
 

De NEN-ISO 9000 serie : hoe bereik je het en de mogelijke
hulp van CAD systemen
Citation for published version (APA):
Hoogland, R. (1993). De NEN-ISO 9000 serie : hoe bereik je het en de mogelijke hulp van CAD systemen. (TH
Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1633). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

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

Please check the document version of this publication:

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

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

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

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

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

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/359f7bb2-f58a-4d81-aa76-2e03b4c178ed


Eindhoven University of Technology 
Faculty of Mechanical Engineering 
Department of Production Engineering and Automation (Wp A) 

HOOGLERAAR 

BEGELEIDERS 

De NEN-ISO 9000 serie 

Hoe bereik: je bet en de mogelijke 
hulp van CAD systemen. 

R. W. Hoogland TUE-268170 

15-11-93 
WPA rapportnr.:1633 

Prof. Jr. J M. van Bragt. 

Jr. A.T J.M. Sma/so 
F.GJ. Soers. 



De NEN-ISO 9000 serle 

Inleiding. 

De ISO 9000 serle. 

Procedmes en instructies. 

De gewenste toestand 

De realiteit 

Het stappenplan. 

De rol van CAD bij ISO 9000. 

Conclusie. 

Literatuurlijst 

Inhoudsopgave 

I nhoudsopgave 

pag. 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

12 

14 

15 

~) _____________________ 2 



De NEN-ISO 9000 serle Inleiding 

Inleiding. 

De betekenis van kwaliteit is gedurende de jaren tachtig enonn toegenomen en is zelfs een 
'must' geworden. Fabrikanten, industrieen en zelfs hele landen hebben een reputatie gekre
g~ of verloren, voor het produceren van kwaliteitsprodukten. 

Dit en de toenemende ontwikkeling van de wereldmarkten zijn de oorzaken van de 
vraag naar een intemationale kwaliteitsnorm. De beste kandidaat voor zo'n nonn is de ISO 
9000 serle. Deze nonnen, opgesteld door de International Organisation for Standardisation, 
zijn door het NNI. Nederlands nonnalisatie instituu~ aanvaard en hebben daarrnee de 
aanduiding 'NEN-ISO' gekregen. 

Een bedrijf dat volgens de nonnen van de NEN-ISO 9000 serle werkt kan 
daarvoor, na toetsing door een daartoe bevoegde instelling, een certificaat ontvangen. Zo'n 
certificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat het kwaliteitssysteem voldoet aan de 
intemationaal geaccepteerde eisen uit de nonnen. Een toenemend aantal bedrijven eist dit 
daarom van zijn toeleveranciers. die dat op hun beurt weer van hun toeleveranciers eisen. 
In vee! branches is zo een sneeuwbal effect ontstaan. 

Bedrijven die werken met CAD systemen voor hun produkt ontwerp en fabrlcage 
kunnen een voorsprong krijgen op de concurrentie door de mogelijkbeden van deze 
systemen voUedig te benutten. Door er b.v. zeker van te zijn dat dat wat men ontwerpt 
ook werkelijk gemaakt wordt 
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De NEN-ISO 9000 serle. De ISO-9000 serie 

De ISO - 9000 serie. 

De ISO, International Organisation for Standardisation, nonnen 9000 tim 9004 zijn eerst 
door het CEN, Comire Euro¢en de Nonnalisation, geaccepteerd en vastgelegd in de 
nonnen EN 29000 tim 29004. Omdat de Europese nonnen alleen in de talen Frans, Duits 
en Engels zijn weergegeven, zijn ze door het Nederlands normalisatie instituut in samen
werking met het Belgische in het Nederlands vertaald: De NEN-ISO nonnen 9000 tim 
9004: 

NEN - ISO 9000 

NEN - ISO 9001 

NEN - ISO 9002 

NEN - ISO 9003 

NEN - ISO 9004 

Normkeuze 
richtlijnen 
NEN-ISO 9000 

Kwaliteitszorg en nonnen voor kwaliteitsborging. Richtlijnen voor de 
toepassing. 

Kwaliteitssystemen. Model voor de kwaliteitsborging bij het 
ontwerpen/ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren en de 
nazorg. 

Kwaliteitssystemen. Model voor de kwaliteitsborging bij het 
vervaardigen en installeren. 

Kwaliteitssystemen. Model voor de kwaliteitsborging bj de 
eindkeuring en de beproeving. 

K waliteitszorg en de elementen van een kwaliteitssysteem. 

Contractueel gebonden 
NEN-ISO 9001 NEN-ISO 9002 NEN-ISO 9003 

Niet contractueel gebonden. 
NEN-ISO 9004 
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De NEN·ISO 9000 serle. De ISO-9000 serie 

De nonn NEN-ISO 9000 is een leidraad voor het gebruik van de andere nonnen. 

De nonnen NEN-ISO 9001, 9002 en 9003 bevatten eisen waamaar partijen in een contract 
kunnen verwijzen. Zoals de hiervoor beschreven titels al duidelijk maakten is NEN-ISO 
9001 de meest omvattende nonn en hebben de andere twee achtereenvolgens een iets 
kleinere reikwijdte. Tijdens het totstand komen van de opdracht (specificatie) met de 
leverancier scbrijft de afnemer eisen voor waaraan het te leveren produkt moet voldoen. 
Het kwaliteitssysteem van de leverancier moet aan de afnemer een grote mate van 
zekerheid geven dat de geleverde produkten aan de gestelde specificatie zullen voldoen. 
De nonnen zijn dan ook vanuit de afnemer gefonnuleerd. Dit blijkt uit het feit dat vrijwel 
aile paragrafen beginnen met de tekst 'De leverancier moet. ... ' 

Voor interne kwaliteitsborging is NEN-ISO 9004 bedoeld. De afnemers zijn niet van naam 
bekend b.v. een leverancier die produceert voor de consumentenmarkt. De nonn NEN-ISO 
9004 bevat praktische richtlijnen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem. Richtlijnen 
die zijn toegespitst op dienstverlenende organisaties, zijn te vinden in de nonn NEN-ISO 
9004-2. 

In de nonn NEN-ISO 9004 wordt ook als enige aandacht besteed aan de kosten 
van een kwaliteitssysteem, de zogenaamde kwaliteitskosten: 

- Kwaliteitskosten van de eigen bedrijfsvoering, onder te verdelen in preventie-, 
beoordelings- en faalkosten. 

- Kwaliteitskosten ten behoeve van de externe kwaliteitsborging waaronder verstaan 
worden de kosten gemaakt i. v.m. het aantonen dat het kwaliteitssysteem doeltreffend 
functioneert. 

Men moet bij het invoeren van een kwaliteitssysteem er van bewust zijn dat het doel het 
economisch verantwoord voortbrengen van produkten is en niet het ten koste van alles 
willen voldoen aan de nonnen. Het gevaar bestaat namelijk ciat men door het invoeren van 
teveel standaard procedures een soort bureaucratisering van de kwaliteit krijgt. 
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De NEN·ISO 9000 sene. Procedures en instructies. 

Procedures en instructies. 

Het kwaliteitssysteem wordt beschreven in een kwaliteitshandboe~ in procedures en 
werkinstructies. Het kwaliteitshandboek beschrijft wat het bedrijf kan. De procedures en 
werkinstructies beschrijven hoe het gebeurt. 

Bij procedures gaat het om het omschrijven hoe een proces, of een deel daarvan, 
moet worden uitgevoerd: wie doet wat. Procedures zijn nodig voor het zichtbaar maken 
van de manier van werken, het voidoen aan de eisen oit de normen, het voorkomen van 
fouten en voor het overdragen van kennis. 

Werkinstructies zijn praktische aanwijzingen voor de oitvoering van werkzaamhe
den door een medewerker: hoe dient hij te werken, met welke hulpmiddeIen, met welke 
materialen. 

Procedures en werkinstructies worden centraal beheerd. De procedures zijn 
verzameld in een procedureboek. Soms is er ook een centraal hoek met werkinstructies. 
Sowieso zijn de relevante procedures en werkinstructies op de werkplek voorhanden. 
Zowel procedures als werkinstructies kunnen expliciet verwijzen naar formulieren. 

In de praktijk van het toetsen van kwaliteitssystemen blijkt, volgens Ir. H.J. de 
Vries [3], joist formulier en of documentbeheer vaak een zwake plek te zijn. Voordat de 
organisaties een NEN-ISO 9000 certificaat kunnen behalen moeten zij dikwijis eerst hun 
documentbeheer beter op orde krijgen. 
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De NEN-ISO 9000 serle. De gewenste toestand. 

De gewenste toestand. 

Als men, volgens INO A. de Heer en Ir. C.T.B. Ahaus [1], een willekeurige groep 
ondememers vraagt naar wat men to.V. NEN-ISO 9000 weI zou willen, kan de gewenste 
toestand als voIgt samengevat worden. 

- Het opzetten van een kwaliteitssysteem dat aantoonbaar voidoet aan de voorwaarden 
gesteid in de NEN - ISO 9001 en dat dus certificeerbaar is. 

- Streven naar een meer efficiente bedrijfsvoering met als middel kwaliteitszorg. 

De officiele definitie van kwaliteitszorg is 'Het aspect van de totale management - functie 
dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt'. Dit betekent: Een georganiseerde 
zorgvuldigheid van werken, teneinde zeker te stellen dat een produkt of dienst aan de 
gestelde eisen voidoet De zorgvuldigdheid van werken wordt hereikt m.b. v procedures en 
werkinstructies. Oit alles met als doe! dat de klant krijgt wat hij wenst - niet meer en niet 
minder. 

Kwaliteitszorg heeft de volgende functies (zie [1]): 

- De organisatie en de wijzen van werken worden bij het opstellen van procedures kritisch 
bestudeerd en efficientere werkrnethoden worden overwogen. 

- Procedures leiden tot uniforme werkwijzen. 

- Routinewerkzaamheden en de organisatie worden beter overdraagbaar, omdat ze 
vastliggen in het kwaliteitshandboek. 

- Voor derden wordt aantoonbaar gemaakt hoe de processen worden beheerst 
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De NEN·ISO 9000 serle. De Realiteit. 

De Realiteit. 

In Nederland zijn al ongeveer 1000 bedrijven, zoals b. v. Philips, gecertificeerd. De meeste 
bedrijven in het midden en klein bedrijf zijn echter nog lang niet zo ver. Een toetsing door 
TNO van het kwalitietssysteem van deze bedrijven aan het gestelde in de NEN - ISO 9001 
levert in veel ondememingen een volgend beeld op: 

- Een meetbaar kwaliteitsbeleid ontbreekt 

- Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet formeel omschreven; in veel gevallen 
is oak niet precies duidelijk wie op een bepaald verantwoordelijkheidsgebied beslissings
respectievelijk adviesbevoegd is. 

- Een groot aantal van de procedures waarover de ondememing volgens de NEN - ISO 
900 1 zou moeten beschikken staan niet op schrift. 

- Keuringsplannen waarin het systeem van proces en produk:tcontrole kan worden 
omschreven, zijn niet voorhanden. 

- Werkvoorschriften of werkplekgebonden instructies waarin de meest efficiente 
werkmethode is beschreven zijn gedeeltelijk niet aanwezig. De door medewerkers in de 
praktijk gebruikte werkmethoden zijn vaak ook niet uniform. 

Ook bleek uit een inventarisatie van de kwaliteitskosten dat veel bedrijven een haog 
niveau van interne faalkasten hadden. Interne faalkosten zijn kosten om kwaliteitsafwijkin
gen te verhelpen voardat het produkt de klant bereikt. 

~:> ____________________ ~8 



De NEN-ISO 9000 serle. Het Stappenplan. 

Het Stappenplan. 

Het is duidelijk dat er een veranderingsproces gewenst is. Dit veranderingsproces kan 
worden doorlopen volgens een praktisch plan van aanpak, een zogenaamd stappenplan 
voor de invoering van een kwaliteitssysteem. Bekende stappenplannen zijn: 

- Het 14 steps program voor de invoering van kwaliteiszorg volgens Crosby (1984). 

- Het stappenplan voor de invoering van kwaliteitszorg. (Koopman - Iwema. De Ia 
RambeIje en Janssen) Een aanpak voor de introductie van kwaliteitszorg in de kleinere 
en middelgrote onciememing. Dit stappenplan is geschreven in opdracht van het 
ministerie van Economische zaken, daarom ook weI stappenplan Ez genoemd (1986) 

- Stappenplan van de Projectgroep Bedrijfskunde van rno (1990) 

In het stappenplan van TNO wordt in iedere stap een relatie gelegd met de paragraaf uit 
de NEN-ISO 9001 waarin dat element van het kwaliteitssysteem als voorwaarde wordt 
gesteld. Dit stappenplan zal dan ook verder besproken worden. 

De essentie van kwaliteitszorg is: Het maken van afspraken in de organisatie en 
hiernaar Ieven. Uit het stappenplan van rno blijkt dat het gaat om verschillende typen 
afspraken: 

- Kwaliteitsbeleid, afspraken over de richting van de organisatie met betrekking tot 
kwaliteit en kwaliteitszorg. Kwaliteitsbeleid wordt door het management-team van de 
onderneming als gei'ntegreerd onderdeel van het ondernemingsbeleid geformuleerd. Het is 
een operationeel beleid en is dus niet gesteld in de vorm van bedoelingen of vage 
voomemens maar in de vorm van meetbare managersdoeistellingen voor het komende 
jaar. 

- Bevoegdheidsverdeling, afspraken over de inrichting van de organisatie. Dit betreft het 
ordenen van de organisatie door de bevoegdheidsverdeling in detail vast te stellen. Dit 
vaststellen van de bevoegdheden en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden 
geschiedt in eerste instantie ook in het management-team, maar later ook binnen de 
afdelingen van de afzonderlijke management-teamleden teneinde bepaalde bevoegdheden 
verder te delegeren. 
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De NEN-ISO 9000 serle. Het Stappenplan. 

- Procedures, afspraken die zich richten op de raakvlak beheersing in de organisatie. Een 
procedure kan worden omschreven a1s een op schrift gestelde weergave van afspraken 
tussen medewerkers van verschillende afdelingen betreffende routinematige handelingen. 
De NEN-ISO 9001, maar meer in detail nog de NEN-ISO 9004, geven aan welke 
onderwerpen in procedures kunnen zijn omschreven. Belangrijke onderwerpen zijn in 
ieder geval: produktontwikkeling, order behandeling, inkoop, vrijgave van produkten, 
bebandeling van produkten met tekortkomingen en klachtafhandeling. 

- Keuringsplannen en instructies, afspraken die zicb ricbten op de procesbeheersing. De 
coordinatie binnen de afdeling fabricage wordt hierin uitgewerkt In een keuringsplan 
(NEN-ISO 9001 spreekt van kwaliteitsplannen.) wordt gelventariseerd en vastgelegd op 
welke kritische punten in het proces moet worden gecontroleerd en welke kwaliteits
zorgdocumentatie, instructies, op de werkplek aanwezig moeten zijn. 

Verdere kenmerken van het stappenplan van 'INO: 

- Sterk technisch - instrumenteel, een ingenieurachtige aanpak waarbij voor ieder van de 
stappen concrete gereedschappen worden aangereikt. 

- Gericht op verandering van de struktuur van de organisatie en op de meest efficiente 
wijze waarop medewerkers met elkaar kunnen samenwerken. Zeker niet direct gericht op 
cultuurverandering. 

- Een sterk participatieve aanpak. Bij de onderwerpen kwaliteitsbeleid, bevoegdheidsverde
ling, procedures, keuringsplannen, instructies en specificaties wordt pas besloten nadat de 
direct betrokkenen hebben bijgedragen. Dit komt de kwaliteit van de kwaliteitzorgdocu
mentatie maar zeker ook de 'commitment' met de gemaakte afspraken, sterk ten goede. 

- Eerst topdown, later pas bottum - up. Het topmanagement neemt het voortouw met 
onderwerpen zOals kwaliteitsbeleid en bevoegdheidsverdeling. Lagere afdelingen dragen 
bij met onderwerpen zoals procedures en keuringsplannen waarbij deskundigheid het 
criterium is om te worden betrokken. De werkvloer wordt echt betrokken bij de aetie 
'instructies opstellen.' 
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De NEN·ISO 9000 serle. De rol van CAD bij ISO 9000. 

De rol van CAD bij ISO 9000. 

Allereerst moet opgemerkt worden dat in de NEN-ISO 9000 serle CAD systemen niet 
genoemd worden. Ook gaat men er niet vanuit dat CAD of een andere ontwerptechniek 
gebruikt wordt Daarentegen stelt men weI dat het ontwerp 'gedocumenteerd en regelmatig 
gecontroleerd moet worden. Ook moet de ontwerpdocumentatie beschikbaar zijn voor 
andere afdelingen zoals de verkoop. CAD-systemen hebben hiervoor aardige mogelijkhe
den. 

De kwaliteits cirkel. 

NEN-ISO 9000 gebruikt de term kwaliteits cirkel voor het beschrijven van de volgende 
definitie: Model van onderling afhankelijke activiteiten die invloed hebben op de kwaliteit 
van een produkt of service. Lopend van de fase van vraag her kenning tot beoordeling of 
de vraag beantwoord is. Binnen de hieronder afgebeelde grote cirkel bevinden zich 
kleinere cirkels, vooruit of terugkoppelingen. 

Marketing and 
mlrket resordl 

Technical assistance 
and maintenanc. 

Installation and operation 

Sales and distribution 

QUAmY IJJIp 

Process planning 
and dlWtopment 

Production 

Na het herkennen van een vraag moeten de marketeers deze omzetten naar een produkt 
specificatie. Als men dit doet m.b. v. een CAD systeem, d.m. v. een tekening en of een aan 
een tekening te verbinden tekst-me, kan de ontwerper later zijn ontwerp eenvoudig aan 
deze produkt specificatie toetsen. Hij zou b.v. met twee beeldschermen kunnen werken; op 
een zijn ontwerp en op het andere scherm de produktspecificatie. 
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De NEN·ISO 9000 serie. De rol van CAD bij ISO 9000. 

Als de ontwerper een CAD systeem aileen gebruikt als electronisch tekenbord zuHen de 
ontwerpen niet meer infonnatie bevatten dan handgemaakte tekeningen. Ais hij echter 
gebruikt maakt van 3D oppervlakte en 'solid modeling' mogelijkheden van de betere CAD 
systemen en daarbij bovendien de mogelijkheid heeft om zijn on twerp van verschillende 
kanten te bekijken, kan hij iedereen duidelijk maken wat hij bedoelt. Hij kan fotorealisti
sche plaatjes genereren van zijn ontwerp. 
Met CAD systemen vindt de kwaliteitscirkel dus sneller en effectiever plaats omdat 
iedereen, zelfs mensen die nog nooit een ontwerptekening gezien hebben, begrijpt wat 
bedoeld wordI. 

CAD kan ook nog op een andere manier bijdragen aan de invoer van een kwaliteitssyteem. 
Een CAD systeem met referentie fIles, mogelijkheden om ontwerpgeometrie aan externe 
informatie fIles te verbinden, geeft ontwerpers de mogelijkheid om snel te reageren als het 
ontwerp niet met de specificatie overeen komt Men kan het ontwerp sneller aanpassen of 
veranderen. 

Het documenteren van een ontwerp met een CAD systeem zal ook de koppeling naar de 
produktie verbeteren. In de traditionele produktie organisatie wordt de ontwerp informatie 
vaak inefficient naar de produktie afdeling verstuurd. De ontwerpers voorzien de werk
plaats van de produkttekeningen en de aanvullende specificaties. De werkplaats zal hierna 
het proces bepalen, de CNC-regels schrijven, de gereedschappen uitzoeken enz. Een 
nauwkeurig CAD model met een CAM mogelijkheid kan zelf de CNC-regels genereren en 
naar de draai- of freesbank verzenden zonder tussenkomst van handmatige vertalingen. 
Vergelijking van een simulatie van de gereedschapsbanen met het ontwerp voltooid tevens 
weer een kwaliteitscirkel. 

Er zijn natuurlijk ook limieten. Een CAD model zal de betrouwbaarheid of de levensduur 
van het ontwerp niet kunnen voorspellen. Soms zal dan ook het maken van een prototype 
noodzakelijk zijn. Ook is het gebruik van een CAD systeem geen garantie dat het 
ontwerp- en productieproces aan de NEN-ISO 9000 nonnen voldoet. Een CAD systeem is 
een electronisch hulpmiddel dat net zo langzaam en oneffectief gebruikt kan worden als 
handmatige hulpmiddelen. 
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De NEN·ISO 9000 serle. Conciusie. 

Conclusie. 

Is NEN-ISO 9000 gewenst? Ik denk het weI, het invoeren van een kwaliteitssysteem is een 
goede manier om te komen tot het zo economisch mogelijk produceren van kwalitatief 
goede produkten. Economisch slaat hier op de hoogte van de faalkosten. Bedrijven moeten 
van te voren echter weI nagaan of de kosten voor het invoeren van NEN-ISO 9000 
gerechtvaardigd zijn. De volgende punten zijn hierbij van belang: 

- Eisen mijn klanten het of zouden ze het in de toekomst kunnen gaan eisen? 

- Hoe is de kwaliteit van mijn produkten nu? Zullen de faalkosten aanmerkelijk dalen door 
de invoering van NEN-ISO 9OO0? 

- Wi! ik perse een certificaat. Een certificaat is eigenlijk niets meer dan een viag om mee 
te zwaaien. Deze viag kan echter weI grote commerciele waarde hebben. Zeker in een 
situatie waarin de eenwording van de Europese markt realiteit wordt. 

Het gebruik van een CAD systeem is niet vereist. maar het kan weI helpen bij het behalen 
van een NEN-ISO 9000 certificaat. 
Goed gebruik van CAD en de bijbehorende mogelijkheden zal de ontwerpafdeling zeker 
effectiever en efficienter laten werken. 
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