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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Wat is kwaliteit?
    F de mate waarin de kenmerken van een product
        voldoen aan technische specificaties: technologische
        kwaliteit;
    F de mate waarin de kenmerken van een product (of
        dienst) overeenstemmen met de eisen die eraan
        gesteld worden door de afnemer ervan, en ten
        opzichte van concurrentie: relatieve kwaliteit;

    F in kort: kwaliteit is ‘simpelweg’ voldoen aan de eisen
        van de afnemer.

    F sleutelbegrippen: standaardisatie, continu verbeteren,
        proces-georiënteerd (niet: resultaatgedreven). 
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Wat is kwaliteit?
    F het principe: kwaliteit = duur (?): 
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Wat is kwaliteit?
    F het principe: nee, hoor, juist steeds goedkoper! 
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Wat is kwaliteit?
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteit: Kaizen, de Japanse concurrentiekracht:

    F Na WO-II brachten kwaliteitsdenkers, waaronder
        William Edwards Deming en Joseph Moses Juran hun
        visies op kwaliteit en organisatie naar Japan.
        Deze ideeën, o.a. over klanten centraal stellen, vonden
        in Japan bij het management een gretig gehoor,
        terwijl ze in de VS en Europa nauwelijks
        serieus werden genomen, laat staan 
        toegepast.

    F Onder leiding van o.a. prof. Masaaki Imai
        zijn deze ideeën verder uitgewerkt in wat
        in Japan Kaizen wordt genoemd:
        goed (= voortdurend) verbeteren.
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteit: Kaizen, de Japanse concurrentiekracht:

    F Praktisch gezien, betekent Kaizen het continu
        verbeteren in kleine stappen waarmee geen of weinig
        geld is gemoeid.  Dit in tegenstelling tot innovatie,
        waarbij meestal grote investeringen spelen binnen
        beperkte tijd.
    F Bij Kaizen wordt ervan uitgegaan dat elke werkwijze
        op elk gebied voortdurend verbeterd kan worden,
        wanneer de menselijke creativiteit daartoe wordt
        gemobiliseerd en ruimte aan de organisatie wordt
        geboden.
    F In Nederland zijn deze ideeën uitgewerkt in MANS:
        Management en Arbeid Nieuwe Stijl.                         >>
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteit in Nederland: MANS:
    Management en Arbeid Nieuwe Stijl
    F gericht op menselijke verhoudingen:
        G mensen doen uitsluitend dingen uit zichzelf die ze
            graag doen;
        G mensen kunnen en willen alleen verantwoording
            dragen voor wat ze begrijpen en kunnen overzien;
        G mensen hebben vaste doelstellingen nodig;
        G angst werk demotiverend;
        G iedereen in de organisatie werkt voor interne en/of
            externe klanten;
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteit in Nederland: MANS:
    Management en Arbeid Nieuwe Stijl
    F gericht op menselijke verhoudingen (vervolg):
        G mensen hebben vaktrots;
        G mensen zoeken uitdagingen;
        G witte-boorden barrières dienen te worden door-
            broken: ‘bovenin’ wordt te vaak gedacht in termen
            van middelen (geld) en methoden (en procedures);
            ‘onderin’ denkt men in termen van materialen en
            machines. Gevolg: systeemfouten, vaak in 80% van
            alle gevallen.
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteit in Nederland: MANS:
    Management en Arbeid Nieuwe Stijl
    F statistische beoordeling van processen:
        G management en medewerkers moeten voortdurend
            streven naar ‘0-defect’ processen
        G bijzondere fouten dienen door de medewerkers zélf
            te worden opgelost; management dient systeem-
            fouten op te heffen;
        G werken in kwaliteitscirkels (kwaliteitskringen):
            allerlei kleine groepen medewerkers die worden
            gevormd om kwaliteitsproblemen op te lossen;
        G in eerste plaats: kwaliteit van processen, niet de
            kwaliteit van geleverde producten.        
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteit in Nederland: MANS:
    Management en Arbeid Nieuwe Stijl
    F statistische beoordeling van processen (vervolg):
        G verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers, niet
            bij een ‘afdeling kwaliteitscontrole’;
        G alle producten voldoen aan de gestelde kwaliteits-
            eisen, steekproeven in principe overbodig;
        G kwaliteit van processen overal zichtbaar;
        G produceren heeft niet als doel veel produceren,
            maar goed produceren. 
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M MANS: 14 uitgangspunten:

    G zorg voor consistentie in ondernemingsdoelstellingen
    G accepteer geen late levering of slechte productie
    G schaf massa-inspectie af, werk met steekproeven
    G koop niet alleen in op prijs, maar op betrouwbaarheid
    G spoor overal in organisatie problemen op en verbeter
    G pas moderne trainingstechnieken in organisatie toe
    G arbeidstoezicht gericht op kwaliteit, niet op kwantiteit
   >>
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M MANS: 14 uitgangspunten, vervolg:

    G neem angstgevoelens bij mensen weg
    G neem barrières tussen afdelingen weg: werk samen
    G productiestreefcijfers prima: wel met juiste methoden
    G schaf werknormen af die streefcijfers opleggen
    G versterk op alle manieren het element vaktrots
    G zet effectief programma op voor (her-/om-) scholing
    G managementstructuur gericht op naleving deze regels
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteit

  

M Kwaliteitszorg:
    Wanneer de term kwaliteit betrekking heeft op het
    productieproces (zoals meestal), wordt dit aangeduid als
    kwaliteitszorg.  Begrippen in dit verband: 
    F Total quality: het continu tegemoetkomen aan de
        eisen van de klant tegen zo laag mogelijke kosten.
    F Total quality management TQM: de weg naar totale
        kwaliteit door mobilisatie van alle betrokkenen.

    F TQM komt overeen met IKZ: integrale kwaliteitszorg:
        een manier van bedrijfsvoering waarbij continu en op
        systematische wijze door alle medewerkers wordt
        gewerkt aan de verbetering van de totale prestatie
        van de onderneming. 
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteitsmanagement

  

M Kwaliteitsmanagement:
    Waar kwaliteit vroeger niet veel meer betrof dan eind-
    controle van producten, gaat de aandacht tegenwoordig
    vooral uit naar kwaliteitsverbetering en -bewaking in de
    gehele organisatie.
   
    Kwaliteitsmanagement richt zich op het optimaliseren
    van de kwaliteit van een product, productieproces,
    dienst of organisatie. Het is geen afgebakend vakgebied,
    en komt terug in alle delen van het management van
    een onderneming.
    Kwaliteitsmanagement is een cyclisch proces, waarin
    plannen en acties elkaar blijven opvolgen. Dit is o.a. te
    zien in de zgn. Deming-cirkel.                                          >>
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteitsmanagement

  

M Kwaliteitsdoorbraak: Deming cirkel:

    -plan
    -do
    -check
    -act
  
    en uitendelijk:
    -standaardiseren
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteitsmanagement

  

M Kwaliteitsdoorbraak: Deming cirkel:

    in de praktijk:
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteitsmanagement

  

M Productie- / dienstenkwaliteit:
    F Productiekwaliteit betreft het ontwerpen, het
        produceren en de kwaliteit van fysieke producten.
    F Dienstenkwaliteit betreft de kwaliteit van geleverde
        diensten.
    F Het verschil tussen deze kwaliteiten heeft te maken
        met de verschillen tussen producten en diensten:
        G diensten zijn ontastbaar, niet fysiek;
        G de kwaliteit van een dienst wordt pas achteraf
            bepaald, bij fysiek producten direct;
        G persoonlijke relaties zijn bij diensten belangrijker;
        G technische kwaliteit van diensten minder van belang
        G diensten belasten milieu in mindere mate;
        G diensten kunnen niet bewaard worden.
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Kwaliteitsmanagement

  

M Kwaliteit en verder:
    Eerder waren bedrijven vooral gericht op efficiency en
    kostenbeheersing.  Nu gaat het steeds meer om
    effectiviteit, flexibiliteit en marktoriëntatie:

    F effectiviteit: in hoeverre voldaan wordt aan de almaar
        veranderende eisen van de klant; 

    F flexibiliteit: in hoeverre de organisatie in staat is zich
        snel aan te passen aan de veranderende markteisen;

    F marktoriëntatie: het voortdurend onderzoeken en op
        de hoogte blijven van wat in de markt leeft.
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Kwaliteitsmanagement

  

M Kwaliteit en verder:
    Om de eigen kwaliteit te verbeteren kunnen bedrijven
    gebruikmaken van benchmarking, en ook kan het
    kwaliteitsbeleid SMART-geformuleerd worden: 
   
    F benchmarking: het vergelijken van de eigen werkwijze
        met die van concurrenten of andere relevante
        organisaties in andere bedrijfstakken;

    F SMART-formulering van kwaliteitsdoelstellingen:
        Specifiek / Meetbaar / Acceptabel (of Actiegericht) /
        Realistisch / Tijdgebonden.
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Instrumenten voor kwaliteitsbeheersing

  

M Kwaliteitsbeheersing: operationele technieken:
    F Pareto-analyse (Vilfredo Pareto, It. econoom 1848-1923)    
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Instrumenten voor kwaliteitsbeheersing

  

M Kwaliteitsbeheersing: operationele technieken:
    F Pareto-analyse (Vilfredo Pareto, It. econoom 1848-1923)    
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KWALITEITSBELEID & -ANALYSE

Instrumenten voor kwaliteitsbeheersing

  

M Kwaliteitsbeheersing: operationele technieken:
    F Ishikawa diagram / visgraat / oorzaak-gevolg  

Oorzaken zijn
mogelijkheden,
geen feiten! 

Oorzaken vaak in-
gedeeld in 4 M’s:
mens, methoden,
machines,
materialen.
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Instrumenten voor kwaliteitsbeheersing

  

M Kwaliteitsbeheersing: kwaliteitsmanagementmodellen:
    F EFQM-model (European Foundation for Quality
        Management), is een model dat door 14 grote
        Europese ondernemingen is ontwikkeld om de
        uitmuntendheid van een organisatie te kunnen meten.
        Het model is ingedeeld in factoren (wat een
        organisatie doet qua leiderschap, personeel, beleid &
        strategie, middelen en processen) en resultaten (wat
        bij personeel, klanten, de samenleving, en in totaliteit
        wordt bereikt).

    F INK-model: vergelijkbaar met het EFQM-model, dat in
        Nederland verder is uitgewerkt door het Instituut
        Nederlandse Kwaliteit.   
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Instrumenten voor kwaliteitsbeheersing

  

M Kwaliteitsbeheersing: kwaliteitsmanagementmodellen:
    F INK-model: dit managementmodel werd in 1992
        ontwikkeld door het INK, een stichting die in 1991
        door het Ministerie van EZ werd opgezet om het
        bedrijfsleven te ondersteunen.

    F INK-filosofie: het continu streven naar balans tussen
        de diverse belanghebbenden (stakeholders) van de
        organisatie, balans tussen de inspanningen en
        resultaten die daarop betrekking hebben, en het
        voortdurende werken aan (kwalitatieve) groei.
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Instrumenten voor kwaliteitsbeheersing
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  

M Maatschappelijke verantwoordelijkheid / MVO: 
    Bedrijven dienen meer en meer een integrale visie te
    ontwikkelen m.b.t. duurzame bedrijfsvoering. Een
    bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt,
    maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen
    de verschillende maatschappelijke en economische
    effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met
    stakeholderbelangen. 

    Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de
    stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat
    kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijv. ook
    omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de
    maatschappij’ in algemene zin.
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: 
    Veel organisaties hebben kwaliteitssystemen ingevoerd
    en laten deze door externe instanties toetsen m.b.t.
    werkwijzen, procedures, e.d. 
    Certificerende instanties zijn o.a.: Bureau Veritas, Kiwa,
    Lloyd’s Register en TÜV.
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: 
    Voor organisaties kan certificering, bijv. ISO,  belangrijk
    zijn omdat:
    F certificering afnemers een zekere garantie biedt;
    F certificering binnen steeds meer (Europese)
        concurrentie kan leiden tot een betere marktpositie;
    F met name overheidsinstanties vaak alleen in zaken
        treden met gecertificeerde organisaties.

    Een bekende vorm van certificering betreft die van de
    International Organization for Standardization (ISO). 
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: 
    Veel bedrijven zijn ISO-9001 of ISO-9002 gecertificeerd,
    wat o.a. wil zeggen dat zij:
    F een kwaliteitsbeleid hebben vastgesteld met daarbij
        behorende doelstellingen;
    F zij verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben
        omschreven m.b.t. hun kwaliteitszorg;
    F zij over geschoold of gekwalificeerd personeel
        beschikken op het gebied van kwaliteitszorg.

     Om gecertificeerd te worden dienen bedrijven o.a.
     middels kwaliteitshandboeken en registraties aan te
     tonen dat zij de vastgelegde procedures volgen.
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: ISO-9000 reeks:
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: ISO-9000 reeks:
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: ISO normgebieden:
    Naast de veel gehanteerde ISO 9000-normen, zijn er ook
    andere normgebieden:
    F          1 - 999: o.a. metingen, sterkten materialen
    F 1000 - 1999: o.a. SI-eenheden, toleranties
    F 2000 - 2999: o.a. codeersystemen, plastic hardheid
    F 3000 - 3999: o.a. fotoformaten, roestvrij staal
    F 4000 - 4999: o.a. muntcodes
    F 5000 - 5999: o.a. gevoeligheid fotografische film
    F 6000 - 6999: o.a. geografische coördinaten
    F 7000 - 7999: o.a. vertaling Chinees -> Latijns alfabet
    F 8000 - 8999: o.a. karaktertekens
    F 9000 - 9999: o.a. kwaliteit, kwaliteitsmanagement
    F 10000 - 19999: o.a. muzieknummering, HTML
    F 20000 - 29999: o.a. voedselveiligheid, cosmetica
    F 30000 - 39999: o.a. IT-governance, risicobeheer.
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: milieuzorg:
    Certificering op milieuterrein kan voor een onderneming
    interessant zijn omdat milieuzorg:
    F meer continuïteit biedt door zorgvuldig gebruik van
        grondstoffen en energie;
    F vaak een positieve invloed op de kwaliteit van
        producten heeft;
    F een positieve invloed heeft op klanten en personeel;
    F financiële voordelen kan bieden (lagere productie-
        kosten, subsidies, minder milieuheffingen, e.d.).
   >>
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Certificering: milieuzorg:
    Voor milieuzorgsystemen gelden ISO-14000 richtlijnen,
    en ook bijv. EMAS (Eco Management and Audit System),
    een Europees milieukeurmerk.  Het voordeel van ISO is
    dat dit ook buiten Europa geldig is.
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Kwaliteitskeurmerken:
    Naast de hiervóór genoemde kwaliteitsnormen bestaan
    er tal van kwaliteitskeurmerken, waaronder:
    F KEMA-keur, inzake de veiligheid van elektrotechnische
        producten, en ook inzake de kwalificatie van mensen
        die in deze branche werkzaam zijn;
    F KIWA-keur, inzake veiligheid en goede werking van
        producten als waterleidingen, rioleringen,
        verwarmingsinstallaties, allerlei sanitair, enz.;
    >>
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Kwaliteitsnormen en keurmerken

  

M Kwaliteitskeurmerken :
    F GASKEUR , inzake de veiligheid van gastoestellen,
        zoals cv-ketels, boilers, luchtverwarmers, enz.
    F CE-markering  (Conformité Européenne  : ‘in overeen-
        stemming met Europese regelgeving’) is géén keur-
        merk , maar een wettelijk verplichte aanduiding voor
        producten zoals speelgoed, elektrische apparaten, e.d.

        Sommige Chinese fabrikanten hebben hun producten
        voorzien van namaak CE-markeringen; CE staat dan
        zgn. voor ‘Chinese Export’  (!)


