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Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit

DE CAPABILITEIT VAN HET
KWALITEITSSYSTEEM
Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties in kwaliteitssystemen die bĳ hun businessmodel passen. Daarbĳ rĳst de vraag: wat is de toegevoegde waarde van mĳn kwaliteitssysteem? Deze tweedelige
miniserie tracht hierop antwoord te geven. In het eerste deel kwam de bĳdrage van het kwaliteitssysteem voor de
organisatie ter sprake. Nadat de eigenschappen van de effectiviteit en de efficiency van het kwaliteitssysteem zĳn
vastgelegd, gaan we het systeem nu beoordelen. Wat is het potentiële vermogen (de capabiliteit) van het kwaliteitssysteem om toegevoegde waarde te creëren?
Door Konstantin Petkovski, adviseur kwaliteit

Nadat de eigenschappen van de effectiviteit en de efficiency van het kwaliteitssysteem zijn vastgelegd, kan het overgegaan
worden tot het beoordelen van het kwaliteitssysteem in relatie tot deze eigenschappen. Het eindresultaat van de beoordeling
geeft het potentiele vermogen (capabiliteit)
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Figuur 1: Uitkomsten capabiliteit van het kwaliteitssysteem
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Verder is besloten de benodigde verbeteringen aan het kwaliteitssysteem stapsgewijs
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scultuur’ en ‘voorkomen van fouten’.
Welke acties passend zijn voor een organisatie kan uiteraard van organisatie tot organisatie verschillen. Hierbij veronderstel-

GAP (1.2)

Effectiviteit
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Het doel is om binnen twee jaar van score
2 naar score 4 te gaan. Om dit doel te bereiken wordt een project opgestart waarbij
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strategische en operationele kwaliteitsdoelstellingen (met focus op de top 3 risico’s)
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worden, werken de verbeteringen aan het
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Het doel is om binnen twee jaar van score

kwaliteitssysteem door op alle business

doorgevoerd worden. Hieraan wordt een

2 naar score 5 te gaan. Hiertoe gaat men

risico’s. Door de genomen acties is de ca-

sturingsmechanisme van logisch opge-

aan de slag met specifieke opleiding- en

pabiliteit van het kwaliteitssysteem op een

bouwde KPI’s (top down) gekoppeld.

trainingprogramma’s, toegespitst op de top hoger niveau komen te liggen en daarmee
3 risicofactoren.

dus in staat om meer toegevoegde waarde

Kwaliteitscultuur

Bij een succesvolle implementatie van de

te leveren (figuur 13). Q

Ook hier is het doel om binnen twee jaar

verbeteracties ontstaat een nieuwe situatie

van score 2 naar score 4 te gaan. Hiertoe

zoals weergegeven in figuur 11 en figuur 12.

start men een breed kwaliteitsbewustzijn-

Wilt u na het lezen van deze miniserie rea-

programma met een specifieke focus op

OP EEN HOGER NIVEAU

geren of heeft u een vraag? Mail dan naar

de top 3 risicofactoren.

Zoals uit figuur 11 en 12 afgelezen kan

de auteur: konstantin.petkovski@home.nl.

HANDEN EN VOETEN
GEVEN AAN MVO?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hot.
U begrijpt het belang, maar mist handvatten om MVO in
te voeren in uw organisatie?

Schrijf u ook in voor
de gratis Kwaliteit in
Bedrijf nieuwsbrief

PLATFORM VOOR MVO EN KWALITEITSMANAGEMENT

Kwaliteit in Bedrijf informeert u over alle ontwikkelingen rond
MVO en kwaliteitsmanagement. Met interviews, reportages van
organisaties, die MVO succesvol hebben ingevoerd, en stappenplannen om zelf mee aan de slag te gaan. Daarnaast ontvangt u
via Kwaliteit in Bedrijf ook kortingen op evenementen en cursussen
waarmee u nog gerichter over MVO wordt geïnformeerd.
Voor slechts enkele (aftrekbare) dubbeltjes per dag bent u het hele
jaar van alle relevante vakinformatie verzekerd. Daar kunt u toch
niet zelf voor gaan zoeken?

KIJK OP WWW.KWALITEIT-IN-BEDRIJF.NL/ABONNEREN
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