continuous 
improvement within their unit. 

The four steps in the process are: 

The Briefing: 
process-expectations. 

A briefing is held to introduce team members to the matrix and clarify 

Individual Rating: At the briefing each team member receives a copy of the Business 
Improvement Matrix, included in a workbook, in which they mark their 
own rating of the unit being assessed by colour coding the matrix. 

Consensus Meeting: Approximately one week later, the team meets for a full day consensus 
workshop assisted by a trained facilitator. Although the facilitator is a 
fully trained assessor, her/his role is not to decide the rating, but to use 
questioning techniques and facilitation skills to help the team agree on 
their rating of the unit. 

Action Planning: The final step is the action planning meeting in which the assessment 
team use their consensus rating and discussion notes as a basis for 
producing and implementing an action plan for improvement. 

It will be beneficial to repeat the workshop every 6 to 12 months to serve as an input to a 
continuous progress-review. 

88.4 Workshop Approach 
In this approach the management team is responsible for gathering the data and presenting to 
peers the evidence gathered at a workshop. This provides the start point for the management 
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team to reach consensus. Experience has shown that two people, fully trained as assessors, are 
required to facilitate the process and ideally one of the assessors should be from that part of 
the organisation being assessed and the other from another part of the organisation. 
The five components of the process are: 

Training: 

Data gathering: 

Scoring workshop: 

Prior to the training day for the management team the reading of 
an E.F.Q.M. case study is necessary. During the training day all 
team members are given an overview of The European Quality 
Award criteria and scoring system. Then they work through the 
case study pre-work. Later they experience a brief simulation of 
the scoring workshop which enables them to agree the issues to 
be addressed that will ensure an effective workshop event to be 
held approximately 4-6 weeks later. 

This can be one of the early learning opportunities for the 
management team. Sufficient time needs to be allowed. 

One of the members of the management team leads the 
presentation of a particular criterion part. Gathered information 
is presented in form of strengths and areas for improvement and 
is discussed and agreed on after a check with the rest of the team 
if anything has been missed out. The team members score 
individually and share these. The consensus is gained. A 
sequence of all 33 criterion parts is necessary. 

Agreeing improvement actions: A further date should be set by the team at which action 
plans will be agreed. Individual members will take ownership of 
specific areas related to outputs from the Self-Assessment 
workshop and develop a set of proposals to be presented at the 
subsequent action planning workshop. 

Reviewing progress: It is vital to ensure that reviewing progress against action plans 
is part of the normal 
business review process of the organisation and not a separate 
activity. 

It will be in the final two stages that the facilitators will need to call upon their assessor 
training and experience to challenge the management team. Also this process should be 
repeated. 

B8.5 Peer Involvement approach 
This approach has many similarities to the award simulation approach but allows the Business 
Unit undertaking the Self-Assessment complete freedom in putting together its ,,submission", 
which may at one extreme be a set of existing documents, reports, graphs, etc. And at the 
other extreme something very close to a genuine award application document. 
It combines extensive involvement from within the Unit with a contribution from trained 
assessors drawn from managers external to the Unit. Their role is to help the Unit see itself 
objectively, not arbitrarily to judge, nor to advise or consult. 
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The combination of Business Unit involvement and a structured site visit can lead to a very 
high degree of accuracy in scores and feedback, a high level of commitment from the 
Business Units and a high level of cross-functional learning for the assessors. 

Initiation and Unit executive team workshop (Review Request, Scheduling, Team 
selection & Process overview, Initial Self-score, Unit Planning) 
When a Business Unit indicates that they wish to undertake a Self-Assessment, an Executive 
Workshop is held with the executive team. This familiarises them with the process, 
establishes roles and responsibilities and provides an initial indication of performance against 
the model. 

Unit data collection (Existing Unit's data, Random questionnaires) 
This may be simple in the case of using existing documents and information or it may take the 
form of an extensive effort within the Business Unit to collect data and produce a formal 
award style submission document. Randomly selected people in the Unit may fill out a 
questionnaire. 

Review planning meeting (Assessors meeting for: Review of data, Identification of 
issues, Assignments of responsibilities) 
The trained assessors who meet produce their assessment plan shortly before the scheduled 
Unit visit. 

Site visit data collection (Executive team interviews, Management team interviews, 
Frontline discussion groups) 
Then the Unit visit is carried out by the assessor team. First they meet with the executive team 
to gain an overall understanding of the major policies, strategies and approaches and key 
results for the Unit. Then they meet with small groups of senior and middle management to 
explore the programmes and processes in place to support the overall approaches. At last they 
run facilitated discussion groups with randomly invited groups of staff to gain their perspec
tive of the Business Unit. 
The result is a ,,data Picture" of the Unit drawn from all parts of the organisation and 
expressed in terms of information that is categorised as either a positive or negative indicator. 
A major strength of this approach is that the Business Unit can be viewed from different 
perspectives and all parts of the Unit have the opportunity to participate. 

Scoring and consensus (Individual analysis & scoring, Consensus process, Feedback 
report) 
Now the assessors are individually assessing the Data Picture against the European Model for 
Total Quality Management. On the final day the assessor team meets and goes through a 
consensus process to agree a team view on the strengths, areas for improvement and scores 
for the Business unit. 

Feedback of results (Discussion & clarification of results with Executive team) 
A report is completed, that contains the above mentioned results. Shortly after the Unit visit, 
the assessor team meet with the Business Unit's executive team to discuss it. 

Action planning (Business Unit planning: Short term action plans, Incorporation into 
business planning process) 
As the final stage the Business Unit is converting the feedback report into actions and 
subsequent improvements within the Business Unit. 
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This process should be periodically carried out too, allowing sufficient time for significant 
improvements to have been made. Also in this process commitment is needed from the top of 
the organisation for maximum benefit and this achieved through the assessors being senior 
line managers from different areas of the company. 

B8.6 Questionnaire Approach 
Some organisations use simple yes/no questionnaires, divided into the nine sections belonging 
to the criteria, as a method for widespread data gathering in support of more elaborate Self
Assessment processes such as the workshop approach. 
Other organisations use more sophisticated questionnaires as the prime method for analysing 
strengths and areas for improvement, and establishing the basis for the business improvement 
plan. In these questionnaires, multiple choice answers are required, indicating how much a 
statement comes true. Such a questionnaire is already developed by EFQM, which covers all 
aspects of The European Model for Total Quality Management. 

BB. 7 Advantages and Disadvantages of the different approaches 
Now respective advantages and disadvantages of each approach are presented based on views 
expressed to EFQM by organisations practising Self-Assessment. 

Advantages Disadvantages 
Award • one of the most accurate scoring • most time consuming and resource 
Simulation profiles intensive approach 
Approach 

• very comprehensive • can be seen as an exercise in 
creative writing 

• produces a list of strengths and areas • too ambitious as a first attempt at 
for improvement Self-Assessment 

• the writing-down provides a • less involved management team 
powerful and concise way of because of delegating work 
reflecting the culture and 
performance; it is an important 
reference, because it is written and 
can be given away 

• accurate and consistent subsequent 
reports are easy to complete 

• opportunity for involvement and 
communication during the data 
gathering process 

• can include checking of deployment 
issues and a detailed explanation of 
comments through the site-visit and 
a presentation 

• easy comparison of processes and 
results; identification of ,,good 
practice"-examples 

Pro Forma • scoring profiles lie closer to the I . • the collection of pro formas do not 
Approach approach than, for instance, the 3. tell the organisation's full story, just 

approach a summary 
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Advanta2es Disadvantages 

• allows to document the evidence 

• see third advantage in the first 
approach 

Matrix Chart • means for teams to assess their • no ,,Award Standard" Self-
Approach progress quickly & easily; progress Assessment; no lists of strengths & 

can be readily displayed; clear areas for improvement are produced 
demonstration of gaps possible; 
indication of what do to next 

• simple to use • scoring can be difficult 

• good for facilitating team • no comparison against European 
discussions and team buildings Quality Award applicants 

• involving management team in • not necessarily a direct linkage 
developing the matrix chart can be between steps in the matrix chart & 
powerful: it forces them to discuss, the criterion part of the model 
reach consensus & articulate their 
collective vision, and the steps 
towards achieving it in all 9 criteria 
areas 

• practical way of criteria-
understanding 

• everyone in the organisation can be 
involved 

Workshop • best way to get management team to • less robust & rigorous than the first 
Approach understand model & get their approach 

commitment to it 

• current view of the organisation's • can be a high risk approach; needs 
state is build by discussion & excellent preparation & facilitation 
agreement on strengths and areas for to ensure the senior management 
improvement by management team; team are fully prepared & 
this leads to ownership by comfortable with the process; 
management team of the outcomes ground rules for behaviour during 
and facilitates their subsequent workshop should be agreed & 
prioritisation & agreement to action understood beforehand 
plans 

• team building opportunity for the • scope for unrealistic scoring 
team 

• list of strengths and areas for • evidence of the deployment of 
improvement is produced, which vanous company processes can 
will drive improvement actions difficult to assess; this can lead to 

concerns as to the true relevance of 
the list of strengths and areas for 
improvement 

Peer • less prescriptive than 1st approach; • can require more resource than some 
Involvement the Business Unit undergoing Self- of the other approaches 
Approach Assessment does not have to 

produce a full report; ,,submission" 
can be in any suitable form 

• not only involvement of people • degree to which business units 
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Advantages Disadvantages 
within the Business Unit but also would volunteer for exercise & be 
their colleagues from other parts of prepared to share may limit value of 
the organisation possible; leads to exercise 
high degree of cross functional 
learning for assessors & 
organisation 

• comprehensive list of strengths and 
areas for improvement for driving 
improvement actions 

Questionnaire • excellent for gathering information • possible a low return of 
Approach on the perceptions of people within questionnaires because of excessive 

an organisation use in an organisation; what 
response rate is a valid return? 

• simple to use • no list of strengths & areas for 
improvement 

• can readily involve many people • Questionnaires tell what people 
within the organisation think, not why they think it 

• easy computing & understanding of • no comparison with scoring profiles 
numerical results of European Quality Award 

applicants 

• enables organisation to receive • wide circulation can raise 
feedback, which can be segmented expectations amongst the people; 
by function & level use of this approach will need 

careful positioning 

• can be used to facilitate group • accuracy depends upon quality of 
discussions between teams on asked questions 
opportunities for improvement 
within their unit 

• can be used in parallel with • not everyone in the organisation 
workshop approach to provide a may understand the meaning of 
more balanced view of deployment questions 
for management team 

• easy presentation of outcomes 

• questions can be customised 

• good introduction to Self-
Assessment 
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Bijlage 9 Het ENAPS-ESP 
In deze bijlage wordt het ESP in detail uitgelegd aan de hand van het ENAPS-ESP. (Deze 
bijlage is overgenomen uit "European Benchmarking and Performance Measurement"; [lit. 
9.]) 

1. external orientation -

2. 
.. "'Introduction '. .. 

l 3. orienting interviews . ,, 
4. analyse ·• 

• 

5. feedback sessioli 
. ~.. ~ 

,- - - - - - - - - - - - - ------------, 
I 
I 

: 8. completion · '• . .. " I ,...._ ______ __, 

I 

Figuur 18 Het EFQM-ESP 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

The Eight-Step-Plan for benchmarking
projects by an external consultant 
In the following part eight steps will be described, 
narrowed down for the use in the demonstrator 
benchmarking projects. In this method of approach for 
the demonstrator-projects emphasis is put on the 
orientation. When the orientation would be neglected 
misunderstandings and obscurities will occur, that 
could have been avoided. Also time that seems to be 
lost in doing the exploration will be caught up, 
because one has more knowledge on the process (and 
more support within the organisation) . 

Step 1: External orientation 
preliminary study about the company and the branch 

A lot of problems in companies have an external cause 
( change in demand & supply, technological 
development, change of laws). Benchmarking shows 
what is possible under similar circumstances. Before 
starting a benchmark project however it's good to 
have an insight of the market and the market position 
of the company where the consultant will be working. 
Doing an exploration of the company and the branch 
one can use information in the company itself, but also 
external references should be checked. 
Questions that should be answered are: 
• What are the most important developments in the 
branch; 
• What is the market position of the company; 

• What are the recent business developments. 

Step 2: Introduction/ Exploratory Interview 
check for a successful basis for the project 

In this phase the first appointments will be made and the contractor will be introduced to the 
steps in the workplan for the benchmarking project. 
Questions that should be answered with regard to the 'demonstrator' -projects are: 
• Who will be mostly involved (in the field of research & development and order fulfilment)? 

Pagina 82 



Prestaties en Kwaliteit 

• Who will act as contractor? 
• How will the consultant (and his project) be introduced to the organisation (in the 
management-meeting, announcement in the personnel newsletter)? 
• What future appointments are made? (Visit the factory, appointments for the orienting 
interviews) 

• Retrieved documents (organisational chart, lay-out factory, annual report) 

Step 3: Orienting interviews 

gain of (internal) data and insights 
One of the first tasks for the external consultant will be to have interviews with people 
involved or connected to the benchmarking-project. The goal of these conversations is to find 
out some important data en to gain insights in: 
• the company's primary processes; 
• de opinions of the people involved; 
• de business culture; 
• available research-data; 
• commitment & support ( of personnel and management) . 

This data can be collected in five to ten interviews, which will be exploring and inventory. 
The orienting interviews are means to the consultant to introduce himself to the organisational 
members (who probably will be members of the benchmark team). Also they will be used to 
collect data about the organisation, the processes and about the cultural aspects. 

Step 4: Analysis 

order and interpret the gained information 
In this phase the information that is gained thusfar will be ordered an interpreted to make final 
agreements on the project. 
The following subjects must be clear after the analysis: 
• what process( es) should be selected for the benchmarking; 
• who should be a member of the benchmark team; 
• what specific problems should be solved in the next session to assure a successful project. 

This are actually the first two tasks in the 'planning-step' of the benchmarkwheel. The 
analysis is a step the consultant should do for himself to prepare himself for the next step, a 
session with all the people involved. In that session the actual agreements and appointments 
for the project will be made. 

Step 5: Feedback Session and Contracting 
agreement on the workplan 

Now we'll get to the actual benchmarkingsteps. All the people involved in the benchmarking
project must be present in this session. Consensus should be gained about the method of 
approach (the ENAPS-Benchmarkwheel). 
If not already done, the proper processes and indicators must be selected. A definitive 
benchmarking team should be constructed and appointments made about the execution. 
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Step 6: Workplanning and projectorganisation 
detailed workplan = the ENAPS-benchmarkwheel 

This is the last step in the 'Orientation phase'. The benchmarking-steps must now be planned 
in an ( detailed) projectplanning, which will include responsibilities and a timephase. This can 
be done by using for example a GANNT-chart. Also some clear agreements must be made 
about conferences/meetings and reporting. 

Step 7: The EFQM-wheel 
searching for performance-gaps, possibilities for improvement and the actual improvement 

The next step will be to follow the benchmarkwheel in finding performance gaps, possibilities 
for improvement and the implementation of the actual improvement. The final step will be to 
construct a report. 
The global steps in the benchmarkwheel are: 
Plan • Categorise/Classify the organisation in the ENAPS Business Model 

• Document the (actual) process(es) 
• Measure the performance of that process(es) 

Find • Put ratio's from the measurements in the database 
• Make relevant queries in the database 
• Retrieve information from the database 

Collect • Understand and document the 'best practice' in the field 
Analyse • Identify gaps in performance and the root causes for the gaps 

• Identify possibilities and needs for performance 
Improve • Plan the implementation of improvements 

• Implement improvements and monitor the implementation progress 

The benchmarking process is a cycle. After improving the process the performance again is 
measured (and maybe again an improvement is necessary). 
The last thing a consultant has to do ( and this will be even more important for the 
demonstrator-projects) is writing his report: 

Step 8: Completion 
writing the final report and having concluding conversations 

To end the project in a proper way, some activities have to be done: 
• writing the final report; 
• having concluding conversations; 
• evaluate the assignment and perhaps adjust the method. 
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Bijlage 10 Enquete Stork Electronics 
Bij Stork Electronics is na afsluiting van het project door 6 leden van het RT en MT 
onderstaande enquete ingevuld. 

Slecht Matil[ Voldoende Goed 

De adviseur van IPL-TNO b.v. 

1. De wijze waarop de adviseur 
omging met uw vragen en problemen xx xxxx 

2. De uitdrukkingsvaardigheid 
van de adviseur 
a. mondeling (incl. presentaties) X xxxxx 
b. Schriftelijk X X xxxx 

3. De omgang van de adviseur met 
(leden van) uw organisatie xxxxxx 

4. Het inlevingsvermogen van de 
adviseur in de 
a. Problemen xx xxxx 
b. werkwijze en cultuur 

van uw organisatie XXX XXX 
5. De vaardigheid van de adviseur in X X xx 

coachen 
6. De doelgerichtheid van de adviseur X XXX 

Het proiectresultaat 

7. De tussentijdse informatie over de 
projectvoortgang en de resultaten XXX xx 

8. De bruikbaarheid van het advies met X xxxx 
betrekking tot de ENAPS benchmark 
scan. 

9. De bruikbaarheid van het advies met xx XXX 
betrekking tot de INK-audit 

10. De acceptatie van het advies door 

uw organisatie X xx 
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Extra 
11 . Kunt u aangeven in hoeverre de doelstellingen van het project zijn behaald? 

1. Consensus in het MT bereiken over de positie van het bedrijf. 
2. Kennisoverdracht en bewustwording van TQM (bv. prestatie-indicatoren 

definieren voor resultaatgebieden) via de INK-audit? 
3. Kennisoverdracht en bewustwording van standaard prestatie-indicatoren en 

benchmarking d.m.v. de ENAPS-benchmark scan. 
4. Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de INK-audit en de ENAPS

benchmark scan? 
• Het bewustwordings proces is zeer waardevol 
• Doe/en Stork Electronics zijn gerealiseerd. Met name de bewustwording tav. prestatiemeting is een goede 

zaak. Met de conclusies en aanbevelingen zal Stork Electronics rekening houden. 
• bij 2: er was al veel aanweizg, de extra zienswijze is goed) . 

bij 3: Heel goed, hierdoor zijn de Pl 's extra belicht. 
Bij 4: Goed, lag voor de hand. 

12. Hoe vond u de begeleiding van de adviseur tijdens de sessies? Betrek onder andere de 
volgende vragen: 

1. Was de adviseur te prominent of te veel op de achtergrond aanwezig tijdens de 
INK-audit sessies? 

2. Had de adviseur voldoende of onvoldoende kennis van de modellen? 
3. Droeg de adviseur de stof van de INK-audit goed over? 
4. Wat was de toegevoegde waarde van de adviseur bij de INK-sessies? 

• De begeleiding was prima, de afstudeerdre gaf ruimte voor discussie, gaf op tijd aan dat we van het 
onderwerp afdwaalden, hielp ons bij de uitleg van de theorie: prima gids. 

• Tijdens het gehele proj ect was de sf eer ontspannen doch zakelijk. Beide patrtijen hebben naar mijn mening 
veel van elkaar geleerd door de openheid en de aanwezigheid over de stof 

• Planning en organisatie van de opdracht was goed; omgan met !eden van Stork Electronics was goed c.q. 
correct, groeipotentieel bij de student nadrukkelijk aanwezig. 

• Bij discussie over de structuur van het EFQM-model liet de afs tudeerder zich te snel overtuigen, hij had het 
model beter kunnen verdedigen. 

13. Algemeen oordeel, toelichting, aanvulling of suggesties: 
• Zeer nuttig om eens een spiegel voor gehouden te warden en nuttig om te zien hoe de !eden discussieren 

over de verschillen van mening. 
• Goed afstudeerproject, waarin de afstudeerder veel practische ervaring heeft opgedaan. 
• De afstudeerder heeft het goed gedaan, zowel in het Leiden van de discussies als het verwoorden ervan. 
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Prestaties en Kwaliteit 

Bijlage 11 Feedbackrapporten (vertrouwelijk) 
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