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KWALITEITSZORG IN JAPAN IR. F .A. MULDER 

enk21e indrukken van een bezoek aan enige Japanse ondernemingen . . ;: en lnstltuten 

Mede door de Expo '70 staat Japan momenteel in het middelpunt 

van de belangstelling. En niet zonder reden. Ekonomisch gezien 

is Japan - met een groeitempo van ]0% per jaar - het snelst 

opkomende land ter wereld. Het vormt na de V.S.en de U.S.S.R. 

de 3e industriele macht. Verwacht wordt dat voor het eindevan 

deze eeuw de V.S. in technologisch oQgpunt en kwa konkurrentie

vermogen zal zijn benaderd. (I) Arm aan bodemschat ten is Japan 

voor 80% afhankelijk voor invoer van grondstoffen. Voor de ruim 

100 miljoen inwoners moet 20% van het voedsel worden geimpor

teerd. De export van induBtrieprodukten is dan ook voor Japan 

een levensnoodzaak. Jaarlijks neemt de'export met ca 15% toe. 

Dit is mede mogelijk doordat de Japanse industrie zich in een 

periode van 15 jaar heeft omgevormd van producent van goedkope 

bazarartikelen tot leverancier van hoogwaardige kwaliteitspro

dukten. Overheid en bedrijfsleven in Japan hebben na de 2e 

wereldoorlog de noodzaak ingezien een kwaliteitsreputatie te 

vestigen op westerse mark ten. Dat zij daarin voortreffelijk 

zijn geslaagd wordt reeds door een deel van het Nederlandse 

bedrijfsleven pijnlijk ervaren op de exportmarkt, en ook op 

de thuismarkt (schepen, optische apparatuur, transistorradio's, 

medische en wetenschappelijke apparatuur). Daarbij valt wel 

te bedenken dat "de konkurrentievoorsprong van Japan bij be

paalde produkten in sterkeremate te maken heeft met de pro

duktiviteitstoeneming dan met het loonkostenvoQrdeel,,(2). 

Dit laatste neemt - met recente loonsverhogingen van 12 tot 

15% - sterk in betekenis af. Verwacht wordt dat het inkomens

niveau in Japan binnen 10 jaar het huidige Frans-Westduits

Engels-inkomenspeil bereikt zal hebben. (3) 

BitE! 

• Zie pagina 14. 
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Verschillen met Nederland. 

OVer de faktorendie de krachtige ekonomische groei mogelijk 

maken is reeds veel geschreven. Men zie hiervan bv. de studie 

van Giebels(l) en het rapport van het studieteam kwaliteits

zorg(4). Hier volstaan we met het aanduidenvan enkele opval

lende verschillen met het Nederlandse industriele klimaat. 

I. De adviserende, stimulerende en dirigerende rol van de over

heid, die een industrialisatiepolitiek voigt, gericht op de 

produktie van hoogwaardige artikelen. 

2. De centrale rol van machtige bankgroepen als adviseurs en 

financiers van het bedrij£sleven. De passieve financiering 

van ondernemingen wordt tot 70 a 80% gedekt door leenkapi

taal van banken(S). Er zijn sterk persoonlijke relaties 

tussen hooggeplaatste funktionarissen bij overheid, banken 

en bedrijfsleven, dikwijls gevormd tijdens de studies aan 

een der vooraanstaande universiteiten. Overheidsfunktiona

rissen gaan op latere leeftijd dikwijls over naar industriele 

topposities. 

3. De handelshuizen, die 80% van de export en een belangrijk 

deel van de binnenlandse markt in handen hebben en daardoor 

fungeren als kenniscentra van markten en verkoopmethoden. 

4. De zogenaamde "dualistische produktiestruktuurJJ waarbij 

ca 60% van de produktie geleverd wordt door ca 100 bedrijven 

(met 5000 toeleveranciers), terwijl de overige 40% verspreid 

is over tienduizenden kleine bedrijven. Van deze sektor - 90% 

met minder dan 50 werknemers - wordt de produktiviteit op niet 

meerdan de helft van die in grote ondernemingen geschat. Hier 

komen de grote loonsverhogingen van de laatste jaren dan ook 

hard aan. 

5. De lage defensiekosten (Japan 1965'ca 9% van de jaarrekening%, 

Nederland 1965 ca 24%%%) en de lage publieke investering in 

huisvesting en wegenbouw, waardoor relatief ruimere financiele 

middelen voor de industrie beschikbaar zijn. 

6. De lagere sociale lasten. 

% 
Japan Statistical Yearbook 1967, table 320. 

%% 'Statistisch Zakboek 1968, tabel R4. 
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7. De aard van het Japanse volk. In publikaties wordt de 

Japanner afwisselend vlijtig, toegewijd, zuinig, leer

gierig, sterk nationalistisch, loyaal, perfektionistisch, 

vindingrijk en prestatiebewust genoemd. Verder zou hij 

grote belangstelling hebben voor de wereld van de techno

logie, maar voor alles voor de belangen van de groep(en) 

waarin hij leeft en werkt. "The Japanese are culturally 

conditioned to work together. The judgement of the group 

takes the place of the conscience of the individual. What 

keeps this people in check is not a sense of guilt before 

God, but shame before their fellow men." (prof. Reischauer 

geciteerd in The Mainichi Daily News, april 1969) 

8. De hiermee samenhangende hoge arbeidsmoraal, van hoog tot 

laag. Dit uit zich bv. in het uitzonderlijk lage ziektever

zuim (2-3%). Bij navraag in bedrijven blijkt dat veel zieken 

zich niet als zodanig melden maar hiervoor vakantie opnemen. 

Vers~hillende managers die wij spraken, zeiden vrijwel nooit 

met vakantie te gaan. "In het westen bestaat de neiging om 

in de manager, die zichzelf en zijn gezin opoffert aan zijn 

werk, de held van een tragedie te zien. In Japan is hij geen 

held, want zijn werk is vanzelfsprekend.,,(6) 

9. Het leiderschap in de bedrijven, waar professioneel opgeleide 

ervaren managers (nog) onvoorwaardelijk gezag - en grote 

feitelijke macht - bezitten(7). Door ons bezochte grote on

dernemingen, zoals Matsushita en Toyota, trekken grote groepen 

"afgestudeerden" aan van de beste instituten van middelbaar 

en hoger onderwijs. Deze ondergaan in de bedrijven een leer

tijd die 10 tot 15 jaar duurt (zonder "job-rotation"). In die 

periode worden ze allen op gelijke basis beloond (vnl. naar 

dienstjaren), De besten worden op den duur gepromoveerd, de 

minder bekwamen blijven bij de ondememing in lagere funkties 

("life-long employement") of worden overgeheveld naar een van 

de vele toeleveranciers. Het zal duidelijk zijn dat vaak in 

deze jonge middengroepen een felle kompetitie wordt gestreden. 

Een sprekend voorbeeld is ook dat in vele zogenaamde IIjoint 

ventures" met Amerikaanse ondernemingen de technische know-hQw 

door de Amerikaanse partner wordt geleverd, maar het manage

ment door de Japanse. 

10. Een belangrijke faktor vormt verder het hoge opleidingsniveau. 

De leerplicht is na de 2e wereldoorlog verlengd tot negen jaar: 

zes jaar lager onderwijs en drie jaar junior high school. On-
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danks de relatief hoge schoolkosten voIgt 70% hierna nog 

tot het 18e jaar vervolgonderwijs. Circa 25% van hen die 

de senior high school volgden, zetten de studie voort aan 

een van de 580 colleges en universiteiten (studieduur 4 jaar; 

arts 6 jaar). Japan telt momenteel I! miljoen studenten. 

Ret opleidingsniveau verschilt sterk. Voor universiteiten 

met een hoge reputatie bestaat grote animo (rekruterings

beleid grote ondernemingen). Men hanteert het stelsel van 

vergelijkende toelatingsexamens. Veel aspirant studenten 

schrijven voor meerdere examens in. Er zijn zelfs speciale 

(dure) opleidingsinstituten ontstaan die leerlingen hier

voor"klaarstomen','. De druk die van dit systeem uitgaat, is 

hoog: bij een onderzoek onder eerstejaarsstudenten aan de 

Tokyo University bleek 13% te lijden aan neurotische span

ningen (mej. M.L. Tjoa, lezing Japancyclus Studium Generale 

T.R.E., 26-11-1969). Is men de toegangspoort gepasseerd 

dan wordt de - sterk specialistische studie - doorgaans 

in de nominale studietijd uitgevoerd. Veel aandacht wordt 

daarnaast van bedrijfswege besteed aan vakgerichte op

leidings- en trainingsaktiviteiten. We komen daar nog 

op terug. 

11. Een instituut dat duidelijk een bredere wetenschappelijke 

benadering van de management problematiek nastreeft moet 

hier nog worden genoemd:"The Academy of Management Develop

ment". Bij dit, in 1965 op initiatief van het J.P.C.* 

opgerichte instituut, worden vraagstukken van organisatie 

en leidinggeven benaderd vanuit sociaal-ekonomisch gezichts

punt, vanuit de gedragswetenschappen en met toepassing van 

kwantitatieve methoden (O.R., statistiek). De Academy ver

zorgt kursussen voor respektievelijk top-,midden- en junior

management, en een aantal specialistische kursussen. De 

kursusduur varieert van 6 tot 12 maanden a 1 dag per week. 

De kursussen worden gegeven door deskundigen van het hoger 

onderwijs en uit het bedrijfsleven'~ 

x Japan Productivity Center. 
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Ontwikkeling van de Japanae kwaliteitazorg. 

Dezekan in drie fasen worden gezien. 

De eerate fase (1946-1955) kan gekarakteriseerd wor4en als de 

periode van technisch-statistische procedures en methoden. De 

techniek van de kwaliteitsbeheersing lag in handen van - voor

namelijk door Amerikaanse adviseurs opgeleide - specialisten. 

Het management, met name de top, was hierbij niet sterk betrok-

ken. 

In de tweede fase (ca 1956-1960) werd de aandacht meer gericht 

op de organisatie van de kwaliteitszorg en op het betrekken van 

het management bij kwaliteitsverbetering en -beheersing. Mede 

onder invloed van Amerikaanse managementadviseurs (Juran. Feigen

baum, e.a.) en sterk gestimuleerd door de overheid via organi

saties als de J.P.C. en de Juse* werd een managementvisie ont

wikkeld die de zorg voor de kwaliteit van de produkten nag meer 

dan voorheen centraal stelde. Dit betekende overigens niet dat 

uitsluitend gewerkt werd aan het verhogen van het kwaliteits

bewustzijn bij management en uitvoering, kosten- en winstbewa

king zijn hier direkt aan gekoppeld(S). In deze fas. werd de 

(statistische) techniek en methodiek van procesbeheersing (naar 

tijd, kosten en kwaliteit) oak geintroduceerd in andere dan de 

direkt produktieve sektoren, zoals bv.: inkoop, produktievoor

bereiding, produktontwikkeling, planning, verkoop, administratie, 

enz.) tilt is there.' no exageration to say that these is no 

area in the company in which statistical methods are not being 
used" (9) • 

De derde fase (1961-heden) staat in het teken van het inschakelen 

van grote groepen uitvoerend personeel bij onderzoek en verbetering 

van kwaliteit, efficientie en produktiviteit. Verbetering hiervan -

zo was de uitgangsgedachte - betekent dikwijls het oplossen van 

zeer vele detailproblemen. Dit is slechts in korte tijd uitvoer

baar door het inschakelen van grote aantallen "meedenkers" en 

"meewerkers". Het uitvoerend personeel komt hiervoor ala eerate 

in aanmerking. Deze groep talrijk en zij kennen de problemen 

van nabij. Het management heeft deze medewerking daadwerkelijk 

* Japanese Union of Scientists and Engineers. 
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weten te verkrijgen door onder meer grote nadruk te leggen op 

het do en vastleggen en analyseren van produktiegegevens op het 

laagst mogelijke hierarchisch niveau en door het stimuleren 

van kwaliteitsakties, waarvan de Quality Circles (waarover 

straks meer) weI de bekendste zijn. 

De Japanse overheid beeft Sterk bijgedragen tot deze ontwik

kaling. In 1948 kwam de Export Commodity Control Law in werk

ing, waarbij bepaalde produkten aan exportkontrole onderhevig 

werden. Deze wet werd verder uitgebouwd en verscherpt in de 

Export Inspection Law (1957). Momenteel vallen ca 500 export

artikelen, ca 40% van de export omvattend, onder de bepalingen 

van deze wet. V~~r de inspektie van exportprodukten werden, 

per industrietak, keuringsinstituten opgericht, waarvan er 

momenteel 44 werkzaam zijn, met in totaal ruim 6000 man per

soneel. De keuringsnormen worden opgesteld door de Japanese 

Standards Association, waarin ~fabtikaneen,' en exporteurs 

zijn vertegenwoordigd. In de door ons bezocbte ondernemingen 

bleek men niet (meer) onder de indruk te zijn van de export

kontrole. Men stelde dat de eigen keuringsnormen hoger liggen. 

Bij ons bezoek aan een tweetal keuringsinstituten zijn we oak 

niet erg onder de indruk gekomen van de toegepaste beproevings

methoden. Wat ons daar speciaal heeft verbaasd is de wijze 

waarop steekproeven werden genomen. Dit bleek namelijk door 

de fabrikant te gebeuren, die ze vervolgens ter keuring op

zond aan de onafhankelijke kontroleurs. Hieruit moet overigens 

niet de konklusie getrokken worden dat de exportkontrole een 

overbodige, formalistische aangelegenheid is. Het heeft in het 

verleden aanzienlijk bijgedragen tot verbetering van het 

Japanse kwaliteitsimage. Voor minder vooraanstaande ondernemingen 

zal er zeker nog een grote preventieve en stimulerende werking 

van uitgaan. 

Ook op minder ingrijpende wijze ~s de overheid aktiverend en 

ondersteunend opgetreden. Genoemd kan worden: het uitzenden 

van honderden studieteams naar de V.S. en Europa; het uitnodi

gen van tientallen buitenlandse adviseurs; het uitroepen van 

de maand november tot nat:i6nale "kwaliteitsmaand" (kompleet met 

overal wapperende Q-vlaggen), waarin vele aktiviteiten op kwa

liteitsgebied worden gekoncentreerd (kongressen, manifestaties, 
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e.a.); en het in ruime mate beschikbaar stellen van zendtijd 

op radio en t.v. voor kursussen op dit gebied. 

Opleiding en trainin~. 

Aan opleiding en training van bedrijfsfunktionarissen wordt 

naar onze begrippen uitzonderlijk veel aandacht besteed. Gro

tare bedrijven organiseren interne kursussen voor lager kader 

en uitvoerend personeel. Bij een aantal bezochte bedrijven 

werd hiervoor 3 tot 4% van de werktijd beschikbaar gesteld. 

Ook worden veel kursussen buiten werktijd gegeven. De ext erne 

kursussen zijn in hoofdzaak gecentreerd rond een drietal in

stituten: het Juse, de J.S.A.* en de J.P.C. Het Juse is in 

1949 met deze aktiviteiten gestart. Sindsdien hebben ca 30.000 

personen hier kursussen op kwaliteitsgebied gevolgd. De Juse 

kursussen richten zich voornamelijk op: 

topmanagement, 4 kursusdagen, 2 keer perjaar, 30 a 40 deel

nemers per kursus 

middenkader, 74 lesuren, 5 keer per jaar, 100 tot 120 deel

nemers per kursus 

- bazen, 6 dagen. 8 tot 10 keer per jaar, 100 tot 120 deel

nemers per kursus. 

De J.S.A. heeft een vergelijkbaar kursusprogramma. Daaraan 

na~en tot nu toe ca 50.000 personen deel. 

Het J.P.C. verzorgt onder meer: 

- een sterk praktisch gerichte bazenkursus van 6 dagen, met 

jaarlijks ca 1000 deelnemers 

- een "~anagement consultants" opleiding van 12 maanden,waaraan 

jaarlijks ca 60 jonge akademici deelnemen. 

*Japan Standards Association. 
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Nationale prijzen. 

Een bijzondenastimulans gaat uit van een aantal prijzen die 

jaarlijks worden toegekend: 

- de "literatuurprijs", toe te kennen aan de auteur van een 

belangrijk werk op kwaliteitsgebied 

- de "standaardisatieprijs" voor een belangrijke bijdrage op 

het gebied van standaardisatie en kwaliteitsnormstelling 

- de "Deming-prijs,,*'voor personen die bijzondere bijdragen 

hebben geleverd aan de theorie of de toepassing van methoden 

van kwaliteitszorg 

- de "Deming-toepassingsprijs", voor grate ondernemingen, voor 

kleinere en voor afzonderlijke bedrijfsonderdelen. 

Het behalen van de Deming-toepassingsprijs wordt zeer belang

rijk geacht voor het prestige van de onderneming. Het wordt 

dikwijls in het lange termijn plan als afzonderlijke doel~ 

stelling opgenomen. Een viertal door ons bezochte bedrijven 

(Matsushita, Sumitomo, Teijin, Toyota) was prijswinnaar. De 

prijs (oorkonde en borstbeeld van Deming) werd ons steeds als 

trofee getoond. Het aantal mededingers is elk jaar groot, de 

gestelde eisen zijn zeer hoog. Een team van deskundigen -

waaronder specialisten van ondernemingen die de prijs reeds 

hebben behaald - onderzoekt, na een voorafgaande schriftelijke 

enquete, de gehele organisatie van research tot verkoop en 

van topmanagement tot uitvoering, nauwkeurig en in detail. 

Hierbij worden onder meer onder de loep genomen: het kwaliteits

beleid; het beheersings- en kontrolesysteem; de wijze waarop 

kwaliteitsgegevens worden vastgelegd, verzameld en geanaly

seerd; het normstellingsproces; de opleidings- en trainings 

programma's; de bereikte resultaten en de plannen voor de toe

komst. 

*' Door het Juse ingesteld als blijk van erkenning voor de 

belangrijke bijdrage door de Amerikaanse deskundige W. Edwards 

Deming geleverd aan de kwaliteitszorg in Japan. 
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"Quality Circles" (kwaliteitskringen). 

Het meest indrukwekkende aspekt van de Japanse bedrij£svoering 

is de mate waarin met het uitvoerend personeel heeft weten in 

te schakelen bij het analyseren en oplossen van problemen met 

betrekking tot de efficientie en produktiekwaliteit in hun 

direkte werkomgeving. Veelal gebeurt dit in de vorm van kwa

liteitskringen: een groep van 5 tot 15 werkers onder leiding 

van een baas. Omstreeks 1962 ontstonden de eerste kringen, het 

aantal wordt momenteel geschat op meer dan 100.000 (prof. Ishikawa, 

Tokyo University). Dit betekent dat ca een miljoen Japanse bazen 

en arbeiders leren of geleerd hebben met behulp van eenvoudige 

methoden (pareto-analyse, oorzaken-gevolg schema's, kontrole

kaarten, histogrammen, e.a.) hun eigen werkzaamheden kritisch 

te analyseren. Nog minder begrijpelijk voor ons is dat dit 

h · . d' .. 'd d d (10) met groot ent OUS1asme en V1n 1ngr1Jkhe1 wor t ge aan • 

Met heeft getracht steekproefsgewijs de bereikte direkte resul

taten te berekenen, maar is daarin nog niet geslaagd. WeI is 

bekend dat de gemiddelde besparing van de, bij de "Q.C.circle 

conventions" gerapporteerde aktiviteiten, ca f 200.000 bedraagt (11) • 

In een onderneming met 3000 employees, waar 200 kwaliteitskringen 

zijn gevormd, werden gemiddeld per jaar per kring vier problemen 

opgelost, resulterend in een kostenbesparing van ca f 70.000 

per jaar(12). De kwaliteitskringen komen een- of tweewekelijks 

gedurende korte tijd (1 a 1~ uur) bijeen, zawel in als buiten 

werktijd. In het laatste geval worden de extra uren meestaI 

als overwerk betaald. Bij onze bezoeken hebben wij in ver

schillende ondernemingen het werk van kwaliteitskringen gezien. 

Enkele voorbeelden. 

Bij de kabelfabrikage 1n een der bedrijven van Sumitomo was 

een groep van 6 man werkzaam aan een twijnmachine voer het 

samenslaan van aders, Vanaf 1966 werken zij aan de verbetering 

van dit proces. Zo hadden z voor de instelling en bediening 

van de machine een instruktieboek gemaakt (120 bladzijden) met 

zelfgemaakte schetsen en foto's. Machinestoringen waren geana

lyseerd naar aard en frekwentie, waarbij vele verbeteringen 

aan draadgeleiders en machineonderdelen werden bedacht en aan

gebracht om storingen te voorkomen. Tot nu toe was de produktie 

daardoor met 28% gestegen. Men was nu bezig de totale stilstand

tiJd terug te brengen. Als uiteindelijk doel werd 1!% "onvermijd

bare stilstandtijd" genoemd. 
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Bij Teijin (Nagoya plant) hielden 2 meisjes voordrachten over 

de resultaten van hun kwaliteitskringen, kompleet met tekeningen 

en grafieken op het bord. Deze meisjes van ongeveer 20 jaar, 

met senior high school opleiding, hadden elk de leiding over 

ca 25 machinebediensters in de spinnerij. Ook hier spreken de 

resultaten. Dit aHes onder het motto:"werk snel en efficient 

aan een zonnige toekomst",dat overal in het bedrijf was opge

hangen in het kader van een kwaliteitsaktie. In het handboek 

van deze aktie lezen wij (in vertaling): "de fabriek in Nagoya 

wil thans met grote kracht vooruit. De employees willen alle

maal met dit doel voor ogen voorwaarts gaan en de beste kwali

teit en grootste efficientie van Japan verwezenlijkentl
• Wij 

kregen de indruk dat zij daar ernst mee maken. 

Wat beweegt de Japanse industriewerker om zo enthousiast en 

ijverig aan deze akties dee I te nemen? 

Onze indruk is dat hierbij krachten werkzaam zijn die gericht 

zijn op waarden die ingebed liggen in de Japanse kultuur: 

nationale trots, ondernemingstrots en sterke identifikatie 

met de onderneming* (13), prevalatie van groepsdoel boven 

persoonlijk belang, groepsloyaliteit. Dit wordt versterkt 

door de bij opvoeding en opleiding bijgebrachte ijver, leer

gierigheid, tDewijding, nauwgezetheid, zorg voor het detail en 

streven naar perfektie. Deze krachten worden geaktiveerd door 

de grote aandacht die besteed wordt aan opleiding en instruktie 

en het beschikbaar stellen van eenvoudige hulpmiddelen voor 

probleemanalyse en procesbeheersing. E~t.l.iJa::I. beloning in het 

materiels vlak schijnt hierbij nauwelijk een rol te spelen: 

ze ontbreekt geheel of is van symbolische waarde. De erken

ning van de groepsprestatie speelt wel een belangrijke rol. 

* Enquete onder 1000 Japanse en 1000 Amerikaanse industrie-

werkers: 

I. Think of my company as: 

1. the central concern in my life 

2. a part of my life at least 

equal in importance to my 

personal life 

(ontleend aan lit. 13) 

•••• IJ 

V.S.% Japan% 

9 

23 -
24 

57 

63 
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Bijzondere prestaties worden in het bedrijfsblad vermeld (met 

groepsfoto) of worden op jaarlijkse bedrijfsbijeenkomsten be

kend gemaakt. Voor de baas als leider leeft·· daarnaast ook de 

wens zich door de prestaties van zijn groep te onderscheiden 

van kollega's, om daardoor zijn promotiekans te vergroten. 

Kwaliteitsbeleid. 

In de bezochte ondernemingen besteedt het topmanagement veel 

zorg aan het vaststellen en formuleren van het beleid en de 

daarmee te bereiken resultaten in een bepaalde periode. Dit 

wordt gedetailleerd uitgewerkt in meerjaren programma's voor 

de diverse beleidsgebieden: verkoop, produktie, kwaliteit, 

research, personeel, e.a. Veelal wordt dit nader uitgewerkt 

voor de verschillende niveaus van management. Veel aandacht 

wordt ook besteed aan het overdragen van het beleid op aIle 

werkers van hoog tot laag. HieTtoe- worden elkaar deels 

hierarchisch en funktioneel overlappende kommissies gevormd 

voor het bespreken van belangrijke (kwaliteits) aangelegen

heden. Ret kwaliteitsbeleid komt men in bedrijfsafdelingen 

vaak samengevat in enkele slagzinnen tegen~ zoals: 

II Quality builds our name in the world market" 

(Matsushita Electric) 

"To produce the greatest products in the world, to establish 

the ideal company and seek its eternal prosperity" (Canon). 

Kwaliteitsdoorlichting (Quality audit). 

In een der bezochte ondernemingen (Sumitomo) draagt het top

management nog op zeer bijzondere wijze bij aan versterking 

van het kwaliteitsbesef. Een- of tweemaal per jaar bezoek:t een 

team van topmanagers en daartoe uitgenodigde deskundigen van 

Juse en universiteiten de verschillende bedrijfsonderdelen om 

gedurende enkele dagen, in samenwerking met het lokale manage

ment, na te gaan in hoeverre de gestelde doelen worden begrepen 

en nagestreefd, de programma's worden uitgevoerd en welke maat

regelen nodig zijn om belemmeringen op te heffen. Men hecht 

aan "topmanagement auditing" grote waarde, omdat hierd'oor de 

top geinformeerd blijft, de vertikale kommunikatie versterkt 

wordt en aIle bedrijfsonderdelen periodiek geaktiveerd worden. 
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Ret is duidelijk dat weergegeven indrukken geen representa

tief beeld geven van de situatie in Japan. De bezochte onder

nemingen behoren duidelijk tot de vooraanstaande topgroep. De 

verkregen informatie is onvolledig en soms in tegenspraak met 

gegevens uit de literatuur. Ret is niet meer dan een persoon

lijke indruk. Deze stemt echter weI overeen met die van Juran, 

een internationaal erkend deskundige op het 'terrein van de 

~aliteitszorg, als hij stelt: 

liThe Japanese are headed for world quality leadership, and 

will attain it in the next two decades, because no one else 

is moving there at the same pace" • (14) 
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