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Kwaliteitssysteemcertificatie in de transportsector 

K wali teitsbeheersing, 
bureaucratie en commercie 
In het Verenigd Koninkrijk is 
kwaliteitscertificatie al geruime 
tijd volledig ingeburgerd; in de 
rest van Europa is dit echter al
lerminst het geval. Het ziet er op 
dit moment naar uit dat N eder
limd voor het afgeven van kwali
teitscertificaten een tweede posi
tie inneemt in Europa. Tot op he- , 
den is in het Vereningd Konink
rijk het niet onaanzienlijke aan-
tal van ongeveer 8.500 kwaliteits
certificaten uitgereikt. In Neder
land bedraagt dit slechts 250. In 
de transportsector zijn 45 bedrij
ven gecertificeerd volgens de 
ISO-norm 9001!9002. Het percen
tage van 0.6 geeft echter al aan 
dat ook in deN ederlandse trans
portsector het opzetten van kwa
liteitssystemen. waaraan een 
kwaliteitscertificaat kan worden 
toegekend. nog in de kinder
schoenen staat. 

Door I.H.M. Bots*) 

Voor diegenen die nog onbe
kend zijn met begrip ·rso·. volgt 
hier een korte uitleg. Nadat in 
1976 de "European Organisation 
for Quality Control' (EOCQJ het 
voortouw had genomen voor de 
opstelling van een aantal ont
werpnormen om zo kwaliteitsga
ranties in de civiele sectorte kun
nen bewerkstelligen. heeft de 
'International Organisation for 
Standardisation' (ISO) een serie 
kwaliteitsnormen opgesteld. die 
in 1987 internationaal erkend is 
(1). Ditis dezogenaamde !SO
norm 9000 serie. De I SO-norm 
9000 (2) beschrijft een kwaliteits-

. systeem waaronder wordt ver
staan: de organisatorische struc
tuur, verantwoordelijkheden. 
procedures, processen en voor
zieningen voor het ten ui tvoer 
brengen van kwaliteitszorg. Voor 
de transportsector geldt in het al
gemeen de ISO-norm 9002, een 
model voor de kwaliteitsborgmg 
bij het vervaardigen en het in
stalleren. 

De ISO-norm schrijft op acht
tien verschillende pun ten voor 
aan welke eisen de organisatie 
moet voldoen. teneinde een rede
lijke garantie te kunnen geven 
dat de kwaliteit van het te leve
ren produkt of de te l"everen · 
dienst wordt gewaarborgd en dat 
in geval van onvermijdelijke te
kortkomingen volgens een vaste 
procedure oplossingen worden 
gezocht. . . 

Wanneer een orgamsatle een 
dergelijk kwaliteitssysteem heeft 
opgezet. kan het zich vervolgens 
aan diezelfde norm laten toetsen 
door zogenaamde ·certiticatie in-

stellingen'. Deze certificatre in
stellingen zijn gemachtigd om na 
accoord bevinden een kwaliteits
certificaat toe te kennen en func
tioneren onder toezicht van de 
Raad voor Certificatie (RVCl in 
Driebergen. 

Het certificaat heeft een be
perkte geldigheidsduur ( drie 
jaar). Periodiek zal worden ge
toest ofhet kwaliteitssysteem 
nog aan de norm voldoet. In dit 
kader wordt het kwalitietscertifi
caat ook wei eens vergeleken met 
een rijbewijs: een persoon heeft 
bewezen dat hij ofzij kan rijden 
maar of die persoon ook een goe
de chauffeur is. zal de tijd leren. 
In tegenstelling tot het rijbewijs 
dat vrij eenvoudig kan worden 
verlengd. zal het kwaliteitssys
teem iedere zes maanden op
nieuwworden getoetst. waarbij 
het certificaat (tijdelijk) kan wor
den ingetrokken. 

Projectaanpak 
De algemeen aanvaarde aan

pak bij het opzetten van kwali
teitssvstemen is Top-Down. Het 
mana"gement moet zelfbetrok
ken zijn en dient alle medewer
kers de tijd en de ruimte te geven 
om een constructieve bijdrage te 
leveren aan het opzetten van het 
kwaliteitssvsteem. Een participa
tieve opzet "is in dit kader dan ook 
onontbeerlijk. met het oog op de 
acceptatiegraad bij implementa
tie van het (nieuwe) kwaliteits
denken. De betrokkenheid 
vanuit de top komt in de resulta
ten van een onderzoek van 
Twijnstra & Gudde (3) naarvo
ren als belangrijkste slaag- en 
faalfactor. Als andere belangrijke 
factoren werden daar nog ver
meld: een goede mentaliteit, de 
belangstelling van de medewer
kers en de aanwezigheid va.n een 
full time sleutelfiguur. 

Er dient te allen tijde voor ge
waakt te worden dat het kwali
teitscertificaat niet als een doe! 
op zich. maar als een middel tot 
kwaliteitsverbetering be
schouwd wordt: het met een cer
tificaat gehonoreerde kwaliti
teitssysteem is immers een hulp
middel om de kwaliteit blijvend 
te verbeteren. 

Bij het opzetten van kwali
teitssvstemen kunnen vijffasen 
worden onderscheiden: 

A. inventarisatie van de door 
de organisatie uitgevoerde activi
teiten 

B. analyse van deze activitei
ten 

C. het genereren en de imple
mentatie '-·an alternatieve/nieu
we werk\\iizen. zoals vereist vol-



gens de norm, maarwaaraan tot 
op heden nog niet wordt voldaan 

D. formalise ring van het kwa
liteitssysteem 

E. implementatie van het 
kwaliteitssysteem 

Deze vij f fasen, die elkaar ge
deeltelijk overlappen, dienen on
derscheiden te worden bij de op
stelling van een heldere taak- en 
tijdplanning. Een en ander is pri
ma in te passen in de projectma
tige aanpak, die is vereist om 
kwaliteitssystemen op te zetten. 

Het van begin afaan betrek
ken van medewerkers op alle ni
veau's en een gedegen introduc
tie zijn een voorwaarde om het 
kwaliteitssysteem bij implemen
tatie een kans van slagen te ge
ven. 

Certificatiegolf 
Bij het opstellen van kwali

teitssystemen kan inmiddels 
worden gesproken van een 'twee
decertificatie-golf. De 'eerste 
golf bedrijfstakken die het certi
ficeren hebben ge!ntroduceerd 
(de off-shore, defensie-industrie 
en chemie), hebben van oudsher 
te maken gehad met kwaliteits
en veiligheidseisen. Betrouw
baarheid en veiligheid dienden 
hier altijd al te worden gegaran
deerd. De uitbreiding naar een 
gecertificeerd kwaliteitssysteem 
was derhalve relatief gemakke
lijk. De tendens bestaat om als 
gecertificeerd bedrijf, ook van le
veranciers van goederen en dien
sten een gecertificeerd kwali
teitssysteem te eisen ('keten-et'
fect'l. Zodoende moeten organi
saties waar voorheen minder 
strenge kwaliteitseisen van toe
passing waren, nu ook voldoen 
aan de !SO-norm. Certificatie zal 
in deze organisaties heel wat voe
ten in aarde hebben. 

Hoewel het keten-effect in
middels ook in de transportsec
torte bespeuren valt(bij voor
beeld DSM), eist nog maar een 
klein aantal verladers dat het 
transport door een gecertificeer
de vervoerderwordt uitgevoerd. 
De verwachting dat deze eis op 
korte termijn in hevigheid zal 
toenemen, zet vee! vervoerders 
ertoe·s.an, nu al een op de ISO 
norm 9002 gebaseerd kwaliteits
systeem op te zetten. 

Bij de 'tweede generatie' ge
certificeerde bedrijven bestaat 
het gevaar dat het commerciele 
aspect (verbeterde concurrentie
positie) de boventoon gaat voe
ren. Dit kan tot gevolg hebben 
dat de bovengenoemde fase B 
('analyse van de activiteiten ') 
wordt overgeslagen. waardoor in 
'haast' een kans op verbetering 
wordt gemist. 

In deze B-fase moeten enige 
stappen worden doorlopen om tot 
'pure' kwaliteitsverbetering te 
komen. Hier mag niet worden 
volstaan met het beschrijven, c.q. 
vastleggen van de uitgevoerde 
activiteiten, ook al biedt de ISO 
norm wat dit betreft nog betrek
kelijk vee! speelruimte. 

De stappen die zouden moe
ten worden doorlopen, Iaten zich 
in de volgende planningscyclus 
(4)vatten: 

- het analyseren van de huidi
gesituatie 

- het definieren van knelpun
ten ten aanzien van kwaliteit en 
doelmatigheid 

- het vaststellen van de strate
gie ten aanzien van de knelpun
ten 

- het genereren van oplossing
salternatieven 

- het implementeren van de 
oplossingen 

Dienstverlening 
De ISO norm die is geschre

ven voor de produktiesector, ver
eist voor toepassing in de dienst
verlenende sector een forse ver
taalslag. Hierbij zijn de aanwij
zingen die in de ISO norm 9004-
richtlijnen worden gegeven, niet 
voldoende. Daar vee! organisa
ties in de transportwereld proble
men hebben met het opzetten 
van een kwaliteitssysteem, opent 
dit riante perspectieven voor Con
sultancy bureaus. Bij de huidige 
stand van zaken is de vraag naar 
consultancy grater dan het aan
bod. Ook hier bestaat daarom 
weer het gevaar dat vercommer
cialisering van kwali tei tssys
teemcertificatie de boventoon 
gaat voeren. 

De resultaten van een stu die 
naar een certificatieproces in een 
bedrijfwaarin gebruik is ge
maakt van de diensten van een 
consultancy bureau, verschaffen 
een goed inzicht in de perikelen 
van een dergelijk proces. Dit 
geldt temeer omdat naast de con
sultancy-diensten, ook nog ge
bruik werd gemaakt van een door 
het cons\lltancy bureau opge
steld model kwaliteitsboek (5). 
Dit model kwaliteitsboek geeft 
inzicht in de wijze waarop de ver
schillende elementen van het 
kwaliteitssysteem kunnen wor
den worden vastgelegd. 

Resultaten studie 
Het model kwaliteitsboek, dat 

in eerste instantie 'houvast' biedt 
aan de kwaliteitsmanager. blijkt 
direct al verstarrend te werken, 
vanafhet moment dat zaken uit 
het hoek worden overgenomen. 



Het kwalititeitssysteem. dat een 
maatpak client te zijn. vereist dan 
ook dat over ieder detail grondig 
wordt nagedacht voordat tot in
veering kan worden.overgegaan. 

Als belangrijkstenadeel van 
het model kwaliteitsboek kwam 
naar voren dat het boek een ver
keerde indruk geeft van de ver
eisten op he~ gebied \[an de iden
tificatie en naspeurbaarheid van 
goederen en opdrachtgevers, 
evenals voor de opleiding en trai
ning. Daarnaast kan wel eens 
worden vergeten dat het model 
alleen maar als zodanig mag wor
den gehanteerd en niet zomaar 
klakkeloos kan worden overge
nomen. Het kwaliteitssysteem 
client altijd op maat te worden ge
sneden. 

Het belangrijkste voordeel 
van het modelboek is het inzicht
verruimende effect dat ervan uit
gaat. Op ieder moment is duide
lijk welke zaken vastgelegd die
nen te worden en hoe in de prak
tijk de ISO norm gestalte kan 
krijgen. 

Als het kwaliteitssysteem een
maal is opgezet en is ge!mple
menteerd, zijn in de eerste plaats 
een gedegen introductie en een 
proefperiode onontbeerlijk. 
Daarna client het kwaliteitssys
teem getoetst te worden. Getoetst 
moet worden ofhet systeem aan 
de norm voldoet en of er in de 
praktijk volgens de opgestelde 
procedures en instructies wordt 
gehandeld. 

Het is aanbevelen~waardig 
een externe audit te !a ten uitvoe
ren, voordat de certificatie instel
ling de 'initial assessment' houdt. 
.-Vwijkingen van de eerste orde 
1 ernstige tekortkomingen die lei
den tot het niet verstrekken of 
tijdelijk intrekken van de certifi
caten), zoals het niet bestaan van 
een systeem voor het goedkeu
ren van onderaannemers, kun
nen zo vermeden worden (6). In 
het bestudeerde certificatiepro
ces bleek zo'n pre-audit uiterst 
vruchtbaar. 

De certificatie ins telling zal, 
na toetsing een goedbevinden. 
een kwaliteitscertificaat toeken
nen. Hierbij is het wel mogelijk 
dat nog een aantal afwijkingen 
van de tweede orde wordt gecon
stateerd. Deze mmor-nonconfor
mities (een procedure moet bij 
voorbeeld op een enkel punt wor
den aangescherpt), moeten dan 
op korte termijn worden verhol
pen. 

Bezwaren 
De ISO norm gaat ervanuit 

dat ingekochte materialen en 
diensten een ontvangstcontrole 
ondergaan. Bij transportbedrij
ven geeft dit op twee gebieden 

problemen. Allereerst zal bij uit
besteding aan charters (onder
aannemers) die niet op een ac
ceptatielijst vermeld staan, een 
controle op uitvoering van de 
dienst moeten plaatsvinden. De
ze controle dient te worden gere
gistreerd. Vanzelfsprekend is de
ze procedure arbeidsintensief en 
fraudegevoelig; de vraag is dan 
ook ofzij werkelijk bijdraagt tot 
kwaliteitsverbetering. Overigens 
zij erop gewezen dat vee! bedrij
ven bij uitbesteding gebruik zul
len proberen te maken van een 
vaste kern onderaannemers. Om 
die reden zal de nieuwe werkwij
ze gemakkelijk als bureaucra-

. tisch worden ervaren. 
In de tweede plaats is de certi

ficaathouder verantwoordelijk 
voor de staat van het materieel. 
Net als produktiebedrijven rich
ten vervoerders zich op hun 
kernactiviteiten en bested en zij 
bij voorbeeld het onderhoud 
vaak uit. Controle op uitvoering 
van dat onderhoud en de regi
stratie ervan zouden na een 
proefperiode kunnen vervallen. 
Dit lijkt temeer gerechtvaardigd. 
omdat de leverancier het door 
hem verrichte onderhoud al regi
streert en te verrichten onder· 
houd zeker zal signaleren. Tegen 
de achtergrond van een steeds 
vaker voorkomend co-makers
hip, loopt de ISO norm ofliever 
de ISO norm interpreterende cer
tificatie instelling, blijkbaar 
nogal achter. 

Commercialisering 
Zoals reeds eerder in deze bij

drage is vermeld. is het certifi
caat slechts driejaar gel dig en 
dient regelmatig een 'surveillan
ce audit' te worden gehouden. 
Deze binnen de I SO-context zeer 
begrijpelijke handelswijze is ui
teraard lucratiefvoor de certifica
tie instelling. Ieder bedrijfwordt 
jaarlijks tweemaal gecontroleerd 
en als het certificaat tijdelijk in
getrokken wordt, zelfs nog vaker. 
Er ontstaat hier een vorm van 
klan ten binding die niet alleen 
door de certificatie instelling, 
maar ook door de consultancy 
bureau's wordt bewerkstelligd. 
Om zich voor te bereiden op de 
surveillance audits. sluiten certi
ficaathouders maar al te gemak
kelijk overeenkomsten met con
sultancy bureau's om een goede 
beoordeling van het kwaliteits
systeem ook nadien blijvend te 
garanderen. De Consultancy bu
reau's vergaren voor dit doel. alle 
nonconformities die door de cer
tificatie instellingen zijn gevon
den en gebruiken deze vervol-



• 

gens zelf als aandachtspunten bij 
de audits. Aldus wordt een kwali
teitstype nagestreefd, waarbij 
wel enige vraagtekens kunnen 
worden geplaatst. Uiteindelijk 
zou wel eens de nadruk kunnen 
komen te liggen op het vermij
den van allerlei kleine tekortko
mingen, terwijl het primaire be
drijfsproces ondl!rgewaardeerd. 
raakt. 

Bureaucrati~ering 
De toetsing van kwali tei tssys

temen in de transportsector 
wordt steeds nauwkeuriger. De 
indruk bestaat dat de organisa
ties die nu aan de norm moeten 
voldoen, het veel moeilijker heb
ben dan de bedrijven die hetcer
tificaat al geruime tijd in bezit 
hebben. In het hier bestudeerde 
certificatieproces was de toet
singswijze soms zo pietluttig dat 
aileen bureaucratische maatre
gelen een oplossing leken te hie
den voor de geconstateerde te
kortkomingen. Natuurlijk biedt 
de standaardwerkwijze, zoals 
vereist in de ISO norm, een ga
rantie voor een goede dienstuit
voering, maar de flexibiliteit van 
de organisatie mag nooit in ge
vaarworden gebracht door a! te
veel bureaucratiserende maatre
gelen. In dit kaderwordt ook ver
wezen naar Mintzberg (7) waaruit 
blijkt dat in feite aileen een ·ma
chine bureaucracy' in aanmer
king komt voor kwaliteitssys
teemcertificatie. Met name van 
de in ontwikkeling zijnde uitbrei
ding van de ISO norm voor de 
dienstverlenende sector, mag 
worden verwacht dat zij in deze 
specifieke verbetering brengt. 

Klantverwachting 
De ISO-norm vereist dat de 

certificaathouder op elk moment 
kan voldoen aan de met de op
drachtgever overeengekomen ei
sen alsmede aan diens vanzelf
sprekende verwachtingen. zowel 
zichtbaar als onzichtbaar. Omdat 
het in de praktijk moeilijk zal 
zijn aan onzichtbare verwachtin
gen te voldoen. is hiernaar in het 
bestudeerde certificatieproces 
een klein onderzoek verricht. Dit 
onderzoek strekte zich uit over 
de tien grootste opdrachtgevers 
(circa 55 procent van de omzet). 
Uiteindelijk werkten acht bedrij
ven mee. Onderzocht werd welk 
beeld er bij verladers bestaat ten 
aanzien van kwaliteitssysteem
certificatie in de transports ector 
alsmede werd er nagegaan hoe 
deze verladers het bedrij fin 
kwestie aan de hand van een aan
tal kwaliteitsaspecten. beoor
deelden. 

'Kwaliteit' werd door de gein
terviewde opdrachtgevers in 75 
procent van de gevallen gedetini
eerd als 'betrouwbaarheid'. Ten 
aanzien van het kwaliteitscertiti
caat verwachtte echter slechts 38 
procent dat een met een certiti-

it ' 

teem de betrouwbaarheid zal ver
beteren. Nog eens 38 procen1 ver
wachtte dater geen verandedn
gen zullen optreden, met andere 
woarden dat de kwaliteit niet 
noemenswaardig zal toenemen. 
Bij de beoordeling van enige- · 
prestatiecriteria bleek echterdat 
men ten aanzien van een tijdige· 
melding in geval van problemen 
en de afhandeling van klachten 
meer in het algemeen, niet altijd 
onverdeeld tevreden was. Deze · 
operationele as pecten, die.i_n·~e
ISO norm 9002 uitdrukkehJk aan 
de orde komen, zullen dan ookin 
de onderhavige 'case' verbeterd 
moe ten worden. De verwachfing 
van de opdrachtgevers dat heF · 
kwaliteitssysteem geen noerrten
waardige verbeteringen met zicn 
mee zal brengen. is dus in feile1 
onterecht. ~ ~· 

Het onderzoekje wees oo~uit 
dat flexibiliteit zeer op prijs ... ·i, 
wordt gesteld en alsop een na qe
langrijkste beoorrielingsfac~~ 
werd aangemerkt. De opdraehti
gever, die zelfvaak over het hele 
land verspreid zit. kiest daarbm 
zijn vervoerders meestal in~ re
gia. Hieruit kan worden gecon
cludeerd dat een vervoerdel"die' 
een groot marktaandeel wi.l be
machtigen. zelf ook over meerde
re vestigingen. verspreid over 
hetland. zal moeten kunnen be
schikken. 

*) I.H.M. Bots studeert mor
gen af aan de faculteit Techni
sche Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eind
hoven. 
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