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de gezelligheid van 'die lui onder de rivieren' te creeren in het centrum van ' t land . Zowel 
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Coen Derkx 
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Abstract 

This report describes a study in the field of quality management of a production process of 

prefabricated concrete elements . In the study the present situation is drawn using a speci

ally developed evaluation method consisting of a quality costs analysis and a review of the 

present quality system . The results of the analysis and the review formed the basis of a set 

of improvement proposals. This set is the starting point for a quality improvement program 

of which the implementation is described in a quality plan. 
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Summary 

The research project at Strukton Prefab Beton bv: 

'The Understanding 

Quality is free . It 's not a gift, but it is free. What costs money are the unquality things: 

all the actions that involve not doing jobs right the first time. 

Quality is not only free, it is an honest-to-everything profit maker. Every penny you 

don 't spend on doing things wrong, over, or instead becomes half a penny right on the 

bottom line. In these days of "who knows what is going to happen to our business 

tomorrow" there aren't many ways left to make a profit improvement. If you concentrate 

on making quality certain, you can probably increase your profit by an amount equal to 

5 to 10 percent of your sales. That is a lot of money for free . ' 

Philip B. Crosby 

'Quality evaluation as a starting point for improvement' 

This report is the result of a graduation project for the study of Industrial Engineering and 

Management Science at the Eindhoven University of Technology. It describes the results of 

a project in the field of quality management, done between March 1994 and December 

1994. The project was carried out at Strukton Prefab Seton bv in Maarssen, the Nether

lands . 

Strukton Prefab Seton is a producer of prefabricated concrete elements applied in infra

structural constructions like railway stations, railways, fly-overs, noise barriers etc. 

Strukton Prefab Seton wants to set up a quality system which copes with the requirements 

of the ISO 9001 standard, incited by market demands and the wish to realise a more 

efficient production process by drawing attention to quality improvement. 

The implementation of a quality system in practice means following a development 

program. Before such a program can be set up, first the present and the desired situation 

have to be described. The difference between these two situations determinate the steps to 

be taken for the development program. 

The desired situation is a situation in which the production process is supported by a 

functioning quality system. Describing the present situation is difficult because there is not 

much known about activities on quality management in the company. 
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In the first stage of the research project the present situation is described, using a specially 

developed evaluation method to evaluate the quality management function. This quality 

evaluation method exist of: 

a test on the quality view by customers and management; 

a review of the present quality system and a description of the desired quality system; 

a quality costs analysis. 

The results of the test, review and analysis are summed up in topics for improvement. 

These topics of improvement are the starting points of a continuous quality improvement 

program . In the second stage of the research project this program, part of a complete 

quality plan, is described aiming at the realisation of a quality system according to the ISO 

9001 standard will be achieved by the end of 1995. 

First stage 

Customer view on quality 

Quality is defined as conformance to customer requirements. The customer determines the 

quality performance by evaluating the following aspects: 

price; 

know-how; 

time of delivery; 

product quality. 

The judgement by customers of Strukton Prefab Beton is negative on the aspects of price 

and time of delivery. Product quality is judged positive and know-how is judged average. 

The overall judgement is negative due to the price and time of delivery performance. 

Management view on quality 

The view of the management of Strukton Prefab Beton on quality is determined by using 

the 'Maturity Grid' and using 'Q-Audit'. 

The Maturity Grid is an aid to test the opinion of individual members of the management. 

Every member has to fill in the grid by judging different aspects of quality management on 

their level of performance. 

The second method used is 0-audit. This is a questionnaire which contains questions on the 

quality to be answered by every department in the production process. The given answers 

result in a judgement per department of the quality performance. 

The Maturtiy Grid and the 0-Audit questionnaire were filled in by the president, the head of 

production, the quality controller and an external member of the company. 
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The results of the test on quality view by customers and management; 

Looking at the answers given, it can be said that not every member in the organisation has 

the same thoughts on quality performance and quality improvement in the near future. 

There is no conformance on the quality topic by the different members of the company. 

Both horizontally and vertically, there is bad communication within the organisation. The 

commitment to produce quality is not equally present with everyone, partially due to not 

being familiar with the aspects that determine quality, like definitions and requirements. The 

members of the organisation detect a lack of knowledge to solve the problems. 

Quality system review 

The present quality system that is operation in the production process is compared with the 

requirements on the desired quality system. Based upon this comparison, a judgement on 

the formally embodied quality system is passed. It assesses all the documents that are used 

to control the production process. The review is an investigation into the present elements 

The goal is to find shortcomings in the quality system. 

The review is made by comparing the quality system with the requirements stated in the 

ISO 9001 standard. This standard describes the functional and organisational requirements 

a company has to meet in contract situations between supplier and customer. The standard 

provides a description of the documents a quality system consists of. The main features 

are: 

the quality policy: agreements on the strategy to follow; 

functional descriptions: agreements on the organisational struture; 

procedures: agreements related to control dependencies between departments; 

instructions and control plans: agreements related to the production proces. 

To check the presence of the documents, a questionnaire is made based on the require

ments in the ISO 9001-standard. 

The result of the quality system review: 

There is a substantial difference between the desired quality system and the present quality 

system. Only the organisational and functional descriptions are put on paper. There does 

exist a formulated quality policy, however, this policy document does not meet the ISO 

requirements. Procedures, instructions and control plans are as good as absent. 

In conclusion it can be said that the approach of filling in the gaps of the present quality 

system to get the desired system is not the right one. A green field approach has to be 

addopted to put a complete formal quality system on paper. 
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Quality costs analysis 

Part of the company costs to introduce a product into a market are being made to achieve 

certain quality goals . These costs are both the result of activities to reach and guarantee 

the quality goals, as well as the result of insufficient control of the production process. 

They are generally known as quality costs. 

Quality costs can be defined as the costs related to prevent, appraise and correct 

deviations of product quality. They can therefore be categorised as prevention, appraisal, 

and failure costs: 

prevention costs: the costs of all activities designed to prevent poor quality in products; 

appraisal costs: the costs associated with measuring, evaluating, or auditing products 

to assure conformance; 

failure costs: the costs resulting from products not conforming to requirements, to be 

divided into : 

internal failure costs: the costs occuring prior to delivery of the product to the 

customer; 

external failure costs : the costs occuring after delivering of the product to the 

customer. 

The goal of quality costs measurement is: 

quality costs measurement focuses attention on areas of high expenditure; 

quality costs measurement identifies potential cost-reduction opportunities, and is a 

guidance for quality-related activities to be expressed in the langauge of management; 

defining quality costs helps to emphasize the importance of product quality to corporate 

'health' and will help to influence employee behaviour an attitudes at all levels in the 

organisation. 

The need to pay attention to quality costs is emphasised by the classic model of optimum 

quality costs . The model distinguishes the four categories of quality costs. Certain relations 

between the categories are assumed. This classic model is depicted in figure A. 

Assumptions in the model are: 

only management decisions affect the quality costs; 

if quality costs decrease, company costs will decrease also, assuming a constant level 

of remaining company costs; 

reduction of quality costs is a structural necessity to survive on a long term basis. 

Extremeties of the model are: 

the combination of no prevention and very high failure costs: the proven reality that 

poor quality is uneconomical; 

prevention and appraisal costs are rising asymptotically as defect-free levels are 

achieved: the assumption that perfect quality is also uneconomical. 
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total quality costs 

failure costs 

costs 

appraisal costs 

prevention co~ 

quality performance 'perfect' 

fig. A classic model of optimum quality costs 

The essence of the classic model is that if the organization quality program is geared to 

defect prevention and continious improvement, defects and their resulting costs are being 

minimized. 

The classic model is contradicted by the Zero-Defects approach and the corresponding new 

model. According to this model, quality costs do not necessarily reach an infinite level 

when perfection is being achieved. By taking small steps in the improvement process the 

level of perfection can be achieved economically, as depicted in figure B. 

total quality costs 

failure costs 

prevention and 
appraisal costs 

quality performance 

fig . B new model Zero Defects approach 

I 
costs 

'perfect' 
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The contribution to the production process has to be determined for every department in 

order to determine the total quality costs. The departments being investigated in the deter

mination of the quality costs are: 

sales ; 

engineering ; 

purchasing ; 

quality assurance; 

logistics; 

production. 

To determine total quality costs, information has to be gathered . The quality costs have 

four different forms : 

human capacity : 

machine capacity : 

materials: 

money: 

time * rate; 

stagnation and underutilization due to quality problems; 

inefficent use and waste ; 

claims , insurance and compensations . 

Information concerning the quality costs is gathered by : 

interviews; 

measuring production activities; 

inquiring financial data. 

The gathered information is presented in quality costs data spreadsheets which are 

analyzed . The goal of the quality costs analysis is: 

to determine and verify current opportunities for improvement; 

to establish improvement targets; 

to form a basis for external comparison. 

The measuring rods used for analysis are company-dependent. Strukton Prefab ;::.eton uses 

specially developed measuring rods for comparison which have a known relation with pro

duction numbers. Measuring rods are: 

percentage of turnover; 

percentage of profit; 

percentage of total quality costs . 

Comparisons are made at different levels : 

the company-level ; 

the department-level ; 

the category-level. 

These comparisons are presented in spreadsheets and histograms, as in figures C, D and E . 
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Results of the quality cost analysis: 
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The quality costs exceed to 19% of the turnover. Internal detected product failu res cause 

about 20% of total quality costs. The total costs resulting from not conforming to require

ments, the failure costs, exceed to 55% of the turnover. This is 11 % of profit. 
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Second stage 

Quality plan 

The conclusions from the test on the quality perception, the review of the quality system 

and the quality costs analysis are the starting points of a quality improvement program. 

This program for continuous improvement is based on the verbs : to certify, to improve and 

to motivate. 

An important step in the program is the realisation of a quality system according to the ISO 

9001 standard by the end of 1995. To reach this goal and to start with continuous 

improvement, a plan is set up. 

The quality plan exists of the following steps and corresponding activities: 

preparation: form a coordination team, formulate policy, plan, budget costs, prepare 

information material; 

introduction: carry on information campaign and start-up meetings; 

realisation : formulate department policy, start up the improvement team, start up the 

procedure team, make order-processing procedure, train control-team , start up the 

product team and make instructions and control plans, complete the procedures; 

rounding off: complete the documents, give instructions, organizing an informative 

meeting, organ izing an quality promotion day, evaluating the quality improvement pro

cess ; 

controlling: execute an internal audit, correcting the deficiencies; 

certifying: execute the audit; 

maintaining: delegating the quality tasks. 

In the plan, the program is completed with organisational aspects, communication, 

education and a time schedule. 

During the program the quality evaluation method can be used to monitor the progress in 

quality improvement. 
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H 1 lnleiding 

'Een certificaat is het rijbewijs; maar de echte rijvaardigheid onder a/le omstandighe

den moet nag komen ' 

L. Kerklaan 

De essentie van kwaliteitszorg is het maken van afspraken en het vervolgens nakomen van 

deze afspraken. De toenemende populariteit van de NEN-IS0 9000-serie leidt echter menige 

ondernemer af van de essentie van kwaliteitszorg . Het behalen van een kwaliteitssysteem

certificaat is een doel op zich geworden. 

In het verleden is ook bij Strukton Prefab Seton de keuze gemaakt voor het behalen van een 

kwaliteitssysteemcertificaat. Dit besluit tot certificatie was het gevolg van druk vanuit de 

markt. Het behalen van het certificaat dreigde, ook hier, een doel op zich te worden. 

Na een wisseling in de leiding van Strukton Prefab Seton is men een andere weg ingesla

gen. Kwaliteitszorg werd gezien als middel voor een meer efficiente bedrijfsvoering cq. 

beheersing. De keuze werd gemaakt voor daadwerkelijk verbetering van de kwaliteit door te 

komen tot continue verbetering. De druk vanuit de markt om een certificaat te behalen bleef 

echter bestaan. Er moest een manier gevonden worden waarmee Strukton Prefab Seton op 

weg kon gaan naar continue verbetering, waarbij het tevens mogelijk is op korte termijn een 

kwaliteitssysteemcertificaat te behalen . 

Hiervoor moet een stappenplan voor kwaliteitsverbetering worden opgesteld. De inhoud van 

de stappen wordt bepaald door het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste 

situatie op kwaliteitsgebied. In het afstudeer-onderzoek wordt de huidige situatie op 

kwaliteitsgebied geevalueerd. Dit wordt gedaan door middel van een kwaliteitskostenonder

zoek, waarmee knelpunten in het voortbrengingsproces ge'identificeerd worden. Tevens 

wordt een vergelijking van het huidige kwaliteitssysteem met de NEN-IS0 9001 norm 

gemaakt, om hiaten in het kwaliteitssysteem te ontdekken . Deze knelpunten en hiaten 

vormen de uitgangspunten van het kwaliteitsplan. 

Dit rapport is een weergave van dat afstudeer-onderzoek. Daarin wordt in hoofdstuk 2 de 

aanpak van het afstudeer-onderzoek in detail beschreven. In hoofdstuk 3 volgt een 

beschrijving van Strukton Prefab Seton en de groep waarvan zij deel uitmaakt. In hoofdstuk 

4 wordt een orientatie uitgevoerd naar kwaliteit, welke resulteert in de uitgangspunten voor 

het onderzoek. Als startpunt van het onderzoek wordt allereerst, in hoofdstuk 5, de 

beoordeling van de klant van de huidige kwaliteit bepaald, en het inzicht van het manage

ment in de kwaliteitszorg geevalueerd . Daarna wordt in hoofdstuk 6 het eerste deel van de 

evaluatie, de kwaliteitssysteembeoordeling, uitgevoerd. Het tweede deel van de evaluatie 

start, in hoofdstuk 7, met een uitgebreide beschrijving van het beg rip kwaliteitskosten, 

gevolgd door de analyse hiervan in hoofdstuk 8 . In hoofdstuk 9 wordt dan het kwaliteits

plan opgesteld dat gefundeerd is op verbeteren, certificeren en motiveren. Afgesloten wordt 

met de conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 10 en een reflexie op het afstudeer-onder

zoek in hoofdstuk 11 . 



H2 Opdrachtformulering en werkwijze 

'Ieder veranderingsproces in een organisatie begint met het onderkennen van een 

probleem ' 

ing. A. de Heer 

In dit hoofdstuk wordt de aan/eiding van het onderzoek beschreven waaruit vervolgens het 

probleem gedefinieerd ·.11ordt. Daarna wordt de opdracht geformuleerd en wordt de werkwij

ze van het afstudeeronderzoek beschreven. 

2.1 Aanleiding onderzoek 

Strukton Prefab Seton bv wil naar een kwaliteitssysteem toe dat aantoonbaar voldoet aan 

de voorwaarden gesteld in de NEN-IS0 9001-norm en dus certificeerbaar is . Hiertoe is zij 

aangezet door eisen vanuit de markt en de wens van een meer efficiente bedrijfsvoering cq . 

procesbeheersing met als middel kwaliteitszorg. 

Het invoeren van een kwaliteitssysteem dat moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de 

NEN-IS0 9001-norm betekent in de praktijk dat een onderneming een veranderingsproces 

moet doorlopen [De Heer, 1991 l. Voorafgaand aan een veranderingsproces moet eerst 

duidelijk warden bepaald 'waar men staat' ; de huidige situatie en 'waar men naar toe wil'; 

de gewenste situatie. 

De gewenste situatie is een situatie waarin Strukton Prefab Seton beschikt over een 

functionerend kwaliteitssysteem. Dat is een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd kan 

warden, en waarmee efficient voortbrengen van produkten wordt gerealiseerd en wat 

tevens dient als basis voor verhoging van de efficiency en verdere verlaging van de kosten . 

Het kwaliteitssysteem zal een tussenstation moeten zijn op weg naar integrale kwaliteits

zorg. 

De huidige situatie is moeilijker aan te geven . De 'prestatie' op kwaliteitsgebied is namelijk 

onbekend. Wei beschikt Strukton Prefab Seton bv over het NEN-IS0 9003-certificaat, een 

omgebouwd produktcertificaat. Dit zegt echter niets over het systeem. 

Doordat het startpunt van de veranderingsproces onbekend is, kan ook de weg naar de 

gewenste situatie niet beschreven warden . 

2.2 Probleemstelling 

Vanuit de aanleiding van het onderzoek wordt het probleem gedestilleerd; de huidige situatie 

met betrekking tot de kwaliteitszorg is onbekend, waardoor het niet mogelijk is om te 

starten met kwaliteitsverbetering. Vanuit dit probleem kan de probleemstelling warden 
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gedefinieerd. Deze probleemstelling heeft een tweeledige opbouw. Het eerste deel is de 

basis voor het tweede deel. 

De formulering is als volgt: 

Wat is de huidige situatie met betrekking tot de kwaliteitszorg bij Strukton Prefab 

Beton? 

Hoe moet de weg warden doorlopen naar het behalen van een certificaat als tussensta

tion voor een uiteindelijke organisatie van continue verbetering? 

Allereerst moet dus inzicht warden verkregen in de 'is-toestand ' van de kwaliteitszorg en 

het huidige kwaliteitssysteem, waarna de weg naar de gewenste situatie beschreven kan 

warden. 

2.3 Opdrachtformulering 

De twee-deling in de probleemstelling heeft als gevolg dat het afstudeeronderzoek in twee 

delen wordt opgedeeld; 

het eerste deel met een meer plaatsbepalend inventariserend karakter; 

het tweede deel voortbouwend op het eerste deel is afhankelijk van de in het eerste 

deel gevonden resultaten. 

In het eerste deel wordt, om de huidige situatie te beschrijven, een evaluatie gemaakt op 

kwaliteitsgebied . Deze evaluatie zal bestaan uit een toetsing van het huidige systeem aan 

het gestelde in de kwaliteitsborgingsnorm NEN-1S0 9001 en er zal een kwaliteitskosten

beeld van de onderneming warden weergegeven. 

Opdrachtformulering eerste deel afstudeeronderzoek: de kwaliteitsevaluatie; 

Voer een kwaliteitsevaluatie uit bij Strukton Prefab Baton bv door middel van een 
kwaliteitskostenonderzoek en een beoordeling van het huidige kwaliteitssysteem tegen 
de kwaliteitsborgingsnorm NEN-1S0 9001 

De opdracht voor de kwaliteitsevaluatie bestaat uit drie hoofd-activiteiten : 

1 . Bepaal voor de geselecteerde afdelingen de verschillende kwaliteitskostenposten die op 

de afzonderlijke afdelingen tot uitdrukking komen en ontwerp een methode om deze te 

achterhalen en te kwantificeren. 

2. Voer een analyse uit van de kwaliteitskosten om knelpunten te inventariseren. 

3. Stel een controlelijst op en voer een controle uit in hoeverre het huidige kwaliteitssys

teem voldoet aan de voorwaarden gesteld in de kwaliteitsborgingsnorm NEN-1S0 9001 

om hiaten in het kwaliteitssysteem te ontdekken. 

Het tweede deel van het afstudeeronderzoek bouwt voort op het eerste deel. Nadat de 

kwaliteitsevaluatie is uitgevoerd, is zicht verkregen op de huidige situatie met betrekking tot 
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de kwaliteitszorg. De weg naar de gewenste situatie, het aanwezig zijn van een functione

rend kwaliteitssysteem, kan nu beschreven worden. Het probleem is ge"identificeerd. 

Opdrachtformulering tweede deel afstudeeronderzoek: het kwaliteitsp/an; 

Schrijf een plan waarmee Strukton Prefab Beton bv een gecertificeerd kwaliteitssys
teem kan bereiken en waarmee de organisatie wordt ingericht voor continue kwaliteits
verbetering. 

De opdracht voor kwaliteitsplan bestaat uit vier hoofd-activiteiten: 

1. Voeg de resultaten van het kwaliteitskostenonderzoek en de kwaliteitssysteembeoorde

ling, de knelpunten en hiaten, samen tot actiepunten voor verbetering. 

2. Sepaal de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om te komen tot een certificeer

baar kwaliteitssysteem: het certificeren; 

3. Seschrijf een kwaliteitsverbeteringsprogramma. Zet dit programma om in voor Strukton 

Prefab Seton praktische actviteiten: het verbeteren. 

4. lntegreer beide activiteiten tot een voor Strukton Prefab Seton bv geschikte weg naar 

een functionerend kwaliteitssysteem: het kwaliteitsplan. 

2.4 Werkwijze 

De genoemde hoofdactiviteiten bij de opdrachtformuleringen van het eerste en tweede deel 

van het onderzoek worden uitgesplitst naar activiteiten. In figuur 2.1 is een schematische 

weergave van het de verschillende stappen in het onderzoek weergegeven. 

Voorafgaand aan het eerste deel van het onderzoek wordt eerst ter orientatie een vooron

derzoek uitgevoerd. Daarin: 

orientatie binnen het bedrijf; 

literatuuronderzoek kwaliteitszorg: orientatieonderzoek; 

inlichten organisatie; 

bedrijfsbeschrijving; 

afbakening onderzoeksgebied; 

het verkrijgen van een beeld van het inzicht en houding van het management op 

kwaliteitsgebied; de kwaliteitsvisie. 

De drie hoofd-activiteiten van de kwaliteitsevaluatie worden opgedeeld in: 

1. Het kwaliteitskostenonderzoek: 

functiebeschrijvingen van de afdelingen bestuderen; 

beschrijven van de afdelingen; 

literatuuronderzoek kwaliteitskosten; 

definieren van kostensoorten, bepalen van de kwaliteitskostenposten per afdeling; 

achterhalen gegevens dmv observaties, interviews en documentenanalyse; 

opzetten kwaliteitskostenoverzicht; 
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fig. 2. 1 schematische weergave onderzoek 

toelichten van gebruikte gegevens per kwaliteitspost. 

analyseren kwaliteitskosten; 

opzet maken voor herhaling kwaliteitskostenonderzoek; 

vooronderzoek 

llteratuuronderzoek 
kwaliteitssysteem 

kwaliteits
evaluatie 

kwaliteits
verbetering 

bespreken resultaten van het kwaliteitskostenonderzoek en -analyse. 

2. De kwaliteitssysteembeoordeling : 

beschrijven gewenst kwaliteitssysteem; 

vertaling van de norm m1~r een checklist voor aan het systeem te stellen eisen; 

uitvoeren van een beoordeling van het kwaliteitssysteem tegen de kwaliteitsbor

gingsnorm NEN-1S0 9001 met behulp van de checklist. 

vaststellen van onderdelen van het kwaliteitssysteem 

bespreken resultaten van de beoordeling. 

De vier hoofd-activiteiten van het kwaliteitsplan warden opgedeeld in: 

1 . Het certificeren: 

bestuderen hiaten in kwaliteitssysteem; 

inrichten organisatie voor certificeringstraject; 

maken certificeringsplan en planning. 

2 . Het verbeteren: 

bestuderen knelpunten voortbrengingproces; 
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kwaliteitsverbeteringsprogramma beschrijven; 

inrichten verbeterorganisatie; 

maken verbeteringsplan en planning. 

3. Kwaliteitsplan : 

integreren certificerings- een verbeteringsplan; 

maken detailplanning . 

2.5 Structuur verslag 

De structuur van het verslag volgt de stappen van het onderzoek. In figuur 2 .2 is de 

onderlinge verhouding van de verschillende hoofdstukken weergegeven. Hierin is de parallel 

te ontdekken tussen de onderzoeksstappen en de hoofdstukken. 

Elk hoofdstuk begint met een citaat dat een weerspiegeling is van de inhoud van het 

hoofdstuk. Daarna wordt het hoofdstuk kort ingeleid met een inhoud van betreffend 

hoofdstuk. Vervolgens vindt in de rest van het hoofdstuk een uitwerking plaats van de 

activiteiten zoals beschreven in de werkwijze. Het verslag wordt afgesloten met een reflexie 

waarin wordt teruggekeken op het afstudeeronderzoek. 

H1 

inleldlng 

H11 

reflexie 
__ _j 

fig . 2. 2 structuur verslag 

H2 

opdrachtlormule
~-- 1--tring en werkwijze 

H3 
r----
1 bedrijls• 

bescllrijving 

Hl 

I 
kwalilte;:Skosten• 
onderzoek 

HB 

kwalitelts• 
vlsie 

H9 

~-----~ kwallteltsplan 

H10. 

conclusles en 
aanbevelingen 

◄ 

H4 

orientatie
onderzoek 

H6 

kwallteltssysteem
beoordeling 
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H3 Bedrijfsbeschrijving 

'De onderneming is gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardige produkten en 

diensten, waarbij het kwalitatieve element met name wordt bepaald door de mate waarin 

afspraken met de opdrachtgevers warden nagekomen. ' 

Jaarverslag 1993 Strukton Groep nv 

In dit haafdstuk wardt Struktan Prefab Betan bv nader beschreven. Allereerst za/ de groep 

waarvan zij dee/ uitmaakt en haar histarie warden beschreven. Daarna za/ het bedrijf zelf 

aan de arde kamen waarbij de gaederen- en infarmatiestroam warden belicht. Afgeslaten 

wardt met een beschrijving van de averlegstructuur. 

3. 1 Geschiedenis 

Omstreeks 1918 besloten de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht hun hoofdkantoor te 

bouwen. De realisatie hiervan werd door de NS zelf gedaan, door het Bouwbureau van de 

maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Vanwege het goede verloop werd na 

oplevering van het gebouw, in 1921, besloten een eigen bouwbedrijf op te richten: N.V. 

Spoorwegbouwbedrijf . 

Tot de oorlog werden enkele grote werken uitgevoerd, zoals de aanleg van de spoorlijn 

Gouda-Alphen aan de Rijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna het complete 

spoorwegbedrijf vernield zodat na de oorlog met de wederopbouw moest warden begonnen. 

In 1952 wordt de werf van N. V. Spoorwegbouwbedrijf verplaatst van Schijndel naar 

Maarssen. Daar werd begonnen met de produktie van betonfunderingen, de zogenaamde 

'vlinderblokken'. 

Eind jaren zestig ging het bouwbedrijf zich verbreden naar de algemene bouwmarkt, onder 

andere bouw van viaducten en utiliteitsbouw. Het bedrijf fuseerde in 1972 met het bouwbe

drijf 8. V. Christiani & Nielsen, dat gespecialiseerd is in de bouw van tunnels, kademuren en 

scheepssluizen. 

De twee bedrijven gingen samenwerken onder een nieuwe naam: Strukton Groep nv. 

3.2 Strukton Groep 

De Strukton Groep nv is een multi-disciplinair bouwbedrijf dat behoort tot de 1 5 grootste 

bouwbedrijven in Nederland. Het bestaat uit een houdersmaatschappij met 9 werkmaat

schappijen, die zelfstandig opereren (zie organogram Strukton Groep bijlage 1) . 

De houdersmaatschappij, ondersteund door centrale stafafdelingen, zet het financieel

economisch en sociaal beleid uit en houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij de 

werkmaatschappijen en zij zoekt nieuwe mogelijkheden en markten . 

Naast de beleidsmatige taak zorgt de houdersmaatschappij voor een goede afstemming van 

de activiteiten van de werkmaatschappijen en verzorgt zij ook praktische ondersteuning. 
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Kengetallen Strukton Groep: 

Omzet 1993 NLG 437 miljoen, bedrijfsresultaat 1993 NLG 5,5 miljoen, personeelsbezetting 

1.417, solvabiliteit (EV/TV in %) 42,3 . 

3.3 Strukton Prefab Beton 

Een van de zelfstandige werkmaatschappijen van de Strukton Groep nv is Strukton Prefab 

Seton bv (organogram Strukton Prefab Seton bijlage 2) . Zij is gespecialiseerd in het 

vervaardigen van prefab-betonelementen die vooral hun toepassing vinden in markt van 

infrastructurele werken, de zogenaamde infra-markt. Dit is de markt van bouwkundige 

werken ten behoeve van trein-, tram-, metro- en busverbindingen. 

Het assortiment van Strukton Prefab Seton bestaat uit vrijwel alle betonelementen die 

toegepast worden bij de constructie van bruggen, tunnels, viaducten, stations en (rail)

wegen, zoals keerwanden, kabelkokers, perrontrappen, dwarsliggers, geluidsschermen, etc. 

Hierbij kan het gaan om standaardprodukten , welke uit voorraad leverbaar zijn, of unieke 

produkten. 

Voor de produktie beschikt Strukton Prefab Seton over drie produktiehallen, een mallenma

kerij, een vlechterij, een volautomatische beton-menginstallatie en een laboratorium voor 

kwaliteitscontrole en betontechnologie . 

Enkele cijfers: 

Omzet 1993 NLG 9 miljoen, personeelsbezetting ca. 50. 

Missie Strukton Prefab Seton bv 

'Wij willen in de inframarkt met een compleet assortiment (zo moge/ijk gestandaardiseerd) 

innovatief en servicegericht, betrouwbaar en probleemoplossend naar de k/ant optreden. Wij 

doen dit met een organisatie die ruimte laat voor eigen initiatief en risico's nemen; die open 

en eer/Jjk overleg, inspraak, informatie en communicatie stimuleert en die ieders verantwoor

de/ijkheid voor eigen werk waardeert. ' 

Ondernemingsp/an 1994- 1996 

3 .4 Voortbrengingsproces 

In het voortbrengingsproces kunnen twee soorten stromen worden onderscheiden: 

de goederenstroom, bestaande uit o.a . grondstoffen, halfprodukten en gereed produkt; 

de informatiestroom, bestaande uit o .a. tekeningen, planningen en orders . 

In bijlage 3 worden de goederen en informatiestromen per afdelingen uitgebreid beschreven. 

De afdelingen uit het directe voortbrengingsproces worden daar meer gedetailleerd beschre

ven op: 

verantwoordelijkheid; 

voorbereiding; 

uitvoering; 

controle. 
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In onderstaande sub-paragraaf zal de onderlinge relatie van de afdelingen bij het produceren 

worden benadrukt. Sij deze globale beschrijving zijn de goederen vetgedrukt en de afdelin

gen onderlijnd. 

3.4. 1 Goederenstroom 

In figuur 3.1 is een schematische weergave van de goederenstroom afgebeeld. 

Voor het produceren van een betonnen element wordt allereerst een mal gemaakt. Hiervoor 

beschikt Strukton Prefab Seton over een mallenmakerij. Deze maakt houten mallen voorna

melijk voor enkel stuks en kleine series. Voor grotere series, met name standaardprodukten, 

wordt gebruik gemaakt van stalen mallen . De produktie van deze mallen wordt uitbesteed. 

Als de mal waterpas ge'installeerd is, in een van de produktiehallen, wordt deze ingespoten 

met ontkistingsolie om aanhechting van beton aan de mal te voorkomen. In de mal kan dan 

de wapening geplaatst warden. 

Deze wapening is afkomstig van de vlechterij en externe leveranciers . De aanvoer en 

overslag op het terrein wordt door de afdeling intern transport verzorgd. Voordat de 

wapening in de mallen geplaatst kan warden moeten er eerst afstandhouders warden 

aangebracht. 

Als de mal met wapening en afstandhouders gereed staat kan deze na inspectie door de 

kwaliteitscontrole warden vrijgegeven voor stort en kari het beton afgeroepen warden. 

Het gebruikte beton wordt door Strukton Prefab Seton in een volautomatische menginstalla

tie, de molen, gemengd. De benodigde grondstoffen worden voornamelijk in bulk aangele

verd. Het zand en grind wordt in de bij de menginstallatie in trechtervormige open silo's 

opgeslagen. De toeslagstoffen, zoals verschillende soorten cement, warden tevens in bulk 

aangeleverd maar warden in afgesloten silo's bewaard. Voor speciale produkten moeten 

soms andere stoffen, zoals plastificeerder of pigmenten, worden toegevoegd. Omdat deze 

stoffen in kleine hoeveelheden warden gebruikt, warden deze in het magazijn opgeslagen en 

afgeroepen indien nodig. De voor betonmengsels benodigde hoeveelheden zand, grind, 

cement en water warden door een automatische doseerder in de mengerij afgemeten en 

worden daarna gemengd. De mengverhouding wordt ingevoerd door de afdeling betontech

nologie die oak toezicht houdt op de kwaliteit van het gebruikte betonmengsel. Na menging 

kan de beton gestort worden. Intern transport zorgt voor het transport van de beton naar de 

produktiehallen. 

Tijdens de stort wordt aan het beton trilenergie toegevoegd door triltafels, waarop de 

mallen bevestigd zijn, of door trilnaalden. Deze zorgen ervoor dat de beton goed uitvloeit in 

de mal. Wanneer de mal vol gestort is, wordt het betonoppervlak gladgestreken. De 

volgende dag wordt het gerede produkt uit de mal gehaald en op het tasveld random de 

produktie hallen opgeslagen om uit te harden. 

Wanneer het produkt gereed is voor transport wordt het door middel van vrachtauto's of 

het spoor (rails op het terrein aanwezig) afgevoerd naar klant. 
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Voor meer inzicht in informatietromen wordt een globale beschrijving van de diverse 

informatie dragers gegeven . 

Binnen Strukton Prefab Beton wordt op afdelingsniveau voor de informatieoverdracht 

gebruik gemaakt van een geautomatiseerd informatiesysteem (Exact) . Alie afdelingen zijn 

hieraan gekoppeld . Met dit informatiesysteem kan het totale proces bewaakt worden. 

Wanneer een klant een bestelling plaatst wordt dit in het systeem gemeld en de afdelingen 

kunnen de voor hen noodzakelijke informatie verkrijgen. Via het systeem kunnen onder 

andere voorraden warden gecontroleerd, levertijden worden bepaald en nacalculaties 

warden uitgevoerd . De output van het systeem bestaat onder andere uit financiele rapporta

ges , pakbonnen, stickers voor gereed produkt en planningen voor produktie. 

De voornaamste gebruikers zijn: 

de afdeling verkoop, voor levertijdafgifte, voorraadcontrole gereed produkt en aanmaak 

facturen ; 

het bedrijfsbureau, voor het maken van planningen, het melden van gereed produkt, het 

aanmaken van stickers voor gereed produkt; 

de afdeling inkoop, voor het aanmaken van bestelbonnen , voorraadcontrole ; 

administratie die met behulp van het systeem alle geldstromen controleert. 

Naast deze elektronische informatieoverdracht is er overdracht via formulieren , zoals de 

eerder genoemde output van het geautomatiseerde informatiesysteem. Deze informatieover

dracht is meer gericht op het produktieproces . 

De produktie wordt aangestuurd door weekplanningen die door het bedrijfsbureau warden 

gemaakt. De produktieleiding maakt zelf een indeling naar dagen . Ook gaan er tekeningen 

naar de produktiehal wanneer het geen standaard elementen betreft (tekeningen van 

standaard-produkten zijn bij de produktiehal aanwezig) . Bij de tekeningen is een produktspe

cificatielijst gevoegd met informatie over soort wapeningsstaal, betonsoort etc. 

Aan het einde van iedere dag levert de produktieleiding een uren-overzicht van arbeidstijd, 

besteed aan produkten. Deze gegevens warden door het bedrijfsbureau, voor normbepaling, 

en administratie, voor uren-registratie, verwerkt . Alles wordt bij Strukton Prefab Beton 
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centraal ingekocht door de afdeling inkoop, zij krijgt van de afdelingen een intern-bestel 

aanvraag formulier(IBA) wanneer zij iets willen verwerven. 

Doordat Strukton Prefab Seton gecertificeerd is volgens NEN-ISO 9003 moeten er keuringen 

en metingen plaatsvinden van eindprodukten. Deze keuringen moeten warden vastgelegd in 

kwaliteitsregistraties en warden gearchiveerd. Wanneer produkten warden afgekeurd wordt 

er een afkeurrapport gemaakt. Dit gaat naar diverse afdelingen. Voor klachten wordt gebruik 

gemaakt van een externe klachten registratie formulier. Dit formulier wordt dan naar de 

diverse afdelingen verstuurd, waar voor verrlere afhandeling zorg wordt gedragen. 

3.5 Overlegstructuur 

Om een beeld te krijgen van de communicatie binnen Strukton Prefab Seton wordt de 

coordinatie bekeken. De coordinatie kan warden onderscheiden naar [Ahaus, 1988]: 

coordinatie binnen de afdelingen; 

coordinatie tussen de afdelingen. 

Voor een beschrijving van de coordinatie binnen de afdelingen wordt verwezen naar de 

gedetailleerde afdelingsbeschrijving in bijlage 3. De coordinatie tussen de afdelingen wordt 

hieronder beschreven middels een beschrijving van de overlegorgane11. 

De aanwezige vaste overlegorganen zijn: 

Management team (MT): twee-wekelijks overleg waarbij de directeur samen met de 

hoofden van de afdelingen personeelszaken, administratie, bedrijfsbureau en produktie 

overleg hebben over het te voeren beleid. Tevens wordt hier informatie uitgewisseld 

over de voortgang bij het voortbrengingsproces en warden eventuele knelpunten 

besproken. 

Ondernemingsraad (OR): raad, bestaande uit 3 gekozen leden en directeur. Zij komen 

zes keer per jaar bij elkaar om te overleggen over het ondernemingsbeleid en hierbij de 

belangen te behartigen van de werknemers. 

lntegrale planning en produktie overleg: overleg orgaan dat naar constatering van een 

slechte interne afstemming verplicht is gesteld door de directeur. Dit orgaan heeft sinds 

juli 1 994 weekelijks overleg over voornamelijk de planning van de produktie en heeft als 

doel te komen tot een beheersing van het voortbrengingsproces. Aan het overleg wordt 

primair deelgenomen noor de afdelingen verkoop, bedrijfsbureau, inkoop en produktie

leiding. Eventueel warden andere afdelingen afhankelijk van de informatiebehoefte bij 

het overleg betrokken. 

Voorlieden overleg: maandelijks overleg binnen de afdeling produktieleiding waarbij het 

hoofd produktieleiding samen met de voorlieden van de produktiehallen en de vlechterij 

overleg heeft over knelpunten in de werkprocessen en waarbij informatie over de 

produktievoortgang wordt uitgewisseld. Sij het overleg is de arbo-coordinator aanwezig 

voor terugkoppeling van signaleringen . 

Werkoverleg: twee-maandelijks overleg tussen leidinggevenden en medewerkers om 

knelpunten te inventariseren en om informatie de organisatie in te brengen en daarmee 

de medewerkers beter te informeren en te sturen . 

Verder vindt veel ad-hoc overleg tussen afdelingen plaats, voornamelijk bij constatering van 

problemen in de produktie of externe klachten. 

11 



H4 Orientatieonderzoek 

'Kwaliteit is een kameleontisch begrip: vrijwel geen begrip wordt zoveel te pas en te 

onpas in de hedendaagse toespraken en lezingen gebruikt als het begrip kwaliteit. ' 

M. Gruisen 

In dit hoofdstuk wordt de algemene orientatie door midde/ van een literatuuronderzoek 

beschreven. Aan de hand van de theorie van Crosby wordt het begrip kwaliteit in een breed 

kader beschreven. Dit resulteert in de uitgangspunten voor het uit te voeren onderzoek. 

4. 1 De absoluten van kwaliteitszorg 

Voordat begonnen kan worden met werken aan kwaliteit moet eerst het begrip kwaliteit en 

kwaliteitszorg voor iedereen bekend zijn. Het is namelijk onmogelijk om kennis van kwaliteit 

te fingeren of de onkunde te verbergen. Het echte begrip moet bestaan om een duidelijke 

vastberadenheid ten toon te spreiden [Crosby, 1984). 

Voor een beter begrip van kwaliteit ontwikkelde Crosby vier basisvereisten van kwali

teitszorg. Hij noemde de concepten 'De Absoluten van Kwaliteitszorg'. 

'De absoluten van Kwaliteitszorg' geven antwoord op de volgende vragen: 

1. Wat is kwaliteit? 

2 . Wat zorgt voor kwaliteit? 

3. Wat is de prestatiemaat voor kwaliteit? 

4 . Wat is de prestatiemaatstaf voor kwaliteit? 

Voor begrip van kwaliteit zal dus antwoord moeten worden gegeven op de vier vragen. 

Deze zullen in de volgende paragrafen worden gegeven, waarbij het antwoord wordt toege

spitst op Strukton Prefab Beton bv . Voor het huidige inzicht van de medewerkers van 

Strukton Prefab Beton in kwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

4.2 Wat is kwaliteit? 

Naar het begrip kwaliteit wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken. Vanuit iedere 

invalshoek kan een definitie gegeven worden [naar Garvin, Van der Bij ea., 1992] 

1. Transcendente invalshoek, genoemd door Pirsig: 

'Quality is neither mind nor matter, but a third entity independent of the two ... even 

though quality cannot be defined, you know what it is' . 

2 . Produktgerichte invalshoek, genoemd door Abbott: 

'Differences in quality amount to differences in the quantity of some desired ingredient 

or attribute' . 
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3. Gebruikersgerichte invalshoek, genoemd door Juran: 

'Quality is fitness for use'. 

4. Produktiegrichte invalshoek, genoemd door Crosby: 

'Quality means conformances to requirements'. 

5 . Waardegerichte invalshoek, genoemd door Feigenbaum: 

'Quality means best for certain customer conditions. These conditions are (a) the actual 

use and (b) the price of the product'. 

Bij een keuze voor een definitie wordt een relatie gelegd tussen Strukton Prefab Seton en 

haar produktieproces, produkt en afzetmarkt. Van haar klanten krijgt zij duidelijke specifica

ties waaraan de produkten moeten voldoen. De kwaliteit wordt dus objectief gekozen; het 

volgt uit de eigenschappen van het produkt. De kwaliteit is in de markt absoluut; het 

voldoet wel of niet aan de gestelde eisen, kwaliteit is wel of niet aanwezig. Wanneer 

produkten geproduceerd moeten warden volgens specificaties, dus wanneer de kwaliteit 

objectief en absoluut moet zijn, is beheersing van het produktieproces noodzakelijk. De 

nadruk ligt dus op het produktieproces. Voor het begrip kwaliteit wordt daarom de 

produktiegerichte definitie gekozen genoemd door Crosby: 

Kwaliteit is het voldoen aan specificaties. 

4.3 Wat 'zorgt' voor kwaliteit? 

Om hier een antwoord op te geven wordt allereerst ingegaan op het begrip kwaliteitszorg. 

Het begrip kwaliteitszorg wordt omschreven als [Van der Bij ea ., 1992]: alle activiteiten en 

beslissingen die tot doel hebben de door de producent na te streven produktkwaliteit vast te 

stellen, te bereiken en te behouden, alsmede de daarvoor benodigde methoden en middelen. 

De NEN-IS0 9OOO-serie heeft het oak over kwaliteitszorg: dat aspect van de totale 

managementfunctie, dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Hierbij wordt 

onder kwaliteitsbeleid verstaan de doelstellingen van een organisatie ten aanzien van 

kwaliteit en de wegen en de middelen daartoe, zoals deze formeel tot uitdrukking komen in 

een verklaring van de directie. 

Uit de definities blijkt dat de kwaliteitszorg het voortbrengen van kwaliteit bepaald. Het 

geeft aan dat er in een bedrijf door middel van activiteiten zorg besteed dient te warden aan 

het realiseren van een bepaalde produktkwaliteit. Deze activiteiten kunnen globaal warden 

opgedeeld in preventieve, controlerende en herstellende activiteiten . Over deze activiteiten 

zegt Crosby, dat controleren een d• •re en onbetrouwbare weg is om kwaliteit te bereiken 

[Crosby, 1984]. Het gebeurt pas wanneer de fout al gemaakt is. Herstellen van iets wat 

fout is gegaan, had voorkomen kunnen warden. Wat volgens hem moet gebeuren, zijn 

preventieve activiteiten: een fout die niet bestaat hoeft niet gecontroleerd te warden en oak 

niet hersteld te warden. Door preventie wordt een beter begrip van het proces verkregen en 

kunnen mogelijke oorzaken van fouten warden weggenomen . 

Het antwoord op de vraag, wat voor kwaliteit zorgt is: preventie. 
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4.4 Wat is de prestatienorm voor kwaliteit? 

ledere medewerker draagt bij aan het eindresultaat het produkt. Dit produkt is gecreeerd 

door vele bijdragen van verschillende medewerkers. Om een goed eindresultaat te bereiken 

moet iedere bijdrage goed zijn. Medewerkers moeten op elkaars produkten en diensten 

vertrouwen. Om medewerkers te laten weten wat goed is en wat van elkaar wordt verlangd 

is een prestatiemaat nodig die niet verkeerd ge'interpreteerd kan warden [Crosby, 1984). 

Voor het ontwikkelen van een prestatie-maat voor Strukton Prefab Seton wordt gekeken 

naar het produkt dat voortgebracht wordt. Het zijn veelal enkelstuks of kleinserie produkten . 

Sij deze produkten zijn de specificaties duidelijk aangegeven. Omstellen of hergebruiken van 

produkten of halffabrikaten is veelal niet mogelijk. Wanneer iets niet klopt is dit direct 

afkeur of uitval wat door de kleine financiele marges grate invloed heeft op resultaten. 

Werken met prestatienormen waarbij bepaalde percentages afkeur en uitval ingecalculeerd 

warden, geeft voor Strukton Prefab Seton bv dan oak geen goede intentie om kwaliteit te 

bereiken. Gekozen moet warden om alles de eerste keer goed te doen, er mogen geen 

tauten warden gemaakt. 

De prestatienorm is : Zero-Defects. 

4.5 Wat is de prestatiemaatstaf voor kwaliteit? 

Voor het beoordelen van de prestatie op kwaliteitsgebied, dus een beoordeling van het 

gevoerde kwaliteitsbeleid, onderscheidt Mulder vijf methoden [Veen, 1988). Drie daarvan 

zijn rechtstreeks gericht op de kwaliteit van de output (methode 1,2, en 3), twee zijn 

gericht op de wijze waarop die output wordt verkregen (methode 4 en 5) . 

1. Kwaliteits-imago-onderzoek: gestructureerd onderzoek naar het beeld dat op de afzet

markt bestaat over de kwaliteit van de produkten en over het bedrijf als geheel; 

2. Produkt-audit: steekproetanderzoek naar de kwaliteit van de output van het lopende 

proces met als doel na te gaan in hoeverre de output aan alle eisen van de meest 

kritische klant voldoet; 

3. Doelverificatie: onderzoek naar de mate en de snelheid waarmee de gestelde doelstellin

gen warden gehaald; 

4. Kwaliteitszorgsysteem-audit: beperkte vorm van procesbeoordeling dat zich richt op de 

tarmeel vastgelegde deel van de in gebruik zijnde methoden, instructies, regels en 

procedures. 

5. Kwaliteitskostenonderzoek: inventarisatie van de kosten die verbonden zijn aan het 

verminderen van de kans op tauten, het opsporen van tauten en de tauten zelve. 

Sij de beoordeling is het volgens Mulder handig niet een, maar meerdere evaluatiemethoden 

te hanteren, indien men een betrouwbaar beeld wil krijgen van de stand van zaken met 

betrekking tot de kwaliteitszorg [Van der Sij ea., 1992]. 

Sij de keuze van de beoordelingsmethode voor Strukton Prefab Seton bv moet rekening 

warden gehouden met het doel, welke het bedrijf met kwaliteitszorg voor ogen had; het 

behalen van een NEN-ISO 9001-certificaat, een meer efficiente bedrijfsvoering en verlaging 
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van de kosten. De keuze voor een kwaliteitszorgsysteem-audit met de NEN-IS0 9000-serie 

is dan snel gemaakt. 

De keuze voor een tweede evaluatiemethode wordt ingegeven door de vraag die vaak 

gesteld wordt in een bedrijf: wat kost het en wat levert het op wanneer het kwaliteitssys

teem op schrift wordt gesteld? [Studiecentrum voor Bedrijf en 0verheid , 1992). Kortom, de 

ondernemer moet aangesproken worden in de taal die hij spree kt : 'the language of money' . 

Daarom zal een beoordeling worden uitgevoerd van de kostenbestanddelen van kwaliteit . 

De kwaliteitskosten zijn echter geen absolute maatstaf; zij geven een indicatie van de 

bedrijfsonderdelen waar verbeteringsacties nuttig zouden zijn [Crosby, 1984). 

Door een keuze te maken voor de kwaliteitszorgsysteem-audit en een kwaliteitskostenon

derzoek worden de twee methoden voor beoordeling van de wijze waarop geproduceerd 

wordt, dus het produktieproces, gebruikt voor een prestatiebeoordeling. 

De prestatiemaatstaf wordt: een kwaliteitsevaluatie door middel van een kwaliteitssysteem

beoordeling en een kwaliteitskostenonderzoek . 
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H5 Kwaliteitsvisie 

'Houd constant het doe! voor ogen dat de verbetering van produkt en service moet 

dienen om concurrerend te warden, in zaken te blijven en banen te scheppen. ' 

Dr. W. Edwards Deming 

In dit hoofdstuk wordt het inzicht in kwa/iteitszorg bij Strukton Prefab Seton nader bekeken. 

Zowel vanuit de markt a/s vanuit het management zal de kwaliteitszorg warden beoordeeld. 

5.1 Externe beoordeling kwaliteit 

In hoofdstuk vier is kwaliteit gedefinieerd als het voldoen aan specificaties . Deze specifica

ties zijn afkomstig van de afnemers, die dus de eigenlijke kwaliteit bepalen. De praktijk 

definieert kwaliteit dan ook wel als de mate waarin het geheel van eigenschappen van een 

produkt of dienst voldoet aan de eisen en verwachtingen van de klant en omgeving [Duyvis 

ea., 1993). Dit is een verruiming van de definitie volgens Crosby . 

In de ruimere definitie staan de eisen en de verwachtingen van de klant centraal. Wanneer 

kwaliteit moet worden bepaald, moet worden afgegaan op de waardering van de klant. Om 

deze waardering van de klant te achterhalen moet worden bepaald waar een klant kwaliteit 

op beoordeeld; dus wat zijn de eisen en verwachtingen . 

In een bedrijfs-imago-onderzoek voor Strukton Prefab Seton, uitgevoerd in juni 1993 

[Monster, 1993), is onder andere een inventarisatie gemaakt van de aspecten waarop een 

betonfabrikant door de afnemer wordt beoordeeld. Hieruit blijkt dat de respondenten de prijs 

(76% van de respcndenten), deskundigheid (70%), levertijd (68%) en hoge kwaliteit (65%) 

als aspecten gebruiken voor beoordeling. Bij de beoordeling van Strukton op deze aspecten , 

bij een vergelijking met concurrenten, blijkt dat de waardering voor het aspect produktkwali

teit goed is, maar dat de waardering voor de aspecten prijs en levertijd slecht zijn. De 

deskundigheid van de medewerkers wordt gemiddeld beoordeeld . 

Wanneer nu rekening wordt gehouden met het feit dat alle fabrikanten leveren volgens 

KOMO-certificaat en dus objectief en absoluut (zie paragraaf 4.2) aan de vereiste produkt

kwaliteit voldoen, dan wordt het produkt-onderscheidend vermogen bepaald door prijs en 

levertijd. Hierop ' scoort' Strukton Prefab Beton laag. Concluderend kan dan worden gezegd 

dat de kwaliteit van Strukton Prefab Beton zoals door de afnemer beoordeeld laag is . 

5.2 Kwaliteitsvisie management 

Volgens Mulder berust beleid op een visie die expliciet wordt gemaakt in de vorm van 

uitspraken of stellingen [Veen , 1988) . De visie van het management van Strukton Prefab 

Seton komt naar voren in uitspraken in het ondernemingsplan waarin over kwaliteit wordt 
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opgemerkt : 'Behalve het huidige produktcertificaat IS0-9003 streven wij naar het verkrij'gen 

van het bedrijfscertificaat /S0-9001 . Onze wens om tot een betere beheersing van het 

gehele bedrij'fsgebeuren te komen is de reden daarvoor; maar oak vragen in de markt 

dwingen ans daartoe' [Ondernemingsplan, 1992). Dit is het enige wat over kwaliteit wordt 

opgemerkt in het ondernemingsplan . Het geformuleerde kwaliteitsbeleid geeft ook geen 

duidelijkheid (bijlage 4) [Kwaliteitshandboek, 1993). Dit kwaliteitsbeleid is onduidelijk en 

gebrekkig omdat volgens Mulder het geformuleerde beleid meetbare doelen dient te stellen, 

prioriteiten moet aangeven , de middelen moet aangeven en tevens de randvoorwaarden 

[Veen, 1988) . 

Als er van uit wordt gegaan dat het geformuleerde kwaliteitsbeleid de visie van het 

management weergeeft, kan geconcludeerd worden dat door de onduidelijke en gebrekkige 

formulering de visie op kwaliteitszorg 'onduidelijk en gebrekkig' is. Om de visie van het 

management te testen wordt gebruikt gemaakt van de door Crosby ontwikkelde Matrix van 

ontwikkelingsstadia van kwaliteitsbeheer, ook wel de 'Maturity Grid ' [Crosby, 1984) en een 

door het innovatiecentrum samengestelde vragenlijst 'Q-Audit' [lnnovatieCentra , 1989). 

5.2.1 Matrix van ontwikkelingsstadia van kwaliteitsbeheer 

De matrix van ontwikkelingsstadia van kwaliteitsbeheer (afgebeeld in bijlage 5) is een 

middel om een beeld te vormen over de zienswijzen in een bedrijf over kwaliteitszorg. Ver

schillende leden van het management maken door middel van het invullen van de matrix een 

beoordeling van de kwaliteitszorg binnen het bedrijf op zes managementcategorieen . 

De managementcategorieen zijn : 

inzicht en houding van het management; 

status kwaliteitszorgorganisatie; 

probleemaanpak; 

kwal iteitskosten in percentage van de omzet; 

kwaliteitsverbeteringsacties 

bedrijfsopvatting mbt kwaliteit . 

Deze managementcategorieen worden beoordeeld op vijf ontwikkelingsstadia : 

onbekendheid : "Wij weten niet waarom we problemen hebben met kwali

teit"; 

ontwaken : "Is het echt nodig om a/tijd problemen met de kwa/iteit te 

hebben"; 

doorbraak: "Door de betrokkenheid van het management en door kwali

teitsvert atering identificeren we onze problemen en /assen ze 

op "; 

wijsheid: 

zekerheid: 

"Foutenpreventie is een routine-bestanddeel van ons werk "; 

"Wij weten waarom we geen problemen hebben met kwa/i

teit ". 

In bijlage 6 worden de ontwikkelingsstadia uitgebreid beschreven. 

De matrix wordt ingevuld door vier medewerkers: de directeur, de kwaliteitscoi:irdinator, de 

produktieleider en een onafhankelijk lid van de organisatie (de afstudeerder) . Bij het invullen 

wordt door ieder van hen aangegeven in welk stadium elke managementcategorie zich 
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volgens hen bevindt. Na invulling wordt een puntenberekening gemaakt op grond van de 

rangnummers van de stadia: een punt voor Onbekendheid, twee voor Ontwaken enzovoort. 

De hoogst mogelijke score is dertig . Er kan nu een vergelijking worden gemaakt tussen de 

beoordelaars. De resultaten worden in paragraaf 5. 2. 3 behandeld . 

5.2.2 Doorlichtingsprogramma kwaliteitszorg in eigen bedrijf 

Een tweede manier om een beeld te vormen over hoe verschillende medewerkers in een 

bedrijf denken over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitszorg is met behulp 

van O-Audit. Het is een door het lnnovatieCentrum ontwikkeld programma om ondernemers 

zelf de bestaande kwaliteitszorg door te laten lichten . Aan de hand van een vragenlijst 

(bijlage 8) wordt het hele traject van kwaliteitszorg doorlopen. In de vragenlijst komen de 

afdelingen kwaliteit, ontwikkeling, inkoop, verkoop, produktie en logistiek aan de orde . De 

antwoorden resulteren in een beoordeling per afdeling van de aantoonbare kwaliteitszorg 

naar de categorieen matig, redelijk, goed en uitstekend . Dit wordt gecompleteerd door een 

oordeel waar in het kort de huidige situatie op kwaliteitsgebied wordt beschreven. De 

beoordeling gaat vergezeld van een aantal adviezen om de kwaliteitszorg te verbeteren . 

5.2.3 lnterpretatie 

In bijlage 7 zijn de ingevulde matrices van de ontwikkelingsstadia opgenomen . Wanneer de 

antwoorden omgezet worden naar scores geeft dit het volgende resultaat (schaal: 0-30) : 

directeur: 1 5 

kwaliteitscoordinator : 

produktieleider: 

extern lid: 

9 

12 

10 

De antwoorden die de medewerkers hebben gegeven op de vragen uit O-Audit worden 

omgezet in een overzicht met daarin per afdeling het niveau van de kwaliteitszorg. Deze 

overzichten zijn opgenomen in bijlage 9 . Wanneer hieruit een gemiddelde wordt genomen 

krijgt dit het volgend beeld: 

directeur: 

kwaliteitscoordinator : 

produktieleider : 

extern lid: 

uitstekend; 

goed; 

matig ; 

redelijk. 

Wanneer de scores en antwoorden in de matrices van de ontwikkelingsstadia in combinatie 

met de overzichten uit O-Audit worden ge·interpreteerd kan in hoofdzaak wordt geconclu

deerd dat: 

er een sterke commitment met kwaliteitszorg is door de directeur. Deze commitment is 

nog niet overgebracht naar de rest van de organisatie. De directeur loopt voor; waar

schijnlijk heeft hij de rest van de organisatie nog niet over zijn ideeen, visie en plannen 

ingelicht omdat daar het stadium van doorbraak nog niet gesignaleerd wordt. Door deze 

onvolledige top-down informatiestroom hebben anderen weinig zicht op verbetering in 

de toekomst. 
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er een sterke produkt-orientatie is. De kwaliteitsprestatie wordt door de medewerkers 

die rechtstreeks zicht hebben op de produktie laag gewaardeerd . De directeur heeft hier 

minder kijk op en wordt waarschijnlijk niet volledig ge·informeerd over de gang van 

zaken bij produktie afgaand op zijn beschouwing van de kwaliteitsprestatie . Dus bottom

up is er te weinig operationele informatieuitwisseling. 

er een negatieve houding bespeurd kan warden ten aanzien van de kwaliteitsorganisatie. 

Doordat problemen warden gesignaleerd en het beset heerst, aangeven door de slechte 

manier van probleemaanpakken en kwaliteitsverbetering, dat men niet bij macht is 

verandering in de huidige situatie te brengen. Dit werkt demotiverend. 

Algemeen kan gezegd warden dat binnen Strukton Prefab Beton de start voor het werken 

aan verbetering heeft plaats gevonden, maar dat men nag niet weet hoe men hier aan moet 

gaan werken. Duidelijk is, dat de communicatie over kwaliteit te wensen overlaat, waardoor 

er oak een scheve beeldvorming in de organisatie bestaat . De houding van het management 

is bereidwillig, men staat open voor de verbeteracties. Men weet alleen nag niet goed 

invulling te geven aan de verbetering . De organisatie zit op het punt van ontwaken en de 

doorbraak kan, wanneer nu de keuze voor doorgaan wordt gemaakt, op korte termijn ver

wacht warden. De veranderingen die hiervoor nodig zijn warden aangegeven in de matrix. 

Deze geeft een doorlopende richtlijn waarmee bepaald kan warden welke volgende stap in 

het verbeteringsproces genomen kan warden. 
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H 6 K waliteitssysteembeoordeling 

'De beheersing van de organisatie door standaardisatie van processen past goed in de 

wat grotere industri e/e bedrijven. ' 

H. Mintzberg 

Na een korte uitleg over het huidige kwaliteitssysteem wordt het gewenste systeem kort 
beschreven en waarom dit gewenst is. Daarna wordt het huidige kwaliteitssysteem 
verge/eken met het gewenste om zo hiaten te ontdekken. 

6.1 Het kwaliteitssysteem 

Een kwaliteitssysteem omvat de methoden en procedures, die bij het voortbrengingsproces 

warden gebruikt om het gewenste kwaliteitsniveau van de output te beheersen. Het 

bestaande kwaliteitssysteem bij Strukton Prefab Seton is gece.-tificeerd volgens de NEN-ISO 

9003-norm. Deze norm voor externe kwaliteitsborging is van toepassing indien de leveran

cier, hier Strukton Prefab Seton, aan voorgeschreven eisen moet voldoen tijdens de 

eindkeuring en beproeving. De norm geeft de functionele en organisatorische bekwaamhe

den weer die kunnen warden gebruikt in het kader van de contractuele verhouding tussen 

leverancier en afnemer. 

Strukton Prefab Seton heeft gekozen voor uitbreiding van de kwaliteitszorg naar meerdere 

stadia van het voortbrengingsproces, waaronder de ontwikkeling, vervaardiging en de 

nazorg . Deze keuze heeft zij gemaakt, omdat door een uitbreiding van het kwaliteitssysteem 

de organisatie en de wijze van werken kritisch warden bestudeerd en meer efficiente werk

methoden warden overwogen . Het nieuwe kwaliteitssysteem zal wederom aan richtlijnen en 

eisen gesteld in de NEN-ISO 9000-serie moeten voldoen, omdat Strukton Prefab Seton aan 

derden aantoonbaar wil maken, middels een certificaat, dat de bedrijfsprocessen warden 

beheerst . Voor een keuze van een norm, waaraan het gewenste kwaliteitssysteem moet 

voldoen, warden de in de NEN-ISO 9000-richtlijnen (paragraaf 8.2) gegeven keuzefactoren 

beschouwd . 

Het beleidsvoornemen van Strukton Prefab Seton om zich als co-maker te onderscheiden, 

bepaalt dat zij over een ontwikkelproces dient te beschikken. Deze bepaling leidt via de 

keuzefactoren tot de keuze van een kwaliteitssysteem, dat aantoonbaar moet voldoen aan 

de eisen gesteld in de NEN-ISO 9001-norm. 

6.2 De NEN-IS0 9001-norm 

De NEN-ISO 9001-norm maakt deel uit de NEN-ISO 9000-serie, die bestaat uit 5 delen en 

drie modellen (zie fig. 6.1) . Zoals in figuur 6.2 is te zien is de NEN-ISO 9001-norm de meest 

volledige norm, welke van toepassing is indien de leverancier waarborgen moet stellen 

tijdens het ontwikkelen, het verwerven, het fabiceren, de eindcontrole en de verkoop. De 
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eisen in de norm zijn een aanvulling op de technische eisen die aan een produkt of dienst 

zijn te stellen en zijn geen vervanging van deze eisen. In bijlage 11 is een overzicht 

opgenomen van de elementen van de norm, met een beknopte beschrijving hiervan . 

NORMKEUZE 

EXTERNE KWAIJTEITSBORGING 

(CONTRACTUEEL GEBONOEN) 

RICHTUJNEN NEN-IS0 9001 NEN-ISO 9002 NEN-IS0 9003 

NEN-ISO 9000 

INTERNE KWALITEITSBORGING 

NEN-ISO 9004 

fig . 6. 1 structuur NEN-/SO 9000-serie 

6.3 Onderdelen kwaliteitssysteem 

marketing 

ontwikkeling 

verwerving 

fabricage ~ ~ ~ 
~ 0 ~ 

eindcontrole 
!/l 

;;_ ; ; 'li 
verkoop 

fig . 6.2 toepassingsgebied NEN-ISO 9000-serie 

De norm kan als leidraad warden genomen om vast te stellen waaruit een formeel vastge

legd kwaliteitssysteem moet bestaan. In hoofdlijnen bestaat dit uit de volgende documenten 

[De Heer, 1991]: 

omschrijving van het kwaliteitsbeleid: afspraken met betrekking tot de richting van de 

organisatie; 

een overzicht van de organisatie en functieomschrijvingen: afspraken met betrekking tot 

de inrichting van de organisatie; 

procedures: afspraken met betrekking tot de beheersing op raakvlakken in de organisa

tie; 

werkinstructies en keuringsplannen: afspraken met betrekking tot de fabricagebe

heersing. 

6.4 De beoordeling 

Om een vergelijking te maken tussen het huidige kwaliteitssysteem en het gewenst 

kwaliteitssysteem wordt een beoordeling van het huidige kwaliteitssysteem uitgevoerd . De 

beoordeling van het kwalite ;~ssysteem is een beperkte vorm van procesbeoordeling en richt 

zich vrijwel geheel op het formeel vastgelegd deel van de in gebruik zijnde methoden , 

instructies, regels en procedures. In de beoordeling wordt het functioneren van het 

bestaande kwaliteitssysteem in de onderneming getoetst aan het gestelde in NEN-1S0 

9OO1-norm . De beoordeling is een inventarisatie naar de stand van zaken, door te kijken 

welke elementen van het kwaliteitssysteem aanwezig zijn en zodoende hiaten te ontdekken. 

Om de aanwezigheid van de elementen van de norm te toetsen is een checklist gemaakt. 

Deze checklist bestaat uit vragen die volgen uit voorwaarden in de norm. De checklist is 

opgenomen in bijlage 1 2. 

In bijlage 1 3 is een matrix opgenomen waarin een relatie wordt gelegd tussen de voorwaar

den van de kwaliteitsborgingsnorm en de afdelingen . Hierbij wordt aangegeven welke 

afdelingen bij de controle van de aanwezige documenten en opstellen van vereiste docu-
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menten betrokken moeten worden. 

In de matrix wordt ook aangegeven welke paragrafen verband houden met de NEN-ISO 

9003-norm. Door het reeds voldoen aan deze norm is een aantal zaken al gedocumenteerd . 

In de matrix wordt de relatie middels een arcering van het kruispunt aangegeven. Tevens is 

een codering vermeld welke de mate aangeeft waarin de voorwaarde reeds geregeld is : 

0: niets aangetroffen; 

1: mondeling geregeld; 

2: deels mondeling en deels schriftelijk vastgelegd ; 

3 : schriftelijk geregeld cq. vastgelegd. 

6.5 Resultaten toetsing 

Ten aanzien van de relaties tussen de elementen van de norm en de afdelingen worden de 

volgende opmerkingen gemaakt: 

De aanwezige documenten volgend uit de voorwaarden van de NEN-ISO 9003 norm zijn 

minder omvattend en voldoen dus (nog) niet aan de NEN-ISO 9001 norm. Wei is op het 

gebied van de produktcontrole , keuringen en metingen alles vastgelegd en geregistreerd; 

Er is geen vast stramien of lay-out voor het beschrijven van een procedure. Daardoor 

krijgt men een onsamenhangende indruk van de reeds aanwezige procedures in het 

kwal iteitshandboek.; 

Het huidige kwaliteitsbeleid , geformuleerd in de NEN-ISO 9003 norm, is te beperkt en 

onduidelijk . Het is niet meetbaar en dus niet verifieerbaar; 

De functiebeschrijvingen moeten geevalueerd worden . Duidelijkheid moet er verkregen 

worden in verantwoordelijkheden, waardoor controle op functiegebieden beter mogelijk 

is; 

Er is geen plan voor een periodieke interne audit van het kwaliteitssysteem. Voor deze 

controle moet en de tijd, verantwoordelijken en uitvoeringen omschreven worden; 

De procedures voor het beoordelen van een contract zijn verouderd door invoering van 

een nieuw informatiesysteem. Deze moeten worden aangepast; 

Er vindt geen contractbeoordeling plaats, bijvoorbeeld door nacalculatie; 

Er zijn geen vaste procedures bij ontwerp en ontwikkel activiteiten. Voor de ontwik

keling van nieuwe produkten is een concept procedure aanwezig, deze moet nog geveri

fieerd worden . Er is echter nog weinig ervaring in het doorlopen van het ontwerpproces; 

In het ontwerpproces gebeurt veel op ervaringsbasis en wordt niet alles vastgelegd 

zodat overdraagbaarheid moeilijk wordt; 

Bij het inkoopproces worden alle voorwaarden van de norm meegenomen. Dit is echter 

nog niet in een procedure vastgelegd; 

Er ontbreken werkinstructies en voorschriften ten behoeve van procesbeheersing. De 

beheersbaarheid en controle van het proces is hierdoor onduidelijk; 

De afkeurprocedure wordt wel gevolgd, alleen de voortgang wordt niet voldoende 

gecontroleerd ; 

Er is geen vastgelegde procedure waarin staat hoe problemen opgelost dienen te 
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worden. Hierdoor ontstaanveel ad-hoc activiteiten en geen structurele VPrbeteringen; 

Ondanks de deels voorgeschreven manier van opslag en controle, geeft het opslag

terrein geen indruk van 'good-housekeeping'; 

Er zijn wel eisen opgesteld voor de benodigde scholingsgraad van het personeel en 

mogelijkheden van extra opleiding. Er is echter geen procedure voor het bepalen van de 

opleidingsbehoefte. 

Er is geen procedure betreffende de nazorg; 

Er is geen duidelijkheid over toe te passen statistische technieken , en dus ook niets 

vastgelegd. 

Bij de toetsing worden enkele kanttekeningen geplaatst: 

Er kunnen meer procedures aanwezig zijn die niet als zodanig worden herkend . Bijvoor

beeld invullijsten die stapsgewijs ingevuld moeten worden; 

In het Bestuurlijke lnformatie Voorziening-handboek zijn allerlei zaken geregeld over 

besluitvorming. In hoeverre hier zaken zijn geregeld over afstemming van afdelingen is 

onbekend; 

De toetsing is een beoordeling van het op papier vastgelegde kwaliteitssysteem. Het 

zegt niets over het daadwerkelijke gebruik van de procedures; 

In de matrix wordt alleen aangeven in hoeverre de relatie formeel geregeld is, niet welk 

document of procedure; 

Er moet afgewogen worden in hoeverre bepaalde relaties procedureel vastgelegd 

moeten worden, om te voorkomen dat flexibiliteit en creativiteit worden afgeremd. 

Als resultaat van de toetsing kan een lijst van documenten worden opgesteld die moeten 

worden ontwikkeld. Deze lijst vormt een uitgangspunt voor de actiepunten voor certificeren 

dat wordt behandeld in hoofdstuk 10. 
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H7 K waliteitskostenonderzoek 

'De doeltreffendheid van een kwaliteitssysteem word! op een zakelijk wijze bepaald door 

een kwaliteitskostenonderzoek. Het verschaft middelen om de doeltrejfelidheid te 

evalueren en het uitgangspunt vast te stellen voor interne verbeteringsp, ogramma 's' 

paragraaf 6, NEN-1S0 9004 

In dit hoofstuk wordt een theoretische beschouwing gegeven van het begrip kwaliteits

kosten. Deze beschouwing gaat over in een toepassing van de onderzoeksmethode op 

Strukton Prefab Beton. 

7. 1 Begripsvorming 

Een gedeelte van de kosten die een onderneming maakt om een produkt op de markt te 

brengen is bestemd voor het bereiken van de kwaliteitsdoelen . Dit zijn zowel kosten van 

activiteiten voor het bereiken en waarborgen van de beoogde kwaliteit alsook kosten 

veroorzaakt door onvoldoende beheersing van het produktieproces. Deze kosten warden 

ook wel kwaliteitskosten genoemd. 

Definitie: 

Onder kwaliteitskosten worden kosten verstaan die verbonden zijn aan het voorkomen, 
beoordelen en corrigeren van kwaliteitsafwijkingen van produkten. 

Kwaliteitskosten hebben te maken met afwijkingen in de vereiste kwaliteit. Er kunnen vier 

categorieen van kwaliteitskosten warden onderscheiden: 

preventiekosten: alle kosten, gericht op het voorkomen van afwijkingen; 

beoordelingskosten: alle kosten, gemaakt om het al dan niet aanwezig zijn van kwali

teitsatwijkingen te ontdekken door controle; 

foutenkosten : alle kosten, gemaakt om de gevolgen van kwaliteitsafwijkingen te 

verhelpen, onder te verdelen in : 

interne foutenkosten : alle kosten, ten gevolge van het niet voldoen aan de gewenste 

kwaliteitseisen voor aflevering ; 

externe foutenkosten: alle kosten , ten gevolge van het niet voldoen aan de gewens

te kwaliteitseisen na aflevering. 
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7 .2 Kwaliteitskosten in bedrijfseconomisch perspectief 

Niet alle kwaliteitskosten kunnen bedrijfseconomisch als kosten worden beschouwd. Bij een 

normale kostencalculatie worden de offers als kosten beschouwd die bij een produktie

proces onvermijdelijk, voorspelbaar en een kwantitatieve meetbare relatie hebben met het 

produktieproces waarin zij optreden. 

Het begrip kwaliteitskosten omvat, bedrijfseconomisch gezien, zowel kosten (uitgaven) als 

verliezen (onvoorspelbaar) en verspillingen (vermijdbaar) . Deze laatste factor omvat tevens 

de gederfde opbrengsten. Fig. 7. 1 geeft dit schematisch weer 

offers 

ja 
vermijd- versplllingen 

~ baar? 
\ 

\ 
nee 

ja I I voor~I- kosten kwaliteitskosten 
baar . 

nee 

vertiezen 

fig . 7. 1 relaties tussen begrippen uit de bedrijfseconomie 

De verspillingen zijn grotendeels foutenkosten omdat de geplande kwaliteit niet wordt 

gerealiseerd. De preventieve kosten zijn voornamelijk uitgaven ter verbetering van het 

kwaliteitssysteem en zijn doelbewust geplande maatregelen om het risico van verliezen zo 

laag mogelijk te houden. 

Het kwaliteitskostenonderzoek is gericht op het opsporen van de verspillingen en bepaald zo 

de efficiency van het kwaliteitsbeheer van de organisatie. Omdat de verkoopprijs resulteert 

uit marktverhoudingen en daarom moeilijk te be"invloeden is, wordt de oorsprong van de 

winst gevonden in het verlagen van de kosten door het elimineren van de verspillingen 

tijdens het voortbrengingsproces . 

Preventie en beoordelingskosten zijn daarentegen 'managerial controllable'. Het bedrijf zal 

zelf moeten aangeven welke uitgaven men niet-vermijdbaar vindt ten behoeve van preven

tieve- en beoordelingsactiviteiten. De beoordelingsactiviteiten reduceren daarbij de faalge

volgen. De preventieve verminderen de faalkans. 
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7 .3 Doel kwaliteitskostenonderzoek 

Een overzicht van de kwaliteitskosten zorgt voor aandacht voor kwaliteit vanuit de 

organisatie. Het geeft feitenmateriaal over de prestatie op kwaliteitsgebied. Het 1n geld 

kunnen kwantificeren van procesafwijkingen en ondoelmatigheden is een hulpm1Jdel bij het 

stellen van prioriteiten voor het inzetten van veelal schaarse oploscapaciteit. 

Het doel van kwaliteitskostenonderzoek is drieledig : 

het verschaft inzicht in de hoogte van de kwaliteitskosten; 

het kunnen opsporen van knelpunten, welke dienen als richtlijn bij het opstellen en 

uitvoeren van een doelgericht kwaliteitsbeleid; 

het, aan de verschillende medewerkers, met behulp van feitenmateriaal benadrukken, 

van het belang, van zorgvuldig uitvoeren van taken, door middel van het cijfermatig 

onderbouwen van kwaliteitskosten. 

De analyse van de kwaliteitskosten is een management-tool waarmee de effectiviteit en 

efficiency van de kwaliteitszorg wordt bepaald. Tevens kunnen probleemgebieden ontdekt 

worden en acties worden ondernomen. 

Een onderzoek naar kwaliteitskosten heeft als kenmerk dat de coordinatie tussen medewer

kers op de raakvlakken van het voortbrengingsproces worden gemeten. Deze 'overleg

activiteit' wordt door het onderzoek in kosten uitgedrukt. Er wordt gekeken naar overleg 

tussen medewerkers op de afdeling en afdelingsoverlappend. Zo zijn foutenkosten de 

kosten die grotendeels in verband staan met onvoldoende coordinatie, zo'n 80% [Duyvis, 

1993]. Bij het kwaliteitskostenonderzoek wordt de coordinatie bestudeerd. De coordinatie 

houdt bijvoorbeeld in de bestudering van het proces, geen goede instructies, geen goede 

controle op de uitvoering etc. Beoordelingskosten zijn de kosten die in verband staan met 

het vaststellen of afwijking al of niet ten gevolge van onvoldoende coordinatie is ontstaan. 

Preventiekosten ten slotte zijn die kosten van coordinatie die bijvoorbeeld in verband staan 

met specificeren of het vastleggen van werkwijzen in regels en procedures. 

7 .4 K waliteitskostenmodel 

Het belang van de aandacht voor kwaliteitskosten wordt benadrukt door het ' kwaliteitskos

tenmodel' . Het kwaliteitskostenmodel is bruikbaar als 'denkmodel', omdat het de hoofdge

dachte aangeeft van het reden om kwaliteitskosten te analyseren . Via een kostenanalyse 

kan namelijk het relatieve belang van de verschillende elementen van de kwaliteitszorg 

zichtb3ar worden gemaakt. 

De variabelen waarvan in het model wordt uitgegaan zijn de vier kwaliteitskostencatego

rieen . Tussen die variabelen worden bepaalde relaties verondersteld . Het model wordt 

gepresenteerd in figuur 7. 2. 
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Het volgende valt op: 

de horizontale-as heeft de dimensie 'kwaliteitsgraad': de mate waarin het produkt aan 

de eisen van de gebruiker voldoet. De dimensie 'tijd' is een verborgen parameter; 

op de assen staat geen schaalverdeling aangegeven, omdat enerzijds kwaliteit meerdi

mensionaal is, en omdat anderzijds kosten in verschillende eenheden uitgedrukt warden . 

I 

. ,1 I rn,_J 7L L 

fig. 7. 2 kwaliteitskostenmodel 

Uitgangspunten van het model zijn: 

alleen het gevoerde kwaliteitsbeleid be"invloedt de kwaliteitskosten; 

als de kwaliteitskosten dalen dan dalen de totale kosten: verondersteld wordt dat de 

overige kosten contant blijven 

streven naar kwaliteitskostenreductie is voor iedere bedrijf noodzakelijk om op lange 

termijn te overleven. 

Uitersten van het model zijn: 

geen zorg vooraf met zeer hoge faalkosten: de bewezen realiteit dat slechte kwaliteit 

oneconomisch is: 

veel zorg vooraf met hoge voorbereidingskosten en geen of een uiterst geringe kans op 

falen: de onbewezen theorie dat perfecte kwaliteit oak niet economisch is . 

De essentie van het model is dat er door activiteitenverdeling en optimalisering een 

minimum is in de som van de vier genoemde categorieen/variabelen. 

Het kwaliteitskostenmodel heeft in de praktijk enkele beperkingen: 

de horizontale as is moeilijk te benoemen. De kwaliteitsgraad is niet in een eenheid uit 

te drukken ; 

de kosten van alle categorieen gemeten in een bepaald tijdvak hebben geen betrekking 

op dezelfde produkten. Bepaalde kosten, zoals preventie, zullen voorijlen, terwijl ander 

kosten , zoals klachten en claims, sterk vertraagd op kunnen treden ; 
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het model gaat uit van de veronderstelling dat de bedrijfssituatie en de omgeving stabiel 

zijn. Dit is echter niet het geval, bijvoorbeeld door marktomstandigheden of wijzigingen 

van grondstoffen of produkten; 

het uitgangspunt dat verlaging van de kwaliteitskosten noodzakelijk is voor het bereiken 

van het optimale punt, geldt niet voor alle bedrijven. Er zijn situaties denkbaar waarbij 

andere criteria, zeals het voldoen aan specificaties, zwaarder wegen. 

7 .5 Kwaliteitskosten en de zero-defects prestatienorm 

Het kwaliteitskostenmodel is gebaseerd op op de vooronderstelling dat perfecta kwaliteit 

economisch niet verantwoord is, omdat dit hoge preventie en beoordelingskosten impliceert. 

In paragraaf 4.4 is echter als prestatienorm voor kwaliteit nul-fouten bepaald, dus een 

perfecta kwaliteit. Economisch verantwoord werken, waarbij gestreeft wordt naar het 

kostenoptimum zal volgens het 'denkmodel' dus niet leiden tot perfecta kwaliteit. Scheider

mann verdedigt echter het streven naar perfecta kwaliteit. Deze aanhanger van de zero

defectsbenadering zegt dat de kwaliteitskosten niet toe hoeven te nemen waarneer de 

kwaliteitsgraad 100% benadert [Schneiderman, 1986] . Door het nemen van kleine stappen 

kan dit op een economisch verantwoorde manier resulteren in zero-defects. In paragraaf 4.4 

is al verklaard waarom voor deze ZD-benadering gekozen wordt. In figuur 7. 3 is deze 

benadering grafisch weergegeven. 

foutenkosten 

preve ntie- en 

beoordel ingskosten 

t o taal 

kwa I i te i tsgraad 

fig. 7.2 kwaliteitskostenmodel Zero-Defects 

7 .6 Afbakening en bepaling kostenposten 

I 
kosten 

' vo I maakt · 

Kwaliteitsafwijkingen komen niet alleen voor bij het eindprodukt. Kwaliteitsafwijkingen 

ontstaan in het gehele voortbrengingsproces. In de voorbereidende fasen kunnen oak 
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elementen van beoordelen en herstellen aanwezig zijn . Daarom wordt er van uit gegaan dat 

elke activiteit binnen het voortbrengingsproces de verschillende categorieen kwaliteitskos

ten kan veroorzaken. 

Om dus de totale kwaliteitskosten te bepalen moet van elke afdeling in het voortbren

gingsproces haar bijdrage worden bepaald. Door middel van een gedetailleerd onderzoek van 

activiteiten per afdeling kunnen de hoofdgroepen van de kwaliteitskosten hanteerbaar war

den gemaakt per afdeling . 

7.6.1 Afbakening 

Gezien de doelstell ing van het onderzoek, is een duidelijke afbakening van het onderzoeks

gebied noodzakelijk. Over deze afbakening dient overeenstemming te bestaan tussen de be

drijfsafdelingen, zodat in de toekomst geen problemen met betrekking tot dit aspect zullen 

ontstaan bij het opstellen van de kwaliteitskostenoverzichten . 

Het voortbrengingsproces kan globaal opgedeeld worden in een aantal stappen . Binnen deze 

afdelingen worden kwaliteitsactiviteiten uitgevoerd . 

De afdelingen die worden onderzocht in het kwaliteitskostenonderzoek zijn : 

- verkoop ; 

- bedrijfsbureau; 

- inkoop en magazijn ; 

- betontechnologie en kwaliteitsdienst; 

- molen , logistiek en opslag; 

- produktieleiding; 

- produktiehallen; 

- vlechterij; 

- mallenmakerij. 

7. 6. 1 Bepaling kwaliteitskostenposten 

In bijlage 3 is een gedetailleerde beschrijving per afdeling opgenomen . Door per afdeling te 

kijken naar verantwoordelijkheden, voorbereidende activiteiten, normale activiteiten en 

controle activiteiten zijn kwaliteitskostenposten opgesteld . De vanuit de gedetailleerde 

beschrijvingen opgestelde kwaliteitskostenposten zijn weergegeven i'.l bijlage 14. In bijlage 

15 worden de gebruikte kostenposten gedefinieerd. In bijlage 16 is een overzichts-matrix 

afgebeeld waarin wordt weergegeven, op welke afdeling kostenposten worden aange

troffen. 

7. 7 Gegevensverzameling 

Kwaliteitskosten kunnen in vier vormen voorkomen: 

personele capaciteit : 

machine capaciteit : 

tijd * manuurtarief; 

stilstand en onderbezetting als gevolg van kwaliteitsproble

men; 
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materiaal: 

geld: 

afval, stort, onnodig gebruik; 

schade vergoedingen, claims, verzekeringen. 

Een aantal kostenposten is direct uit de boekhoudkundige gegevens te halen . De meeste 

kosten zijn echter manuren die 'verscholen' zitten in de uitvoering van de werkzaamheden. 

lmmers, lang niet elke medewerker zal gedurende zijn gehele gemiddelde dagtaak kwaliteits

kosten 'genereren'. 

Om de kosten te bepalen zijn bedrijfsgegevens nodig. lnformatie voor het opstellen van een 

kwaliteitskostenoverzicht is reeds voorhanden binnen het bedrijf. In onderstaand overzicht 

worden de verschillende informatiedragers genoemd met die informatie, die voor het 

onderzoek van belang is. 

tab. 7. 1 gebruikte documentatie Exact, diverse grootboekre- D 

keningen 

(zie ook bijlage 171 Opleidingsoverzicht Perso- E 

neelszaken 

(letters gebruikt in overzichten bijlage 24 I Facturen Administratie F 

Facturen transporteurs G 

uren opgave-overzichten H 

produktie 

bedrijfsrapportages J 

Veel kwaliteitskosten zitten echter verscholen in personele kosten. Deze kunnen 'boven 

water' worden gehaald door vast te stellen: 

wat de feitelijke werkzaamheden van de medewerkers zijn; 

welke van die werkzaamheden kwaliteitskosten veroorzaken, ingedeeld naar preventie-, 

beoordelings-en foutenkosten; 

eenduidige definities van de kostenposten; 

hoeveel tijd aan die werkzaamheden besteed wordt. 

Om de verscholen kwaliteitskosten te detecteren wordt gestart met interviews welke ten 

doel hebben : 

de genoemde kwaliteitskosten wegens kwaliteitsactiviteiten te kunnen bepalen; 

meer inzicht te krijgen in de wijze waarop het aanwezige kwaliteitssysteem feitelijk 

functioneert; 

het 'cross-checken' van boekhoudkundige gegevens . 

Hierna kan begonnen worden met het beschikbaar maken van gegevens betreffende de 

tijdsbesteding aan kwaliteitsactiviteiten van de medewerkers op de verschillende afdelingen 

door het meten hiervan. 
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Het meten 

Om de tijdsbesteding te bepalen van de diverse medewerkers warden, zij in vier groepen 

gedeeld : 

de medewerkers produktie; 

de voorlieden; 

de afdelingsleiding; 

de kwaliteitsafdeling . 

Vastleggen tijdsbesteding medewerkers produktie 

Om de tijd te bepalen die de betonwerkers besteden aan kwaliteitsactiviteiten wordt 

allereerst bepaald hoeveel tijd een betonwerker aan directe en indirecte produktieactiviteiten 

besteed. De directe activiteiten warden daarna geclassificeerd in hoofd-activiteiten (zie 

bijlage 1 8). Binnen deze klassen wordt bepaald welk percentage kwaliteitsactiviteiten 

betreft . 

De tijd die direct en indirect wordt besteed, wordt gemeten door in een vaste cyclus drie 

afdelingen te doorlopen in de cyclustijd van een uur. Daarbij warden acht cycli gelopen per 

dag. In de cyclus warden per afdeling drie werknemers geobserveerd en genoteerd in 

schema's (zie bijlage 19). Gekeken wordt naar hun uitvoerende activiteiten . Deze warden 

gedurende een kwartier gevolgd en genoteerd met een interval van drie minuten. In totaal 

zal deze observatie zes dagen in beslag nemen, verspreidt over twee weken. Met behulp 

van de resultaten wordt dan in overleg met enkele betonwerkers het 'kwaliteitsdeel' van 

hun activiteit bepaald, welke met de voormannen en de produktieleider op representativiteit 

warden besproken. Resultaat: 

activiteitenoverzicht van betonwerkers; 

beter inzicht produktieactiviteiten; 

uurbesteding van betonwerkers aan preventieve, controlerende en herstelactiviteiten. 

Vastleggen tijdsbesteding afdelingen 

De activiteiten van het personeel op de afdeling wordt bepaald aan de hand van interviews . 

Een voorbeeld van een vragenlijst voor interviews is opgenomen in bijlage 20. De vragen in 

de interviews zijn direct afgeleid uit de kostenposten, welke bepaald zijn uit de activiteiten 

uitgevoerd op de betreffende afdeling. Door middel van schattingen van de leiding zal een 

representatief beeld warden verkregen van de tijdsbesteding door de leidinggevende en het 

personeel op de afdeling . Eventueel kan dit kart getoetst warden met het personeel op de 

afdeling. Resultaat: 

beter inzicht afdelingstaken; 

activiteitenoverzicht afdeling; 

uurbesteding van afdelingsleiding aan preventieve, controlerende, en probleemoplos

sende werkzaamheden. 

Vastleggen tijdsbesteding afdeling kwaliteitscontrole 

De afdeling omvat het laboratorium voor betontechnologie en de kwaliteitscontrole . De 

arbeidstijd van de medewerkers op deze afdelingen wordt in principe direct aan kwaliteits

activiteiten besteed. Bepaald moet warden hoeveel tijd zij met niet kwaliteitsactiviteiten 

bezig zijn . Tevens moet warden bepaald welk deel van de activiteiten preventief, controle-
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rend en probleernoplossend zijn . Dit vastleggen gebeurt door middel van interviews. Resul

taat: 

activiteitenoverzicht afdeling 

uurbesteding van afdelingsleiding aan preventieve, controlerende, en probleemoplos

sende werkzaamheden . 

Kostenperiode 

De periode waarover de kosten worden bepaald is januari 1 994 tot juni 1 994. Deze periode 

loo pt parallel met de bedrijfsrapportages van periode 1 tot 7 . 

Door een recente periode te kiezen zijn de meeste documenten nog voorhanden en is voor 

de koppeling van de interviews bij de documenten meer valide informatie te verkrijgen . 

Hierbij wordt aangenomen dat de werkzaamheden van het personeel inhoudelijk niet zijn 

gewijzigd . 

7 .8 Validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Voordat gegevens geanalyseerd kunnen warden moet eerst warden afgevraagd in hoeverre 

de ve1 zamelde gegevens een representatieve waarde hebben. Dale en Plunkett merken 

hierover op dat de gepresenteerde gegevens vaak een indruk wekken van precisie welke 

niet kan worden gegarandeerd . De werkelijke waarde is afhankelijk van de gebruikte 

informatie en de manier waarop deze verzameld wordt [Dale ea ., 1991]. De bedragen in de 

overzichten zullen als indicatief moeten warden beschouwd en worden daarom afgerond . 

De representativiteit van de gegevens wordt ook bepaald door de meetmethode. Aan de 

methode van gegevensverzameling kunnen drie soorten, deels samenhangende eisen 

gesteld warden die betrekking hebben op de validiteit , betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

van de uitkomst. 

Uitgegaan wordt van de volgende definities Sander [Sander]: 

een meetprocedure heet valide als gemeten wordt wat beoogd wordt; 

een meetprocedure heet betrouwbaar als een herhaling van de meting ook een herhaling 

van de meetuitkomsten levert , onder de voorwaarde dat het te meten kenmerk stabiel 

is; 

een meetprocedure heet nauwkeurig als bij een meting geldt dat een waarde gemeten 

wordt , die overeenkomt met de ware waarde 

Validiteit 

Voordat kwaliteitskosten gemeten kunnen worden, moeten deze worden geoperationali

seerd. De mate waarin deze operationalisatie overeenkomt met het begrip bepaalt in 

hoeverre de meting de juiste en voldoende informatie geeft over de kwaliteitskosten van de 

onderneming. 

Een representatieve, vastgelegde operationalisatie is belangrijk, omdat bij wijzigende 

omstandigheden op een objectieve manier de meetmethode kan worden herzien, zodat 

nieuwe meetresultaten vergelijkbaar blijven met de oude. 
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Betrouwbaarheid 

Veranderingen in de organisatiestructuur van de onderneming kunnen de vergelijkbaarheid 

van de resultaten in gevaar brengen . De betrouwbaarheid houdt in dat afwijkingen van de 

resultaten van verschillende perioden geen gevolg zijn van de meetprocedure. Oak wanneer 

gewerkt wordt met gegevens, verkregen door subjectieve schattingen, komt de betrouw

baarheid in gevaar. Als namelijk niet iedere periode dezelfde persoon de mc ~ingen uitvoert, 

kan het voorkomen dat dezelfde offers aan verschillende kostenposten warden toegewezen. 

Eisen aan de meetprocedure: 

binnen de afdeling warden alle activiteiten en uitgaven op dezelfde manier gewaardeerd : 

onafhankelijk van de invuller; 

er moet zo weinig mogelijk met subjectieve schattingen gemeten warden . 

Opgemerkt dient te warden dat de resultaten van het kwaliteitskostenonderzoek en de 

daaruit te trekken conclusies niet betrouwbaarder kunnen zijn dan de betrouwbaarheid en 

volledigheid van de door het bedrijf en de medewerkers verstrekte informatie 

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van een meting is het verschil tussen de werkelijke en de gemeten 

waarde. Het doel van de meting is niet het meten van de absolute hoogte van de werkelijke 

kwaliteitskosten. Het gaat meer om de ontwikkeling daarvan . Om daar een goed beeld van 

te krijgen is validiteit en betrouwbaarheid van de meetprocedure voldoende. Het is dus 

belangrijk om te werken met de juiste definities en dat binnen de organisatie deze begrippen 

hetzelfde word en ge'interpreteerd . 
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H8 K waliteitskostenanalyse 

'Everyone agrees it is too expensive, the cost of quality, but we do not all agree on what 

constitutes that expense or why it costs so much ' 

Philip B. Crosby 

In dit hoofdstuk wordt de analyse eerst in een bredere context geplaatst. Daarbij komen de 

overzichten en de rapportage waar de analyse dee/ van uit maakt aan de orde. Er zal oak 

een afweging warden gemaakt of herhaling van het onderzoek moet plaatsvinden. Daarna 

za/ de eigenlijke analyse uitgevoerd warden waarbij allereerst de gebruikte kentallen warden 

bepaa/d. De analyse zal uitgevoerd warden op onderneming-, afdelings- en categorieen 

niveau. 

8. 1 K waliteitskostenoverzichten 

De verzamelde gegevens in het kwaliteitskostenonderzoek worden weergegeven in 

kwaliteitskostenoverzichten. In de overzichten worden de kwaliteitskosten per afdeling en 

voor de gehele onderneming gepresenteerd . De overzichten geven informatie over de 

kwaliteitsprestatie en kunnen gebruikt worden bij de formulering van het kwaliteitsbeleid. 

Een kwaliteitskostenoverzicht bestaat uit: 

specificatie van de geconstateerde kwaliteitskosten naar kostenpost en kostencategorie; 

een totaaltelling van de kwaliteitskosten op ondernemingsniveau, in guldens en 

kentallen; 

een totaaltelling van kwaliteitskosten op afdelingsniveau, in guldens en kentallen . 

De overzichten maken deel uit van een kwaliteitsrapportage welke zal moeten bestaan uit: 

de genoemde kwaliteitskostenoverzichten; 

verklaring van de afkomst van de diverse kosten; 

analyse van de kosten; 

oorzaken en betekenis van het geconstateerde kosten ; 

overzicht van afkeur en externe klachten ; 

aanbevelingen ter verbetering, zowel technische als organisatorische. 

De rapportages moeten worden verspreid naar afdelingen en management. De rapportage 

geeft het management inzicht in de relaties die bestaan tussen de verschillende kostengroe

pen. Het informeert over de stand van zaken op kwaliteitsgebied en vestigt de aandacht op 

problemen. 

De afdelingen ontvangen een rapportage waarin meer gedetailleerde informatie over de 

betreffende afdeling wordt verschaft. Deze specifieke rapportage geeft een beter inzicht in 

de mate waarin de afdeling op weg is naar verbetering en is belangrijk om het uitvoerende 

personeel te motiveren aandacht aan kwaliteit te besteden . 
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8.2 Herhaling kwaliteitskostenanalyse 

Om een keuze te maken of een kwaliteitskostenonderzoek herhaald moet warden of zelfs of 

een periodieke kwaliteitskostenanalyse moet warden ingevoerd , moet een af weging word en 

gemaakt of de resultaten in voldoende mate opwegen tegen de moeite en d(; kosten . 

Om deze afweging te maken wordt door Govers [Govers, 1985] een onderscheid gemaakt 

tussen een incidenteel uitgevoerd onderzoek en een periodieke analyse en rapportering van 

kwaliteitskosten. 

Voor een incidenteel onderzoek gelden voordelen , zoals verhoging van het kwaliteitsbewust

zijn, inzicht in knelpunten, het stellen van prioriteiten en het evalueren van kwaliteitsacties 

sterker naarmate het kwaliteitsbeleid minder vorm heeft gekregen. 

Bij invoering van een periodiek kwaliteitskostenanalyse spelen twee aspecten een rol : 

de aard van het produktieproces; 

het type markt waaraan men levert. 

Bij technisch goed beheersbare en voorspelbare voortbrengingsprocessen is een periodieke 

kostenanalyse minder nodig. In zo'n situatie geven de technische proceswaarden gedetail

leerde informatie voor het bewaken en bijsturen van het proces en het handhaven van de 

produktkwaliteit . 

Wanneer de bewerkingen in het proces naar aard , tijdstip en volgorde specifiek order zijn 

bepaald, wint een periodiek kwaliteitsanalyse aan waarde. Een periodieke kwaliteitskosten

analyse geeft in dergelijke situaties inzicht in de belangrijkste kostenposten en in de 

ontwikkelingen die daar plaatsvinden. 

Wanneer geproduceerd wordt voor de professionele en industriele markt ligt de nadruk zeer 

sterk op het realiseren van de door de afnemer verstrekte technische specificaties. Er is 

daardoor veel interesse in de technische mogelijkheden en prestaties van het voortbren

gingsproces. Bij grate series zullen de afnemer en de producent de betrouwbaarheid van het 

kwaliteitssysteem primair beoordelen op grand van technische procesgegevens. 

Bij een markt die kleine series of enkelstuksfabricage vraagt, of een markt waarin men sterk 

afhankelijk is van menselijke prestaties kan een periodieke kostenregistratie wel ondersteu

nend werken . Overzichten kunnen dan gebruikt warden voor bewaking van algemene 

normen en voor het evalueren van de controle-efficiency. Het kwaliteitskostenonderzoek 

geeft dan een relatief betrouwbaar beeld van de kwaliteitskosten in discrete produktiepro

cessen die relatief arbeidsintensief zijn . 

Resumerend kan gesteld warden dat voor Strukton Prefab Seton periodiek een kwaliteits

kostenonderzoek uitgevoerd moet warden . Zij kan deze gebruiken voor budgetcontrole, 

normevaluatie en voortgangscontrole van de kwaliteitsverbetering . Het interval voor 

herhaling van het onderzoek en analyse wordt gesteld op een half jaar. Dit is een afweging 

waarbij rekening wordt gehouden met de huidige organisatie en proceskenmerken, de 

geplande veranderingen van de organisatiestructuur en de intern beschikbare personele 

capaciteit voor uitvoering van een analyse . 
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Bij een herhaling van het kwaliteitskostenonderzoek moet de onderzoeksmethode warden 

geevalueerd. Bij de evaluatie wordt nagegaan of aan alle randvoorwaarden nog steeds 

wordt voldaan omdat de omstandigheden waaronder de metingen plaatsvinden, veranderen. 

De evaluatie zorgt indien nodig voor aanpassing van de methode van onderzoek door erva

ring en veranderende klantenverwachtingen [Harrington, 1987]. Voor een evaluatie van de 

onderzoeksmethode van kwaliteitskosten heeft de ASQC [ASQC, 19671 vragen opgesteld 

die hierbij als hulpmiddel kunnen dienen; 

A. Is het kwaliteitskostenoverzicht compleet? 

1. Zijn a/le kostenposten inbegrepen? 

2. Zijn er nieuwe activiteiten die ook tot de kwaliteitskosten gerekend moeten worden? 

B. Zijn de gerapporteerde kosten werkelijk kwaliteitskosten? 

1. Zijn er activiteiten waarvan de inhoud veranderd is, zodat ze niet meer tot de kwaliteits

kosten gerekend mogen worden? 

C. Zijn de kosten zoals ze gerapporteerd warden goed geclassificeerd? 

1. Worden de activiteiten en uitgaven nog op dezelfde gronden geclassificeerd onder een 

van de vier hoofdcategorieen? 

2. Zijn er activiteiten waarvan de inhoud veranderd is, zodat ze onder een andere cai"egorie 

geclassificeerd moeten worden? 

D. Worden alle gemeten kosten goed in het rapport weergegeven? 

1. Zijn a/le kostensoorten in de goede categorie opgeteld? 

2. Zijn er activiteiten of uitgaven dubbel geteld? 

8.2.1 Uitvoeringmethodiek kwaliteitskostenonderzoek 

In het kort warden hier de stappen beschreven die moeten warden afgelegd voor een 

kwaliteitskostenonderzoek: 

kostenplaatsen, kostenposten en interviewschema' s evalueren; 

interviews afnemen: gegevens A; 

metingen verrichten: gegevens C; 

gegevens financiele administratie verzamelen: gegevens B; 

samenvoegen A,B en C; 

opstellen afdelingsoverzichten; 

analyse uitvoeren; 

conclusies trekken en verbeterpunten selecteren; 

vergelijk trekken met reeds gesignaleerde verbeterpunten; 

organisatie informeren; 

archiveren. 
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8.3 Analyse 

Uit een kwaliteitskostenoverzicht is weinig af te leiden. Een analyse van de kosten in het 

kwaliteitskostenoverzicht is noodzakelijk om tot gerichte uitspraken te komen. De analyse 

heeft als doel: 

nagaan waarom bepaalde kostencategorieen of -posten hoger cq . lager zijn dan nodig 

wordt geacht; 

opsporen uitschieters; 

opsporen van oorzaken van problemen; 

opsporen van aktiegebieden en opstellen van ak-t:ieprogramma; 

een basis voor externe vergelijking (voor zover mogelijk). 

Om een juist beeld te krijgen is het wenselijk de kosten in detail te beoordelen . Het 

beoordelen van de kwaliteitskosten kan uitgevoerd warden met behulp van twee analyse

technieken [ASQC, 1987]: 

trend-analyse: hierbij wordt een vergelijking gemaakt van de kwaliteitskosten nu en in 

het verleden . (nb. omdat geen historische gegevens over kwaliteitskosten bij Strukton 

Prefab Seton bekend zijn kan geen trend-analyse warden uitgevoerd); 

Pareto-analyse: hierbij warden de kwaliteitskosten gerangschikt naar bijdrage in de 

totale kwaliteitskosten op volgorde van grootste naar kleinste bijdrage. 

In de meeste gevallen blijkt dat een gering aantal factoren een groat deel van de 

gevolgen voor hun rekening nemen [Campanella, 1990] 

8.4 Beoordeling kwaliteitskosten 

De kosten warden uit verschillende hoeken beoordeeld, omdat algemeen geldende normen 

niet voorhanden zijn. Het gebruik van algemeen geldende normen is oak gevaarlijk omdat zo 

de nadruk wordt gelegd op kwaliteitskosten als 'score-middel', in plaats van het te 

gebruiken als ondersteuning van beleid [Campanella, 1990]. De onzin van absolute richt

lijnen voor externe vergelijking van kwaliteitskostenbeoordeling wordt verder door de 

American Society for Quality Control verduidelijkt [ASQC, 1987]: 

kwaliteitskostenverzameling en -analyse zijn bedrijfsspecifiek; 

er zijn per bedrijf kritieke verschillen in produktcomplexiteit, produktieprocessen, 

produktievolumes, marktkarakteristieken, klantenrelaties etc.; 

verschillen in loon- en beoordelingen van arbeid. 

Voor Strukton Prefab Seton moeten daarom bedrijfsspecifieke beoordelingsmaatstaven 

warden bepaald . Deze beoordelingsmaatstaven, oak wel kentallen genoemd, warden per 

facet van beoordeling ontwikkeld. Als voorwaarde voor de kentallen wordt gesteld, dat deze 

een bekende relatie met de produktieomvang moeten hebben. Mogelijke kentallen voor 

beoordeling zijn: 

relatering aan de omzet; 

relatering aan de toegevoegde waarde; 

relatering aan de loonkosten ; 
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relatering aan fabricage kosten. 

In bijlage 21 warden de voor- en nadelen van verschillende kentallen besproken. Uit de 

beschouwing van de voor- en nadelen blijkt, dat ieder kental in beperkte mate voldoet aan 

de voorwaarde van een bekende relatie tussen de kwaliteitskosten en de produktieomvang. 

De keuze van relatering wordt per facet gemaakt. De volgende facetten van de kwaliteits

kosten warden beoordeeld : 

kwaliteitskosten op ondernemingsniveau; 

kwaliteitskosten op afdelingsniveau; 

kwaliteitskosten naar kostencategorie. 

In de volgende sub-paragrafen wordt per facet van beoordeling de kentallen besproken, de 

overzichten gepresenteerd en per facet conclusies getrokken. In hoofdstuk 10 wordt een 

samenvatting gemaakt van de gesignaleerde knelpunten en actiepunten. Daar warden deze 

geclusterd tot enkele concrete verbeterpunten waarvoor aktieprogramma's gestart moeten 

warden. 

De bij de analyse genoemde tabellen en grafieken zijn opgenomen in bijlage 22 en 23. Een 

hoofdletter, bv [Al verwijst naar een tabellarisch overzicht, een romeins cijfer, bv [IX) 

verwijst naar een grafisch overzicht. De kwaliteitskostenoverzichten van de afdelingen zijn 

opgenomen in bijlage 24. 

8.4. 1 Ondernemingsniveau 

kentallen: 

Bij de beoordeling van de kwaliteitskosten warden deze gerelateerd aan de omzet en de 

toegevoegde waarde. Hierdoor kan een vergelijking warden gemaakt met algemene 

kwaliteitskostenonderzoeken [Crosby, 19841 en met branche-onderzoeken [Ahaus, 

1988)[TNO, 1986). 

Oak wordt een relatie gelegd tussen de categorieen en de totale kwaliteitskosten om een 

beeld te krijgen van de aandachtspunten van de huidige kwaliteitsactiviteiten. Tevens 

warden de bijdragen van de afdelingen aan de kwaliteitskosten bepaald. 

Afsluitend wordt op ondernemingsniveau een Pareto-analyse gemaakt van de kostenposten 

gecummuleerd over alle afdelingen waarmee een algemeen probleembeeld verkregen wordt. 

signa/eringen: 

Het percentage kwaliteitskosten van de omzet is 19% [A). Bij beschouwing van de 

verdeling van de kosten naar categorieen valt de scheve verhouding op Ill. Een aanzienlijk 

deel van de kwaliteitskosten wordt besteed aan tauten, 55%, deze foutenkosten maken 

20% uit van de toegevoegde waarde [Al . 

Bij vergelijking met andere ondernemingen in de betonwarenindustrie [B11 valt op dat 

Strukton Prefab Seton relatief meer aandacht besteed aan preventie en minder aan beoorde

ling. Het relatieve aandeel van de foutenkosten is gelijk, de onderlinge verdeling niet; meer 

interne foutenkosten. 

Bij nadere beschouwing van de afzonderlijke afdelingen komt naar voren dat zij verschillen

de bijdragen leveren [C)[II). De produktiehallen leveren veruit de grootste bijdrage, 36%, 
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gevolgd door de afdeling betontechnologie en kwaliteitscontrole, 14 % . 

Bij de Pareto-analyse van de kwaliteitskostenposten [DI valt op, dat bijna een vijfde deel van 

de foutenkosten ontstaat als gevolg van herstelwerk van intern halfprodukt. Verder valt op 

dat ondanks het vele preventieve kwaliteitsoverleg toch nag veel problemen moeten warden 

opgelost (10%) . Een ander grate bijdrage wordt geleverd door de wachttijd (8%), een te 

kleine bijdrage (4%) aan opleiding en procesanalyse . 

conclusies: 

De kwaliteitskosten als percentage van de omzet komen overeen met wat in de theorie 

wordt gezegd over het startpunt van kwaliteitsverbetering: kwaliteitskosten 20%. Het toont 

aan dat Strukton Prefab Beton nag niet met structurele kwaliteitsverbetering bezig is en dat 

hoognodig die start gemaakt moet warden. 

De scheve verhouding van de categorieen, en de uitschieter bij interne fouten, is een 

mogelijke indicatie van inefficient kwaliteitsbeleid . Getracht moet warden deze verhouding 

om te turnen. Om te beginnen, door meer te beoordelen en daarna de volgende stap te 

zetten naar meer preventie. Nu moet eerst voorkomen warden, dat fouten gemaakt warden, 

dan moet men het proces gaan beheersen en voorspellen. Een opvoering van de preventieve 

activiteiten zal leiden tot een meer dan evenredige afname van de foutenkosten . 

De externe fouten zijn lager dan het gemiddelde in de branche. De geleverde produktkwali

teit is waarschijnlijk beter dan de concurrentie. Wei warden, om deze betere kwaliteit te 

bereiken, meer interne herstel werkzaamheden uitgevoerd en problemen opgelost. Positief is 

dat dit niet ten koste van het imago gaat. 

De grate kostenpost herstelwerk intern halfprodukt wordt veroorzaakt door de bijdrage uit 

de produktiehallen. Het is niet zo dat hier de grootste problemen liggen, eerder kan gesteld 

warden dat alles wat tout voorbereid wordt pas tijdens de produktie bekend wordt . Bij 

onderzoek moet wel gestart warden in de produktiehallen om zo terug te gaan in het 

produktieproces en de knelpunten te ontdekken. 

De kosten aan preventief kwaliteitsoverleg en toch nag veel probleem oplossen geeft aan 

dat het kwaliteitsoverleg niet goed gebeurt. Dit kwaliteitsoverleg zal verbeterd moeten 

warden, waardoor als resultante het 'probleem oplossen' wordt teruggebracht . Hiervoor 

moeten methoden en technieken voor probleem0plossen warden aangereikt. 

Het probleem van de wachttijden is reeds gesignaleerd in de organisatie. Een onderzoek 

hiernaar is gestart. Deze warden veroorzaakt door slechte coordinatie bij afroep van beton 

en een ondoorzichtige routing. 

Duidelijk is dat meer opleiding moet plaatsvinden en meer externe informatie moet warden 

ingewonnen om zo de organisatie rijker aan kennis te maken en oak de organisatie in staat 

te stellen te kunnen verbeteren. 

8.4.2 Afdelingsniveau 

kentallen: 
Per afdeling wordt een Pareto-analyse uitgevoerd om de op die afdeling grootste kostenpos

ten te detecteren. Dit is nodig voor de gedetailleerde kwaliteitsrapportages naar de afdelin

gen. Het signaleren van de grootste kostenposten is noodzakelijk omdat de beschikbare 

capaciteit voor verbetering per afdeling gering is . Door tevens te signaleren waar te weinig 

39 



aandacht aan wordt besteed kan een synergetisch effect worden gecreeerd. Per afdeling 

wordt daarom een actiepunt opgesteld. 

signaleringen en actiepunten afdelingen: 

Afdeling verkoop: [Ill) 

De afdeling verkoop heeft maar een geringe bijdrage aan de kwaliteitskosten, 3% [ll)[C). 

Hiervan wordt het grootste deel bepaald door de beoordeling van de ontvangen informatie 

[El. Hierop kan bespaard worden door betere afspraken te ma ken met de afzenders van de 

informatie, de klanten. Deze besparing wordt echter minimaal verwacht omdat de informatie 

die in tekeningen en bestekken wordt aangeleverd reeds moet voldoen aan voorschriften. 

Alleen kan de overige informatie, benodigd voor het opstellen van een offerte wel beter 

ge'inventariseerd worden door gebruikt te maken van een informatie-checklist . 

Actiepunt: Opstellen checklist voor benodigde informatie voor opstellen offerte. 

Afdeling bedrijfsbureau: [IV) 

De afdeling bedrijfsbureau heeft een bijdrage van 13% in de totale kwaliteitskosten [ll)[C]. 

Deze kosten worden voor een kw art bepaald door preventieve kwaliteitsplanning [Fl. Dit is 

onderdeel van de functie van het bedrijfsbureau, die de produktie in alle facetten voorbe

reidt. Natuurlijk is een grote preventieve bijdrage goed maar het totaal aantal uren die hier 

aan besteed worden is groot, rekening houdend met de fouten die verder in het proces 

worden gemaakt [LI . Het proces van kwaliteitsplanning is dus niet volledig en vraagt te veel 

tijd. Preventie moet op een breder vlak gebeuren door meer procesanalyse en kwaliteitsin

structie, nu nog maar 12%.(Fl 

Actiepunt: De huidige informatie-overdracht, tekeningen, planningen en overleg, die voor 

aansturing gebruikt wordt evalueren door aan de ontvangstzijde te inventariseren. 

Afdeling inkoop & magazijn: [VJ 

De bijdrage van inkoop & magazijn is gemiddeld te noemen, 8% [ll)[C). Er is veel controle 

van het proces (25%), wat inhoud de controle van informatiedragers die aangeleverd 

worden [GI . Een relatief klein deel, zo'n 10%, wordt aan leveranciersbeoordeling besteed 

wat een van de kerntaken van inkoop zou moeten zijn. Veel probleemoplossen (20%) door 

het niet goed ingevuld zijn van de bestelaanvragen. Het bedrag aan afkeur, afval en stort 

wordt bepaald door het verkeerd bestellen en daardoor onbruikbaar worden van voorraad. 

Actiepunt: Verbeteren van de overdracht van informatie over bestellingen middels verbete

ring van de interne bestelformulieren. De verbetering moet hier met name gezocht worden 

in de invuldiscipline bij de aanvragers. 

Afdeling betontechnologie & kwaliteitscontrole: [Vil 

De bijdrage aan de totale kwaliteitskosten is hoger dan gemiddeld zo'n 14% [ll)[CJ. Het 

aandeel van preventieve en beoordelende activiteiten zou hoger moeten zijn. De afdeling 

doet ondanks de grote bijdrage aan procescontrole (20%) [HI, nog te weinig metingen en 

controle tijdens het proces waardoor veel problemen te laat ontdekt worden. De activiteiten 

zijn teveel gericht op gegevensverzameling en -verwerking. Deze zouden meer analyserend 

en preventief moeten zijn, door het verzorgen van terugkoppeling van problemen en het 

opstellen van aktieprogramma's voor verbetering. 
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Eigenlijk moet een grater deel van de produktiefouten toegerekend warden aan deze 

afdeling, omdat bij genoeg toezicht, instructie en kennisoverdracht de fouten teruggebracht 

kunnen warden. Verder wordt te weinig gewerkt aan de instandhouding en ontwikkeling 

van het kwaliteitssysteem. 

Actiepunt: Programma ontwikkelen gericht op het produktieproces waarbij sterk de nadruk 

ligt op werkinstructies en keuringscriteria voor het uitvoerende personeel. 

Afdeling molen, logistiek & opslag: [VIII 

Bij deze afdeling vallen direct de hoge bijdragen van de preventie en interne foutenkosten 

op, respectievelijk 41 % en 43% [VII). De preventie kosten warden grotendeels bepaald door 

de onderhoudskosten van het gebruikte materieel (27%) [JI. Verder wordt structureel 

weinig aan instructie en opleiding gedaan, slechts 9% inclusief kwaliteitsplanning . 

De interne fouten kosten bestaan uit probleem oplossen ( 14 % ) , start ( 1 2 % ) en overwerk 

(8%) [J]. De problemen die hier ontstaan warden merendeels ad-hoc opgelost en hebben 

voornamelijk betrekking op de interne logistiek. De start is de schone puin die afgevoerd 

wordt welke bestaat uit afgekeurde produkten en teveel besteld beton. Verder wordt er 

structureel overgewerkt voor schoonmaakactiviteiten van de molen en kubels. Dit moet 

aanzienlijk warden teruggebracht. 

Actiepunten: De interne logistiek moet verbeterd warden, waarbij de produktievoortgang 

duidelijk prioriteit moet hebben. Verder moet onderzoek warden uitgevoerd naar de 

hoeveelheden betongebruik en -misbruik. lndeling van activiteiten bij molen moeten warden 

gewijzigd om overuren te voorkomen. 

Afdeling produktieleiding: [VIII] 

De produktieleiding beoordeeld veel (37%) en heeft desondanks toch hoge interne fouten

kosten (39%). Dit wijst op een slechte voorbereiding; preventie 22%. [VIII] 

Ondanks het kwaliteitsoverleg ( 17%) moeten er toch nag erg veel kwaliteitsproblemen 

opgelost warden (31 %), welke door de controle wel gedetecteerd warden [K]. Ver~er wordt 

erg weinig 'geleerd' middels opleiding en procesanalyse. 

Actiepunten: Er moet een verbetering in de informatieoverdracht naar het produktieproces 

komen. Tevens moet er meer aan procesanalyse gedaan warden om tot verbeteringen te 

komen . 

Afdeling produktiehallen: [IX) 

De produktiehallen hebben veruit de grootste bijdrage in de totale kwaliteitskosten (36%) 

[ll][C). Deze kosten bestaan grotendeels uit interne foutenkosten, zo'n 80% [L). Al eerder is 

opgemerkt dat veel gemaakte fouten pas op deze afdeling aan het licht komen. De 

foutenkosten bestaan voornamelijk uit het herstellen van slechte produktkwaliteit (45%) . 

Door continu enkele medewerkers alleen elementen te laten afwerken die niet direct goed 

uit de mallen komen warden hoge kosten gegenereerd. Deze herstelwerkzaamheden warden 

veroorzaakt door verkeerd produceren en slijtage aan mallen. Tevens warden er aanzienlijke 

kosten gemaakt door lange wachttijden op aanvoer van beton en passend maken van 

wapening [L]. Wederom wordt weinig aandacht besteed aan overleg, instructie en opleiding 

(8%) . 

Actiepunt: Het structureel gaan uitvoeren van foutenanalyses aan produkten . De hiermee 
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verkregen inzichten terugkoppelen naar de medewerkers op de vloer maar ook naar het 

management. 

Afdeling vlechterij: [Xl 

De vlechterij heeft de kleinste bijdrage aan de kwaliteitskosten, slechts 2 % [ll][CJ. Deze 

bestaan wel grotendeels uit interne foutenkosten (64%) , ontstaan door veel herstelwerk 

aan uitbestede wapening (50%) [MJ. Ondanks dat dus de fouten door een leverancier 

warden gemaakt, warden deze toch toegewezen als interne foutenkosten . De kosten van 

herstellen warden namelijk '1iet verhaald, als dit al mogelijk is, op de leverancier . Ook kan de 

wapening correct zijn, maar is door een slechte voorbereiding verkeerde informatie naar de 

leverancier gegaan . 

Actiepunt : In samenwerking met de afdeling inkoop een leveranciersevaluatie en markton

derzoek uitvoeren naar fabrikanten van wapening . 

Afdeling mallenmakerij: [XI] 

Evenals de vlechterij heeft de mallenmakerij een kleine bijdrage aan de totale kwaliteitskos

ten, 3% [ll][C]]. Deze bestaan voor 71 % uit interne foutenkosten , welke veroorzaakt 

warden door herstelwerk van zowel intern gefabriceerde als van uitbestede mallen [NJ . Het 

probleem hier is dat door onzorgvuldig gebruik van de mallen veel beschadigingen aan de 

mallen ontstaan. Het herstelwerk aan de uitbestede mallen bestaat uit het aanpassen van 

de mallen wanneer deze niet correct zijn. 

Actiepunt: Voorlichting naar de gebruikers van de mallen om deze zorgvuldiger met de 

mallen te laten omgaan. In samenwerking met de afdeling inkoop een leveranciersevaluatie 

en marktonderzoek uitvoeren naar mallenleveranciers . 

8.4.3 Categorieenniveau 

Bij de beoordeling van de categorieen zal alleen een beoordeling van de interne foutenkosten 

warden uitgevoerd , omdat deze veruit de grootste is en omdat hier werkelijk sprake is van 

verlies. Tevens is het belangrijk om met deze categorie te beginnen omdat bij verbeterings

processen vanuit de foutenkosten een start gemaakt moet warden, waarna de categorieen 

beoordelen en preventie geoptimaliseerd moeten warden [Van den Beukel, 1994] . 

In de bijlage zijn overzichten opgenomen waarin de kostenposten gerangschikt warden voor 

alle categorieen [PJ. Tevens is een overzicht van de bijdrage van de verschillende afdelingen 

aan de catego, ieen opgenomen[QJ, welke ook grafisch warden weergegeven [Xll][Xll 

l][XIV][XVJ. 

kentallen: 
De interne foutenkosten warden geanalyseerd door de bijdrage van de diverse interne 

foutenkostenposten aan de totale interne foutenkosten te bepalen . Hiervoor wordt een 

Pareto-analyse in de categorie uitgevoerd . Van daaruit kan een significante kostenpost 

verder geanalyseerd warden naar de bran. 
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signalering: [P)[[XIV] 

De grootste intern foutenkostenpost is het 'herstelwerk van intern halfprodukt'. Zowel 

relatief, 38%, als oak absoluut f 186.200,-. Dit zijn de werkzaamheden die uitgevoerd 

warden wanneer een produkt niet goed uit een mal komt of wanneer gedurende de opslag 

of overslag beschadigd is. Veel van deze problemen ontstaan door onachtzaamheid, 

onzorgvuldigheid of onkunde . Oak moeten er vaak elementen afgewerkt warden waarbij 

door niet goed uitharden in de mal de elementen bij verwijdering uit de mal sneller beschadi

gen of afbrokkelen. Dit treed vaak op wanneer 'dubbel-gestort' moet warden. Eerder is al 

eerder op deze problematiek ingegaan . 

De kostenpost 'wachttijd' heeft eveneens een grate bijdrage ( 16%). Deze wachttijd wordt 

veroorzaakt door het niet goed op elkaar afstemmen van de verschillende afdelingen binnen 

produktie. 

De kostenpost 'probleem oplossen' heeft een signalerend en controlerend karakter. Deze 

zal, doordat verbeteringen plaatsvinden, moeten afnemen. 

conc/usie: 
Zoals al bij de afdeling produktiehallen is opgemerkt moet er meer lering warden getrokken 

uit gemaakte fouten. Er moeten hiervoor faalanalyse warden uitgevoerd om te weten te 

komen hoe problemen aan het produkt ontstaan . Hierdoor wordt zal een betere procesken

nis ontstaan waardoor problemen zoals bij 'dubbel-storten' kan warden voorkomen. 

De opgedane kennis moet teruggekoppeld warden naar de medewerkers op de vloer. Zij 

moeten warden voorgelicht en duidelijke instructies krijgen. 
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H9 Kwaliteitsplan 

'Er zijn twee uitersten, 'Snel & Slordig' en 'Langzaam Groeien ', om een gecertificeerd 

kwaliteitsborgingssysteem op te zetten en er is een tussenvorm, 'De Gulden Midden

weg '.' 

Stichting Kwaliteitsdienst-KDI 

In dit hoofdstuk worden vanuit de kwaliteitsvisie, kwaliteitssysteembeoordeling en 
kwaliteitskostenanalyse punten voor verbetering opgesteld. Voor uitvoering van deze 

verbeterpunten wordt vanuit de theorie een op Strukton Prefab Beton toegespitst plan 
opgezet 9ebaseerd op verbeteren, certificeren en motiveren. 

9. 1 Knelpunten en hiaten 

Hieronder worden de belangrijkste actiepunten voor kwaliteitsverbetering opgesomd , 

komend uit de bepaling van de kwaliteitsvis ie (H5), kwaliteitssysteembeoordeling (H6) en 

kwaliteitskostenanalyse (H8) . Uit deze opsomming worden enkele verbeterpunten opge

steld. 

Actiepunten naar aanleiding van de kwaliteitsvisie: 

horizontale en verticale communicatie in de organisatie verbeteren; 

kwaliteitsbeleid formuleren ; 

probleem oplossende capaciteit in de organisatie brengen; 

motivatie en betrokkenheid VP-rhogen . 

Actiepunten naar aanleiding van de kwaliteitssysteembeoordeling: 
kwaliteitsbeleid met meetbare doelstellingen opstellen; 

tekortkomingen ten opzichte van gewenste kwaliteitssysteem volgens de NEN-1S0 

9001 -norm verhelpen door een aanpak te kiezen die start vanuit positie zonder kwali 

t eitssysteem; 

ontwerpen keuringssystematiek voor procesbeoordeling waarin ook kwaliteitsregis

tratiesysteem opgenomen is (hiervoor gebruik maken van het reeds aanwezige NEN-1S0 

9003 handboek); 

Actiepunten naar aanleiding van de kwaliteitskostenanalyse: 
analyse van veel te hoge interne herstelwerkzaamheden ; 

efficient overleg en gestructureerd probleem oplossen in de organisatie brengen; 

meer opleiding en instructie; 

marktonderzoek aan inkoop zijde; 

informatie-overdracht tussen afdelingen verbeteren; 

optimaliseren van de routing in het produktieproces; 
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efficiency van molen verbeteren door analyse van arbeidsuren en betongebruik; 

organisatorische aspecten random procesanalyse opzetten (innovatie in de organisatie 

brengen); 

opzetten methodiek voor foutenanalyse. 

Deze actiepunten warden geclusterd tot enkele verbeterpunten. 

Verbeterpunten: 

methode voor afkeur- en faalanalyse opstellen, waarbij vooral gelet moet warden op een 

informatie-feed-back-lo0p naar uitvoering; 

verbeteren van de logistieke beheersing van de produkt- en informatiestromen binnen 

het produktieproces middels het doorlichten van de normen. Dit normenonderzoek 

tevens gebruiken voor evaluatie van produktieprestatie welke resulteert in de kostprijs; 

motivatie en betrokkenheid vergroten door het kenbaar maken van gemeenschappelijke 

normen en waarden middels een cultuurveranderingsproject; 

de medewerkers op de afdelingen methodes voor probleem oplossen het aanleren, door 

het aanreiken van 'gereedschappen' voor probleem identificatie en probleemanalyse; 

de medewerkers, die in overlegsituaties zitten, aanleren van het voeren van gestruc

tureerd overleg. Zowel voor een verbetering van de interne afstemming als voor het 

voeren van commercieel overleg met leveranciers en klanten. Dit kan gedaan warden 

middels een cursus vergadertechnieken; 

kwaliteitssysteem volgens NEN-IS0 bouwen, hierbij de reeds aanwezige documenten 

(organogram en functie-omschrijvingen) evalueren en aanpassen, en de ontbrekende 

toevoegen (kwaliteitsbeleid, procedures,instructies en keuringsplannen). 

Van deze verbeterpunten zijn reeds projecten opgestart zoals Onderzoek Metingen Norm

stelling en Project Cultuurverandering. Voor de overige punten wordt een plan van aanpak 

opgezet, gebaseerd op verbeteren, certificeren en motiveren. 

9. 2 Verbeteren 

Er zijn door verschillende kwaliteitskundigen strategieen ontwikkeld voor kwaliteitsverbete

ring [Van der Bij ea., 1992]. Om uit deze strategieen een keuze te maken warden de strate

gieen onderscheiden naar het accent dat gelegd wordt op [De Heer, 19921 : 

technisch-instrumentele versus sociaal-psychologische; 

gericht op verandering van de structuur van de organisatie versus gericht op verande

ring van de cultuur van de organisatie; 

directief versus participatief; 

top-down versus bottom-up . 

De onderscheiding op deze aspecten wordt gekoppeld aan organisatiekenmerken van 

Strukton Prefab Seton. Als typische kenmerken van de huidige organisatie kunnen warden 

genoemd: 

organisatie is sterk operationeel en produkt-georienteerd; 

slechte coordinatie tussen afdelingen door weinig samenwerking en informatieover-
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dracht(communicatie), eilandjes cultuur, geen interne klantgerichtheid; 

er is weinig betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij produktie-medewerkers ; 

veel wisseling van leiding in het verleden waardoor bij medewerkers onduidelijkheid over 

te volgen beleid en toekomstige organisatieinrichting bestaat; 

jonge organisatie, de meest medewerkers op de afdelingen zijn kort in dienst; 

geen bekendheid binnen organisatie om structureel problemen op te lossen, weinig 

structureel overleg; 

het werken aan kwaliteit wordt niet door iedereen gezien als manier om tot algemene 

verbeteringen te komen; 

veel ongeschoolde werknemers en gebruik van uitzendkrachten, weinig opleiding en 

instructie vanuit bedrijf ; 

laag kostenbewustzijn en gebrek aan motivatie. 

Uitgaande van de organisatiekenmerken wordt de 'best passende' en meest gewenste 

verbeterstrategie gekozen. Daarvoor wordt per onderscheiding een keuze gemaakt voor 

Strukton Prefab Beton waar het accent op gelegd moet worden: 

omdat binnen de organisatie weinig bekend is over de kwall teitsprestatie en omdat ook 

weinig methodieken bekend zijn over het verzamelen van gegevens is een instrumentele 

strategie gewenst. 

de organisatie-structuur is reeds vastgelegd in nieuwe functieomschrijvingen. Wei moet 

gewerkt worden aan cu/ture/e aspecten zoals gemeenschappelijke waarden en normen 

als onderdeel van een verhoging van de motivatie (zie ook paragraaf 9.4) . Er moet dus 

gekozen worden voor een strategie met motiverende acties; 

door de beperkt capaciteit bij de medewerkers wordt van iedereen een bijdrage 

verwacht in het opzetten van het k·waliteitssysteem en tevens om een beter resultaat te 

krijgen met een groter raakvlak wordt gekozen voor een participatieve aanpak; 

het aanwezig zijn van een eilandjes cultuur vraagt om duidelijke van instructie van de 

leiding om mee te werken aan kwaliteitsverbetering en laten zien dan de lijn die door de 

leiding wordt uitgezet gevolgd moet worden. Er moet dus een top-down benadering 

gekozen worden . 

De verschillende verbeterstrategieen worden nu vergeleken met de gekozen accenten van 

onderscheid. Dit resulteert in een keuze voor het 14-stappen verbeteringsprogramma van 

Crosby omdat : 

'Crosby' instrumentele kenmerken heeft, zoals kwaliteitsmetingen, kwaliteitskosten en 

formuleren van doelstellingen; 

'Crosby' deels bestaat uit een motivatieprogramma gericht op fouten gemaakt produk

tieniveau en zich dus richt op cultuurverandering; 

'Crosby' door het werken in verbetergroepen een participatieve aanpak is ; 

'Crosby' start bij het management door hier betrokkenheid met kwaliteit te verkrijgen; 

Verder: 

de methode duidelijk in concrete stappen te volgen is, en tevens veel van de kenmerken 

van de andere strategieen in zich heeft; 

de prestatienorm die aangegeven wordt in het verbeteringsprogramma komt overeen 

met de voor Strukton Prefab Beton bepaalde prestatienorm (zie paragraaf 4.4); 
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elementen uit aanpak zijn goed te integreren met certificeringsaanpak (zie paragraaf 9 .3) 

In het algemeen kan gezegd worden dat het verbeteringsprogramma een sterk beroep doet 

op het verantwoordelijkheidsgevoel en op vakmanschap . Het tracht de betrokkenheid bij de 

kwaliteit van het werk te versterken, door het belang van de eigen bijdrage aan het geheel 

duidelijk te maken door de gevolgen van fouten zichtbaar te maken en door het eigen belang 

bij produktkwaliteit te onderstrepen [Mulder, 1976]. Dit alles past goed in het beeld dat het 

management van Strukton Prefab Beton bv voor ogen heeft (zie paragraaf 5.2) . 

9.2.1 Theorie 

De gekozen aanpak van Crosby zal hier globaal beschreven worden. In bijlage 24 is een 

gedetailleerd stappenplan opgenomen met per stap doel, actie en resultaat. Hieronder wordt 

de aanpak in kort samengevat . Tussen haken staat de corresponderende stap van het 

verbeteringsprogramma vermeld. 

Het programma start met de participatie van het management voor kwaliteitsverbetering 

( 1) . Hierbij wordt de nadruk gelegd op foutenpreventie. Er wordt een stuurgroep kwaliteit 

samengesteld (2) die het verbeteringsprogramma moet leiden. De stuurgroep wordt 

ge'informeerd over de inhoud en het doel van het programma en over haar verantwoordelijk

heden. 

Door middel van metingen (3) worden gegevens over kwaliteitsprestaties verzameld en 

worden deze metingen op deugdelijkheid onderzocht. Ook worden de kwaliteitskosten 

vastgesteld (4) . 

Hierna wordt het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers bevorderd (5), door het 

overbrengen van de beginselen van kwaliteitszorg . Door meer betrokkenheid brengen 

medewerkers problemen naar voren. Hieruit word en verbeteringsacties gepland ( 6) . 

Daarna wordt gestart met een onderzoek naar de diverse te nemen maatregelen om te 

komen tot 'Nul Fouten' en maakt een uitvoeringsprogramma tot aan de 'Nul Fouten-dag' 

(7) . In het uitvoeringsprogramma wordt veel aandacht besteed aan opleiding van de 

medewerkers, waarbij de vaardigheden op het terrein van kwaliteitszorg wordt bijgebracht 

( 8) . Er wordt dan een evenement georganiseerd die de medewerkers zal doordringen dat er 

een verandering heeft plaats gevonden: de 'Nul Fouten-dag' (9). 

Kort nadat de 'Nul Fouten-dag' heeft plaats gevonden, worden door de medewerkers samen 

met de afdelingsleiding doelen gesteld voor kwaliteitsverbetering ( 1 0). Deze doelen hebben 

betrekking op verbeteringsactiviteiten op kort termijn, waarin foutenoorzaken weggenomen 

dienen te worden. lndividuele medewerker wordt verzocht om ieder probleem dat hun 

belemmert foutloos te werken te beschrijven. Medewerkers merken dat problemen aandacht 

krijgen en dat problemen worden opgelost (11 ). De medewerkers krijgen erkenning en 

waardering voor het melden en oplossen van problemen ( 1 2). Nu word en kwaliteitsraden 

geformeerd voor het initieren van acties teneinde het verbeteringsprogramma te ondersteu

nen ( 1 3). Nadat het gehele programma is doorlopen wordt, na een evaluatie hiervan, op

nieuw gestart ( 14). 
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9.2.2 Praktijk 

De theorie wordt omgezet in praktisch uitvoerbare activiteiten die samen met de certifice

ringsactiviteiten ge'integreerd warden in het kwaliteitsplan . 

Dit geeft de volgende actiepunten die in het kwaliteitsplan ge'integreerd moeten warden : 

vormen stuurgroep; 

voorlichten, opleiden en trainen van stuurgroep; 

plannen van verbeteringsprogramma en maken kostenbegroting; 

uitvoeren periodieke kwaliteitskostenanalyse en -meting; 

samenstellen van informatiemateriaal over kwaliteitskosten en metingen (kwaliteits

rapportages); 

reclame maken over kwaliteitsverbeteringen door middel van folders, posters en 

mededelingen; 

besprekingen houden met groepen medewerkers om problemen te inventariseren en 

doelen te stellen; 

methode implementeren om de individuele medewerker problemen te laten signaleren 

(intern verbeterformulier); 

kwaliteitsopleidingen; 

kwaliteitspromotie-dag; 

verbetergroepen opstarten op aangegeven onderwerpen; 

doelen stellen in verbetergroepen; 

probleem oplossen in groepen; 

verbeteringen implementeren. 

Gedurende het proces regelmatig terugkoppeling via informatie-bulletin naar de organisatie 

over voortgang van verbeteringen. 

9.3 Certificeren 

Er zijn twee uitersten om een gecertificeerd kwaliteitssysteem op te zetten, 'snel & slordig' 

en langzaam groeien' en er is een tussenvorm, 'de gulden middenweg. 

Bij het 'snel & slordig' opzetten, wordt een externe adviseur de opdracht gegeven het 

systeem op papier te zetten. Het beoogd eigenlijk papieren doelen: een handboek en een 

certificaat. Het nadeel is dat het door weinig mensen in de organisatie wordt gedragen. 

Tevens zal na verloop van tijd terugval optreden omdat de organisatie niet weet hoe het 

systeem onderhouden moet warden . 

Bij 'langzaam groeien' gaat een aantal medewerkers uit de organisatie aan de slag. Het doel 

is niet zo zeer het certificaat, als wel een kwaliteitsorganisatie met een op verbetering 

gerichte cultuur. Het proces is lang , maar levert wel het meest duurzame resultaat op. 

Bij 'de gulden middenweg' klaren medewerkers uit de organisatie de klus met ondersteuning 

van een externe adviseur. Het doel is een certificeerbaar kwaliteitssysteem dat door de 

medewerkers wordt gedragen. Het project wordt getrokken door leidinggevende uit de 

organisatie. Aan de hand van eisen uit de NEN-1SO 9000-norm werkt men samen aan 
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verbeteringen van het kwaliteitssysteem . Dit resulteert in een verbeterde organisatie en een 

meer kwaliteitsbewuste cultuur. Deze methode verdient voorkeur als het besluit tot certi

ficatie het gevolg is van druk uit de markt [KOi, 1994]. 

9.3.1 Theorie 

Een methode die de gulden middenweg representeerd is het 'Stappenplan Projectgroep 

Bedrijfskunde TNO(PGB) voor de invoering van een kwaliteitssysteem.' Deze methode 

beschrijft stapsgewijs tot een functionerend kwaliteitssysteem gekomen kan warden . 

[noot : dit is slechts een van de methoden beschreven in de literatuur en wordt hier gebruikt 

als kapstok om de benodigde activiteiten voor certificeren te bepalen] 

Dit stappenplan bestaat uit: 

stap 1. beschrijving huidige situatie met betrekking tot de kwaliteitszorg; 

stap 2. 

stap 3. 

het formuleren van doelstellingen in het kader van kwaliteitsbeleid; 

vaststellen bevoegdheden verkrijgen vaneen heldere bevoegdheidsverdeling en 

verantwoordelijkheidsstelling vastgelegd in functieomschrijvingen; 

stap 4 . vaststellen van procedures voor het verkrijgen van een goede coordinatie tussen 

de afdelingen; 

stap 5. vastleggen van keuringsplannen met instructies, specificaties en kwaliteitsre-

gistraties voor het verkrijgen van een goede coordinatie binnen de afdeling. 

Elke stap resulteert in een document dat onderdeel uitmaakt van het kwaliteitssysteem (zie 

paragraaf 6. 3). 

9.3.2 Praktijk 

In hoofdstuk 6 is een beoordeling gemaakt van het aanwezige i<waliteitssysteem. Als 

resultante werd aangegeven wat ontbrak maar oak wat reeds aanwezig was. Zo zijn stap 

1, de beschrijving van de huidige situatie, en stap 3, de functieomschrijvingen, reeds geno

men. De ove,ige stappen zullen als actiepunten in het kwaliteitsplan moeten warden 

opgenomen. Deze zijn : 

vaststellen vorm(lay-out) van de documenten en inhoud van het kwaliteitshandboek; 

onder begeleiding van kwaliteitsmanager opstellen van kwaliteitsbeleid door manage

ment en verantwoordelijken van afdelingen; 

opstellen procedures: starten met het opstellen van de orderdoorlooprocedure welke de 

totale loop van een order door een organisatie aangeeft . In deze procedure wordt de 

werkwijze op een afdeling en de overdracht naar andere afdelingen vastgelegd in een 

hoog detailniveau. 

Dit opstellen gebeurt in een projectgroep die bestaat uit hoofd bedrijfsbureau en de 

produktieleider en wordt voorgezeten door de kwaliteitsmanager. De projectgroep wordt 

wanneer informatie van andere afdelingen gewenst is aangevuld met atgevaardigden 

van desbetreffende afdelingen; 

nadat de orderdoorloopprocedure geschreven is en door de diverse medewerkers 

gecontroleerd is, wordt wederom een kwaliteitssysteembeoordeling uitgevoerd. Hierdoor 

komen kwaliteitsactiviteiten aan het licht die niet door de veelomvattende orderdoor

loopprocedure zijn beschreven; 
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de resterende procedures kunnen nu in kleiner verband en korte tijd geschreven worden . 

Tevens kunnen de bestaande procedures uit het handboek NEN-IS0 9003 worden 

geevalueerd en aangepast; 

in samenwerking met de bij het fabricageproces betrokken medewerkers opstellen van 

een gedetailleerde procesbeschrijving met daarin kritische aspecten die de produkt

kwaliteit bepalen . Vanuit deze kritische aspecten moeten keuringsplannen worden 

opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd en ook de op de werkplek benodigde 

kwaliteitszorgdocumentatie in termen van instructie, specificatie en registratie; 

afronden kwaliteitshandboek, verspreiden definitieve versie; 

proefaudit: globale beoordeling van het beschreven kwaliteitssysteem om te onder

zoeken of het zin heeft een certificerende audit uit te voeren, door team bestaande uit 

daarvoor opgeleide medewerkers en extern bureau; 

certificerende audit: het uiteindelijke onderzoek om te bepalen of het beschreven 

systeem conform de norm is, of er volgens dit systeem wordt gewerkt en of dit 

systeem effectief is; 

certificatie: het uitreiken van het certificaat . 

9.4 Motiveren 

Bij het werken aan de kwaliteitsverbetering wordt veel participatie van de medewerkers 

verwacht. Afgevraagd wordt hoe medewerkers gemotiveerd kunnen worden om hun be

kwaamheden in te zetten voor de hun toegewezen taken bij het verbeteren van de kwaliteit. 

Onder deze kwaliteitsmotivering wordt verstaan: het scheppen van een zodanige werksitua

tie, dat het individu het werkgedrag richt op het bereiken van een prestatie, die ook voldoet 

aan het door het bedrijf gewenste kwaliteitsniveau [Mulder, 1976]. De factoren in de 

werksituatie die van invloed zijn op de kwaliteitsmotivatie van medewerkers zijn: 

de taak als zodanig; 

kennis van de resultaten van het geleverde werk; 

formele en informele kwaliteitsnormen; 

het leiderschapsgedrag; 

methoden van groepsparticipatie; 

de effecten van beoordeling, van erkenning en van geldelijke beloning. 

Mulder merkt verder nog op dat eerst technische en organisatorische problemen aangepakt 

moeten worden, voordat met motivationele acties, gericht op foutenpreventie kan worden 

begonnen [Mulder, 1976] . Bij het opstellen van het kwaliteitsplan moet met deze factoren 

rekening worden gehouden. 

9.5 Het plan 

Het kwaliteitsplan beschrijft het traject dat doorlopen moet worden op weg naar continue 

kwaliteitsverbetering met als tussenstap het behalen van een certificaat. Het plan is ge-
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schreven als aanbeveling naar Strukton Prefab Beton . Bij het plan is uitgegaan van een full

time beschikbare kwaliteitsmanager. 

Het kwaliteitsplan bestaat uit : 

activiteiter.: opsomming van de activiteiten in het kwaliteitsplan ; 

de organisatie : de inrichting van de organisatie voor de te ondernemen kwaliteitsacti

viteiten, waarbij oak de taken van de verschillende medewerkers en groepen mede

werkers warden belicht; 

communicatie: de wijze waarop informatie-overdracht met betrekking tot de kwaliteits

activiteiten naar de organisatie wordt gebracht; 

trainingen: de diverse opleidingen en instructies; 

planning: de planning van het kwaliteitsplan met mijlpalen . 

9.5.1 Activiteiten 

In het kwaliteitsplan warden de activiteiten voor verbeteren en certificeren (zie paragraaf 

9.2.2 en 9.3.2) ge·integreerd. De activiteiten die uitgevoerd mceten warden, zijn in 

onderstaande beschrijving onderstreept. Het plan bestaat uit : 

a. voorbereidingsfase 

Allereerst wordt het managementteam ingelicht over de activiteiten die op kwaliteitsgebied 

gestart warden. Globaal zal het plan warden duidelijk gemaakt en de doelen warden 

aangegeven. Oak wordt aangegeven dat een stuurgroep opgestart zal warden, en zullen de 

taken van de kwaliteitsmanager warden belicht. 

De kwaliteitsmanager begint met het opstarten van de stuurgroep, bestaande uit leden van 

het managementteam. De stuurgroep wordt voorgelicht en ge'instrueerd. De stuurgroep 

heeft een coordinerende functie . Zij begint met het formuleren van het kwaliteitsbeleid wat 

als uitgangspunt zal dienen voor het op te stellen kwaliteitsbeleid van de afdelingen . 

De kwaliteitsmanager gaat dan een gedetailleerde planning en kostenbegroting opstellen 

welke in de stuurgroep wordt besproken . Daarna wordt gestart met het samenstellen van 

informatiemateriaal aan de hand van het kwaliteitskostenonderzoek, -metingen en algemene 

informatie met betrekking tot kwaliteit. 

b. introductiefase 

Nadat de stuurgroep volledig ge·instrueerd is en de coordinerende taak kan vervullen, wordt 

gestart met een informatiecampagne voor de medewerkers. De gehele organisatie wordt 

ingelicht over de activiteiten op kwaliteitsgebied het komende jaar. Hierbij wordt duidelijk 

gemaakt wat het doel van, en ieders rol in, de kwaliteitsactiviteiten is. Dit gebeurt op twee 

aparte start-bijeenkomsten, die georganiseerd warden voor afdelingsmedewerkers en voor 

de produktiemedewerkers. Bij deze bijeenkomsten zal diverse publicatiemateriaal warden 

uitgereikt . 

c. uitvoeringsfase 

Nu alle medewerkers bekend zijn met de kwaliteitsactiviteiten, wordt de organisatie random 

de activiteiten verder ingericht. De teams warden ingedeeld en taken warden bekend ge-
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maakt. Na de voorlichting gaat de kwaliteitsmanager, in samenwerking met de afdelings

hoofden, het kwaliteitsbeleid vertalen naar afdelingsbeleid. Samen met hen warden doelen 

opgesteld en wordt gekeken hoe deze doelen naar de afdelingsmedewerkers gebracht 

kunnen warden. Hierbij wordt oak per afdeling een plan gemaakt voor het realiseren van 

deze doelen . De afdelingsdoelen die zijn opgesteld, warden dan naar de afdelingen kenbaar 

gemaakt in een afdelingsoverleg. 

Het verbeterteam wordt nu opgestart. Zij wordt ge'instrueerd en opgeleid door de kwaliteits

manager. Zij krijgt haar eerste verbeterpunt aangereikt waarvoor een oplossing gezocht 

moet warden. De organisatie random het verbeterteam wordt aan de medewerkers kenbaar 

gemaakt (zie bijlage 27). Aangegeven wordt hoe de medewerkers bij het verbeteren 

betrokken warden. Hierbij wordt het intern verbeterformulier in de organisatie gebracht (zie 

bijlage 28). Vanaf nu warden periodieke bijeenkomsten van het verbeterteam georganiseerd . 

Het verbeterteam beoordeeld oak de via het interne verbeterformulier gemelde problemen. 

Zij kan verbeterpunten voordragen aan de stuurgroep. De stuurgroep beslist of hier 

capaciteit voor moet warden vrijgemaakt voor het zoeken naar een oplossing. 

Het procedureteam start met de orderdoorloopprocedure. Deze is reeds door de kwaliteits

manager in concept vorm opgesteld, en dient als uitgangspunt voor verbetering. Het is een 

zeer gedetailleerde beschrijving van het orderdoorloopproces van klant tot nazorg. Bij de 

besprekingen van de orderdoorloopprocedure, wordt een lijst van aanvullende procedures 

opgesteld. 

Het beoordelingsteam wordt opgeleid door een extern bureau om interne-audits te gaan 

uitvoeren. Het produktteam wordt opgestart en ge'instrueerd over de taken die zij gaat 

uitvoeren. Het produktteam neemt aanvang met het maken van de keuringssystematiek. De 

keuringsplannen warden opgesteld. Als input hierbij warden problemen van medewerkers en 

vereisten van de norm. Het opstellen van de keuringsplannen wordt in overleg gedaan met 

de produktiemedewerkers. 

Het procedureteam rand de orderdoorloopprocedure at, en maakt de lijst voor procedures 

definitief. Daarbij wordt oak bepaald wie bij het opstellen van de procedures betrokken 

moet warden. De orderdoorloopprocedure wordt, samen met de lijst van op te stellen proce

dures en een planning, verspreidt in de organisatie. 

De verdere benodigde procedures warden opgesteld door de kwaliteitsmanager, samen met 

de diverse medewerkers. In het procedureteam warden deze beoordeeld en in het totale 

kwaliteitssysteem ge'integreerd. 

d. afrondingsfase 

Nadat alle procedures en keuringsplannen zijn opgesteld, kan het handboek afgerond 

warden. Het wordt dan verspreid naar de aangewezen medewerkers. Hiervoor wordt een 

informatieve bijeenkomst georganiseerd. De diverse procedures zijn, of warden, nu 

ge·implementeerd. Tevens zullen voor zover nodig instructies voor het gebruik plaats vinden . 

De kwaliteitspromotiedag wordt georganiseerd. Hierbij wordt het verbeterteam gevraagd, 

resultaten van het verbeterproject te presenteren . Opnieuw wordt een kwaliteitsevaluatie 

uitgevoerd. 
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e. controle 

Het beoordelingsteam voert een interne audit uit. De eventuele tekortkomingen warden 

verholpen. Een externe bure.au wordt gevraagd een proef-audit te houden . Een certificeren

de instantie wordt ingelicht. 

f. certificering en overdracht 

De certificerende audit kan uitgevoerd word en. Als afsluiting van het project wordt een 

onderhoudsplan geschreven en warden de taken overgedragen. 

9.5.2 Organisatie 

Het plan dat gevolgd moet warden, wordt uitgevoerd door een aantal teams. Deze teams 

hebben ieder hun eigen taken in het geheel en staan onder begeleiding en controle van een 

stuurgroep. Door namelijk het traject dat afgelegd moet warden te volgen in een over

legstructuur, wordt het omgaan in overlegstructuren de organisatie 'meer eigen'. Een 

training in 'overleg in groepen' dient hier wel aan vooraf te gaan. 

Rollenverdeling in de kwaliteitsorganisatie: 

directeur: De directeur heeft public-relationsfunctie. Hij moet enthousiasme uitdragen 

mbt het project. Door persoonlijke betrokkenheid en participatie in het project wordt de 

status van de kwaliteitsacties verhoogd en wordt medewerking op andere niveaus 

verzekerd.; 

kwaliteitsmanager: De kwaliteitsmanager heeft een coordinerende en stimulerende 

functie. Hij treed op als directievertegenwoordiger. Hij verzorgt de opbouw van het 

systeem. Hij verzameld informatie door interviews en brengt deze in kaart. Hij maakt 

een opzet voor de procedures en werkwijzen . Hij werkt definitieve procedures uit en 

bewaakt de uniformiteit hiervan. Tevens verzorgt hij trainingen en geeft steun aan 

medewerkers bij activiteiten op kwaliteitsgebied. In de opbouwfase zal de kwaliteits

manager ondersteund warden door een externe adviseur als klankbordfunctie; 

teams: De kwaliteitsorganisatie bestaat uit vijf teams; stuurgroep, procedureteam, het 

beoordelingsteam, produktteam en verbeterteall'. 

Elk team krijgt een eigen rol en opdracht. De uitvoering van de opdrachten per team zijn 

vooraf geprogrammeerd in een eigen planning per team. Per team wordt een voorzitter 

aangewezen die schriftelijk rapporteert over de voortgang aan de stuurgroep. 

De teams warden als volgt ingericht: 

Stuurgroep (4 pers.): directeur, hoofd-personeelszaken, financieel administrateur en 

kwaliteitsmanager; 

Procedureteam (3 pers.): hoofd bedrijfsbureau, produktieleider en kwaliteitsmanager; 

Beoordelingsteam (3 pers.): hoofd verkoop, hoofd inkoop en kwaliteitsmanager; 

Produktteam (3 pers .): produktieleider, kwaliteitscontroleur/betontechnoloog en 

kwaliteitmanager; 

Verbeterteam (5 pers.): 2 produktie medewerkers, 1 voorman, medewerker bedrijfs

bureau en kwaliteitsmanager. 
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StuurlJroep: De stuurgroep heeft projectleiding. Zij verzorgt voortgangsbewaking en 

public-relations. Tevens stelt zij een planning op voor het project en coordineert de -

planningen van de teams . Zij onderhoudt communicatielijnen en maakt afspraken voor 

resultaten met andere teams. Zij bewaakt en controleert de resultaten, procedures en 

keuringsplannen. Zij geeft leiding aan het implementeren van het kwaliteitssysteem. Zij 

ondersteund de directeur in het formuleren van het kwaliteitsbeleid. De stuurgroep 

beoordeelt en past zo nodig het kwaliteitssysteem aan . 

Procedureteam : Het procedureteam bepaalt de vastleggingsmethodiek van de procedu

res en werkwijzen. Zij definieert de begrippen en gegevensdragers (proces, procedures, 

instructies, document). Zij selecteert de bedrijfsprocessen die moeten worden vastge

legd, en overlegt met betrokkenen over deze processen. Zij beoordeeld de procedures en 

werkwijzen. Zij zet tevens een documentatiesysteem op en beheert de wijzigingen van 

het systeem . 

Beoordelingsteam: Het beoordelingsteam controleert en toetst de nieuwe procedures en 

werkwijzen van het kwaliteitssysteem aan 1S0-normen en naleving hiervan. De leden 

van het beoordelingsteam zijn geen lid van het procedureteam. Zij volgen een training 

voor interpretatie van normen en interviewtechnieken. Zij stellen zelf een beoordelings

methodiek vast. 

Produktteam: Het produktteam ontwerpt de kwaliteitsbeheersing van het produkt. Zij 

ontwikkeld bedrijfsspecifieke goedkeurcriteria en een keuringssystematiek zowel voor 

produkten als materieel. Bij de keuringssystematiek komen ook keuringsplannen die naar 

de uitvoering gedelegeerd kunnen worden aan de orde . Zij ontwikkelt en voert in een 

kwaliteitsregistratiesysteem waarbij in het systeem preventieve, controlerende en 

herstelwerkzaamheden worden beschreven . 

Verbeterteam: Het verbeterteam evalueert de ingezonden verbeterpunten. Zij kijkt of er 

raakvlakken zijn met andere reeds gestarte verander-, verbeter- of kwaliteitsprojecten 

binnen Strukton Prefab Seton. Als een ingezonden probleemconstatering of verbeter

punt nader onderzocht moet worden dient dit team aan te geven hoe dit zal moeten 

gebeuren. In eerste instantie zal de commissie zelf op onderzoek uit moeten . De 

commissie kan eventueel een deskundige inschakelen als zij vermoedt dat een verbeter

punt beter onderzocht moet worden maar dat de benodigde kennis daarvoor ontbreekt 

(zie ook bijlage 26) . 
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9.5.3 Trainingen 

De leden van de diverse teams en overige organisatieleden zullen vanwege de onbekendheid 

met het kwaliteitsbegrip getraind en opgeleid worden. Ook voor de produktiemedewerkers 

zullen opleidingen verzorgt worden . Hiervoor wordt een opleidingsplan geschreven door 

personeelszaken (actiepunt Horizonverkenning). 

Training op afdelingsniveau: 

Tijdens de kwaliteitsevaluatie is opgemerkt dat de organisatie weinig kennis heeft van het 

gestructureerd overleg voeren en probleem oplossen . 

Trainingen: 

- probleem oplossen: Er wordt een 'handboekje' samengesteld met daarin diverse probleem 

oplossingsmethodieken . Voor het gebruik hiervan wordt door de kwaliteitsmanager een 

instructie gegeven. 

- vergadertechnieken: Voor de afdelingsmedewerkers die in interne en externe overlegsitua

ties verkeren dient een cursus vergadertechnieken te worden georganiseerd. 

Training van de kwaliteitsmanager: 

Onderwerpen van training: De beslissing om een kwaliteitssysteem op te bouwen is een 

directiebeslissing. Als consequentie kan de organisatie door elkaar geschud worden, dit is 

dus een gevoelige taak, acceptatie binnen organisatie is daarom zeer belangrijk. 

Trainingen: 

technieken voor het invoeren en op peil houden van kwaliteitssystemen, leren om te 

gaan met weerstanden en onzekerheid in een organisatie, het overdragen van opgedane 

kennis; 

training waardoor zelfstandig leiding kan worden gegeven aan interne beoordelingsteam, 

functie kunnen vervullen van vraagbaak voor het beoordelingsteam: interpretatie van 

1S0-normen, omgaan met weerstanden tegen aud;ts, opstellen auditplan, uitvoeren 

audits, registratie van bevindingen, follow-up. 

voor evaluatie, probleem oplossen en voortgangscontrole van de diverse activiteiten op 

kwaliteitsgebied wordt de kwaliteitsmanager ondersteunt door en extern bureau die een 

klankbord functie vervuld . 

Trainingen van de teams: 

Trainingen moeten zeer gericht zijn met praktijk opdrachten die moeten worden uitgevoerd. 

Elk team krijgt eerst startvoorlichting door de kwaliteitsmanager over de verwachtingen, 

daarna een training door kwaliteitsmanager over de werkwijzen van project. 

Onderwerpen voor de teams: 

stuurgroep: begrippenkader, kennis van normen, public-relations, kwaliteitssysteem in 

de opbouwfase (kwaliteitsbeleid, barging, audits, keuringen); 

procedureteam: begrippenkader, kennis normen, het kwaliteitssysteem, vastleggingsme

thodiek; 

beoordelingsteam: begrippenkader, kennis normen, functie van auditteam, het systeem, 

auditing, auditsystematiek; 

produktteam: begrippenkader, kennis normen, ket kwaliteitssysteem, keuring en 
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registratie, leren instrueren; 

verbeterteam: begrippenkader, brain-stormen, probleemdiagnose- en oplossen; 

9.5.4 Communicatie 

Bij aanvang van het project wordt het managementteam, en daarmee ook de stuurgroep, 

ingelicht over de activiteiten die op kwaliteitsgebied gestart worden . Globaal zal het plan 

worden duidelijk gemaakt en de doelen worden aangegeven. Ook wordt aangegeven dat 

een stuurgroep opgestart zal worden, en zullen de taken van de kwaliteitsmanager worden 

belicht. 

Nadat de stuurgroep ge'informeerd is, wordt gestart met een informatiecampagne voor de 

medewerkers in de organisatie. De gehele organisatie wordt ingelicht over de activiteiten op 

kwaliteitsgebied het komende jaar. Hierbij wordt duidelijk gemaakt wat het doel van, en 

ieders rol in de kwaliteitsactiviteiten is. Deze bijeenkomst heeft als doel informatievoorzie

ning en zorgt door de communicatie voor bewustwording bij de organisatieleden. 

Aan de organisatieleden zal hele concrete informatie over het kwaliteitsproject worden 

meegedeeld die bestaat uit invloed van certificatie op de organisatie, korte inhoud van de 

1S0-normen, principes van kwaliteitsbeheersing, voordelen en mogelijke nadelen van certi

ficatie. Tevens wordt het kwaliteitsbeleid gepresenteerd. De projectplanning zal in hoofdlij

nen worden weergegeven, welke teams, wat merkt iedereen ervan, wat is een handboek, 

wat is een audit, wat is een certificaat en wat gaat ons bedrijf er mee doen. 

Deze startbijeenkomst in twee sessies doen: 

kantoor/afdelingen: boodschap; sturing en meedenken bij detailinrichting verwacht, geen 

weg terug, 'draagvlak is afhankelijk van jullie'; 

produktie: boodschap; jullie kennis van de praktijk is nodig, 'fijn als jullie meehelpen'. 

Dit alles wordt ondersteund door middel van folder materiaal. Hierbij zal ook een 'leeg' 

kwaliteitshandboek worden uitgereikt aan aangewezene. Dit handboek bestaat uit eer. 

inhoudsopgave, het geformuleerde beleid en planning. Daarmee kunnen de medewerkers 

zien wat er nog moet gebeuren en wat reeds gerealiseerd is. Het algemene kwaliteitsbeleid 

en de op de afdeling opgesteld kwaliteitsbeleid wordt tevens door middel van publikaties op 

de afdelingen kenbaar gemaakt. 

Nadat alle procedures en keuringsplannen zijn opgesteld, kan het handboek volledig worden 

gemaakt. Het handboek wordt dan verspreid naar de aangewezen medewerkers. Hiervoor 

wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd. De diverse procedures zijn, of worden, 

nu ge·implementeerd . Tevens zullen voor zover nodig instructies over het gebruik plaats 

vinden. 

Nadat het kwaliteitshandboek gereed is wordt een kwaliteitspromotiedag georganiseerd . 

Hierbij wordt het verbeterteam gevraagd, resultaten van het verbeterproject te presenteren 

Om de medewerkers bekend te maken met de verbeterorganisatie krijgen zij allemaal een 

folder thuis gestuurd met daarin uitleg over het hoe en waarom van de verbeterorganisatie. 

Bij deze folder (bijlage 28) krijgen zij ook een Intern Verbeterformulier (bijlage 27) toege

stuurd als voorbeeld exemplaar. 

Tevens zal in het bedrijf op een opvallende plaats een brievenbus opgehangen worden, 'De 

Verbeterbus' waarin de ingevulde verbeterformulieren gepost kunnen worden. 
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9.5.5 Planning 

In de voorbereidingsfase wordt een gedetailleerde project planning gemaakt. In bijlage 31 is 

de globale planning opgenomen met daarin de activiteiten zoals genoemd in paragraaf 

9. 5. 1. De planning wordt getoond bij de startbijeenkomsten en geeft de activiteiten weer, 

de mijlpalen voor resultaten van de teams en de geplande realisatiedata. 

Elk team stelt voor de eigen activiteiten oak een gedetailleerd plan op. Dit plan wordt door 

de stuurgroep gecontroleerd en geverifieerd met de planning voor het kwaliteitsplan. 

Een zekere mate van flexibiliteit blijft noodzakelijk. 
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H 10 Conclusie 

'Het vooropgestelde doe! moeten wij ons stevig inprenten. Plus ook alles wat daarover 

vaststaat en waarop wij onze veronderstellingen kunnen grondvesten. Doen wij dat niet, 

dan heersen onduidelijkheid en verwarring alom. ' 

Epicurus 

Nu de opdracht is afgerond kan er teruggekeken warden op het onderzoek en kunnen enkele 

conclusies getrokken warden uit de kwaliteitsevaluatie die bestond uit: 

Sepaling van de interne en externe kwaliteitsvisie (H5): 

Sinnen Strukton Prefab Seton staan met betrekking tot de kwaliteitszorg niet alle neuzen in 

dezelfde richting. Er wordt horizontaal en verticaal slecht gecommuniceerd . De commitment 

om goede kwaliteit voort te brengen is niet bij alle medewerkers in gelijke mate aanwezig, 

wat oak komt door onbekendheid met het begrip en vereisten. Door de medewerkers wordt 

een gebrek aan kennis en capaciteit om de problemen op te lossen ervaren . 

De klant waardeert de produktkwaliteit van de geleverde betonelementen als goed. Deze 

wordt wel gerealiseerd met een hoge kostprijs en een lange levertijd . 

K waliteitssysteembeoordeling (H6): 

Nagegaan is hoe het huidige kwaliteitssysteem zich verhoudt tegen de NEN-IS0 9001-norm, 

om te bepalen waar aandacht aan moet warden geschonken om het certificaat te behalen. 

De hiaten zijn aanzienlijk. Alleen de functie-omschrijvingen zijn geformaliseerd en een 

gebrekkig kwaliteitsbeleid is geformuleerd. Procedures en keuringsplannen zijn zo goed als 

afwezig. Geconcludeerd wordt dat een compleet formeel kwaliteitssysteem van de grand af 

moet warden opgezet . 

Kwaliteitskostenonderzoek en -analyse (H7, H8): 

Hoe de huidige beheersing werkel ijk is, is bepaald door een indicatief beeld te vormen van 

de kosten die verbonden zijn aan het voorkomen, beoordelen en corrigeren van de kwali

teitsafwijkingen. In totaal 19% van de omzet. Grootste kostenpost hierin zijn de herstelkos

ten voor intern gesignaleerde produktfouten, zo ' n 20% van de totale kwaliteitskosten. 

De totale kosten aan het corrigeren van gemaakte tauten, de foutenkosten, bedragen 55% 

van de totale kwaliteitskosten. Dit is 11 % van de omzet . 

Vanuit deze drie onderzoeken kan gezegd warden dat Strukton Prefab Seton zich bevindt 

aan het startpunt van continue kwaliteitsverbetering. De stap naar een kwaliteitssysteem 

volgens de NEN-IS0 9001-norm, is in een jaar te realiseren. Dit is echter wel maar een 

tussenstap op de weg naar continue verbetering. 

Voor het zetten van die stap is een kwaliteitsplan geschreven , welke Strukton Prefab Seton 

nu oak gaat volgen (H9) . Op die weg naar continue kwaliteitsverbetering kan de kwaliteits

evaluatie gebruikt warden om de voortgang van het verbeteringsproces te volgen. 
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H 11 Reflexie 

'Jk ben er oprecht van overtuigd dat de enige manier waarop we iets kunnen leren is, 

door gebruik te maken van ons deductief vermogen. Wanneer we alleen maar de 

slotconclusies voorgeschoteld krijgen, hebben we nog niets geleerd. ' 

E. Goldratt 

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het afstudeeronderzoek. In die terugblik komen de 

veranderingen in de organisatie tijdens het afstudeeronderzoek en wordt een sessie, die 

tijdens het afstudeeronderzoek, is gevolgd beschreven. Afgesloten wordt met een evaluatie 

van de opdracht. 

11 . 1 Organisatorische veranderingen tijdens het afstudeer-onderzoek 

In het ondernemingsplan van Strukton Prefab Seton geeft het bedrijf aan binnen twee jaar 

naar omzetverdubbeling te streven. lnmiddels blijkt dat het bedrijf goed op weg is naar dat 

streven. Hiervoor zijn diverse investeringen gedaan en was het nodig de organisatie te wijzi

gen, zowel in structuur als in personele invulling . 

Sij het opzetten van de kwaliteitskostenoverzichten per afdeling is, zoveel als mogelijk, 

rekening gehouden met de nieuwe organisatiestructuur die per januari 1995 definitief wordt 

gemaakt (zie bijlage 2). Aanpassing hieraan was niet volledig mogelijk omdat financiele 

gegevens nag niet aan de nieuwe structuur zijn aagepast. Sij herhaling van de kwaliteitskos

tenanalyse moet daarom allereerst geevalueerd warden in hoeverre de wijziging in de orga

nisatiestructuur is doorgevoerd. Het kwaliteitskostenonderzoek moet daarop dan warden 

aangepast (zie paragraaaf 8. 2). 

11.2 Horizonverkenning 

De horizonverkenning was een meerdaagse sessie, onder begeleiding van het lnnovatie

Centrum, waarin een strategische orientatie op de toekomst van he1 bedrijf werd uitge

voerd. Op basis van wensen van het bedrijf, de eigen kennis en kunde, maar oak op basis 

van de kansen en bedreigingen in de markt, werden de toekomstmogelijkheden besproken. 

Dit resulteerde in een positiebepaling van Strukton Prefab Seton en te nemen concrete 

stappen ter verbetering. Tevens zijn enkele innovatie-ideeen ontstaan. 

De in de horizonverkenning gesignaleerde stappen voor verbetering vertonen overlap met de 

knelpunten uit de kwaliteitsevaluatie. De kwaliteitsevaluatie wordt hierbij dan oak gebruikt 

als onderbouwing van de problematiek. In bijlage 29 is een lijst met mogelijke actiepunten 

voor verbetering van de organisatie opgenomen. Van hieruit zijn al projecten gestart, zoals 

Project Cultuurverandering. 
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11.3 Opdrachtevaluatie 

In de eerste kennismaking met Strukton Prefab Beton werd aangeven dat het behalen van 

een certificaat op korte termijn gerealiseerd zou warden. In het afstudeeronderzoek zou 

hierop een vervolg warden gemaakt. 

Na aanvang van het onderzoek bleek dat het behalen van een certificaat op korte termijn 

niet realiseerbaar was. Het kwaliteitssysteem was zou goed als afwezig . Duidelijk was dat 

eerst de huidige situatie geevalueerd moest warden. De ontwikkeling en aanreiking van een 

evaluatiemethode hiervoor, kan samen met het daaruit volgende kwaliteitsplan, gezien 

warden als het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Door het uitvoeren van de evaluatie 

werd een goed beeld van de organisatie verkregen. Niet alleen op kwaliteitsgebied. 

In de veranderende organisatie speelden de inter-menselijke aspecten, en de problemen hier

in, een grate rol. Het omgaan hiermee om toch een goed onderzoeksresultaat te verkrijgen 

is waarschijnlijk de grootste leerervaring van het afstudeeronderzoek geweest. 

Tijdens het project zijn andere belangrijke leerervaringen geweest de externe orientatie 

namens Strukton Prefab Seton bij contactdagen, beurzen en adviesbureaus. En het opstar

ten van het Onderzoek Metingen Normstelling waarbij ook de werving van een bedrijfskun

dig analist plaatsvond. 
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Strukton Betonbouw voert civieltechnische werken uit, zoals viaducten, fly-overs, bruggen, 
tunnels, onderdoorgangen en geluidsschermen. 

Strukton Staa/bouw bv 
Het werkterrein van Strukton Staalbouw reikt van engineering tot conservering en van 
eenvoudige staalconstructies tot beweegbare bruggen en apparatenbouw. 

Strukton Spoorwegbouw bv 
Verzorgt de aanleg, vernieuwing en het onderhoud van : spoor- en metrolijnen, overwegen, 
trambanen en kraan- industriebanen. 

Strukton Prefab Beton bv 
zie verslag. 

Strukton Bouwprojecten bv 
Bouwbedrijf houdt zich bezig met kwalitatief hoogwaardige utiliteitsbouw, zoals ziekenhui
zen, garages en kantoren . 
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Servica Gebouwenonderhoud bv 
Servica is gespecialiseerd in het realiseren van bouwkundige activiteiten in of aan bestaande 
gebouwen, voornamlijk technische dienstverlening. 

Servica Advies bv 
Advies- en managementbureau dat zich richt op alle aspecten van huisvesting, zoals 
exploitatie, beheer en onderhoud van onroerend goed. 

Koninklijke Woudenberg Ameide bv 
Restaureert en renoveert monumenten zoals molens, kastelen en kerken. 

Logitech bv 
lngenieursbureau op het gebied van de goederenstroombeheersing . Het bureau beheerst de 
gehele keten van aanvoer, overslag, opslag, intern transport en distributie. 
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Bijlage 6 

A. Verkoop 
Verantwoordelijkheid: 

De afdeling verkoop is verantwoordelijk voor het vastleggen van de eisen van de opdracht

gever. Zij heeft als taak het behalen van de begrote jaaromzet en is verantwoordelijk voor 

het op een correcte manier uitdragen en representeren van de naam Strukton Prefab Seton 

bv. 

Voorbereiding: 

De afdeling verkoop dient marktontwikkelingen te signaleren en suggesties aan te dragen 

voor produktverbeteringen en -ontwikkeling. 

De informatie die zij hier voor nodig heeft wordt verkregen uit vakbladen, via calculatiebu

reaus, bezoek beurzen, marktonderzoek en contacten in de markt. 

Uitvoering: 

De afdeling verkoop onderhoudt contacten met de markt en brengt offertes uit. Deze offer

tes worden samen met het Bedrijfsbureau opgesteld. Hiervoor worden de gegevens 

verzameld door verkoop. Wanneer een calculatie is opgesteld wordt deze nagerekend en 

wordt de commerciele prijs bepaald. 

Dit resulteert, afhankelijk van de overige aanbieders, tot het afsluiten van orders. De 

afdeling verkoop onderhoudt dan gedurende het verdere order- en ontwikkelproces de 

contacten met de afnemer. Zij onderhandelt bij eventuel.e wijzigingen over prijzen en 

levertijden. 

Als er een klacht wordt gemeld bij een afdeling dan wordt door de afdeling verkoop 

afgehandeld naar goedkeuren van de klant. 

Controle: 

De afdeling verkoop bewaakt, samen met de Administratie, of klanten aan hun betalingsver

plichtingen voldoen. 

Ook volgt zij het verloop van orders door het complete voortbrengingsproces. 

8. Bedrijfsbureau 
Verantwoordelijkheid: 

Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het beheren en coordineren van orders vanaf het 

moment dat ze door verkoop worden overgedragen tot het moment van aflevering. Zij 

maakt de voor uitvoering benodigde produktietekeningen en planningen. Het bedrijfsbureau 

moet continu waken over de opzet en voortgang van het produktieproces. Zij moet aan de 

hand van de planning deze activiteiten coordineren. 

Voorbereiding: 

In overleg met de afdeling verkoop wordt beoordeeld of een offerte wordt gemaakt. Hierbij 

wordt een selectie gemaakt op basis van soort werk, standaard/niet standaard, capaciteit 
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van de fabriek, levertijd en klant. Wanneer wordt besloten een offerte te maken maakt het 

bedrijfsbureau een calculatie waarmee de verkoopprijs bepaald kan warden. 

Nadat er een opdrachtbevestiging is binnengekomen wordt een voorbereidingsschema 

gemaakt met daarin een globale planning . Met behulp van aangeleverde tekeningen wordt 

een produktiemethode ontworpen. Sams warden deze tekeningen door het bedrijfsbureau 

zelf gemaakt of uitbesteed aan de afdeling Engineering van de Strukton Groep. 

Bij de produktievoorbereiding warden soms kleine wijzigingen uitgevoerd op het aangelever

de ontwerp. De elementen warden dan aangepast aan de eigen produktietechnieken en 

hulpmiddelen, hierbij rekening houdend met de klant. 

Uitvoering: 

Nadat de opdrachtbevestiging binnen is wordt door het bedrijfsbureau begonnen met de 

uitvoering van de opdracht. Op basis van specificaties wordt een werkmethode vastgesteld. 

De voor produktie benodigde calculaties warden gemaakt. Hierin warden de kwantiteiten 

vastgesteld tbv kostprijsbepaling en in te kopen grondstoffen en hulpmiddelen. 

Op basis van het voorbereidingsschema wordt een gedetailleerde planning gemaakt. Hieruit 

wordt per produktiehal een weeklanning gemaakt. Deze is taakstellend en wordt besproken 

met de produktieleiding in het planningsoverleg. In het planningsoverleg wordt samen met 

de produktieleiding, inkoop en logistiek informatie uitgewisseld over de nieuwe order, 

produktiemethoden, manbezetting en inkoopleverancies. 

Het bedrijfsbureau coordineert tijdens het produktieproces de bedrijfsactiviteiten en informa

tiestromen in het kader van de orderstroom. 

Controle: 

Nadat de voor produktie gereed gemaakte tekeningen en planningen door het bedrijfsbureau 

zijn gecontroleerd warden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Als deze 

zijn goed bevonden warden de tekeningen voordat ze naar de produktie gaan nag gecontro

leerd door de afdeling kwaliteitscontrole . De planningen gaan rechtstreeks naar de produk

tie . 

Nadat een order gereed gemeld is wordt geen nacalculatie voor controle van de norm uitge

voerd . Controle van de kostprijsberekingen wordt door afdeling verkoop gedaan. In het 

overleg met verkoop wordt oak gecontroleerd of levertijden gehaald warden. 

C. lnkoop & magazijn 
Verantwoordelijkheid: 

De afdeling inkoop & magazijn is verantwoordelijk voor de inkoop van materiaal en materieel 

in overeenstemming met de gespecificeerde eisen. Hiervoor onderhandelt zij met leveran

ciers, onderaannemers en mallenmakers over de leveringsvoorwaarden. 

Tevens is de afdeling inkoop verantwoordelijk voor het voeren van optimaal voorraadbeheer, 

het functioneren van het magazijn en de daaraan verbonden administratie. 

Voorbereiding: 

De afdeling inkoop heeft een bestand van vaste leveranciers opgebouwd waar zij inkoop- en 
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raamcontracten heeft afgesloten. Met deze leveranciers wordt regelmatig contact onderhou

den. 

De leveringsvoorwaarden worden getoetst met voorwaarden in de markt. Tevens worden bij 

nieuwe grondstoffen en materialen leveranciersselecties uitgevoerd . 

Uitvoering: 

De afdeling krijgt inkoopopdrachten via het interne bestelaanvraag formulier(IBA) van alle 

afdelingen binnen Strukton Prefab Seton. Zij koopt mallen, wapening, speciale onderdelen 

etc. Op het IBA staat het gewenste materiaal gespecificeerd naar naam, soort, aantallen. 

Ook vindt er nog overleg plaats. 

Als de ingekochte materialen zijn afgeleverd, worden deze door de magazijnbeheerder 

gedistribueerd. 

Controle: 

De magazijnbeheerder controleert de ingekochte goederen aan de hand van de specificatie 

op geleverde aantallen, kwaliteit en uitvoering conform tekening. De levertijden van de 

bestellingen worden door de afdeling inkoop bijgehouden. Zij krijgen ook melding van de 

afdelingen bij te late levering. 

De administratie houdt toezicht op de waarde van de afgesloten inkoopcontracten . 

D. Betontechnologie & kwaliteitscontrole 
Verantwoordelijkheid: 

De afdeling is verantwoordelijk voor het onderhouden van het kwaliteitssysteem. Daarvoor 

ontwikkeld zij controleplannen en voert controles uit. Tevens doet zij aanbevelingen over 

kw aliteitsverbeterende werkmethoden. 

De afdeling draagt zorg voor het op peil houden van de procedures voortvloeiend uit het 

KIWA-certificaat en bewaakt de procedures. 

De afdeling is tevens verantwoordelijk betontechnologische activiteiten waaronder het 

verzorgen van de juiste samenstelling van beton op basis van door de opdrachtgever ver

strekte specificaties . Dit wordt getoetst aan de mogelijkheden binnen het produktieproces 

en aan de op dat moment geldende normen en voorschriften . 

Voorbereiding: 

De voorbereiding bestaat onder andere uit het opzetten van keuringsplannen voor het 

produktieproces en geproduceerde elementen. Hiervoor worden werkbesprekingen gehou

den met het bedrijfsbureau en produktieleiding. Gesproken wordt over produktiemethoden, 

produktontwikkeling en realisering van kwaliteit. De afdeling moet procedures en instructies 

opstellen voor de ontwerp en ontwikkeling van kwaliteitssysteem en meetapparatuur. 

Voor het uitvoeren van de activiteiten op het gebied van de betontechnologie, zoals keuring 

mortel, sterktemetingen, korrelsamenstellingen beschikt de afdeling over een laboratorium. 

Dit laboratorium dient onderhouden te worden. Hieronder wordt verstaan het op peil houden 

van de apparatuur, bv. ijken weegapparatuur. Verder dient de afdeling zich op de hoogte te 

houden van ontwikkelingen op het gebied van de beton 
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Uitvoering: 

De taken omvatten het gehele fabricageproces. Dit begint al bij de aangeleverde tekeningen. 

De tekeningen worden nadat ze zijn aangeleverd bestudeerd op haalbaarheid waarbij wordt 

beoordeeld wordt of aan de gewenste specificaties voldaan kan worden. In overleg met het 

bedrijfsbureau wordt bepaald welke betonmengsels voor de produktie van elementen 

worden gebruikt. In het laboratorium worden ook nieuwe samenstellingen en toepassingen 

ontwikkeld, of worden bestaande mengsels aangepast . 

Ats een mengsel voor produktie is bepaald is het de taak van de betontechnoloog de samen

stellingen in de automatische doseerder in de molen in te voeren. 

Voor het produceren stelt de afdeling de keuringsplannen op voor het volgen en beoordelen 

van het produktieproces . In deze keuringsplannen staat vermeld de steekproefgrootte, 

aantal steekproeven en toegelaten toleranties. 

Voordat er een vrijgave voor storten wordt gegeven wordt de gereedgemaakte mal 

ingemeten. Dit gebeurt bij iedere nieuwe of omgebouwde mal. Ook de wapening wordt 

nadat deze in de mal is geplaatst gecontroleerd . 

Als het produkt gereed is wordt deze gecontroleerd vergeleken met specificaties en 

tekeningen. Na produktie worden de produkten opgeslagen op het tasveld . De kwaliteits

dienst controleert de wijze van opslag op het tasveld . Ook de overslag op transportmiddel 

wordt door de kwaliteitsdienst gecontroleerd op beladingswijze en worden de hoeveelheden 

nageteld. 

Controle: 

De controle-activiteiten horen bij de uitvoering van de taak van de afdeling. Ats tijdens 

controle van het fabricageproces blijkt dat zich fouten voordoen is de kwaliteitscontroleur 

gemachtigd om het proces stil te leggen. De afdeling controleert tevens de 'retourblokken' , 

dwz blokken die voor reparatie terugkomen. 

De voor de betonmortel benodigde grondstoffen (zand, grind, cement en toesf;:,gstoffen) 

worden bij binnenkomst gecontroleerd, dan wordt de specifieke samenstelling bepaald . De 

betontechnoloog controleert dagelijks diverse mengsels die uit de molen afkomstig zijn. 

Zonodig wordt de dosering bijgesteld of wordt de weegschaal op de mengerij opnieuw 

geijkt. 

De bevindingen worden gepresenteerd in rapportages. Dit zijn meetresultaten , afkeurrappor

ten en klachtenrapporten . De rapportages moeten besproken worden. De meetresultaten 

worden gearchiveerd. 

De afdeling dient de gevolgde procedures continu te evalueren en desnoods te wijzigen. 

Hierop vindt keuring plaats door een externe keuringsinstituut. De procedures moeten 

periodiek intern geaudit worden door directie. 

E. Molen, logistiek en opslag 
Verantwoordelijkheid: 

De afdel ing is verantwoordelijk voor het intern transport van grondstoffen, halffabrikaten en 

hulpmiddelen bij de produktie. Zij draagt zorg voor het op tijd aanwezig zijn van de benodig

de materialen bij de werkplekken en voor de tijdige afvoer van gereed produkt . Tevens is zij 



3.5 

verantwoordelijk voor de afhandeling van gereed produkt naar afnemers via overslag op 

transportmiddelen. 

Voorbereiding: 

Voor het externe transport krijgt de afdeling van het bedrijfsbureau een planning met daarop 

een overzicht van de levertijden . Vooraf wordt bepaald hoe het gereed produkt vervoert 

gaat warden; voertuigtype, beladingsgraad etc. Via afroepbonnen wordt exacte informatie 

verstrekt wanneer elementen verlaad moeten warden. 

Voor het transport van grondstoffen en middelen wordt overleg gehouden met de diverse 

afdeling. Hierin wordt de voortgang en projecten besproken. Voor het interne transport van 

beton naar de naar de produktiehallen krijgt de afdeling informatie over de samenstelling van 

de te draaien mengsels via de betontechnoloog. Standaardmengsels zijn bekend en zijn 

geregistreerd op de molen . De mengsels warden ingevoerd in het besturingssysteem door 

de betontechnoloog. 

De molenbaas (voorman) zorgt voor het opstarten, onderhoud en opleiding van molenmede

werkers. 

Uitvoering: 

Het interne transport en de overslag wordt verricht met behulp van diverse heftrucks en 

kranen. Wanneer een afdeling halffabrikaten of middelen nodig heeft wordt dit gemeld bij de 

afdeling. Zij gaan dit dan halen bij de betreffende afdeling. De medewerkers op de molen 

zorgen voor het draaien van de mengsels, het transport naar de produktiehallen en het 

dagelijks onderhoud. De mortel wordt afgeroepen door de voormannen. Het geautomatiseer

de sturingssysteem geeft dan de gewenste mortel(FIFO). De benodigde materialen, zoals 

grind, zand en cement warden in bulk afgeleverd. De aanvoer van de materialen naar de 

molen gebeurt automatisch. Alleen addimenten mueten handmatig warden bijgevoegd. 

Wanneer het mengsel gereed is wordt deze door de medewerkers van de molen in kubels 

naar de werkplekken in de produktiehallen gebracht. 

Als het produkt gereed is, wordt deze op de werkplek tijdelijk opgeslagen. Daar warden zij 

door de afdeling weggehaald en op het tasveld opgeslagen volgens stapelvoorschriften die 

gemaakt zijn door het bedrijfsbureau . 

Bij de overslag wordt gebruikt gemaakt van dezelfde hulpmiddelen (heftrucks) als bij het 

interne transport. De prioriteit ligt bij de produktievoortgang . 

Voor het externe transport warden transportondernemingen waarmee vaste afspraken zijn 

gemaakt ingeschakeld. Opdrachten voor het beladen warden gegeven middels pakbonnen 

waarop de aantallen en transporteur staan vermeld. 

Controle: 

Nadat de produkten geladen zijn wordt de hoeveelheid, wijze van beladen en de kwaliteit 

gecontroleerd door de kwaliteitscontrole en moet deze warden vrijgeven voor transport . Zij 

let oak op de opslag (stapelen) op het terrein zelf. De controle voor het aanwezig zijn van 

materialen en middelen op de werkplekken gebeurt door de voormannen. Zij melden dit bij 

de produktieleiding . 

Tijdens de produktie van beton warden steekproeven genomen door de betontechnoloog. 

De betontechnoloog toetst in het laboratorium de docering van water, zand, grind en 
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toeslagmaterialen op basis van de volgende criteria: samenstelling, consistentie, plasticiteit 

en sterkte. Bij afwijking wordt dit, na overleg met de medewerkers op de molen, verandert 

door de betontechnoloog. 

Afwijkingen treden wel op. Dit wordt ook gesignaleerd door de besturingsapparatuur van de 

molen, de medewerkers op de molen herstellen dan de problemen. Toch blijven er wel eens 

kleine verschillen in samenstelling te zijn . 

F. Produktieleiding 

Verantwoordelijkheid: 

De afdeling produktieleiding is verantwoordelijk voor het produceren van de produkten 

volgens specificatie overeenkomstig de gewenste kwaliteit en volgens planning. Daartoe 

draagt zij zorg voor het aanwezig zijn van goede produktiemiddelen en personeel. Zij zorgt 

ervoor dat de produktiemedewerkers goed ge'informeerd zijn. Zij is verantwoordelijk voor het 

naleven van de veiligheidsvoorschriften en zorgt voor 'good-housekeeping'. 

Voorbereiding: 

Voorafgaand aan de produktie heeft de produktieleiding met verschillende afdelingen 

overleg. Met het bedrijfsbureau worden in het planningsoverleg week en kwartaalplanningen 

weekplanningen en levertijden besproken. Voor speciale projecten worden de planningen en 

tekeningen doorgesproken. 

Met de afdeling logistiek vindt informatie-uitwisseling plaats over stapelvoorschriften, 

tasveldlokaties en aanlevering van grondstoffen, zoals beton en wapeningsnetten. 

Met de afdeling kwaliteitscontrole worden besprekingen gehouden over proces en produk

twaliteit. Hierbij worden specificaties doorgesproken en kwaliteitsproblemen worden geeva

lueerd. 

Nadat de produktieleiding van andere afdelingen informatie heeft verkregen, wordt 

benodigde informatie doorgegeven aan produktiemedewerkers. 

Uitvoering: 

De produktieleiding wordt ingelicht door middel van een produktie-info pakket. Hierin zitten 

tekeningen en specificaties. Soms wordt dit ook mondeling toegelicht. Verder vinden er 

alleen besprekingen plaats wanneer er problemen zijn . 

Bij problemen in het fabricageproces, bijvoorbeeld geen wapeningsnetten, lang wachten op 

beton, foute halffabrikaten etc. neemt de produktieleiding contact op met andere afdelingen 

om deze problemen op te lossen. 

De produktieleiding zorgt voor de aanwezigheid van goed geschoold personeel door 

aanname en scholing. Andere activiteiten van de produktieleiding zijn het onderzoeken van 

nieuwe produktietechnieken, het regelen van onderhoud aan de produktiemiddelen, het 

opstellen van werkinstructies, rapporteren van activiteiten en resultaten aan management

team . 
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Controle: 

De produktieleiding moet verantwoording afleggen aan de directie door middel van 

rapportages. De produktieleiding controleert zelf het kwaliteitsbeheer in de produktieafdelin

gen. Ook wordt hij hierover ingelicht door de kwaliteitscontrole. De produktieleiding dient 

zelf rondes door het bedrijf te maken. Bij deze rondes kan de doelmatigheid van uitvoerings

methoden worden bekeken en beoordeeld. 

G. Produktiehallen 
Verantwoordelijkheid: 

Bij de produktie is de produktieleiding eindverantwoordelijke voor het produktie van de 

elementen overeenkomstig de gewenste kwaliteit en levertijd. Zij zorgt bij de produktie voor 

een optimale inzet van medewerkers op basis van de produktieplanning. Zij draagt zorg voor 

het op tijd afroepen van vlechtwerk, beton en materialen voor produktie en moet daarmee 

zorgen voor een kwalitatief goed eindprodukt. 

De betonwerker is verantwoordelijk voor een efficiente en kwalitatief hoogwaardige 

uitvoering van zijn werkzaamheden. 

Voorbereiding: 

Via het bedrijfsbureau krijgt de voorman wekelijks de planning. Op de planning staat wat er 

per week geproduceerd moet worden. De voorman bepaald de dagproduktie en wijst de 

medewerkers per dag toe. Via produktieleiding krijgt de voorman informatie over nieuwe 

produkten door middel van tekeningen en specificaties. Van standaard produkten zijn de 

tekeningen en de specificaties aanwezig bij de voorman. Bij nieuwe produkten vindt overleg 

plaats; dit gebeurt niet altijd of te summier. 

Uitvoering: 

Bij het starten van produktie worden eerst alle benodigde materialen verzameld, welke 

wordt aangeleverd door intern transport. In te storten onderdelen worden besteld bij het 

magazijn, waarna deze worden afgeleverd bij de produktie. 

Als alle materialen zijn vc:rzameld, wordt opgebouwd in de mal. 

Voordat een mal opgebouwd kan wordt deze eerst gereinigd en geolied en verder ge'instal

leerd waarbij de trilmotor wordt afgesteld. 

Nadat de opbouw in de mal is gecontroleerd, wordt een vrijgave voor de stort gegeven. Bij 

nieuwe of omgebouwde mallen wordt dit gedaan door de kwaliteitscontroleur. Bij reeds in 

gebruik genomen mallen wordt dit gedaan door de voorman. De voorman roept het 

betonmengsel af bij de betonmolen. Er moet bijna altijd gewacht warden op beton. Als 

intern transport het beton in kubels heeft afgeleverd wordt dit gestort. Tijdens het storten 

wordt getrild. Nadat de produkten gestort zijn worden ze afgewerkt. Na drogen en controle 

wordt door de voorman intern transport ingeschakeld om gerede produkten af te voeren. 

De voorman vult aan het einde van de dag de urenregistratie in en geeft deze af bij de 

administratie. De medewerkers maken aan het einde van de dag de hallen schoon, door het 

vele wachten gebeurt dit ook al tijdens het storten. Vanwege het 'dubbel-storten' voor de 
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keerwanden wordt veel overgewerkt. Er wordt echter ook overgewerkt doordat bij de 

produktie gewacht moet warden op aanvoer van materialen . 

Controle: 

De voorman controleert tijdig de aanwezigheid van middelen voor binnenkort uit te voeren 

werkzaamheden. Soms zijn hulpmiddelen, zoals trilnaalden, nog in reparatie. Nadat nieuwe 

mallen zijn opgebouwd is er een controle door de kwaliteitscontroleur en/of voorman. Hierbij 

wordt gecontroleerd op: vorm, wapening, in te storten onderdelen, alien dekking en de 

maatvoering. 

Tijdens het storten controleert de voorman de trilwerkzaamheden. Na het storten warden de 

elementen gecontroleerd op: gladheid en afwerking . Als de elementen uit de mal zijn geno

men vindt er een eindcontrole plaats door de kwaliteitscontroleur en de voorman. De 

kwaliteitscontroleur kijkt naar: beschadigingen, maatvoering gereed produkt, dekking en 

wijze van opslaan . 

Als na controle blijkt dat er beschadigingen op de produkten zitten warden deze gerepa

reerd. Hier heeft een werknemer een volledige dagtaak aan; oorzaak is veelal de brosse 

toestand ontstaan door te snel uit de mal halen van de produkten. 

H. Vlechterij 
Verantwoordelijkheid: 

De vlechterij is verantwoordelijk voor de fabricage en aanpassing van wapening ten behoeve 

van de produktie van elementen. 

De fabricage en aanpassing van het vlechtwerk wordt, afhankelijk van de capaciteit van de 

vlechterij, uitbesteed aan derden . 

Voorbereiding: 

De informatie betreffende nieuwe werken wordt door het bedrijfsbureau gegeven. Via het 

bedrijfsbureau warden de tekeningen en de planning voor produktie verkregen. De voorman 

zorgt voor een optimale inzet van de produktiemiddelen. Hiervoor maakt hij aan het einde 

van iedere dag een planning voor de volgende dag. 

Uitvoering: 

De werkzaamheden in de vlechterij geschieden op basis van tekeningen van het eindpro

dukt. Voor produktie wordt de planning doorgesproken door voorman vlechterij en warden 

werkinstructies overgebracht aan de medewerkers in de vlechterij. Op basis van de planning 

voor produktie wordt de tekening uitgetrokken voor wat betreft de benodigde hoeveelheid 

staal. Hierna kunnen knip-, buig- en fabricagewerkzaamheden warden uitgevoerd. 

Cont role: 

De voorman controleert de aanwezigheid van middelen voor binnenkort uit te voeren 

produktie. Tijdens de werkzaamheden warden de volgende controlepunten gehanteerd: 

maatvoering, hoeveelheid . De eindcontrole van het wapeningswerk geschiedt door voorman 

vlechterij en kwaliteitscontroleur. 
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I. Mallenmakerij 
Verantwoordelijkheid: 

In de mallenmakerij is geen voorman aanwezig. De afdeling produktieleiding is hier eind

verantwoordelijk. Zij moet zorgen voor het tijdig gereed zijn van de mallen en tevens 

zorgdragen voor een optimale inzet van medewerkers op basis van de produktieplanning. 

De medewerkers in de mallenmakerij zijn gekwalificeerde timmermannen die verantwoorde

lijk zijn voor een kwalitatief goede mal. Zij zorgen zelf voor het tijdig aanwezig zijn van 

middelen . 

Voorbereiding: 

De produktieleiding geeft informatie betreffende de werken door middel van tekeningen en 

specificaties. De produktieleiding krijgt van het bedrijfsbureau de tekeningen en een produk

tieplan. Voordat de werkzaamheden warden gestart, is er een werkoverleg waarbij de 

produktieleiding met de mallenmaker de opbouw van de mal, afwerking, de maatvoering en 

andere maltechnische zaken bespreekt . 

Wijzigingen in de tekeningen warden doorgegeven door het bedrijfsbureau. Bij wijzigingen 

tijdens de produktie wordt dit doorgegeven door de produktieleiding. Bij wijzigingen warden 

nieuwe tekeningen verspreid of aanvullingen uitgereikt. 

Bij een opdracht tot uitvoering van een mal controleert de mallenmaker de aanwezigheid 

van de materialen. Bij buiten voorraad wordt dit doorgegeven aan het de magazijnbeheerder. 

Uitvoering: 

Op basis van de tekeningen van het eindprodukt en de planning warden werkzaamheden 

uitgevoerd. Er wordt dan een uitslag op ware grootte gemaakt. Nadat de mal gemaakt is, 

wordt deze op afroep gebruiksklaar afgeleverd bij de produktiehal. De mallenmakerij 

installeert de mal op de produktievloer. De mallenmaker 11\/0rdt tussendoor opgeroepen bij 

problemen aan de mallen. Er warden dan reparaties verricht aan de mallen, oak beschadi

gingen moeten weggewerkt warden. Bij uitbestede mallen treden door een slechte kwaliteit 

veel herstelwerkzaamheden op. 

Voor de uitvoering van de werken beschikt de mallenmaker over de diverse machines. 

Alleen bij de stalen mallen moet soms apparatuur geleend warden. De machines in de 

mallenmakerij geven weinig storingen. Zij warden halfjaarlijks onderhouden eenmaal per 

week schoongemaakt. 

Controle: 

De eindcontrole op de nieuwe mallen wordt uitgevoerd door de kwaliteitscontroleur. Er 

wordt hierbij gecontroleerd op maatvoering en oppervlaktegesteldheid. Omgebouwde mallen 

warden oak gecontroleerd door de kwaliteitscontroleur . 

De ingekochte materialen warden bij aflevering gecontroleerd door de mallenmaker. Bij 

slechte kwaliteit wordt dit teruggekoppeld naar de magazijnbeheerder. 
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K waliteitsbeleid Strukton Prefab Seton bv 

[bron: Kwaliteitshandboek NEN-1S0 90031 

D
" rukton Prefab Beton bv te Maarssen is fabrikant en leverancier van beton 

tikelen voor zowel de Nederlandse Spoorwegen alsmede eenmalige artikelen 
e niet tot haar standaardpakket behoort . 

4 .1 

De Strukton Prefab Beton bv streeft er constant naar om de opdrachtgever zo 
goed mogelijk van dienst te zijn . 
Dit door optimalisatie van produkt en produktiemethoden, dit alles door 
middel van een systeem kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging. 

De zorg voor kwaliteit behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van 
alle bij de totstandkoming van het produkt betrokken afdelingen en onze 
daarin werkzame medewerkers. 
Ontplooiingsmogelijkheden, taakverrijking en werkoverleg voor de medewer
kers zijn onlosmakelijk aan het kwaliteitssysteem van Stukton betonfabriek 
bv verbonden. 

De regels en procedures ten aanzien van het kwaliteitssysteem zullen warden 
vastgelegd in het kwaliteitshandboek van Strukton Prefab Beton bv. 
De regels met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitssysteem zullen 
warden vastgelegd in de werkboeken waarin gedetailleerde werkinstructies, 
controle-instructies en specificaties warden vastgelegd. 

De directie zal daarom iedere werknemer verplichten zich te houden aan de 
inhoud van dit handboek. 
De directie stelt zich ten volle verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het daarin verankerde kwaliteitssysteem. 

Directie Strukton Prefab Beton bv. 

iJ:•·A. de Bon t 
Directeur 

f :\ .. . \iso9000\ direkwal . 893 ··'b. augustus 199 3 



MATRIX ONTWIKKELINGSSTADIA 
YAN KWALITEITSBEHEER 

s: DJ -· Ill -· .... 
0) ... 

:ic" (C 

< (I) 

Opgemaakt door: Bedrijf sonderdeel/ af de! ing 
Ill (J1 :::, 

0 
Categorieen Stadium I: Stadium 2: Stadium 3: Stadium 4: Stadium 5: 

Onbekendheid Ontwaken Doorbraak Wijsheid Zekerheid 

:::, .... 
~. 
~ 

lnzicht en houding van Geen begrip voor kwali- Men erken! dat kwali- Men leer! meer over Men neemt actief dee! Men beschouwt kwali-
het management lei! als beheersinstru- teitsbeheer waardevol kwaliteitsbeheer tijdens en kent de prioriteiten teitsbeheer als een essen-

ment. Neiging om 'kwa- kan zijn, maar is niet be- verloop van het kwali- van kwaliteitsbeheer. tieel onderdeel van de 
Iiteitsproblemen· te ver- reid om er tijd en geld in teitsprogramma en Ziel het belang van blij- bedrijfsstructuur. 
wijten aan kwaliteits- te investeren. wordt enthousiast me- vende persoonlijke inzet. 
kundigen. I i destander. i ' ' Status kwaliteitsorgani- K waliteit is weggestopt De Kwaliteitsleiding De kwaliteitsafdeling De kwaliteitsmanager is De kwaliteitsmanager is 

satie in de fabricage of bij wordt versterkt, maar rapporteert direct aan staflid van het bedrijf; directielid. Preventie is 
werk voorbereiding. keuring en produktie- topmanagemen!; alle be- beoordeling en preven!ie een primair aandachts-
Controles staan vaak Ios voortgang blijven de oordelingen komen hier werken effectief; nauwe punt. Kwaliteit is be-
van de organisatie. Na- hoofdzaak. Nog steeds samen en de manager is betrokkenheid bij con- leidsfactor. 
druk op keuren en sorte- ingelijfd bij produktie opgenomen in de be- sumentenzaken en speci-
ren. I o.d. 

' 
drijfsleiding. I ale projecten. I ' Probleemaanpak Men gaa! problemen le Er worden groepjes ge- Er wordt een systeem Problemen worden in Preventie ondervangt al-

lijf als ze zich voordoen, vormd om gro!e proble- opgeze! om correctieve een vroeg stadium gesig- le problemen. behalve in 
zonder blijvende oplos- men aan te pakken. maatregelen le kunnen naleerd. Alie functies exceptionele gevallen. 
singen. Onvoldoende Naar Iange-termijnop- nemen. Problemen wor- staan open voor sugges-
probleemdefin iering. Iossingen word! niet ge- den rationeel benaderd ties tot verbetering. 
Vee! kretologie en be- zvcht. en opgelost. 
schuldigingen . I i I I ' 

~ 

~ s· 
C0 
(I) 
(I) .... 
Ill 
C. 
iii" 
< 
Ill 
:::, 

~ 

~ 
!!. 
;:::.· 
CD ;:::.· 
(I) 

tT 
CD 
:::,-
CD 
CD ... 

K waliteitskosten in 0/o Men zegt: onbekend. Men zegt: 30/o. Werke- Men zegt: 80/o. Werke- Men zegt: 6,50/o. Werke- Men zegt: 2,50/o. Werke-
van de omzet Werkelijkheid : 200/o I lijkheid: 180/o. i lijkheid: 120/o. I lijkheid: 80/o. I lijkheid : 2,50/o. 

' K waliteitsverbeterings- Geen georganiseerde ac- Men probeert :1et met lnvoering van het 14- Voortzetting van het 14- K waliteitsverbetering is 
acties tiviteiten. Geen begrip voor de hand liggende stappen programma, el- stappenprogramma en een normale en continue 

voor dergelijke activitei- 'motivatie'programma's kc stap wordt grondig starten van het 'Zeker- activiteit. 
ten. en korte-termijn acties. bestudeerd en afge- stellen'. 

I i werkt. i ' r 
Bedrijfsopvatting m.b .t. 'Wij weten niet waarom 'Is het echt nodig om al- 'Door de betrokkenheid 'Foutenpreventie is een 'Wij weten waarom we 
kwaliteit we problemen hebben tijd problemen met de van het management en routine-bestanddeel van geen problemen hebben 

met kwaliteit.' kwaliteit te hebben ?' door kwaliteitsverbete- ons werk.' met kwaliteit.' 
ring identificeren we on-
ze problemen en lossen CJ'1 

I I zeop.' 

' I ' 



Bijlage 6 

Uitgebreide beschrijving ontwikkelingsstadia van het kwaliteitsbeheer 
[Bron : 'Management zonder fouten' door Philip B. Crosby, 1984) 

6.1 

Om te bepalen hoe een onderneming ervoor staat uit het oogpunt van kwaliteit kan gebruik 

worden gemaakt van de ' Maturity Grid' ofwel de 'Matrix van ontwikkelingsstadia van 

kwaliteitsbeheer'. De Matrix kan ingevuld worden door te kijken naar wat er in de onderne

ming gaande is. 

Om een idee te krijgen van de verschillende zienswijzen over kwaliteitsbeheer in het bedrijf 

wordt de matrix door verschillende functionarissen ingevuld. Zij moeten een beoordeling 

maken van het bedrijf op zes managementcategorieen. Deze managementcategorieen 

worden beoordeeld op vijf ontwikkelstadia. Bij het invullen van de 'Grid' en de vragenlijst 

moet men zich wel beseffen dat er een bepaalde subjectiviteit in de antwoorden zit. Dit is 

niet zo'n probleem omdat vrijwel alle managers taken subjectief zijn. De beantwoording van 

de vragen moet natuurlijk wel zo waarheidsgetrouw gebeuren omdat anders de waarde van 

het eindoordeel nihil zou zijn . 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de typerende gedragspatronen van de verschil

lende stadia. 

Beschrijving stadium 1; onbekendheid: 

Stadium van verwarring en gebrek aan motivatie. Het management is niet op de hoogte van 

kwaliteit als positief beheersinstrument. leder probleem wordt eenmalig geacht, ook als het 

al vaker voorkomt. Kwaliteitskosten zijn in dit stadium een onbekend begrip. Dit is het 

moment om in actie te komen. 

In een bedrijf van het onbekendheidstype zal kwaliteitsverbetering nooit een vaste plaats 

krijgen. Zulke bedrijven hebben met alcoholisten gemeen, dat ontkenning van hun staat tot 

de eerste symptomen behoord. Daarom is verbetering niet aan de orde. Men weet dat men 

problemen heeft maar niet waarom. 

Beschrijving stadium 2; ontwaken: 

Stadium dat aangenaam is maar niet minder frusterend . Het management begint in te zien 

dat kwaliteitsbeheer kan helpen, maar is niet bereid er tijd en geld in te investeren. Het 

ontwakende bedrijf is nog niet wakker genoeg om te begrijpen dat verstand hebben van de 

technische aspecten niet genoeg is. Er worden controles en tests uitgevoerd waardoor 

problemen inde produktiecyclus eerder aan het licht komen. Fundamentele problemen blijven 

onopgelost . 

In dit stadium wordt de oplossing gezocht in motivatieacties, zoals posters ed. Het effect is 

direct merkbaar maar de kwaliteitsopleving is van korte duur. Hierdoor kan men weer 

terugvallen in stadium 1 . ' 

Beschrijving stadium 3; doorbraak: 

lntrede in dit stadium is exact aan te geven. De doorbraak treed aan met het nemen van 

beslissingen om daadwerkelijk over te gaan tot een formeel, met procedures en registratie-
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systemen omkleed kwaliteitsverbeteringsprogramma. Met de instelling van een consequent 

kwaliteitsbeleid en de erkenning dat wijzelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen problemen, 

treedt het management het stadium van de doorbraak binnen . 

Er wordt ruimte geschapen voor een soepel werkend systeem voor probleemoplossen. 

Wanneer een actieteam zowel verantwoordelijk is voor het oplossen van een actueel 

probleem als voor een soortgelijk probleem in de toekomst, gaan zij er veel enthousiaster 

tegenaan. Voor het eerst komt men nu ook tot een reele evaluatie van de kwaliteitskosten. 

Degenen die de kosten uitvoeren zullen nog altijd een-derde van de werkelijk kosten 

vergeten, maar zij komen toch tot een redelijke schatting die als basis kan dienen voor 

kosteneliminaties. 

Het einddoel is de installing van een systeem en de mentaliteit die lange tijd mee zullen 

gaan. 

Tijdens 'de doorbraak' zijn er nog steeds problemen en dat zal voorlopig ook zo blijven. 

Maar het kwaliteitsteam begint licht te zien aan het einde van de tunnel in plaats van dat er 

weer een trein op hen afstormt. 

Beschrijving stadium 4; de wijsheid: 

Hier begin je je af te vragen waarom je vroeger toch zulke problemen had. Kosten verminde

ringen zijn op gang: als problemen zich voordoen worden die behandeld en weggewerkt. De 

wijsheid is het stadium waarin het bedrijf de gelegenheid krijgt om de veranderingen 

permanent te maken. Hierdoor kan dit stadium de meest kritieke worden. 

Scherpe gedetailleerde en genadeloze analyse blijven voortdurende noodzakelijk. Elke 

mildheid of soepelheid op dit punt is een teken van zwakte. De kwaliteitskosten kloppen 

beter dan de vorige stadia. In veel gevallen werd het kwaliteitsmanagement louter gezien 

als een meetsysteem met een wat omslachtige titel en een hoop omhaal van woorden. 

Maar nu merkt het bedrijf dat kwaliteitscontrole echt iets betekent, en dan kunnen de 

verwachtingen naar de ander kant omslaan. 

'De wijsheid is een geweldige tijd voor een bedrijf. Alie opdrachten kunnen rekenen op een 

geslaagde uitvoering. De motivatie, de systemen, het enthousiasme, alles staat startklaar te 

wachten. 

Beschrijving van stadium 5; Zekerheid: 

Herkennen aan: "Wij weten waarom wij geen problemen met de kwaliteit hebben." 

Kwaliteitsbeheer is hier een van de vitale onderdelen van het management. De kwali

teitskosten zijn gereduceerd tot de loonkosten voor de kwaliteitsafdeling en de meet- en 

testkosten. 

Het kwaliteitsverbeteringsteam is voor de zoveelste maal bezig met een herstructurering- en 

recyclingsprojcet. Hun grootste project is waarschijnlijk het uitstapje in de zomer waarvoor 

iedereen die ooit lid van het team is geweest zal worden uitgenodigd . 
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lngevulde matrices ontwikkelingsstadia van kwaliteitsbeheer 
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IC.wa.J itt1U\·trbc1cnnp· 
,aia 

lednjhop\·.&tuna m b t. 
lwal1tc11 

Geen 1eor1an1sccrdc ac
t1v11e11cn. G een bcan p 
voordet1clijkc I Cll\' llel-

Men probccrl hct me! 
voor de hand l1uendt 
·motiva11c·p101r1mma·s 
en kOIIC•ICfffllJn actics. 

t 1K 
·W1J wc1en n1e1 waarom 
we problcmcn hcbbcn 
mc1kw1htc11 · 

i 

·11het echt nod11 om 1!
t1_td problemen met de 
l""a l1 te 11 le hcbbcn ~-

Ix 

Bcdrijfsondc:rdcdl 1fdcl1 n1 __________ _ 

S1adr11m J: 
Doo,b,aak 

Mcnlttrtmeerovcr 
kwalimubt:heer 1i,idcn1 
verloopvan hct kwali• 
1ciupro1r1mm1 en 
wordt cn1ho u1i11t mc-
destandcr. 15c: 

S1aduim , : 
Wijslmd 

Men nu.ml 1c:11cf dc:cl 
en kcntdc priori1c11cn 
van kwalitciubchc:cr. 
Z iel · bclana van blij
vc:ndc: p,euoonl1Jkc inzcl. 

[5c 
De kwali1ciu1fdtlin1 De kw1Ji1 ci1sm1n11er i1 
rappor1ccr1 dirtcl 11n 11101d van het bedrijf; 
1opm1n11emcn1: a11e be- beoordclm1 en prevent ic 
oordehn1en komtn h1er wcrken effec11ef, nauwe 
samen en de m1n11er i1 betrokitnheid biJ con
op1enomcn in de be• 1umcntcnuken en 1pcc1-
drijfslcidin1. (Jl 1lc projccten. I 
Er word1 ccn 1y1tccm 
op1eu1 om correctievc 
mutrc&clcn le kvnnen 
ncmcn . Problcmen wor• 
den 111ionecl bcn adcrd 
en op1clo1t. 

Problemcn worden ,n 
ccn vroc11t1d1um 1cs11• 
nalecrd. Alie fun c1 11:1 
,111n open voor 1uucs-
11es IOI vubc1c11n1 

t 

S1ad,11m j _ 

Llurhtrd 

Men bcschou-.·1 kw1l1 -
1eiubehcu 1ls ccn «tcn 
litcl ondcrdccl van de 
bcdrijfu1ruc1uu1 

i 
Dekw1l11citsm1n11cr1s 
d11cc11chd. Prevcnuc 11 
ecn pnm11r 11nd1chu 
pun1. Kwal1te11 11 be• 
leidsfactor 

i 
Prc"cn1 ,c ondeno1n1111-
le problemcn , bchal vc 1n 
u.cept iontlc 1cvallcn 

i 
Men ic11: 8%. Wuic- Men zc:11: 6,5%. Wcrkc- Men ic11 : 2.5%. Wcrkt · 
lijkhcid: 12%. U(~ ijkhcid: 81¥.:1. r lijkhtid : 2,5%. r 
lnvocrin& van het 1-4• Voor1zc11in1 van hcl 14-
stappcn pro1nmma, cl· 11appcnpro1r1mm1 en 
kc lllp wordt 1rondi1 startcn nn hct "Zckcr-
bcstudecrd cn 1f1e• sttllcn '. 
wcrkl. Ii? 
'Door de bctrokkenhcid 
van hc:1 m1n11emcn1 en 
door kwalittiuvcrbctc• 
rin1 iden1ific.crcn we on 
zc problcmen en loucn 
uop: IX 

i 
' Fou1enprcvcnt1c i1ccn 
roulinc•batanddccl ll' ln 
on, werk ' 

t 

Kwali1ciuvcrbcttrin111 
ecn normaleen contin 1.1c 
ac1 ivitc i1. 

r 
' Wij weltn wurom we 
acen problemcn hcbbcn 
mctkwali1c11 · 

i 

Bcdrijf.onderdccl/ 1fdcl1n1 _ _ ______ __ _ 

S1ad111m J: S1odr11,,, , : 
Doorb,aalt. WiJ,lmd 

Men lttrt mccr over Men nccmt ac1icf dee! 
kwalitciubchccr 1ijdcn1 en kcnt de prioritcittn 
vcrloop van hct kwali- van kwal ittiubchecr. 
1ciuproaramma en Ziel htl bcl1n1 van blij• 
wordt cn1hou1iu1 me- vtndt pcrsoonlijkc intct. 

dcstandcr. I I 
De kw1littiuafdcl in1 Dt kw1htd11mana1er is 
rappon•n direct un 1tanid van hcl btdrijf; 
topm1n11cmcnt; allc be- btoordclin1 en prcvcntit 
oordclin1cn komen hicr wcrkcn crrecticf; nauwe 
samcn en de m1n11cr is bctrokkcnhcid bij con• 
opacnomcn in de be• 1umcntcnukcn en 1pcci 
drijf1lcidin1. I ale projcctcn. I 
Er word1 ten 1y1tccm 
op1c:u1 om corree:11cvc 
m111rc1clcn It kvnncn 
nemcn. Problcmcn wor
den rat ionecl bcnadc,d 
en op1el0t1. 

i 

Problcmcn worden 1n 
ten vroc1111dium 1ai1-
n1lccrd. Alie funcues 
s111n open voor 1uucs
ua 101 verbctcrin& 

i 

S1ad111m j : 

LU,htid 

Men beschovwt kwa.J, . 
1ciubchccr 111 ecn eucn 
ticcl ondcrdecl van de 
bcdrijf1.1truc1uu1 . 

i 
Dckw1ti1eit1m1n11cr 11 
d irecl iclid. Prcven1ic 11 
ccn prim1ir 11ndach11-
pun1. Kw1litc111s bc
lcids(actor. 

i 
Prcvcnllc ondcrvan11 al 
le probltmcn, bch1 lvc ,n 
uccp11onclc1cv1llen 

i 
Men zc1t 8%. Wcric- Men zest. 6,51\ti Wc,ic- Men zc11 : 2.5% Wc rk c
lijkhcid: 12%. r lijk.hc1d: l<lb. I liJkhcid: 2.5% r 
lnvocrin1 van hel 14-
stappcn proaramma, cl · 
kc 111p word11rondi1 
be1tudcud en af1c-
wcrk1. I 
'Door de bctrokkcnhcid 
van he! man11cmcn1 en 
door kwali1ciuvcrbcte• 
rin& idcn1 iriccren wc on
ze problcmcn cn louc:n 
zcop.· I 

Voortzctun1 van hct 14• 
s11ppcnproar1mm1 en 
111r1cn van hel 'Zckct-
11cllen'. 

i 
'Fou1cnprtvtn11ci1tcn 
routinc-bcs11nddccl van 
ons wcrl · 

t 

Kw1Ji1eiuvcrbcten n11s 
ecn normalcen cont1nuc 
ac1ivi1ci1. 

i 
· Wij we ten wurom we 
gecn problcmcn hcbbcn 
metkwal1 tc i1" 

i 
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MATRI X ON TWIKKELINGSSTADIA 
VAN KWALITEITSBEHEER 

o,.,mu>, door .oao::udht?:I~/( 
7 

lnDChtenhoud1n1 van 
becmanaacmcnt 

Si.atu1 lr. wal 1t C1 LSor11n1-
u.11e 

l"foblecmunp.il 

Sradu,m / · S1ad11,m 1: 
Onlwlundhtrd Ot11 1o·alun 

Geen bcarip voor lr.111a li• Men erlr.cnt dal lr.wal1-
tcit als bchee:rsin11N• mubchccr wurdcvol 
mcnt. Nci1in1 om ' lr.wa• Inn 1.ijn, mur is nict be• 
l11c1u problcmcn· 1c vcr• rc1d o m er 11jd en &d d 1n 
w1Jtcn un lr. wal11c1t1- IC in ves1crcn. 

kund11cn. r r 
Kwali teit i1 we11cs1opt De Kwaliteiuleidin& 
1n de hb riuae of b1J wordt ventctlr.t, mnr 
,,,erlr. .,,oorbcre1d1n1, luurin1 en produlr.l ie• 
Controla 1111n ¥11lr. 101 voor111n1 blij.,,en d e 
van de or11n1111ie. Na- hoofdu,d;. Noa 1tccd1 
dN lr. op lr.curcn en 1orte - 1n1el1Jfd b1j produlr.11e 

1 o.d. "" 

Mcn1111problemente 
l11f als 1c uch voordocn, 
zondcr bl1j.,,cnde oplo1-
s1n1en. Qn .,,oldocndc 
problecmdefin1trin1. 
Vecl krc1olo1ieen bc-
schuld111n1cn. !Ji 

Er worden 1rocpjcs 1e• 
vormd om 1rotc proble• 
mennntepakk cn. 
Nur l1n1e-1ermijno p• 
louin1en wordt nict JC · 

tOCht. 

r 
1-K.,-w-,.,-,.,-.,u--,,-.. -,.-,-'"°"''"c-. -t:c,..:-.,-,-,,,. oob,l.od. '1.o "I'· , .. w.,,,. 

-,an de om1et WcrkehJk he1d· 20% r hJkhe1d: 18%. (){ 

IC.wahte1u.,,erb<tennp • 

Bedn1rsopva1t1n1 m b t 
kwal11e,1 

Geen 1cor11ni1«rde 1c-
11.,,11c11en. G ccn beanp 
¥OOrdcr1cl i1 ke act1¥IICI• 

Men probccrt hct met 
voor de hand hgcnde 
'moti vat ie"pro1ramma·s 
en korte-termijn actics. 

I jl 
·w,j wt1en n1C1 waa rom 
we problcmen hrbben 
me1kwali tc1t ' 

r 

' h hCI ccht nodi& om al• 
IIJd problcmcn mc l de 
lr.wahtrit 1c hebbcn "" 

IX 

MATR IX ONTWIKK ELINGSSTADIA 
YAN KWALITEITSBEHEER 

0 P&<mUl< door eae/?& t /~ 

ln:ucht en houd1n1 van 
bctman11emen1 

Status li..,.:, l1te,LSor1.in1-

Pfoblc-cmunp:,k 

Sradium / : S 1ad,um 1: 
O"~lct"dlmd 0 " 1waktn 

G«n bc1rip voor kwal i• Men erlr.ent dat lr. wal i• 
1e1t als bchcrninstN · teitsbehccr wurd cvol 
mcnt. Nci1i n1 om ·1i:-. a- ian tijn. mur i1 niet bc
htc,tsproblcm cn' tc vcr• rcid om er 1ijd en acid 1n 
WIJICt1unkw1 IHCllJ· 
kund11rn. I r 
K ... a11te1t 1, .. e,1u1op1 De K ... ·ahtc11slc1din1 
,n de fabncaac of b1J word! ~-crsterkl. mau 
... er il voorbcrc1d1ng 11.eurma en produli.t1e-
ControlQ u ,nn , ul los ,oon1an1 bhivcn de 
van de or1an1u11e N1• hoofdua k. Noa steeds 
dru k op lcurcn en son e- mgehJfd b1J produkllc 

I o d !iii: 
Mcnaaat probl emcnte 
hJfalsu uch voordocn. 
1onder bl1J~·cnde oplot
s,n1en . Onvoldocnde 
probl cemdclin1t nn1 
Vccl krc1olo1icen be· 
schuld11m1cn [x 

Er .,.ord en 1rocpJa 1c• 
,ormd om 1rotc proble • 
mcn u ntc pa kk en. 
Nur lan1c•term1JnOp
lou1 n1cn wordt niet 1r
LOCht 

i 
Kw1htc1ul 011 cn m C\lo ,._1,n ic11. onbelr.end Men Le11· 3~ Wcrkc · 
,,.,. de omw WcrlchJkhe1d: 20'\ti .1Jic'.f,11Jkhc1d. 18% r 

8cdnJft,0pu1un1 m b 1 
kwahtcll 

Geen 1cor1an11ttrdc ac - Men probccn hct met 
t1v11cucn. G een bc1r1p voor de hand l111cnde 
voor dcrachJke ac11v11c1- 'mot1 va1 ie"pro1r1mma ·s 

en lr.one•tcrm1Jn acucs 

li2 ~ 
·w 1J wcten met -. aa rom 
.,.., problcmen hebbcn 
mctkwal1te11 · 

i 

· 11 het ech1 nod11 om al• 
UJd probl cmcn met de 
\:wall1e11 tc hebben ~· 

Bcdr1Jhondttdcc l/afdd1n1-----------

S1ad11,m J· 
Doorbraalt. 

S1ad1wm 4; 

W1pht1d 

Men lccn mccr over Men nccml acm:f dtcl 
lr.w ■ litc i ubchccr 1ijdcn1 en ken1 de priori1C1tcn 
vcrloop van hc1 Ir. wall- van kwa li1c1u~hccr. 
tciuproaramma en Ziel hcl belan1 van bliJ• 

S1e1d11,m 5 
Zdurlu ,d 

Mcnbescho1.1 ,.1 bi,1h , 
1citsbchccralsccnesscn-
1iecl onderdccl van de 
bedrijh11ruc1uur 

wordt cn1hous1u1 me- vcndc ptnoonl1jkc 1nzct. 

dcstandcr. ~ ] i 
Delr.w1li1ei1ufdelin1 
rapportecr1 direct un 
1opm1n11emenc: alle be• 
oordclin1en komen hier 
umenendem1n11er is 
opaenomen in de be• 
drijf1leidin1. I 

Dekwa liteium1n11eri1 
11101d ,,,n het bednjf: 
beoordehn& en prevenlle 
werkcn cffcctid. nauwe 
beuolr.kcnhe1d b,j con-
1umentcnuken en spcc, -
1tc projcc1en I 

Dekwa litcmman:.1cr 11 
d1rcctichd. Pre , ent1e 1~ 
ccn prim;ur 11nd1cht1• 
punt. Kwahtc1t 11 be• 
lcidsfac1or 

r 
Er wordt ccn 1y1tccm 
op1u:ct om corrcccioe 
m111rc1clcn1elr.unncn 
nemen. Problcmcn wor
dcn rationccl bcnadcrd 
cnop1clos1. 

Problcmen wordcn in Prcvenue ondef\a nat al
ccn vroc111ad1um 1ui1• !c problcmcn , bch:.lve 1n 
na lccrd. Alic fun cti« u ccp11onelc ,,~alien 
stun open voor sugcs-
tics tot vcr bctcrina 

I 1 r 
Men lCJl , 8%. Wcrkc• Men tell 6,S'lil:i Werle- Men 1c11 2.S% IAc,~ e 
lijkheid: tl'lib. I lijkhc1d: 8~ I hjlr.hc1d. 2.S'lil:i f 
lnvocrin1 un hct 14- Vooruc11in1 van hCI 14-
i tappcn pro1ramma. cl • stappcnproaramma en 
ic 1tap wordt 1rondi1 1tar1en un hct ·zeier-
ba1ud«rd en arae- stcllcn·. 

Kw~ i1ciuverbe1enn1 1s 
ecn normale en con11nue 
ac1iv1mt. 

weril. I I r 
'Door de be1rokkenhe1d · Fou1cnprcvent1c 11 rcn •Wij wrcrn wurom we 
van hct man11rmen t en rout ine -bcstanddccl van accn problcmen hebbcn 
door kwa litciuverbetc- o ns wcrk ' met iwahtcit · 
rin1 idcnl ifi ccren we on-
tc problcmcn en loucn 
1c op ' I I r 

8cdrijfsondcrdccl/ 1rdcl1n1 _ _________ _ 

S1adium J: 
Doorbroak. 

Menlcertm«rovcr 
i waliteitsbch«r tijdcn1 
vcrloopv1n hc1 kw1ti
tcitspro1r1mm1 en 
wordt en 1ho111iu1 me• 
desta ndcr. ir{ 

S1adu.1m , : 
Wij1/uid 

Mcnnccmtacticfdecl 
en kcntdcprioriteitcn 
vankwalitcitsbchccr. 
Zict hetbcl1n1 v1n bl1J
vcnde pcuoonltJk c mut. 

I 
De kwal i1eitsafdcl 1n1 De kwa li tc itsm:.naacr 11 

rapportccr1 direct un 11 a0 1d "an hct bcdrijf: 
1opm1n11cmen1: allc be- bcoordelin1 en preven11e 
oordchn1en kome• h1er wcrkcn effec11ef: nauwc 
11mcn en de m1na1cr 11 brtroklr.cnhcid bij con
opaenomen 1n de be- ,umentcnuken en spcc1 • 
driJfslcidin1. ~ ale proJcctcn I 
Er wordt «n 1y11ccm 
op1ac:1 om cor ,ec:c ievc 
m1atre1clen 1c kunt1cn 
nemcn. Prob lcmcn wor
dcn r11 ionccl benadcrd 
en op1clo11 

r 

Problcmcn worden m 
cen vroc1 stadium 1a11-
na lccrd. Alie funcucs 
staan opcn voorsuucs
llcs 101 verbctcr1n1. 

I 

S1adi11m j ; 

Zrlu,hrid 

Men bcschouwt kw ah• 
1citsbchccr1l1ccneu en -
1ircl onderdccl van de 
bedrijfutructuur 

i 
De kwalitc1u m1na1cr 1s 
dir«t iehd. Prcvcntic 1i 
ccn prima 1r 11ndacht~ 
pun1. Kw:.ahte11 1, be, 
le1dsfac1or. 

r 
Preventic ondcr v.an1111-
lc problcmcn, bchalvc 1n 
u ccpt1onclc1e v11l cn 

i 
Men u11: 8%. Wcrkc- Men 2c11: 6,S%. Wcrkc- Men 1r11: 2.5% Wcrke • 
liJ ihcid: 12<MI. I liJ lr.heid: 8%. j liji hc id : 2.S%. I 
lnvocrin1 van hcl 14- Voorue111n1 van hc1 14-
itappcn pro1ramma. cl· stappcnpro1ramma en 
lr.e stap word! 1rondi1 sta rten van het "Zckcr-
ba1udcc rd en 1f1c• stcll cn' 
werkl. i 
"Door de bctrolr.kenhe,d 
vanhc1m1n11cmcn1en 
door kw1litei11verbctc• 
rin& ident iriccrcn we on -
1c problt:men en loucn 
lCOp." I 

i 
' Fo1.11enprevcnuc 11 ttn 
roullnc-bcstanddccl van 
ons wcrlr. .' 

i 

Kwaliteitsvcrbctcrm111 
cen normalc en conunuc 
activitcit. 

r 
"Wij wcien waa rom we 
gccn problcmen hebben 
mctkwali1e11 · 

r 
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8.1 

Bijlage 8 

Vragenlijst Q-Audit 



0-AUDIT: 

Doorlichting kwaliteitszorg in eigen bedrijf 

door: lnnovatiecentrum 

Onderwerpen: 
1. Algemeen 
2. Afdeling Kwaliteitsbeheersing 
3 . Afdeling Produktontwikkeling 
4. Afdeling lnkoop/lnkomende goederen 
5. Afdeling Verkoop 
6. Afdeling Produktie 
7. Afdeling Verpakking /Expeditie 

juli 1994 

Algemeen 

l.Wat zijn uw sterke resp. zwakke punten in verge lijking met uw 
col lega' s /concurrenten ? (mee rdere antwoorden zij n mogelijk) 

1) Op tijd leveren 
2) Kortere levertijd 
3) Passende kwaliteit 
4) Lagere prijs 
5) Zeer kleine tot kleine series 
6) Grote tot zeer grate series 
7) Klant-hulp bij produktontwi kkeling 

Onbekend 
Onbeke nd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbeke nd 

Sterker] Zwakker Sterker Zwakker 
Sterker Zwakker 
Sterker Zwakker 
Sterker Zwakker 
Sterker Zwakker 
Sterker, Zwakker 

2 . Wat weet u van uw collega's/concurrenten over bijv. omzet/man, winstmarge, 
verkoopprijs enz. en is/wordt dit vastgelegd op papier? 

a) globaal bekend, maar niet vastgelegd 
b) globaal bekend en vastgelegd op informatiekaar t e n 
c) goed bekend, vastgelegd en regelmatig aangepast 

e.d. 

d) niet of nauwelijks bekend 

- Hebt u meer dan 1 toeleverancier voor elke grondsto f of halffabrikaat of 
weet u zeker dat u alt e rnati eve leveranci e r s hebt? 

a) neen 
b) ja 

4 .zo niet, hebt u dan voldoende voorraad om uw klant sne l te kunnen leveren? 

a) neen 
bl j a 



5 .Wat is de ge middel d e l eef tijd van uw belangrijkste produktie-machines? 

1) 
:, ) 
·) 
I) 
) 

. ) 

meer dan 10 jaar 
t u ssen e en 10 jaar 
t ussen 6 en 8 jaa r 
t usse n 4 en 6 jaar 
tussen 2 en 4 jaa r 
minder dan 2 jaar 

6 .Weet u precies hoeveel winst u op elk produkt maakt; bijvoorbeeld op grond 
van een voor- en nacal c ulatie? 

a ) geen duidelijk inzicht, het bedrijf maakt echter wel winst 
' de klant betaalt wat u denkt dat nodig is om de order binnen te halen 
c , in verband met offerte wel globale voorcaculatie echter geen nacalculatie 
d ) globaal bekend; wel globale nacalculatie 
e ) per produktgroe p exact bekend; ook nacalcul atie pe r groep 
f) exact bekend per produkt; met nacalculatie per produkt 

7. Wat is uw belangrijkste reden o m de structurele kwaliteitszorg in uw bedri j 
te will e n verbeteren respectievelijk in te voeren? (n antwoord kiezen 
a .u.b.) 

u wilt een kwaliteitscertificaat als de ISO 9002-norm of gelijkwaardig hale 
ter verbetering van het imago van uw bedrijf 

b ) u hebt veel retourgoederen 
c ) steeds meer afnemers vragen om een kwalite itscertificaat o.i.d. 
d) wil leveren aan ander marktsegment dat hogere kwaliteitseisen stelt 
e ) de gewijzigde wet op de consumenten- produktaansprakelijkheid noodzaakt u o 

meer aan kwaliteitszor9 te doen 
f 'J u hebt onverklaarbare interne uitval of materiaa l verlies 
s u hebt een goed werkend kwaliteitsbeheersingssysteem met ook inzicht in 

kwaliteitskosten en wil dit verder verbeteren 
h) collega's/concurrenten doen ook meer aan kwaliteitszorg 
i ) geen speciale reden 
j ) u wenst uw organisatie te verbeteren 

8. Is het kwaliteits-doel en -beleid door directie vastgesteld en is dit op 
papier vastgelegd? 

a ) neen 
b ) ja 

9.Zijn van alle functies in het bedrijf de functieomschrijvingen, taken en 
bevoe9dheden schriftelijk vastge legd e n o nd e rtekend d oor de betreffende 
functionaris e n diens c hef? 

a) neen 
bl niet VO O':':' alle functies 
c) ja 

1-\fdeling Kwaliteitsbeheersing 

10.Beschikt uw bedrijf over een (toeleveranciers)-goedkeuring zoals dit bijv. 
door grote bedrijven als Philips, IBM, Rank Xerox, TUV e.d. wordt 
uitgegeven? 

a) neen 
b) neen, doch wel in bezit van een nationaal/internationaa l erkend 

kwal iteitscertificaat bijv. KEMA, Lloyd 
c) ja 

li Aeeft de direktie expliciet een rnede werker benoemd met taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van kwaliteitszorg? 

a} neen 
b} ja 

12.Is er een kwaliteitshandboek of een andere verzameling geschreven 
kwaliteitsinstructies en wordt er mee gewerkt? 

a) neen 
bl j a, voor minder dan 25% 
c} ja, voor 25 - 50% 
d) ja, voor 50- 80% 
e) ja, voor 80-1 0 0% 



13.Is er een kwaliteitscontrole tijde ns all e p l oegen? 

a ) neen 
b ) indirect, door alle zonder controle gemaakte produkten automatisch te 

blokkeren t ot goedkeuring 
c ) ja 

14.Is er een opleidingsprogramma voor kwali te itscontroleurs? 

a) neen 
b ) ja 

15.Beschikt het bedrijf over een overzicht van alle medewerkers met gegevens 
over hun : -opleiding, - ervaring, - gevo lgde cursu :sen 

a ) nee n 
b ) ja 

16.Is vastgelegd we lke ~e r sonen welke voorschr iften e.d. moge n verande ren 
(aanpassen) en wi e hierover genformeerd moeten wa rden? 

a ) neeri 
b ) ja 

l?. Wordt systematisch geregistreerd wanne er en aan wie een d ocument is 
uitgere i kt_ (tekening, offertevoorstel, produkteisen-checklist) e n is hierva 
een flow -d iagram? 

a ) neen 
b) j a 

18.Is er een systeem voo r het vervangen van verval l en documenten ? 

a ) neen 
b) ja 

1 9 . Is e r een ove rzicht van bestaande formulieren , t e ken inge n , best e lbonnen, 
e .d.? 

a) neen 
b) ja 
c) incompleet 

20 . Is uw bedrijf bereid om een certificaat incl. statist isc h onderbouwde 
meetgegevens af te geve n dat de geleverde produkte n volledig voldoen aan 
tekeningen en specificaties? 

a) neen 
b) ja 

21 orden ~otentile toeleveranciers van uw eigen bedrijf beoordeeld resp. 
doorgelicht op kwaliteitszorg en op grand daarvan gekozen als 
toeleveranciers? 

a) neen 
b) ja 

22. Wie zorgt voor bijzondere meetmiddelen als pasmall e n, ka libe r s e.d., neemt 
d e z e me t inspectierappo rt af e n is verant woorde lijk voor het tijdig 
beschikbaar zijn ervan ? 

a) is geen afspraak over ge maakt 
b) produktie 
c) kwaliteitsafdeling 
d) o ntwikkelingsafdeling 
e) we rkvoorbereiding 
f) ·-•o rdt per geval afge sproken 

23 .Wo rden door een daart oe aange wezen afdel i ng f ormeel de eerste geproduceerd~ 
produkten van een produkt(serie) ~econtro leerd aan de hand van k lanten
tekening en - e isen en na goedkeuri ng vriJgegeven voo r verdere produktie? 

a) neen 
bl ja 

24 . Wo rden de metingen v an de eerste proef~rodukti e of mons terkeuring, bijv. m,· 
nieuwe o f gewijzigde matrijs, machine-inst el li ng o .i.d. vas tge l e gd in een 
mee trappo r t? 

a) neen 
b) ja 



.'5 .Zijn er af s praken om aan de hand van de gevonden inspectieresultaten 
v oo r ste ll e n t e doen tot verbetering? 

,) neen 
, ) j a 

6 .Worden afwijke nde produkten en def initief afgekeurde produkten altijd 
voldoe nde ge ke nmerk t bijv. met sti c kers , rode of gele kaart e n o .i . d . ? 

, ) neen 
) j a 

.Is er iemand aangewezen die de ve rantwoordin~ heeft voor eventuele 
herverwerking van definiti ef afgekeurd materiaal of produkten? 

1) neen 
') ) ja 
: ) afge keurd mater iaal wordt niet (her)verwerkt 

28 .Zijn de kwaliteitskosten, verdee ld in preventieve-, beoordelings- en 
f outko st e n , bekend en vastgelegd? 

a) neen 
b ) ja 

} 

29.Zijn alle standaard-meetinstrumenten genummerd en worden zij periodi ek 
gekalibreerd? 

.:i ) neen 
b ) alleen die mee tinstrumenten die door de l everancier op con tractbasis worden 

o nderhouden 
=) j a 
i ) ja, volgens erkende normen 

Afdeling Produktontwikkeling 

30. Word t de afdeling Ontwikke ling betrokken bi j de verkoop of heeft z i j een 
stem bij het goedke ure n van offertes? 

a) neen 
b) ja 

31.Wordt sys t emati sch bepaald welke functione le e i sen moeten worden bewezen me 
testen en/of proe fmodel l en? 

a : 1een 
b) ja 

32.Maakt de afdeling Ontwikke ling verschillende proe fontwerpen van een ge v raag 
produkt? 

a) neen 
bl ja 
c) ja, en de afnemer wo rdt betrokken bij de keuze hieruit 

33. Wordt he t ontwerp formeel vrijgegeven voor produkti e? 

a) neen 
b) ja 

Afdeling lnkoop/lnkomende goederen 

34 . Komt de interne inkoopopdracht altijd binnen via ee n ingevuld standaardformulier? 

a ) neen 
b) j a 



35. Werkt Inko o p met gecontroleerde en goedgekeurde leveranciers die genoteerd 
staan op ee n lij st ? 

a) neen 
bl ja 

36 .Worden , waar nodig, de goederen onde r certificaat met meetgegevens 
toege leverd? 

a) neen 
b) neen , 
c l ja 

maar e r wordt gekeurd 

d) 
e l 

neen , maar e r wo rdt gekeurd volgens formele inst ructie 
j a, e n het ce rtificaat wordt geverifieerd door middel van audit (onderzoek) 

37 .Wordt bij te lefo nisc he bestelling de inkooporder dez e lfde dag of de volgend 
dag (eventueel p e r fax) schrifte lijk bevestigd met direct kopi en naar 
interne be s tel l er en Magazijn inko me nde goederen ? 

a ) neen 
b) ja 

38.Is er een sys tematische voorra adbewaking ' 

a) n een 
b) ja 

39. Hoe kan wo rden g e zien dat het binnengekomen materiaal/produkt 
gecontro l eerd op hoeveelheid , samenstelling en/of kwaliteit . 

a) wordt 
b) wordt 

niet aange9even 
op verpakking of produkt aangegeven 

c ) wordt 
d) alles 

op pallet aangegeven 
wo rdt met certifica at geleverd 

is 

40. I s er iemand expliciet verantwoordelijk voor vr ijgave van en i nformatie ove 
inko me nde goederen ? 

a) neen 
bl ja 

41.Hoe wordt de levertij d bewaakt? 

a) wordt niet bewaakt want hier zijn nooit problemen me e 
bl vast registratiesysteem van inkoopo rders 
cl aantekeningen in inkoopagenda 
d) tijdig voor verwachte levering info rmeren 
el met computer 

42.Wanneer worden ontvangen goedere n gecontro leerd? 

a) wo rden niet gecontrol eerd 
bl binnen 24 uur 
c) binnen 2 dagen 
d) binnen 1 week 
e) meteen bij binnenko mst 
f) g een controle, alle leveringen komen van gecertificeerde leve ranciers 

43 . Worden ove r de g econtrolee rde goede ren (inspectie) rapporten gemaakt 
respectievelijk de re s ultaten systematisch vastgelegd? 

a) neen 
b) ja, doch niet voor genormaliseerde artikelen als bijv . bouten 
c) ja 
d) geen inspectierapporten want e r zijn al leen gecertificeerde toe leveranciers 

44 .Is de steekproefgroot te gebaseerd op een formeel s y steem bijv. AQL (Ac cept e 
Qua li t y Level)? 

a) neen 
bl ja 
c) neen , standaard i s toe leve ri n9 met Zero De fec t s (nul fouten) 
d) er worden geen stee kproeven uitgevoerd 
e) alles wo rdt voll edig gecont r oleerd 
f) niet van toepassing, uw bedrijf maakt geen se rie - produkt e n 



45. Werkt Verkoop met een schri f telijke standaard -vragenlijst waarmee al le 
relevante punten van het produkt en/of d e kostpriJscalculatie me t d e 
pot e ntile afnemer warden doorgenome n ? 

a) nee n 
b) j a 

46 . Worden d e crite ri a voor keuring en afname in overleg met de afnemers 
vastgesteld en va stge l e gd op een p rodukteisen- controlekaart e n -tekening ? 

a) neen 
b) ja 

4 ~ Is er een schriftelijke of mondelinge afspraak over het al dan niet 
vrijgPven van de offerte? 

a) neen 
l b) ja, mondeling 
cl ja, schrifte lijk 

48.Is e r een sch riftel i jke of mondelinge afspraak over orderacceptatie , prij s 
en l evertijd? 

a) nee n 
b) ja, mondeling 
c) ja, s chrift e lijk 

49. Worde n Produkti e en Ontwikkeling (achteraf aantoonbaar) g eraadp l eegd voorda 
de of f e rte voor nieuwe produkten definitief wordt opgeste ld ? 

a ) neen 
b) ja 

SO. Worden Produk t ie, Ontwikkeling en Kwaliteitsbeheersing inge licht over 
klantenklachten ? 

a ) neen , nooit 
b) ja, soms 
c) altij d 

51.Kan de afde ling Kwa liteitsbeheersi ng de geproduceerd e goederen afkeuren e n 
deze dus bl o kkeren voor verdere behande ling? 

a) neen 
bl ja 

52.Besc hikt Produktie over een complete geldige kwali teitseisen-controlekaart 
bij de concrete produktieplek? 

a) nee n 
b) ja, maar niet bij de produktiepl e k 
c) ja, bij de produktieplek 

53.Wordt bij serieproduktie na i e dere machine-stop extra cont role uitgeoefend 
op de eerste produkten na hervatting van de produktie? 

a) neen 
b) ja 
c) niet van t oepassing, geen serieproduktie 

54.Zijn e r vastgelegde instructi es voor de behandeling van afwiJ.kende goedere
11 en/of produkten? 

c ne en 
b) ja 

55.Zij n er keuringen tijdens iedere p loeg ? 

a) neen 
b) ja 

56.Is het aan Produk tie altijd be kend welke keuringen er plaats zull e n vinde n 
en wanneer? 

a) neen 
b) j a 
c) steekproef Kwa liteitsdi enst als bewaking van de prod uk tie - kwaliteits norm01 

n iet bekend, ke uring d oo r produkti e - pe rsonee l we l bekend 



57.Is de Produktie o ffi c i ee l betrok~en b ij d e vrijgave van produkt teke ningen? 

a) neen 
bl ja 

SB .Word e n e r klanten - of interne tekeningen gebruikt? 

a) neen , ni e t van toepassing 
bl ja 
c ) ja, en deze worden geregistreerd en bewaakt zodat altijd de geldige tekenin 

ter beschikking staat van Produktie en Kwaliteitsafdel1ng 

59.Is er een procedure voor produkt-/produktieproceswijziging als produktie
gebruiksproblemen hiertoe aanleiding geven? 

a) neen 
b) ja 

60 .Worden de resultaten van_de keuringen (bij voorkeur in cijfer) systematisch 
vast9elegd e n 1s zo alt1Jd te achterhalen welke keuringen al dan niet zijn 
verr1cht? 

a) neen 
bl ja 

61 .Hoe wordt het keuringsstadium, ti jdens de diverse produktbe werkingen, op d e 
produkt en of de verpakkin9 vastgelegd? (Met keur ingsstadium wordt bedoe ld : 
goedgekeurd, afgekeurd, n1e t gekeurd) 

a) keuring wordt niet aangegeven 
b) door verplaatsen 
c) door paraferen geleidebon 
d) goedkeuring wordt mondeling doorgegeven 
e) door g ek leurde sticker, gel e idekaart o.i.d. 

62 .Is er een erkende statistisc he basis voor de steekproefgrootte van de gehe e 
o f gedeeltelijk bewerkte produkte n? 

a) neen 
bl ja 
c) enkel - stuks - fabri kage, du s niet van toepass ing 

63.Is er een onderhoudsschema, inclusief preventief (groot)onderhoud , voor al l 
ma chines? 

a) neen 
b) ja 

64 .Wo~dt statistisch bewezen dat de produktiemachines en/of - processen in sta a 
z1Jn produkten met de afgesproken kwaliteit te producere n ? 

a) neen 
b) ja 

Afdeling Verpakking/Expeditie 

65.Kan het voorkomen dat er niet gecontroleerde produkten e n/of partiJ· e n 
verpakt worden? 

a) ja 
b) neen 

6 ' ~ijn er verpakkingsinstructies (voor d e bescherming van het produkt) ? 

a) neen 
b) ja 

67. Tes t de afde ling Kwalite it sbeheersing of andere afdeling steekproefsgewij s 
de kwaliteit van de verpakking? 

a) ne e n 
bl ja 



68 . Zij n e r instructies voor het kenmerken van de verpakking ? 

a) nee n 
b) ja 

69 . Kun ne n ~rodukten tijdens opsla9 in het magazijn beschadigd warden of in 
kwaliteit achteruit g aan door inwerking van vocht, temperatuur e.d. en 
kunnen deze produkten dan tech geleverd warden? 

a ) j a 
b ) neen 



Bijlage 9 

Overzichten 0-Audit 

directeur 

kwaliteitsbeheersing 
produktontwikke/ing 
inkoo 
verkoop 
roduktie 

kwal iteitscoord inator 
IQ-audit ll matig 
at emeen 
kwaliteitsbeheersing 
produktontwikkeling 
inkoo 
verkoop 
produktie 
ex editie 

roduktieleider 

kwa/iteitsbeheersin 
produktontwikkeling 
inkoo 
verkoop 
produktie 
ex editie 

extern lid or 
IQ-audit 
at emeen 
kwaliteitsbeheersin 
produktontwikkeling 
inkoo 

produktie 
ex editie 

9 .1 

redeli'k uitstekend 

I uitstekend I 

uitstekend 

redelik oed uitstekend 



Bijlage 10 

Keuze van het model voor kwaliteitsborging 

8.2 Ke u z e van he t mode I v o or kw a Ii-
t e its b or gin g 

8.2.1 Algemeen 

Zoals in de inleidingen van de normen ISO 9001 
t.m. 9003 3) is vermeld, zijn bepaalde elementen 
van de kwaliteitssystemen in elk van de drie te on
derscheiden modellen gerangschikt op grond van 
de eisen ten aanzien van "functionele en organisa
torische bekwaamheden" van een leverancier met 
betrekking tot het produkt of de dienst. 

a. ISO 9001 
Deze norm is van toepassing indien door de le
verancier overeenstemming met voorgeschre 
ven eisen moet worden gewaarborgd tijdens de 
verschillende stadia die het ontwerpen/ontwik
kelen, het vervaardigen, het installeren en de 
nazorg kunnen omvatten. 

b. ISO 9002 
Deze norm is van toepassing indien door de le
verancier overeenstemming met voorgeschre
ven eisen moet worden gewaarborgd tijdens 
het vervaardigen/uitvoeren en het installeren. 

c. ISO 9003 
Deze norm is van toepassing indien door de le
verancier overeenstemming met voorgeschre
ven eisen alleen moet worden gewaarborgd bij 
de eindkeuring en de beproeving. 

8.2.2 Procedure voor de keuze 

Voor de keuze van het model is een systematische 
beschouwing van de verschillende factoren om
schreven in 8.2.3 van belang waarbij ook aan de 
economische factor aandacht moet worden be
steed. 

8.2.3 Keuzefactoren 

Aanvullend op de functionele maatstaven vermeld 
onder 8.2.1 a. t.m. c., worden de volgende zes es
sentiele factoren in beschouwing genomen bij de 
keuze van het meest geschikte model met betrek
king tot een produkt of dienst. Deze factoren zijn: 

a. De ingewikkeldheid van het ontwerpproces 
Deze factor heeft betrekking op de moeilijk
heidsgraad van het nog te ontwerpen produkt of 
dienstverlening; 

b. De "rijpheid" van het ontwerp 
Deze factor betreft de mate waarin het gehele 
ontwerp bekend is en door functionele beproe
ving of in de praktijk bewezen is dat dit ontwerp 
voldoet: 

10.1 

c. De ingewikkeldheid van het vervaardigings- of 
uitvoeringsproces 
Deze factor heeft betrekking op: 
1. de beschikbaarheid van een beproefd ver

vaardigings- of uitvoeringsproces; 
2. de noodzaak van het moeten ontwikkelen van 

nieuwe processen; 
3. het aantal en de verscheidenheid van de ver

eiste processen; 
4. de invloed van het proces op de prestatie van 

de produkten of diensten; 
d. Kenmerken van het produkt of de dienstverle-

ning 
Deze factor heeft betrekking op de mate van in
gewikkeldheid van het produkt of de dienstver
lening, het aantal onderling samenhangende 
kenmerken en de mate waarin elk van deze ken
merken kritisch is ten aanzien van de prestatie; 

e. De veiligheid van het produkt of van de dienst
verlening 
Deze factor heeft betrekking op het risico van 
het optreden van gebreken en de gevolgen hier
van ; 

f . Economische factoren 
Economische factoren hebben betrekking op de 
kosten van de eerder genoemde factoren zowel 
voor de leverancier als voor de afnemer. Deze 
kosten worden afgewogen tegen de kosten ver
oorzaakt door tekortkomingen aan de desbetref
fende produkten of dienstverleningen. 
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Bijlage 11 

Beknopte beschrijving van de inhoud van NEN-IS0 9001 

Hierna volgen de in NEN-1S0 9001 geformuleerde voorwaarden voor het kwaliteitssysteem 

met een beknopte toelichting. 

Paragraaf 4: 

1 . Directieverantwoordelijkheid 

De directie moet zorgen voor een kwaliteitsbeleid en bijbehorende meetbare doelstellingen. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel betrokken bij de kwali

teitsborging moet worden vastgelegd. De directie moet zorgen voor de beschikbaarheid van 

de benodigde middelen en personeel. Op vastgestelde tijdstippen moet de directie het 

systeem beoordelen. 

2. K waliteitssysteem 

Op schrift gesteld kwaliteitssysteem beschikbaar en ge'integreerd in de bedrijfsvoering 

bestaande uit kwaliteitsbeleid, doelstellingen, procedures en keuringsplannen. 

3. Beoordeling van het contract 

Alvorens contracten te accepteren moeten eerst de eisen gecontroleerd worden op 

volledigheid, haalbaarheid en ondubbelzinnigheid. 

4. Beheersing van het ontwerp 

Het vertalen van behoeften van de afnemer in specificaties voor produkten, processen, 

grondstoffen en materialen. Het proces moet planmatig verlopen en door gekwalificeerd 

personeel worden uitgevoerd. 

5. Beheersing van documenten 

Om kwaliteitsborging aantoonbaar te maken moeten documenten worden opgesteld en 

gegevens geregistreerd. 

6. lnkoop 

Zorgen dat ingekochte produkten aan de eisen voldoen. Eisen vastleggen. leveranciers 

beoordelen en selecteren. 

7. Beheersing van door de afnemer te verstrekken produkten 

De controle, opslag en instandhouding van door de afnemer toegeleverde produkten. 

8. ldentificatie en naspeurbaarheid van produkten 

Registratie waardoor identificatie mogelijk is gedurende fabricage, levering en installatie. 

9. Procesbeheersing 

De processen binnen produktie, installatie en nazorg dienen onder beheerste omstandighe

den te verlopen. Beheersing door werkinstructies, juiste produktiemiddelen en beoordelings

methoden. 



11.2 

10. Keuring en beproeving 

Beschikbaarheid van procedures voor het uitvoeren van keuringen voor, tijdens en na het 

fabricage proces. Registratie van keuringen voor een aantoonbare procesbeheersing. 

11. Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen 

Beheersing van keuringsmiddelen, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van meetmiddelen 

en het juiste gebruik ervan. Meet- en kalibratiesysteem waarin activiteiten staan beschre

ven. 

12. Keurings- en beproevingsstadium 

Gedurende proces moet direct aan het produkt of aan begeleidende documenten kunnen 

worden nagegaan of het produkt aan de gestelde eisen voldoet. 

13. Beheersing van produkten met tekortkomingen 

Volgens procedure identificeren, opslaan en eventueel herbewerken of herkeuren en 

registreren van afwijkende goederen. 

14. Corrigerende en preventieve maatregelen 

Corrigerende maatregelen, waardoor kwaliteitsafwijkingen worden ontdekt en verholpen,le

ring wordt getrokken uit gemaakte fouten, klachten van afnemers worden afgehandeld en 

gebruikservaringen worden verwerkt. 

15. Behandeling, opslag, verpakkingen en aflevering 

Procedures ter voorkoming van achteruitgang van kwaliteit tijdens behandeling, opslag, 

verpakking en aflevering. 

16. Kwaliteitsregistratie 

Beschikbaarheid van registraties van kwaliteitsgegevens, zodat kan worden aangetoond dat 

kwaliteit van produkten op beheerste wijze is bereikt. 

17. lnterne kwaliteitsaudits 
Periodiek nagaan of het kwaliteitssysteem nog doeltreffend is, nog wordt nageleefd en op 

peil wordt gehouden. 

18. Opleiding 
Procedures voor het vaststellen van opleidingsbehoeften, het voorzien in deze opleidingen 

en het registreren van de gevolgde opleidingen en trainingen. 

19. Nazorg 
Beschikbaarheid van procedures voor het realiseren van servicegaranties, onderhoud e.d. 

20. T oepassing van statistische technieken 

Vaststellen welke statistische technieken van belang zijn voor het realiseren, beheersen en 

verifieren van procesmogelijkheden en produkteigenschappen. 



12.1 

Checklist: NEN-1S0 9001 'Aan het systeem te stellen eisen' 

1 Directieverantwoordelijkheid 

1.1 Kwaliteitsbeleid 

Is er een op schrift gesteld kwaliteitsbeleid met bijbehorende doelstel
lingen en op schrift gestelde verplichtingen aangaande de kwaliteit? 

Zijn er middelen om het beleid kenbaar en duidelijk te maken op alle 
niveaus binnen de organisatie? 

Is er controle op de uitvoering van het beleid op alle niveaus binnen de 
organisatie? 

Zijn er middelen om dit beleid op peil te houden? 

1 .2 Organisatie 

1. 2. 1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Is er een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en be
voegdheden van personeel betrokken bij de kwaliteitsborging? 

Is er een beschrijving van de verhouding tussen deze personen? 

1.2 .2 Middelen en personeel voor verificatie 
Zijn er (interne) eisen voor verificaties aangegeven? 

Zijn er middelen voor de uitvoering van de verificaties? 

Is er geschoold personeel voor de uitvoering van verificaties? 

Strukton Prefab Beton bv mei 1994 

Ja, deels. In NEN-1S0 9003, echter doelstellingen zijn niet meet- en 
verifieerbaar. Wei in ten tie uitgesproken om NEN-1S0 9001 norm te 
behalen. 

Ja, via MT-vergadering, echter niet structureel als agendapunt opge
nomen. 

Nee. 

Nee. 

Ja, echter evaluatie hiervan nodig, afstemming tussen afdelingen 
gewenst. 

Ja, organisatieschema. 

Ja, keuringsplan in soms aanwezig. 

Ja, kwaliteitsdienst beschikt over benodigde apparatuur. 

Ja, kwaliteitsdienst. 



1. 2. 3 Directievertegenwoordiger 
Is er een directievertegenwoordiger die welomschreven bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden heeft voor het bewerkstelligen dat de in de 
norm omschreven eisen worden ingevoerd en op peil gehouden? 

1.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie? 

Ja, kwaliteitsco6rdinator. 

Is er een periodieke beoordeling en aanpassing van het kwaliteitssys- Nee. 
teem door de directie? 

Worden deze beoordelingen geregistreerd en bewaard? Nee. 

2 Kwaliteitssysteem 

Is er een op schrift gesteld kwaliteitssysteem? 

Bevat dit kwaliteitssysteem regels voor het opstellen en schriftelijk 
vastleggen van de procedures en de instructies van het kwaliteitssys
teem, overeenkomend met de eisen in de norm? 

Bevat dit kwaliteitssysteem regels voor het doeltreffend invoeren en 
toepassen van deze procedures en instructies? 
(zie norm voor relevante aandachtspunten) 

Nee, deels NEN-/S0 9003. 

Nee. 

Nee. 

3 Beoordeling van het contract 

12.2 

Zijn er procedures voor het beoordelen van het contract en worden 
deze op peil gehouden? 

Ja, concepten aanwezig, eva/ueren in verband met infornmatiesys
teem. 

Strukton Prefab Beton bv mei 1994 



Worden de activiteiten voortvloeiend uit het contract gecoordineerd? 

Wordt het contract beoordeeld op: 
ondubbelzinnigheid van eisen en de juiste definiering en op schrift 
stelling daarvan? 

de aanwezigheid van oplossingen voor eisen die afwijken van de 
offerte? 

het in staat zijn van Strukton Prefab Beton bv aan de in het con
tract gestelde eisen te voldoen? 

Wordt de registratie van de contractbeoordelingen bewaard? 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Nee, geen nacalulatie. 

4 Beheersing van het ontwerp 

4. 1 Algemeen 

Strukton Prefab Beton bv moet over procedures beschikken en deze 
op peil houden voor de beheersing en verificatie van het produktont
werp ten einde te bewerkstelligen dat aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. 

4.2 Planning van het ontwerp en de ontwikkeling 

Is er een plan waarin de verantwoordelijkheden voor alle ontwerp- en 
ontwikkelactiviteiten zijn aangegeven? 

Wordt dit plan regelmatig bijgewerkt naar mate het ontwerp vordert 
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Nee, concept aanwezig. 

n . v. t. (nog geen ervaring met plan) 
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4.2.1 Toewijzing van werkzaamheden 
Worden de ontwerp- en verificatiewerkzaamheden gepland en toege
wezen aan daartoe bekwaam personeel, dat over daarvoor passende 
middelen beschikt? 

4. 2. 2 Organisatorische en technische raakvlakken 
Wordt de informatie betreffende de organisatorische en technische 
raakvlakken tussen de verschillende groepen schriftelijk vastgelegd, 
verspreid en regelmatig beoordeeld? 

4.3 Basisgegevens voor het ontwerp 

Worden basisgegevens voor het ontwerp vastgesteld, vastgelegd en 
beoordeeld op geschiktheid? 

Is er een procedure wanneer eisen onvolledig, dubbelzinnig of tegen
strijdig zijn en samen met degene die de eisen heeft gesteld naar en 
oplossing moet worden gezocht? 

4.4 Gegevens resulterend uit het ontwerp 

Worden de gegevens resulterend uit het ontwerp schriftelijk vastge
legd, uitgedrukt in de vorm van eisen, berekeningen en analyses? 

Worden de gegevens gecontroleerd op: 
de overeenstemming met de basisgegevens van het ontwerp? 

aanwezigheid van aanvaardingscriteria of verwijzingen hiernaar? 

overeenstemming met wettelijke voorschriften? 
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Ja, afhankelijk van het ontwerp 

Ja, in concept aanwezig 

Nee, op ervaringsbasis. 

Ja, in concept aanwezig. 

Ja, vastgelegd. 

Ja, beslismoment aanwezig. 

Ja, beslismoment aanwezig. 

n.v.t. 
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aangifte van die kenmerken die bepalend zijn voor een veilig en 
goed functioneren van het produkt? 

4.5 Verificatie van het ontwerp 

Worden de taken ten behoeve van het verifieren van het ontwerp 
gepland, ingevoerd, schriftelijk vastgelegd en toegekend aan bekwaam 
personeel? 

Worden de gegevens resulterend uit het ontwerp geverifieerd met de 
basisgegevens door middel van maatregelen voor ontwerpbeheersing? 

4.6 Ontwerpwijzigingen 

Zijn er procedures, en warden deze op peil gehouden, voor het onder
kennen, het schriftelijk vastleggen, het passend beoordelen en het 
goedkeuren van alle wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp? 

Ja, indien van toepassing. 

Ja, in concept aanwezig. 

Nee. 

Ja, impliciet in concept. 

5 Beheersing van documenten 

5.1 Goedkeuring en uitgifte van documenten 

Zijn er procedures voor de beheersing van documenten en verdere 
gegevens die betrekking hebben op de in de norm vermelde eisen, en 
word en deze op peil gehouden? 

Worden de documenten voor uitgifte beoordeeld, op geschiktheid en 
doelmatigheid, en goedgekeurd door daartoe bevoegde personen? 
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Ja, uit NEN-1S0 9003, tekeningen procedure, echter niet volledig. 

Ja, kwaliteitsdienst en produktievoorbereiding. 
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5.2 Wijzigingen/aanpassingen van documenten 

Worden wijzigingen van documenten beoordeeld en goedgekeurd door 
de daartoe bevoegde personen(die de documenten ook uitgeven) en 
beschikken zij over de daartoe benodigde achtergrond gegevens? 

Is er, om het gebruik van niet van toepassing zijnde documenten uit te 
sluiten, een register of andere systematiek voor document beheersing 
voor het bijhouden van lopende wijzigingen? 

Ja, kwaliteitsdienst en produktievoorbereiding 

Ja, documentenlijst 

6 lnkoop 

6.1 Algemeen 

Strukton Prefab Beton bv moet bewerkstelligen dat ingekochte pro
dukten aan de gesteld eisen voldoen. 

6.2 Het beoordelen van toeleveranciers 

Worden leveranciers gekozen op hun vermogen te kunnen voldoen aan 
de contractuele voorwaarden betreffende het toe te leveren produkt, 
met inbegrip van de kwaliteitseisen? 

Ja, controle op produktiecertificaten. 

Worden aanvaardbare leveranciers geregistreerd en wordt deze Ja. 
registratie op peil gehouden? 

Strukton Prefab Beton bv op hun levering toezicht wordt gehouden, Ja. 
bepaald door het soort produkt en eventuele gegevens over eerder 
ervaringen betreffende hun prestaties en getoonde vermogen om aan 
de eisen te voldoen? 
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Wordt door Strukton Prefab Beton bv bewerkstelligd dat de beheer- Ja. 
sing van het kwaliteitssysteem van de leverancier doeltreffend is? 

6.3 lnkoopgegevens 

Beschrijven de inkoopdocumenten de bestelgegevens van de in te 
kopen produkten volledig en ondubbelzinnig (inkoopspecificaties)? 
(zie norm voor gegevens in inkoopdocument) 

Wordt voordat een inkoopdocument wordt vrijgegeven, de geschikt
heid van de hieraan gestelde eisen, beoordeeld en goedgekeurd? 

6.4 Verificatie van ingekochte produkten 

Ja, via IBA-formu/ier. 

Ja, bevoegdheden bij inkoop zijn opgesteld. 

Heeft de klant het recht om, als dit in het contract is aangegeven, bij Ja. 
de leverancier of bij binnenkomst bij Strukton Prefab Beton bv te 
verifieren of ingekochte produkten aan de gestelde eisen voldoen? 

7 Door de afnemer te verstrekken produkten 

Zijn er procedures voor de verificatie, de opslag en het onderhoud van Nee. 
de door de afnemer verstrekte produkten en warden deze op peil 
gehouden? 

Wordt elk verloren gegaan, beschadigd of op andere wijze onbruikbaar 
geworden produkt geregistreerd en aan de afnemer gemeld? 
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Ja, niet vanuit procedure. 
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8 ldentificatie en naspeurbaarheid van produkten 

Zijn er procedures voor de identificatie van produkten op basis van 
tekeningen, specificaties of andere documenten gedurende alle stadia 
van het vervaardigen, afleveren en installeren, en worden deze op peil 
gehouden? 

Worden, als naspeurbaarheid geeist wordt, de produkten of partijen 
voorzien van een eigen identificatie en wordt deze geregistreerd? 

Ja, goedkeur procedure, aanbrengen van stickers. 

Ja. 

9 Procesbeheersing 
9. 1 Algemeen 

Zijn de vervaardigingsprocessen die direct invloed hebben op de 
kwaliteit vastgesteld en gepland? 

Vinden deze processen onder beheerste omstandigheden plaats? 
(zie norm voor inhoudelijke elementen van beheerste omstandigheden) 

9.2 Bijzondere processen 

Worden processen, waarvan de uitkomst niet volledig is te verifieren 
door het keuren of het beproeven van het produkt, voortdurend 
bewaakt en/of wordt vastgesteld dat wordt voldaan aan de hiervoor 
schriftelijk vastgestelde procedures? 

Is er voor deze processen aangetoond dat ze geschikt zijn voor het 
doel en dat ze voldoen aan de voorwaarden voor beheerste omstan
digheden? 

Wordt er een passende registratie bijgehouden van deze processen, de 
gebruikte middelen, de uitrusting en de betrokken personen? 
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Nee, geen werkvoorschriften of -instructies. 

Nee, onduidelijk procesbeheersing. 

Ja, meten en vastleggen. 

Ja, uit KIWA Criteria 73, opgenomen in NEN-IS0 9003. 

Ja. 
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10 Keuring en beproeving 
10.1 lngangskeuring en beproeving 

Wordt bewerkstelligd dat ontvangen produkten niet warden gebruikt Ja. 
of verwerkt voordat door keuring of op andere wijze is vastgesteld dat 
deze produkten aan de gesteld eisen voldoen? 

Geschiedt deze verificatie volgens het kwaliteitsplan of op gestelde Nee. 
procedures? 

Worden ontvangen produkten goed onderscheiden en geregistreerd als 
ze om dwingende produktietechnische redenen zonder keuring zijn 
vrijgegeven? 

Wordt bij de bepaling van de omvang en aard van de ingangskeuring 
rekening gehouden met de mate van beheersing bij de toeleveranciers 
en met het bewijsmateriaal waarmee aangetoond wordt dat de geeiste 
kwaliteit bereikt is? 

10.2 Tussentijdse keuring 

Wordt het produkt gekeurd, beproefd en ge"identificeerd zoals dat 
vereist is volgens het kwaliteitsplan of schriftelijk vastgelegde proce
dures? 

Wordt door middel van procesbewaking en methoden van beheersing 
vastgelegd of het produkt voldoet aan de gestelde eisen? 

Wordt gewacht met het verder behandelen van een produkt tot de 
vereiste keuring of beproeving is uitgevoerd of tot noodzakelijke 
rapportages zijn ontvangen en gecontroleerd? 
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n.v.t 

Zie inkoop, gecertificeerde leveranciers, we/ mallen-controle. 

Ja, procedure vrijgave stort. 

Ja, controle door voorlieden en kwaliteitsdienst. 

Ja, bijvoorbeeld procedure retourblokken 
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Worden produkten die niet aan de gestelde eisen voldoen ge'identifi- Ja. 
ceerd? 

10.3 Eindkeuring en -beproeving 

Staat in het kwaliteitsplan of in de schriftelijk vastgelegde procedures 
de eis dat alle voorgeschreven keuringen en beproevingen moeten zijn 
uitgevoerd en dat de resultaten overeen moeten komen met de eisen? 

Worden alle eindkeuringen en- beproevingen uitgevoerd volgens het 
kwaliteitsplan of schriftelijk vastgelegde procedures? 

Worden produkten afgeleverd voordat alle handelingen, zoals die 
vermeld zijn in het kwaliteitsplan of in schriftelijke procedures, naar 
behoren zijn voltooid? 

Worden produkten afgeleverd voordat alle bijbehorende documentatie 
en gegevens aanwezig zijn en door een daartoe bevoegde instantie 
zijn goedgekeurd? 

10 .4 Registratie van keuringen en beproevingen 

Is er een registratie van keuringen en beproevingen om aan te kunnen 
tonen dat desbetreffende produkten zijn gekeurd en/of beproefd 
volgens welomschreven aanvaardingscriteria? 

Ja, goedkeurprocedure, steekproeven. 

Ja, goedkeurprocedure. 

Ja, procedure keuring en controle uitgaande beton produkten. 

Ja, echter afhankelijk van afnemer. 

Ja, documentatie van beproevingen wordt gearchiveerd. 

11 Keuring-, meet- en beproevingsmiddelen 

Heeft Strukton Prefab Beton bv vastgesteld welke metingen moeten 
worden verricht, met welke nauwkeurigheid en de daarbij passende 
keuring-, meet- en beproevingsmiddelen? 

Strukton Prefab Beton bv mei 1994 

Ja, keurings-, meet- en beproevingsmiddelen volgen uit de NEN-1S0 
9003 norm en KIWA Criteria 73/ 03. 



Zijn op voorgeschreven tijden of voor gebruik alle keuring-, meet- en 
beproevingsmiddelen alsmede andere hulpmiddelen die van invloed 
kunnen zijn op de kwaliteit van het produkt gekenmerkt, gekalibreerd 
en afgesteld? 

Is de basis die voor kalibratie gebruikt wordt schriftelijk vastgelegd als 
deze niet een geldige en herkenbare herleidbaarheid heeft tot de 
nationaal erkende standaarden? 

Zijn er schriftelijke vastgelegde (en op peil gehouden) procedures voor 
kalibratie, tezamen met bijzonderheden van de verschillende middelen 
zoals type, codenummer, locatie, controlefrequentie, controlemethode, 
aanvaardingscriteria voor gebruik alsmede de maatregelen die geno
men moeten worden als blijkt dat de uitkomsten niet bevredigend zijn? 

Wordt bewerkstelligd dat de keuring-, meet- en beproevingsmiddelen 
geschikt zijn voor de noodzakelijke nauwkeurigheid en precisie? 

Wordt de kalibratiestatus van keuring-, meet- en beproevingsmiddelen 
op passende wijze op deze middelen aangegeven of door registratie 
hiervoor zorg gedragen? 

Is er een kalibratieregistratie met betrekking tot alle keuring- , meet- en 
beproevingsmiddelen? 

Zijn er, indien geconstateerd wordt dat keuring, meet- en beproevings
middelen niet meer voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van 
kalibratie, mogelijkheden om de geldigheid van eerder uitgevoerde 
keuringen en beproevingen na te gaan en dit schriftelijk vast te 
leggen? 

Wordt er bewerkstelligd dat de omgevingsomstandigheden geschikt 
zijn voor het juist kunnen uitvoeren van de betreffende kalibraties, 
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Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja, voor grate meetapparatuur 
Nee, voor klein gereedschap. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 
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in(af)stellingen, keuringen, metingen en beproevingen? 

Heeft Strukton Prefab Beton bv bewerkstelligd dat voor het behande
len, het beschermen en het bewaren van de verschillende keuring-, 
meet en beproevingsmiddelen zodanige maatregelen zijn getroffen dat 
de vereiste nauwkeurigheid en bruikbaarheid op peil blijft? 

Zijn keuring-, meet-en beproevingsmiddelen beveiligd tegen verande
ringen? 

Wordt de geschiktheid van keuringsmiddelen, om na te gaan of 
produkten goed zijn, bewezen voordat deze middelen warden vrijgege
ven of gebruikt bij de vervaardiging of installatie van produkten? 

Worden deze middelen op voorgeschreven tijden gecontroleerde en 
zijn de mate en frequentie van deze controles vastgesteld en geregis
treerd? 

Zijn, indien dit door de klant geeist wordt, de ontwerpgegevens van 
meetapparatuur beschikbaar om na te kunne gaan of deze apparatuur 
voor het beoogde doel geschikt is? 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja, jaarlijks. 

Ja. 

12 Keuring- en beproevingsstadium 

Zijn er middelen voor het herkenbaar maken van produkten die in het 
keuring-en beproevingsstadium zijn? 
(zie norm voor herkenningsmiddelen) 

Strukton Prefab Beton bv mei 1994 

Ja, afkeurprocedure, geeft ook voorlopige afkeur aan. 
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Geven deze middelen aan of de betreffende produkten voldoen aan de 
uitgevoerde keuringen en beproevingen? 

Wordt, indien dat nodig is, de aanduiding van het keuring-, en beproe
vingsstadium gedurende de vervaardiging bijgehouden? 

Is er een registratie die aangeeft welke bevoegde instantie of persoon 
verantwoordelijk is voor de vrijgave van een produkt dat aan de 
gesteld eisen voldoet? 

Ja. 

n .v.t. 

Ja, afkeurprocedure. 

12.13 

13 Beheersing van produkten met tekortkomingen 

Zijn er procedures, en worden die op peil gehouden, die ervoor zorgen 
dat voorkomen wordt dat produkten die tekortkomingen vertonen ten 
onrechte toch gebruikt of ge"installeerd worden? 

Is er een systeem van beheersing dat voorziet in het kenmerken, het 
vastleggen, het evalueren, het apart houden en de verdere bestem
ming van deze produkten alsmede het verstrekken van informatie aan 
de betrokken bedrijfsfuncties? 

13.1 Beoordeling en afhandeling van tekortkomingen 

Is de verantwoordelijkheid voor de beoordeling en de bevoegdheid 
voor de afhandeling van produkten met tekortkomingen omschreven? 

Worden de produkten beoordeeld aan de hand van op schrift vastge
stelde procedures? 

Zijn er, voor produkten met tekortkomingen die worden hersteld of 
toch kunnen worden aanvaard, procedures voor het melden hiervan 
aan de afnemer zodat de afnemer daar toestemming voor kan geven? 
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Ja, afkeurprocedure. 

Ja, afkeurprocedure. 

Ja. 

Ja, KIWA Criteria 73/03. 

Nee, echter ook niet altijd noodzakelijk, wordt door afkeurprocedure 
geinitieerd. 



Is er een registratie met de omschrijving van produkten met tekortko
mingen die toch warden aanvaard, evenals verrichtte herstellingen? 

Wordt in deze registratie de feitelijke uitvoering van de produkten 
weergegeven? 

Worden de opnieuw bewerkte of herstelde produkten opnieuw door de 
schriftelijk vastgestelde procedures gekeurd? 

Ja, afkeurprocedure herstelmelding. 

Ja, foutmelding en eventueel tekening. 

Ja, herkeuring, wordt niet aangegeven of herkeurd produkt is. 

14 Corriqerende maatregelen 

Zijn er op schrift vastgestelde, en op peil gehouden, procedures voor: 
het onderzoeken van de oorzaak van tekortkomingen van produk
ten, alsmede voor het treffen van corrigerende maatregelen om te 
voorkomen dat deze tekortkomingen zich herhalen? 

de analyse van alle processen, uitvoerende werkzaamheden, 
gegeven toestemmingen voor gebruik, kwaliteitsregistraties, 
nazorgmeldingen en klachten van afnemers over produkten met 
tekortkomingen ten einde mogelijke oorzaken op te sporen en 
herhaling uit te sluiten? 

het treffen van voorzorgsmaatregelen voor de behandeling van 
problemen, afgestemd op de desbetreffende risico's? 

het toepassen beheersprocedures waardoor bewerkstelligd wordt 
dat de desbetreffende corrigerende maatregelen uitgevoerd wordt 
en doeltreffend zijn? 

Nee. 

Ja, deels in klachtenprocedure. 

Nee. 

Nee. 

het invoeren en de registratie van w1iz1gingen van bestaande Nee. 
procedures als gevolg van de ondernomen corrigerende maatrege-
len? 
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15 Behandeling, opslag, verpakking en aflevering 

15.1 Algemeen 

Zijn er op schrift gestelde procedures voor behandeling, opslag, de 
verpakking en de aflevering van produkten? 

15.2 Behandeling 

Zijn er methoden en middelen die voorkomen dat de kwaliteit van de 
produkten tijdens de behandeling achteruitgaan? 

15.3 Opslag 

Ja, stapelvoorschriften. 

n.v.t. 

Zijn er geschikte opslagplaatsen of magazijnruimte ter voorkoming van Ja. 
beschadigingen en achteruitgang van de kwaliteit van produkten? 

Zijn de bevoegdheden voor ontvangst en de uitgifte van produkten in Ja. 
resp. uit deze opslagplaatsen of magazijn ruimten afdoende geregeld 
en vastgelegd? 

Worden de opgeslagen produkten op gezette tijden gecontroleerd op Nee. 
achteruitgang van de kwaliteit? 

15.4 Verpakking 

Beheerst Strukton Prefab Seton bv het verpakken en beschermen van Ja. 
de verpakking zodanig dat de produkten aan de voorgeschreven eisen 
blijven voldoen? 
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Merkt men de verpakking zodanig dat het produkt ge"identificeerd kan 
worden? 

Worden de produkten gekenmerkt, beschermt en apart gehouden 
gedurende de tijd dat deze onder haar verantwoordelijkheid vallen? 

15.5 Aflevering 

Ja, door middel van stickers. 

Ja, ordernummer op stickers. 

Worden er maatregelen getroffen voor de handhaving van de kwaliteit Ja. 
van het eindprodukt, na keuring en beproeving, totdat het eindprodukt 
op de plaats van bestemming is, welke in het contract is bepaald? 

16 Kwaliteitsregistratie 

Zijn er procedures die zorgen voor het kenmerken, het verzamelen, het 
indexeren, de archivering, het bewaren, het op peil houden en het 
verwijderen van kwaliteitsgegevens? 

Wordt de kwaliteitsregistratie bijgehouden? 

Maken de van toepassing zijnde kwaliteitsgegevens van de leveran
ciers deel uit van de kwaliteitsregistratie? 

Worden de kwaliteitsgegevens zodanig bewaard dat deze gemakkelijk 
terug te vinden zijn, en zijn er maatregelen getroffen die ervoor zorgen 
dat achteruitgang en beschadiging tot een minimum wordt beperkt, en 
verloren raken hiervan wordt voorkomen? 

Is de bewaartermijn van de gegevens vastgesteld en schriftelijk vastgelegd? 
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Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja, deels, handleiding ontbreekt. 

Ja, KIWA Criteria 763/03. 
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Zijn de kwaliteitsgegevens, indien dit in een contract is overeengeko- Ja. 
men, gedurende een overeengekomen termijn beschikbaar voor 
beoordeling van de afnemer? 

17 lnterne kwaliteitsaudits 

Worden er interne kwaliteitsaudits uitgevoerd om te verifieren of 
activiteiten op het gebied van kwaliteit overeenkomen met de g~plan
de maatregelen en om de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem 
vast te stellen? 

Worden deze audits en de daaruit voortvloeiende acties gepland op 
basis van de aard en het belang van de activiteiten en uitgevoerd 
volgens op schrift gesteld procedures? 

Worden de resultaten en bevindingen van de audits op schrift gesteld 
en ter kennis gebracht van de personen die verantwoordelijk zijn voor 
de beoordeelde gebieden? 

Worden op basis van de gevonden tekortkomingen tijdens de audit, 
door de leiding tijdig corrigerende maatregelen getroffen? 

Nee, KIWA audit we/ in verband met NEN-/S0 9003. 

. Nee. 

Nee. 

Nee. 

18 Opleiding 

Zijn er procedures voor het vaststellen van de opleidingsbehoefte en Nee. 
het voorzien in opleiding voor alle personen die werkzaamheden 
verrichten tijdens de vervaardiging die van invloed zijn op de kwaliteit 
van de geleverde produkten? 

Worden personen die specifieke taken verrichten daarvoor gekwalifi- Ja. 
ceerd op grand van een hierop afgestemde scholing, opleiding, en/of 
opgedane ervaring? 
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Is er een registratie waarin deze vereiste opleidingen en scholingen Ja. 
word en bijgehouden? 

19 Nazorg 

Zijn er, indien nazorg deel uitmaakt van het contract, procedures voor Nee. 
de uitvoering en voor de verificatie of de nazorg voldoet aan de eisen, 
en warden deze peil gehouden? 

20 Toepassing van statische technieken 

Zijn er procedures voor het aanwijzen van geschikte statistische Nee. 
technieken die nodig zijn voor het verifieren van de aanvaardbaarheid 
van procesmogelijkheden en produktkenmerken? 
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Overzicht kwaliteitskostenposten 

Preventie 

P. 1 kwaliteitsplanning 

P. 2 leveranciersbeoordeling 

P.3 procesanalyse 

P.4 kwaliteitsoverleg 

P. 5 kwaliteitsopleiding 

P.6 ontwikkelen keurings- en meetmiddelen 

P. 7 kwaliteitssysteem 

P.8 schoonmaken en opruimen 

P. 9 onderhoud 

Beoordelen 

8. 1 ingangscontrole 

8. 2 controle informatie 

8.3 procescontrole 

8.4 produkt eindcontrole 

8. 5 onderhoud keurings- en meetmiddelen 

8.6 kosten laboratorium 

8. 7 audit 

lnterne fouten 

I. 1 afkeur, uitval, start 

I. 2 herstelwerk intern halfprodukt 

I. 3 herstelwerk uitbesteed werk 

1.4 wachttijd 

I. 5 probleem oplossen 

I. 6 wijzigingen 

I. 7 overwerk 

Externe fouten 

E.1 klachten behandeling 

E.2 retourzendingen 
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Definitie kwaliteitskostenposten 

Preventie 
P.1 kwaliteitsplanning: het opstellen van normen en voorschriften van processen en 

produkten en het opstellen van richtlijnen voor produktie en controle. 

P.2 leveranciersbeoordeling: het opstellen van leveranciersspecificaties en de beoorde

ling van nieuwe en bestaande leveranciers. 

P.3 procesanalyse: onderzoek naar storingen in de produktie, verbetering van de produktie-

en ontwikkeling van nieuwe produktiemiddelen en produkten. 

P.4 kwaliteitsoverleg: horizontale, verticale en tevens externe informatieoverdracht met 

betrekking tot de produktkwaliteit. 

P.5 kwaliteitsopleiding: ontwikkelen, uitvoeren en bijwonen van kwaliteitsverbeterende 

opleiding en motivatie programma's en informatie externe ontwikkelingen. 

P.6 ontwikkelen keurings- en meetmiddelen: specificeren, ontwikkelen, ontwerpen van 

meet- en controlemiddelen voor produktie en produkten . 

P. 7 kwaliteitssysteem: de interne en externe ondersteuning bij de ontwikkeling, invoe

ring en administratie van kwaliteitssysteem. 

P.8 schoonmaken en opruimen: tijdsbesteding aan schoonmaken en opruimen. 

P.9 onderhoud: periodiek onderhoud van produktiemiddelen en materieel. 

Beoordelen 

B. 1 ingangscontrole: controle van op een afdeling binnenkomende grondstoffen, 

halffabrikaten, hulpmiddelen en diensten afkomstig zowel extern als intern. 

B.2 controle informatie: tijdsbesteding aan de controle van tekeningen, specificaties, 

planningen, instructies en opdrachten wanneer deze de afdeling binnenkomt of 

wordt verzonden. 

B.3 procescontrole: routinematige controleactiviteiten tijdens produktie van produkten, 

diensten, instructies en opdrachten op betreffende afdeling. 

B.4 produkt eindcontrole: controle van gereed produkt. 

B.5 onderhoud keurings- en meetmiddelen: het ijken, kalibreren en onderhouden van 

keurings- en meetmiddelen, inc:...1sief administratieve verwerking. 

B.6 kosten laboratorium: de keuringen en metingen met behulp van laboratoriumfacilitei

ten en de afschrijvingen van de gebruikte apparatuur. 

B. 7 audit: het voorbereiden en uitvoeren van een produkt- of kwaliteitssysteemaudits om 

vast te stellen in hoeverre wordt voldaan aan vereiste specificaties of gestelde 

normen door medewerker of extern bureau . 



15.2 

lnterne fouten 

I. 1 afkeur, uitval, stort: waarde van grondstoffen, halffabrikaten en produkten die door 

interne fouten niet voldoen aan kwaliteitsnormen en welke dus vermijdbaar zijn . 

1.2 herstelwerk intern halfprodukt: sorteren en herstellen van, van de norm of voor

schrift afwijkende, halffabrikaten, produkten en informatiedragers afkomstig van 

andere afdelingen. 

1.3 herstelwerk uitbesteed werk: sorteren en herstellen van, van de norm afwijkende, 

halffabrikaten en produkten die afkomstig zijn externe leveranciers. 

1.4 wachttijd: tijd die besteed wordt aan het wachten op voor de produktievoortgang 

benodigde produktiemiddelen. 

1.5 probleem oplossen: het oplossen van kwaliteitsproblemen en het herstellen van de 

procesgang. 

1.6 wijzigingen: het veranderen van informatiedragers 

I. 7 overwerk: extra tijdsbesteding aan door storingen veroorzaakte vertragingen . 

Externe fouten 

E.1 klachten behandeling: het onderzoeken en verwerken van klachten, bezoeken van 

afnemers na klachten . 

E.2 retourzendingen: het overladen en verwerken van produkten die niet aan gesteld 

kwaliteitseisen voldoen. 
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Matrix relatie tussen de afdelingen en kostenposten 
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Preventie 
P.1 
P.2 

P.3 rocesan 
P.4 kwaliteitso 
P.5 
P.6 ontwikkelen keurings- en meetmiddelen 

P. 9 onderhoud 

Beaardelen 

8. 2 controle informatie 

8.5 onderhoud keurin s- en meetmiddelen 
8.6 kosten laboratorium 
8.7 audit 

lnterne tauten 
1.1 afkeur, uitval, stort 
1.2 herstelwerk intern half rodukt 
1.3 herstelwerk uitbesteed werk 
1.4 wachtti"d 

Externe tauten 
E.1 klachten behandelin 
E.2 
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Tabel gegevensverzameling 

(uitbreiding van tabel 7. 1) 

A Interviews 

B Notatie door de medewerkers zelf 

C Metingen 

D Exact, diverse grootboekrekeningen 

E Opleidingsoverzicht Personeelszaken 

F Facturen Administratie 

G Facturen transporteurs 

H Uren opgave-overzichten 

J Bedrijfsrapportages 

17.1 
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Classificatie pro du ktie-activiteiten 

Activiteiten medewerkers produktiehallen 

18.1 

Percentages geven het dee/ van de werkdag aan dat besteed wordt aan bepaalde activiteit 

Direct (90%) : 
Mal-activiteiten (30%): 

Wapeningsactiviteiten ( 10%): 

Beton-activiteiten (25%): 

Overslag-activiteiten (25%): 

Indirect: (10%) 
overleg/instructie ( 2 % ) : 

schoonmaken/opruimen hal (3%): 

onderhoud (-): 

diversen niet produktief (5%): 

- plaatsen, opbouwen, instellen 
- schoonmaken mallen 
- voorbehandelen 
- inmeten, controle maatvoering 

- aanbrengen afstandhouders 
- meten wapening, tellen hoeveelheden 
- hulpmiddelen plaatsen (bv. ankers, schroefhulzen) 
- plaatsen wapening in mal 

- afroepen 
- wachten 
- storten/trillen 
- afwerken 

- lossen mal 
- afvoer gereed produkt 

- normaal 
- probleem oplossend 
- wijzigingen 

- persoonlijke verzorging 
- gesprek 

(Binnen de hoofd-activiteiten wordt ti;:I (in %) besteed aan kwaliteitsactiviteiten, zoals: 
preventief handelen [Pl: het voorkomen van fouten en problemen; 
beoordelen [BJ: het controleren tijdens het werk; 
fouten [Fl: het herstellen van gemaakte fouten.) 
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Activiteiten medewerkers vlechterij 
Percentages geven het dee/ van de werkdag aan dat besteed wordt aan bepaalde activiteit 

Direct (85%): 
Bewerkings-activiteiten ( 1 5 % ) : 

Verwerkings-activiteiten (60%): 

Overslag-activiteiten ( 10%): 

Indirect (15%): 
overleg/instructie (2%): 

schoonmaken/opruimen hal (3%) 

onderhoud (-) 

divers en niet produktief ( 1 0%): 

- buigen 
- knippen 
- slijpen 

- verzamelen materiaal 
- in lasmal plaatsen 
- lassen 
- vlechten 

- opslag op werkplek 
- afvoer wapening naar tasveld 
- afvoer wapening naar produktiehal 

- normaal 
- probleem oplossend 
- wijzigingen 

- persoonlijke verzorging 
- gesprek 
- vP.rzorgen benodigdheden pauze 

(Binnen de hoofd-activiteiten wordt tijd (in %) besteed aan kwaliteitsactiviteiten, zoals: 
preventief handelen [PJ: het voorkomen van tauten en problemen; 
beoordelen [BJ : het controleren tijdens het werk; 
tauten [Fl: het herstellen van gemaakte tauten.) 
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lnventarisatielijst activiteiten produktie 

Activiteiten inventarisatieformulier: PRODUKTIEHAL 

datum: --------------------
in g e vu/ d door: -----------------
12.30-13.30 u. I II 111 I TT m 
ACTIVTIEn" 0-3 0-3 0 3 3 6 3 6 3 6 

plaatsen mal 
schoonmaken mal 
l!:ereedmaken netten 
plaatsen netten 
afroenen beton 
wachten 
storten/trillen 
afwerken 
overlewinstructie 
schoonmaken/vel!:en 
onderhoud 
nersoonliike verzoroino 

Activiteiten inventarisatieformulier: VLECHTERIJ 

datum: -----------------
in g e vu Id door: ___________ _ 

11.00-12.00 u. I II Ill I TT Ill 
ACTIVTIEn" 0- 3 0-3 0-3 3-6 3-6 3-6 

lossen vrachtwal!:en 
controle inl!:anl!Smateriaal 
sniiden 
buigen 
verzamelen nroduktiemiddelen 
!assen 
overslag netten 
over le !!:/ins tructie 
schoonmaken/vel!:en 
onderhoud 
oersoonliike verzorginl!: 

I 
6 9 

I 
6-9 

19.1 

II 111 I II 111 I II 111 
6 9 6 9 9 12 9 12 9-12 12 15 12 15 12 15 

II 111 I II 111 T II 111 
6- 9 6-9 9-12 9-12 9-1 2 12-15 12-15 12- 15 
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Voorbeeld interviewschema afdelingen: inkoop & magazijn 

Hulpmiddel voor de inventarisatie van de tijdsbesteding gedurende een week aan kwaliteitsaspecten van medewerker(s} op afdeling inkoop & 

magazijn. 

Betreft functie: 

lngevuld door: 

Datum: 

Percentage van de werktijd besteed aan: 

- inkoop % 

- magazijn % 

- andere % 

Preventie activiteiten 

1 . Hoeveel tijd wordt besteed aan het opstellen van voorschriften en richtlijnen voor inkoopprocessen en 

controle? (p. 1} 

2. Hoeveel tijd wordt besteed aan het opstellen van specificaties voor te leveren goederen en diensten? (p. 2) 

uren per week: 



3 . Hoeveel tijd wordt besteed aan het zoeken en beoordelen van potentiele toeleveranciers? (p. 2) 

4 . Hoeveel tijd wordt besteed aan overleg met medewerkers over kwaliteitsaspecten van in te kopen goederen 

en diensten? (p.4) 

5. Hoeveel tijd wordt besteed aan overleg met opdrachtgevers inzake kwaliteitsaspecten van in te kopen 

goederen en diensten? (p. 4) 

6 . Hoeveel tijd wordt besteed aan opleiding en cursussen? (p. 5) 

7. Hoeveel tijd wordt besteed aan informeren over ontwikkelingen op het vakgebied? (p. 5) 

8. Hoeveel tijd wordt besteed aan schoonmaak en opruimen van het magazijn? (p. 8) 

Beoordelings activiteiten 

9. Hoeveel tijd wordt besteed aan het controleren van de IBA's (interne bestelaanvragen) en bijlagen op 

correctheid en volledigheid? (b. 2) 

20.2 

uren per week: 



10. Hoeveel tijd wordt besteed aan de controle van binnenkomende goederen? (b. 1) 

11 . Hoeveel tijd wordt besteed aan de controle op de levertijd van bestellingen? (b. 3) 

lnterne fouten 

12. Hoeveel tijd besteed de afdeling lnkoop aan het intern achterhalen van gegevens over in te kopen 

produkten/grondstoffen en intern te laat bestelde goederen? (i. 5) 

13. Hoeveel tijd besteed de afdeling lnkoop aan reclamatie over niet volgens afspraak geleverde goederen? 

(i. 5) 

14. Hoeveel tijd wordt besteed aan het veranderen van een reeds uitgevoerde inkoopopdracht? (i. 6) 

15. Hoeveel tijd wordt besteed aan het zoeken van volgens voorraadsysteem aanwezige produkten? (i.5) 

20.3 

uren per week: 
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Voor- en nadelen kentallen 

1 . Relatering aan de omzet 
voordeel: wijziging zal aanspreken en kan direkt warden vertaald in nettowinst/om

zet verhouding; 

nadeel: 

- toepasbaar voor alle produktsoorten; 
- marktgerichte meting. 

- houdt geen rekening met feit, dat kwaliteitskosten vaak samenhangen met 
de samenstelling van kostprijzen van de produkten. Bij uitbesteding van 
een deel van de aktiviteiten, zullen de kwaliteitskosten aanzienlijk lager 
zijn. Aan dit aspect wordt geen aandacht besteed; 

- verkoopopbrengst is afhankelijk van de marktomstandigheden; 
- omzet valt niet steeds samen met periode waarin de kosten vallen. Kwali-

teitskosten kunnen voor- en naijlen. 

2. Relatering aan toegevoegde waarde 
voordeel: - geeft beter beeld als 1, wanneer ingekochte goederen een belangrijk deel 

nadeel: 

van de kostprijs vormen. 
- hogere numerieke waarde als 1 ; 
- elimineert de invloed van varienderende materiaalprijzen. 

- effect van varierende materiaalkwaliteiten, vaak gepaard gaande met een 
hogere prijs, op de kwaliteitskosten gaat verloren; 

- kwaliteitskosten kunnen voor- en naijlen; 
- geen kopppeling kwaliteitskosten en kosten voor kwaliteitsbeheersing van 

ingekochte materialen. 

3. Relaterinbg aan de loonkosten 
voordeel: - toepasbaar in abeidsintensieve bedrijven; 

- sterk gevoelig voor loonontwikkelingen; 

nadeel: - sterk afhankelijk van de loonstructuur en de mate van mechanisatie of 
automatisering; 

- sterk afhankelijk van loonontwikkelingen; 
- kosten warden vaak niet zichtbaar op afdelingen waar deze gemaakt 

warden. Dus ontstaan van scheef beeld bij eventuele toewijzing tauten. 

4. Relatering aan de fabricagekosten 
voordeel: - toepasbaar indien deze kosten het voornaamste deel van de produktiekos-

ten vormen; 
- sterk gerelateerd aan het produkt. 

nadeel: - voor- en naijlen van kwaliteitskosten; 
- sterk be'invloed door varierende materiaalkosten en oonontwikkelingen. 

lbron: Hark , van den T.M .J ., 1986, Kwaliteit bi j Hoechst( 



Geachte lezer, 

De bijlagen 22, 23 en 24 zijn niet openbaar. 

Strukton Prefab Beton bv. 

Maarssen, december 1994 



25 .1 

Bijlage 25 

14-stappen verbeteringsprogramma Crosby 

Stap 1 : Betrokkenheid management 

Deel : Duidelijk maken hoe de bedrijfsleiding over kwaliteit denkt. 

Actie: 

Resultaat: 

Bespreek de noodzaak van kwaliteitsverbetering met leden van het manage

ment, met nadruk op het belang van foutenpreventie. 

Wanneer de bedrijfsleiding inziet dat hun persoonlijke betrokkenheid en 

participatie in het programma noodzakelijk is, verhogen zij daarmee de 

status van de kwaliteitsacties en is medewerking op andere niveaus 

verzekerd zolang men enige vorderingen constateert . 

Stap 2: Stuurgroep kwaliteit 

Doel: Het leiden van het kwaliteitsverbeteringsprogramma. 

Actie: 

Resultaat: 

Stel een actieteam samen uit vertegenwoordigers van de verschillende 

afdelingen die bevoegd zijn om tot deelname aan een actie te besluiten. 

Onderricht de teamleden over inhoud en doelstellingen van het programma. 

De belangrijkste uitvoerders van uw programma zijn in een team bijeenge

bracht. In dit stadium wordt een van de teamleden als voorzitter van het 

team aangesteld. 

Stap 3: Kwaliteitsmetingen 

Doel : Het verschaffen van een overzicht van bestaande en potentiele afwijkings

problemen op een manier die objectieve evaluaties en corrigerende maatre

gelen mogelijk maakt. 

Actie : 

Resultaat: 

Registratie van de stand van de kwaliteit in alle bedrijfsonderdelen is 

noodzakelijk. Waar nodig starten met stelselmatige metingen, waar reeds 

metingen plaatsvinden moeten zij op deugdelijkheid worden onderzocht. 

De registratie meet aantonen waar verbetering mogelijk is, waar corrigerend 

ingrijpen geboden is, en fungeert als documentatie van de feitelijke vorde

ringen. Het uitstallen van meetresultaten op grote zichtbare borden vormt 

de feitelijke start van het verbeteringsprogramma. 

Stap 4: Berekening van de kwaliteitskosten 

Deel: Het bepalen van de kostenbestanddelen van kwaliteit en verklaring van het 

nut ervan als hulpmiddel voor de bedrijfsleiding 

Actie: 

Resultaat: 

Het uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteitskosten. Zij zijn geen 

prestatiemaatstaf maar geven een indicatie van de bedrijfsonderdelen waar 

verbeteracties nuttig zijn . 

Door de identificatie van de kosten van kwaliteit wordt een goede en 

positieve stimulans gecreeerd voor kwaliteitsaandacht . 
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Stap 5: Bewustwording 

Doel: Het aandragen van een methode om de bij het hele personeel aanwezige 

zorg voor overeenstemming met de eisen van het produkt en voor de 

reputatie van de onderneming te intensiveren. 

Actie: 

Resultaat: 

Het betrekken van medewerkers bij het meten van de kosten die verloren 

gaan omdat niet aan de eisen wordt voldaan. Overdragen van beginselen en 

tevens belang van kwaliteitsverbeteren onderstrepen. Communicatie vanuit 

een gemeenschappelijk belang. 

Door overleg worden medewerkers en leidinggevende positief over kwali

teit. Opvattingen worden gewijzigd of verheldert. 

Stap 6: Verbeteringsacties 

Doel: Het uitwerken van een systematische methode om voorgoed de problemen 

op te lossen die door de eerdere stappen aan het licht zijn gekomen. 

Actie: 

Resultaat: 

Door geregelde besprekingen op verschillende niveaus komen mogelijkheden 

van verbetering aan het licht, niet alleen voor de fouten die controles, 

zelfcontrole of steekproeven eruit te halen. maar ook voor minder in het oog 

lopende zaken die de medewerkers als een probleem ervaart. 

De medewerkers krijgen in de gaten dat de problemen die zij opperen op 

een geregelde basis besproken en op[gelost worden. Het stelselmatig 

identificeren en corrigeren van problemen is begonnen. 

Stap 7: Nul Foutenplanning 

Doel: 

Actie: 

Resultaat: 

Het onderzoeken van de diverse te nemen maatregelen als inleiding tot de 

formele lancering van het Nul Fouten-programma/ 

Een afvaardiging van het kwaliteitsteam verdiept zich in het Nul Fouten

concept en maakt een plan voor de uitvoering van het programma. Doel van 

het programma is alle medewerkers te doordringen van de betekenis van 

'Nul Fouten', en de gedachte te verankeren dat iedereen zijn werk meteen 

de eerst keer goed moet doen. 

Verbetering wordt zichtbaar met elke stap van het programma. 

Stap 8: Opleiding 

Doel: 

Actie : 

Resultaat: 

Bepaling van het soort training dat leidinggevenden nodig hebben om hun 

deel van het programma voor kwaliteitsverbetering actief te kunnen uitvoe

ren . 

Voorafgaand aan iedere stap van het programma dient een orientatie 

bijeenkomst te worden gehouden voor alle :v. Alie leidinggevenden moeten 

in stap zijn elke stap aan hun mensen uit te leggen. 

Alie niveaus worden direct bij het programma betrokken en gaan zijzelf de 

zin ervan beseffen. Handelen wordt afgestemd op het programma. 
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Stap 9: Nul Fouten-dag 

Dael: 

Actie: 

Resultaat: 

Het scheppen van een gebeurtenis die alle medewerkers door persoonlijke 

ervaring ervan zal doordringen dat er een verandering heeft plaats gevon

den. 

Het uitroepen van Nul Fouten tot de prestatienorm van het bedrijf moet op 

een speciale dag gebeuren. Zodoende staat vast dat iedereen begrijpt 

waarom het gaat. Een officiele feestelijke presentatie dient het begin van 

een nieuwe houding te onderstrepen. 

Door de Nul Fouten-dag tot een evenement te maken zal de doelstelling en 

de herinnering aan die dag des te langer blijven hangen. 

Stap 10: Doelen stellen 

Dael: 

Actie: 

Resultaat: 

Het in daden omzetten van doelstellingen en beloften door werknemers aan 

te moedigen verbeteringsdoelen voor zichzelf en hun groepen vast te stel

len . 

In een bespreking met de medewerkers vraagt het afdelingshoofd hun een 

doel te bepalen dat zij willen nastreven. Alie doelstellingen moeten om

schreven en meetbaar zijn. 

In dit stadium leren de mensen om te gaan met metingen en doelstellingen 

op termijn. en als groep specifieke taken te volbrengen. 

Stap 11: Wegnemen van foutenoorzaken 

Dael: 

Actie: 

Resultaat: 

De individuele medewerkers een methode aan de hand te doen om de 

bedrijfsleiding in te lichten over situaties die het de medewerkers moeilijk 

maken zijn toezegging tot kwaliteitsverbetering na te komen. 

lndividuele medewerkers warden verzocht om ieder probleem dat hun 

belemmert foutloos te werken op een eenvoudig en kart formulier te 

beschrijven. 

Men weet nu dat problemen aandacht krijgen en opgelost warden kunnen 

warden. Wanneer de medewerkers eenmaal vertrouwen hebben gekregen in 

deze communicatie, kan dit programma altijd door gaan. 

Stap 12: Erkenning 

Dael: 

Actie: 

Resultaat: 

Ere wie ere toekomt! 

De erkenningsprogramma's zijn bedoeld als een dankbetuiging voor diege

nen die een gesteld doel hebben gerealiseerd of een bijzondere prestatie 

hebben geleverd. De beloning moet niet in geld warden uitgedrukt, het gaat 

om waardering. 

Oprechte erkentelijkheid voor prestaties wordt in het algemeen zeer op prijs 

gesteld. Alie medewerkers zullen het programma blijven steunen. 
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Stap 13: Kwaliteitsraden 

Doel: Het bijeenbrengen van kwaliteitskundigen voor regelmatig periodiek overleg. 

Actie: Op gezette .tijden bij elkaar komen om overleg te plegen, problemen, opinies 

en ervaringen uit te wisselen en acties te ontwikkelen ter ondersteuning en 

versterking van lopende kwaliteitsprogramma. 

Resultaat: Alie gegevens komen bijeen over de stand van het verbeteringsprogramma 

en kan een uitwisseling van ideeen plaatsvinden tussen de professionals 

onderling. 

Stap 14: En nu opnieuw! 

Doel: Accentueren dat het programma voor kwaliteitsverbetering nooit eindigt. 

Actie: Gemiddeld neemt het programma een jaar in beslag. Tegen die tijd zal een 

deel van de kwaliteitstraining door omschakelingen en wijzigingen verloren 

zijn gegaan. Daarom van vooraf aan beginnen met nieuw team van afdeling 

vertegenwoordigers. 

Waar het op aankomt is dat het verbeteringsprogramma nooit ophoudt. 

Resultaat: Door het programma steeds opnieuw te herhalen wordt het blijvend en 

daarmee een deel van het 'instrumentarium'. 
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Bijlage 26 

Het verbeterteam 

Onder het motto 'Samen verbeteren' wordt er een verbeterteam opgestart die de medewer

kers mee wil laten denken in het verbeteren van de organisatie . Met het verbeterteam is ge

tracht een structuur te ontwikkelen waarbinnen de medewerkers de mogelijkheid wordt 

geboden problemen die zij ondervinden kenbaar te maken. Het verbeterteam is onderdeel 

van de organisatie die ingericht wordt random het certificerings- en verbeteringsproject. 

Achtergrondgedachte Verbeterteam 

Er leven binnen het bedrijf allerlei gevoelens van ongenoegen met betrekking tot de interne 

gang van zaken; interne klachten . Dit leidt tot een verminderde arbeidssatisfactie welke 

resulteert in een lagere motivatie, wat weer ten koste gaat van de produktiviteit en 

kwaliteit . 

De interne klachten moeten warden weggenomen. Een begin kan warden gemaakt door die 

klachten naar de oppervlakte te krijgen. De medewerker 'moet gaan praten' en moet het 

gevoel van ongenoegen kenbaar maken. Daarvoor moet de medewerker de mogelijkheid 

hebben om met zijn klacht ergens naar toe te gaan. 

Voorheen werden problemen ook opgemerkt maar werd hier weinig vervolg aan gegeven . 

Door nu bepaalde condities te creeren waardoor de medewerkers meer controle hebben op 

de gang van zaken met betrekking tot de oplossing van hun probleem weten zij dat er iets 

aan het probleem gedaan wordt. Dit komt enerzijds de motivatie van de medewerkers ten 

goede, anderzijds komt er zo meer directe informatie uit het bedrijf over problemen. Doordat 

het verbeterteam 'verticaal' in het bedrijf geplaatst is warden communicatiemuren doorbro

ken. 

Het lnterne Verbeterformulier 

De manier waarop medewerkers hun problemen kenbaar kunnen maken is door gebruik te 

ma ken van het lnterne Verbeterformulier (zie bijlage 27). Op dit formulier is ruimte om het 

probleem te beschrijven, de medewerker kan hier het geconstateerde aangeven. Tevens 

kan op dit formulier de een eventuele oplossing warden aangegeven. Vaak heeft de 

medewerker al een idee over een betere manier van werken. 

Belangrijk is dat ook problemen waarvoor medewerkers geen oplossing kunnen aandragen 

toch kenbaar warden gemaakt. De medewerkers moeten dus vertrouwen krijgen in de 

verbeterorganisatie , en dit zien als 'uitlaatklep' voor inefficiency. 
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Taken verbeterteam 

Nadat een medewerker een verbeterformulier heeft ingezonden wordt hij door de voorzitter 

binnen twee weken bericht over de ontvangst van het formulier. Hierbij zal nag niets 

vermeld warden over eventuele resultaat van de melding. 

De voorzitter verzamelt en nummert de inzendingen. Hij licht de leden van het team 

regelmatig in over ingezonden onderwerpen en bereidt de maandelijkse vergadering voor. 

In de vergadering warder, de onderwerpen besproken . Hierbij kunnen problemen warden 

opgemerkt die nieuw zijn, reeds in onderzoek zijn, perceptieproblemen of problemen die niet 

binnen de scope van de verbeterorganisatie vallen. 

Bij een nieuw probleem kan de inzender om extra informatie warden gevraagd. Diegene zal 

dan oak betrokken warden bij het zoeken naar een oplossing. 

Als een ingezonden formulier niet tot een verbeteractie leidt moet dit oak teruggekoppeld 

warden naar de inzender. Daarbij moet een toelichting komen waarmee de inzender 

tevreden is, het probleem blijft anders bestaan. 

Alie inzendingen warden maandelijks, anoniem, gepubliceerd in het informatiebulletin. 

Daarbij wordt oak gemeld wat er verder met de inzending gedaan wordt. 

Het teams komt een keer per maand bijeen in een werkvergadering van max 2 uur, dus 

goede voorbereiding en goede agenda zijn noodzakelijk. 

Rollenverdeling verbeterteam: 

Binnen het team hebben de leden verschillende taken: 

- Voorzitter: aangwezen lid uit organisatie, zit de maandelijkse vergadering voor, geeft 

feedback aan team over bedrijfsactiviteiten, verzorgt contact met stuurgroep, bereidt de 

vergaderingen voor, maakt afspraken, houd contact met externe deskundigen, coordineert 

de voortgang, verstrekt informatie naar leden commissie, zorgt voor ontvangstbevestiging 

van de verbeterformulieren naar inzenders, archiveert de verbeterpunten, verzorgt de public 

relations; 

- Kwaliteitsmanager: informeert over kwaliteits- en verbeteringsactiviteiten, combineert 

eventueel verbeterproject met kwaliteitsactiviteiten, notuleert; 

- Betontechnoloog/kwaliteitscontroleur: zorgt benodigde produkt- en procesinformatie, doet 

actief mee aan evaluatie van verbeterpunten; 

- Lid ondernemingsraad: vertegenwoordiger ven personeel, houdt toezicht op de gang van 

zaken, doet actief mee aan evaluatie van verbeterpunten; 

- Lid (2 pers.): doet actief mee aan evaluatie van verbeterpunten, eventueel inzender 

verbeterpunt. 



intern verbeterformulier 

ingevuld door: naam: 

functie: 

afdeling: 

geheimhouding gewenst: 

rubricering: 0 produkt 
0 proces 
0 afdeling 
0 bedrijf 

geconstateerd probleem: 

mogelijke verbetering betreft: 

niet invullen 
volgnummer: 

respons door: naam: 
functie: 
afdeling: 

0 ja 

datum behandeling verbetercommissie: 
vervolg onderzoek: 0 j a 

0 nee 

Strukton 
Prefab Beton 

Strukton Prefab Seton bv 

datum: 

0 informatie 
0 communicatie 
0 personeel 
0 

(gebruik eventueel achterzijde formulier) 

datum ontvangst: 

datum: 

0 nee 

27.1 



Samen verbeteren 

Onder het motto 'Samen verbeleren' wordl er binnen Slrukton Prefab Belon een 

verbelerorgani sa ti e gestart die de medewerkers mee wil lalen rlenken in hel 

verbeteren van de organisalie. ledereen die bij Slruklon Prefab Belon werkl kan 

problemen indienen die hij of zij ervaarl lijdens hel dagelijkse werk en waarvan 

gedacht wordl dal deze opgelosl zouden kunn en worden. Deze problemen worden 

zo voor de organisati e kenbaar als verbeterpunlen. 

Hel doel van de verbelerorganisatie 

Met behulp van de verbeterorganisatie kunnen 

medewerkers door het inzenden van 

verbeterpunten een bijdrage leveren aan het 

ve rbeteren van het functioneren van Strukton 

Prefab Beton. Strukton Prefab Beton kan op 

haar beurt gebruik maken van kennis, speurzin 

en vi ndingrijkheid van haar medewerkers. 

Wat is een verbelerpunt? 

Al s U iets signaleert dat vo lgens U niet loopt 

zoa ls het behoort te lopen en waarvan U de 

verwachting heeft dat het anders veel beter kan 

dan is dat een verbeterpunt. U vraagt zich 

bijvoorbee ld af of de aanvoer van beton wel 

efficient verloopt , of U bedenkt een manier 

waarop tijd of materiaal kan worden bespaard. 

Verder kan een verbete rpunt een voorstel 

inhouden hoe werkmethoden vereenvoudigd 

Samcn vcrbetc rcn 

kunnen worden, of hoe werkomstandigheden 

en de vei ligheid verbeterd kunnen worden. U 

hoeft niet meteen een oplossing aan te geven 

van een door U geconstateerd probleem . Vaak 

zal een oplossing niet zo snel voorhanden zijn 

of zal dit moeilijk zijn. Met de constatering van 

het probleem geeft U in ieder geval aan dat 

hier aandacht aan moet worden geschonken. 

Samen zal dan naar een oplossing gezocht 

warden. 

Wie mag een verbeterpunt insturen? 

Het motto 'Samen verbeteren' zegt het al, 

iedere medewerker van Strukton Prefab Beton 

mag een een verbeterpunt insturen. Ook uit

zendkrachten en stagiaires kunnen 

verbeterpunten indienen. 

Het gaat erom dat we samen problemen 

voorkom en en de organisatie verbeteren, dus 

oak dat iedereen hierover mee kan denken. 

Hoe een verbeterpunt indienen? 

Een ve rbeterpunt kunt U indienen via het 

lnterne Verbeterformulier. Op het form ulier 

omschrijft U het ve rbeterpunt. Daarvoor geeft 

U eerst aan waar U een probleem constateert . 

Daarna beschrijft U het geconstateerde 

probleem. Als U een eventuele op loss ing heeft 

voor het probleem kunt U dit !evens op het 

formulier omsch rij ven, eventuee l met schetsen. 

Het ingevulde formulier kunt U deponeren in 

de Verbeterbus. De Verbeterbus is een 

brievenbus waarin U de formulieren kunt 

posten . De Verbeterbus hangt aan de muur bij 

het mededel in gen bord op de begane grond 

van het kantoor. Binnen twee weken na 

ontvangst van het verbeterformulier krijgt U 

een ontvangstbevestiging. 

Nieuwe lnterne Verbeterformulieren vindt U in 

het bakj e naast de Verbeterbus. 

Wat gebeurt er verder? 

Het ingezonden lnterne Verbeterformulier 

wordt behandeld door een Verbeterteam . Het 

Verbeterteam behandelt alle lnterne Verbe

terformuli eren die worden ingediend en doet 

voorstellen tot afhandeling van de 

constateringen en verbeteringen . Dit gebeurt 

onder geheimhouding van de naam van de 

inzender, tenzij de inzender om het tegendeel 

heeft ve rzocht. Voor de beoordeling van pun

ten waarvoor specifieke kenni s is vere ist, 

worden deskundigen geraadpleegd. 

Het Verbeterteam doet na behandeling een 

voorstel over de uitvoering van het verbeter

punt aan het management team. Het mana

gement team besli st dan over de uitvoeririg_ van 

het punt. 

De Verbeterteam bestaat uit 6 medewerkers 

van Strukton Prefab Belon. Het team heeft 

maandei jks een bijeenkomst. 

Uitkomst 

U wordt uiterlijk drie maanden na ontvangst 

van het lnterne Verbeterformulier op de hoogte 

gesteld van de uitkomst van de behandeling. U 

krijgt hierover een brief namens het 

Verbeterteam. In deze brief staat waarom Uw 

probleemconstatering en eventuele verbetering 

wel of niet voor onderzoek en/of uitvoering in 

aanmerking komt. 

lnformatie 

Toegepaste verbeteringen of constateringen 

waarvoor een oplossing gezocht wordt, worden 

gepubliceerd in het informatiebulletin. 

Wilt U meer informatie over de manier waarop 

U een verbeterpunt kunt indienen of over de 

wijze van behandeling van een punt, dan kunt 

U contact opnemen met . 

Samen verbelnffl 
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Voorbeeld Intern Verbeterformulier 

intern verbeterformulier 

ingevuld door: naam: 

funct ie: 

afdeling : 

geheimhouding gewenst: 

rubricering : 0 produkt 
0 proces 
0 afdeling 
0 bedrijf 

geconstateerd probleem: 

mogelijke verbetering betrelt: 

Oja 0 nee 

Strukton 
Prefab Beton 

Strukton Prefab Belon bv 

datum: 

0 informatie 
0 communicatie 
0 personeel 
0 

- - -- --- -----------------------

niet invullen 
volgnummer-

respons door: naam: 
functie: 
afdeling : 

datum behande/Jng verbetercommissie: 
vervolg onderzoek: 0 ja 

Samcn vcrbcteren 

(gcbruik cvcnlueel acbterzjjdc fo rmulic r) 

datum ontvangst: 

datum: 

O nee 

Sameni verbeleren 

Strukton Prefab Beton bv 

"' co 

"' 
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Bijlage 29 

Resultaten 'Horizonverkenning' 

MOGELUKE ACTIEPUNTEN 

Duidelijke structuur vaststellen 

Taken, verantwoordelijkheden en hulpr.iiddelen verder detailleren 
Organisatie/informatie specialist inschakelen 
Resultaatgebieden per afdeling concreet vaststellen 
Budgettaire verantwoordelijkheden van de afdelingen invullen 
Vaststellen benodigde informatie per afdeling: inkomend/uitgaand, 
vorm, tijd 

2 Procedures vaststelleh 

Huidige afspraken en procedures heroverwegen 
Werkflow duidelijk splitsen in procedures voor standaardprodukten 
en procedures voor projectgebonden opdrachten 
Goed procedurestelsel maken 

3 Personele bezetting vaststellen 

Vaststellen eisen opleiding, ervaring, persoonskenmerken per (nog 
te) onderscheiden functies 
Aanpassen personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) aan het 
nieuwe organisatieschema · 

4 Cultuurverandering doorvoeren 

Meer oprechte samenwerking 
K.lantgericht denken invoeren 
Besef tot afhankelijkheid vergroten, trainen 
Produktiegegevens en alle middelen minimaal 1 week voor de start 
van produktie aanwezig 
Verbeteren van de interne- en externe communicatie ( eerlijk en 
open) 
Kwaliteit van de gegevensstroom verbeteren 



5 Yoor- en nacalculaties 

Systeem van voor- en nacalculaties invoeren 
Snelle informatie over nacalculatie (bestede uren) 
Zo scherp mogelijke kostprijzen realiseren door goede calculaties en 
investeringen in produktiemiddelen 

6 Plannil'lg verbeteren 

Reele weekproduktieplanning om deze voor 100% te realiseren 
Leveringsbetrouwbaarheid verbeteren 
Calculator meer praktijkkennis laten vergaren over produktie???? 

7 Opleiding 

Opleiding door eigen personeel, met name voor produktie 
Meewerkende voorlieden opleiden 

8 Yaste, structurele overlegsituaties creeren, hierin opleiden, instrueren 

9 Probleemsignalering, kwaliteitsmotivatie 

l O Uitbreiding toeleveranciers 
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Bijlage 30 

Artikel lnformatie Bulletin Strukton Prefab Beton 

Afstuderen in de kwaliteitsmanagement Coen Derkx 

Als afronding van mijn studie Technische 8edrijfskunde aan de Technische Universiteit van 

Eindhoven doe ik een ond13rzoek bij Strukton Prefab Seton op het gebied van de kwali

teitsmanagement, mijn afstudeeronderwerp. In het onderzoek ben ik bezig om te kijken hoe 
er binnen Strukton Prefab Beton een kwaliteitssysteem ingevoerd meet warden. 

In dit artikel zal ik een aantal dingen over mijn onderzoek en over kwaliteit vertellen. 

Wat is kwaliteit? 

In de boeken wordt kwaliteit wel eens 

beschreven als: het geheel van eigenscha
ppen en kenmerken van een produkt of 

dienst dat van belang is voor het voldoen 

aan vastgestelde behoeften. 

Maar wat betekent dit nou eigenlijk? In de 

beschrijving staat 'het voldoen aan vast

gestelde behoeften', dit is het belangrijk

ste als je over kwaliteit praat. Het bete

kent dat de wens die een klant heeft voor 
100% nagekomen wordt. Kwaliteit wordt 

dus eigenlijk bepaald door de klant. Is de 

klant tevreden dan heb je kwaliteit gele

verd. 
Echter klanten zijn niet de enigen die 
bepalen of je kwaliteit levert, ook colle

ga' s. Als je aan een collega vraagt of die 

iets voor je wilt doen dan wil je ook dat 

hij of zij dat geed doet. 
Kwaliteit is dus eigenlijk het volledig nako

men van afspraken, zowel voor de exter

ne klant als de interne klant. En al die 

afspraken die met elkaar gemaakt warden 

vormen samen een kwaliteitssysteem. 

Wat is een kwaliteitssysteem? 

Een kwaliteitssysteem is dus een verza

meling afspraken . De afspraken die ge
maakt warden betreffen verantwoordelijk

heden en bevoegheden van medewerkers, 

afspraken tussen afdelingen, afspraken 

over het produceren enz .. Samengevat de 

complete inrichting van het bedrijf en de 

manier waarop er samen gewerkt meet 
warden. 

Die beschrijving van alles wat er binnen 

een bedrijf gebeurt wordt op papier vast

gelegd. 

Waarom een kwaliteitssysteem? 

Doordat alles wat binnen het bedrijf plaat

svindt op papier wordt gezet wordt veel 

onduidelijkheid weggenomen. Als iets 

onbekend is kun je meteen nagaan bij wie 
je meet zijn, maar ook kun je tegen colle

ga' s zeggen wat zij moeten doen of waar 

zij zich aan moeten houden. Hierdoor kan 
men veel zorgvuldiger werken, bij proble
men weet men meteen waar naar een 

oplossing meet warden gezocht. Ook kan 

men veel beter overzien of alles nog wel 

verloopt zeals het hoort, er zullen dus veel 
minder fouten warden gemaakt. 

Het resultaat van het kwaliteitssysteem is 

dat men beter weet waar men mee bezig 

is en dat er een beheersing ontstaat van 
het complete produktieproces, van het 

contact met de klant door de verkoper tot 
aan het plaatsen van het gereed produkt 

op de vrachtwagen. 
Wat ook belangrijk is bij het hebben van 

een kwaliteitssysteem is het vertrouwen 



wat je er mee uitstraald naar klanten. Als 
je aan de klant kunt laten zien dat je 

werkt volgens een kwaliteitssysteem 

heeft de klant veel meer vertrouwen in 

het produkt. Er zijn zelfs bedrijven die 
alleen nog maar produkten willen van 

bedrijven die een kwaliteitssysteem heb

ben. In de toekomst gaat dat voor alle 
bedrijven gelden. Een bedrijf dat over een 

kwaliteitssysteem beschikt kan dat aanto

nen met een certificaat. 

Hoe krijg je een certifcaat? 

Om een certificaat te krijgen wordt het 

kwaliteitssysteem in het bedrijf door een 
onpartijdige en deskundige installing beke

ken. Er komen dan inspecteurs een con

trole uitvoeren, dit wordt ook wel een 

audit genoemd. Hierbij wordt het kwali
teitssysteem vergeleken met eisen die in 

een norm daaraan worden gesteld. lndien 

het systeem voldoet aan de eisen uit die 

norm wordt een diploma van bekwaam
heid, het certificaat, toegekend. De bij de 

audit gebruikte norm is de zogenaamde 

1SO-9000 norm. 

Hoe voer je een kwaliteitssysteem in? 

Het invoeren van een kwaliteitssysteem 

gaat niet van de ene op de andere dag. 

Dit gebeurt volgens een veranderingspro
ces dat bestaat uit een aantal stappen. 

Deze stappen vormen samen een stappen
plan dat doorlopen dient te warden. Ech

ter om aan dit plan te beginnen moet 

eerst duidelijk warden vastgelegd waar 

het beginpunt is, dus hoe zit de organisa
tie nu in elkaar en hoe staat het nu met de 

kwaliteit. En hoe willen we dat de organi

satie er uit komt te zien, het eindpunt. Het 
verschil tussen de huidige situatie en de 
gewenste situatie vormt de inhoud van 

het veranderingsproces in het stappen-

30.2 

plan. 

Om er achter te komen hoe de huidige 

situatie, het startpunt, binnen Strukton 

Prefab Seton is ben ik gestart met een -
evaluatie van de activiteiten op kwaliteits

gebied. Deze kwaliteitsevaluatie doe ik 

aan de hand van twee onderwerpen . 

Allereerst vergelijk ik de huidige activitei

ten op kwaliteitsgebied met de eisen die 
er worden gesteld in de eerder genoemde 

ISO 9000 norm. Door dit te doen weet je 

precies waar er nog tekortkomingen in het 

systeem zitten. 
Ten tweede voer ik een kwaliteitskos

tenonderzoek uit. In een kwaliteitskos

tenonderzoek !~omen eventuele knelpun

ten in het functioneren van het kwaliteits
systeem tot uitdrukking. Hierbij kijk ik 

naar kosten die gemaakt warden bij het 

voorkomen, beoordelen en corrigeren van 
kwaliteitsafwijkingen. 
Door de evaluatie komen punten naar 

voren die ontbreken en punten die tekort

komen in het kwaliteitssysteem. Dit bij el

kaar geeft precies aan wat moet worden 
veranderd. 

Wat is resultaat van mijn onderzoek? 

Als resultaat van mijn onderzoek zal er 
een lijst met punten cq. problemen zijn die 
moeten warden opgelost. Omdat het 

proces van veranderen steeds nieuwe 

problemen maar wel kleinere problemen 
met zich meebrengt wil ik bij Strukton 

Prefab Seton een methode achterlaten 
waarmee zij continu problemen op het 

gebied van kwaliteit kunnen achterhalen. 
Het achterhalen van die problemen gaat 

net zolang door totdat er geen problemen 
meer zijn. Als er geen problemen meer zijn 

dan werkt Strukton Prefab Seton volledig 

volgens een kwaliteitssyteem. Het enige 

probleem dat dan nog opgelost moeten 
warden is wie het feest gaat organiseren 

om dat feit te vieren. 



Kwaliteitsplan Strukton Prefab Beton bv februari 1995- januari 1996 

I activiteit I ma and I 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 
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4 planning opstellen 
::, 

5 kostenbegroting opstellen 
6 informatiemateriaal samenstellen 

b I introductiefase 
7 informatiecampa11.ne 
8 startbiieenkomst 

c I uitvoerinasf11se 
9 opstellen afdelingsbeleid 

10 afdelingsoverleg 
11 opstarten verbeterteam 
12 period ieke bijeenkomsten verbeterteam 
13 opstarten procedureteam 
14 orderdoorloopprocedure opstellen 
15 opleiden beoordelin11.steam 
16 opstarten produktteam 
17 keurin2ssvstematiek opstellen 
18 procedures oostellen 

d I afrondingsf11se 

23 uitvoeren kwaliteitsevaluatie ':·:·:·:·:·:·:·;:::::-:-:::· 
e I controle 

24 interne audit 
25 bijstellen kwaliteitssysteem 
26 oroef audit 

f I oertifioeren en overdr11cht 
27 certificeren 
28 schriiven onderhoudsplan 
29 overdra2en taken 
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