
DE GOUDEN DRIEHOEK VAN 
CONFORMANCE, COMPLIANCE 
EN PERFORMANCE
Wie een product of dienst aan de man wil brengen, weet dat het product van waarde moet zijn voor degene die daar gebruik van 
wil maken. Maar het creëren van waarde is geen eenvoudige opgave, al is het maar door het simpele feit dat degene die waarde 
creëert iets terug wil zien zodat hij in staat zal blijven om waarde te creëren.

Door Konstantin Petkovski

Waarde wordt gecreëerd met kwaliteit

Het creëren van waarde is geen eenrich

tingsverkeer: er zijn dus minstens twee 

partijen bij betrokken. Eén die waarde 

creëert en de andere die in ruil voor deze 

waarde bereid is geld als tegenprestatie te 

leveren. Maar waarvoor betaalt iemand geld 

voor een product? Wat is van waarde bij een 

product? Dat zijn de eigenschappen (kwa

liteiten) van het product. Dit betekent dat 

waarde wordt gecreëerd met kwaliteit.

In de essentie is het creëren van waarde 

met kwaliteit een samenspel van drie 

krachtenvelden: het product, de regelgeving 

en het vermogen om met het (beoogde) 

product binnen de zakelijke context waarde 

te creëren. Deze krachtenvelden zijn sym

bolisch in een driehoek (zie figuur 1) weer

gegeven. 

PRODUCT (CONFORMANCE)
Het eerste krachtenveld betreft de pro

ducteigenschappen die de maker voor 

ogen heeft en die wij hier met de term 

‘conformance’ aanduiden. Het gaat over 

eigenschappen die de behoeftes van de 

klant dienen te bevredigen. Het krachten

veld ‘conformance’ wordt vaak aangeduid 

met de term ‘the voice of the customer’. Dit 

krachtenveld staat bovenaan in de driehoek 

van figuur 1 omdat deze bepalend is voor 

de andere twee krachtenvelden: ‘compli

ance’ en ‘performance’. Het krachtenveld 

‘product’ is simpelweg bepalend (of leidend) 

omdat de eigenschappen van het product 

bepalend zijn voor de regels waar men zich 

aan moet houden bij het verwaardigen van 

het product en het benodigde vermogen om 

waarde te creëren en niet andersom. Als we 

het bijvoorbeeld over het product tuinslang 

hebben, kunnen we vaststellen dat heel wat 

andere regels voor verwaardiging gelden in 

vergelijking met het product medicijn. Het 

maken van een medicijn vereist namelijk 

het voldoen aan een specifieke reeks van 

eisen ter beheersing van het verwaardi

gingsproces dat veel anders (strikter) is 

vergeleken met de eisen die gesteld wor

den aan verwaardiging van een tuinslang. 

Het type product is ook bepalend (leidend) 

als het gaat over het benodigde vermogen 

(kwaliteitsvakmanschap) dat nodig is om 

het betreffende product aan de man te 

brengen. Figuur 1.
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fieke eigenschappen die het desbetreffende 

product (voor de beoogde markt) dient te 

bezitten.

KWALITEITSVAKMANSCHAP 
 (PERFORMANCE)
Het derde krachtenveld is het ‘kwaliteits

vakmanschap’ (die we hier met de term 

‘the voice of your company’ aanduiden). 

Dit staat voor het vermogen van een orga

nisatie om waarde voor haarzelf en haar 

belanghebbenden met kwaliteit te creëren. 

Dit is het krachtenveld waarmee het cre

eren van waarde met kwaliteit haar vorm 

krijgt. 

De term ‘vakmanschap’ dient hier in een 

bredere context te worden gezien. Onder 

kwaliteitsvakmanschap wordt hier in eerste 

instantie de grondhouding van een organi

satie ten opzichte van (creëren van waarde 

met) kwaliteit verstaan. Deze grondhouding 

ontstaat vanuit het besef van het belang 

van (creëren van waarde met) kwaliteit voor 

de organisatie en de eigen verantwoorde

lijkheid die eenieder daarin heeft. Het is de 

basis voor de vorming van de organisatie

brede kwaliteitscultuur en bepaalt of een 

organisatie kwaliteit als ballast ervaart of 

juist als een zakelijk argument omarmt om 

hiermee waarde te creëren.

binatie. Zo kan bijvoorbeeld één en hetzelfde 

product door de Europese markt als ‘con

sumer product’ worden gezien, maar door 

de Amerikaanse markt als een medisch 

apparaat. Voor de maker kan dit een groot 

verschil maken, omdat hij aan veel strengere 

regels moet voldoen wil hij zijn product op 

de Amerikaanse markt (blijven) verkopen. 

Immers, de geldende regulatieven voor me

dische apparaten stellen strikte eisen aan de 

interne processen, systemen, medewerkers, 

enzovoort. De ‘maker’ van het product die op 

de Amerikaanse markt wil (blijven) verkopen 

dient zich dus af te gaan vragen over welke 

eigenschappen zijn processen, mensen en 

het kwaliteitssysteem als geheel moeten be

schikken om aan de geldende regulatieven 

te kunnen voldoen. 

Ten slotte kan de regelgeving voor één en 

hetzelfde product ook per land verschillen, 

waarbij de ‘maker’ zich dient af te vragen 

aan welke specifieke regulerende eisen voor 

een specifiek land het product moet voldoen. 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor tuinslan

gen, medicijnen of producenten van medi

sche apparaten, maar ook voor een bakker, 

een ziekenhuis, een passagiersvervoerder, 

enzovoort. Maar dan in een specifieke con

text, die primair afhankelijk is van de speci

REGELGEVING (COMPLIANCE)
Het tweede krachtenveld is ‘regelgeving’. 

Dit staat voor de wetten, regels en richt

lijnen waaraan een organisatie in haar 

branche zich dient te houden. Een pas

sende beschrijving voor dit krachtenveld is 

‘the voice of the law/regulations’. Het gaat 

hier over de vraag die iedere organisatie 

dient te beantwoorden, namelijk: welke 

regulatieven c.q. wettelijke eisen (die wij 

hier kort als regels aanduiden) gelden voor 

mijn product? 

Zoals we hebben kunnen zien, kunnen 

– afhankelijk van het type product – de 

regels waar de maker zich aan moet hou

den sterk uit elkaar liggen. Bij het creëren 

van waarde met kwaliteit dient met deze 

regels goed rekening gehouden te worden. 

Immers, het niet voldoen aan deze regels 

kan leiden tot het maken van gebrekkige 

en soms schadelijke producten, die alles 

behalve waarde met zich meebrengen. An

derzijds, het niet voldoen aan de geldende 

regulatieven kan leiden tot grote financiële 

verliezen voor de ‘maker’ als ook voor de 

maatschappij als geheel. 

Het is niet alleen het type product dat 

het regelgevende kader voor de ‘maker’ 

bepaalt, maar ook de product/markt com
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Het tweede element van het kwaliteitsvak

manschap heeft betrekking op de speci

fieke, aan de kwaliteit gerelateerde, com

petenties bestaande uit specifieke kennis, 

vaardigheden en persoonlijke affiniteit ten 

opzichte van kwaliteit als discipline. Enkele 

voorbeelden van specifiek aan kwaliteit ge

relateerde competenties zijn: 

• het vermogen om de zakelijke risico’s 

die aan de kwaliteit kleven te identi

ficeren;

• het vermogen om processen in kaart 

te brengen, deze te analyseren en te 

 beheersen;

• het vermogen om statistische analyse 

technieken succesvol toe te passen;

• het vermogen om zwakke plekken 

in producten/processen/systemen te 

 identificeren en te verbeteren;

• het vermogen om grondoorzaakanalyses 

uit te voeren;

• het vermogen om het geheel te overzien 

(systematisch denken en werken);

• het vermogen om accuraat te wer

ken (aandacht aan belangrijke details 

 besteden);

• het vermogen om objectief en kritisch te 

observeren;

• het vermogen om problemen op te 

 lossen;

• het vermogen om doeltreffend samen te 

werken aan een gezamenlijk doel; en

• het vermogen om specifieke kwaliteits

kennis en vaardigheden over te dragen, 

enzovoort.

DE UPDCA-CYCLUS
Het drijvende mechanisme dat de krach

tenvelden product, regelgeving en kwa

liteitsvakmanschap in beweging en in 

elkaars verbinding brengt is de UPDCA

cyclus: Understand, Plan, Do, Check en 

Act. UPDCA is een gemodificeerde PDCA

cyclus die begint met de fase ‘Understand’ 

oftewel ‘Begrijpen’. De modificatie schuilt 

in het eerste element ‘Understand’, dat 

aan de PDCAcyclus is toegevoegd, sim

pelweg omdat je voordat je iets plant, eerst 

relevante zaken moet weten en begrijpen. 

Je kunt bijvoorbeeld wel beginnen met het 

plannen van het bouwen van een huis mid

den in het Leudalnatuurgebied, maar dan 

moet je wel voor alles te weten komen of 

dat überhaupt mag. 

Het goed begrijpen van de zakelijke con

text waarin een organisatie opereert is de 

eerste onontbeerlijke stap om het juiste 

plan te definiëren en deze vervolgens in 

werking te stellen. Reflecterend op de hui

dige bedrijfsvoering kunnen we ook stellen 

dat het pure noodzaak is om eerst de con

text waarin je opereert (of wilt opereren) 

goed te begrijpen voordat je met plannen 

aan de slag gaat. Deze cruciale fase dient 

inzicht over de drie krachtenvelden te ver

schaffen en kan samengevat worden als:

• begrijp je klanten en hun verwachtin

gen;

• begrijp de regulatieven in de markt(en) 

waarin je opereert; en

• begrijp je eigen bedrijfsvoering in 

 relatie tot je klanten en de toepasbare 

regel geving.

Het creëren van waarde met kwaliteit is 

niet iemands privilege, maar een econo

misch en maatschappelijk gegeven dat 

betrekking heeft op klanten, leveranciers, 

aandelenhouders, het eigen personeel en 

op de maatschappij als geheel. Zoals we 

gezien hebben is het creëren van waarde 

met kwaliteit een samenspel van drie 

krachtenvelden, maar hoe kunnen we deze 

waarde uitdrukken? Als we de waarde be

schouwen als eindresultaat van het werk 

zouden we kunnen stellen dat: 

Werk = materiaal + middelen + kwaliteit.

Elk product of dienst bestaat uit een mate-

riaal component, een middelen component 

(onder middelen worden hier niet alleen 

hulpmiddelen verstaan, maar alle middelen, 

zoals gebouwen, transportmiddelen, ICT

systemen, expertise en dergelijke die nodig 

zijn om een product te verwaardigen) en 

het geheel van eigenschappen. Als het gaat 

over het creëren van waarde met kwaliteit, 

komt het vooral neer op het verschil in ei

genschappen oftewel kwaliteitsverschillen 

tussen aangeboden producten. 

Laten we als voorbeeld twee bakkers nemen 

die hetzelfde materiaal en middelen ge

bruiken en binnen acht uur hetzelfde aantal 

broden bakken. Laten we verder veronder

stellen dat de eerste bakker een verkeerde 

baktemperatuur heeft ingesteld waardoor 

‘zijn’ broden verbrand waren. Omdat ver

brand brood niet geschikt is voor consumptie 

zal de (economische) waarde hiervan lager 

of nihil zijn. Ondanks dezelfde inzet van ma

teriaal, middelen en productiviteit, zorgt de 

factor kwaliteit dus voor verschil in (econo

mische) waarde van het brood van deze twee 

bakkers. 

Vanuit het voorbeeld is het duidelijk dat de 

(economische) waarde van het werk dat de 

tweede bakker verricht heeft hoger ligt, maar 

het bereiken van de gewenste waarde heeft 

hem niets extra gekost. Hij heeft gewoon juist 

gehandeld en het doen van de juiste dingen 

is gratis; het kost niets extra. In die zin is 

kwaliteit dus gratis. Het creëren van waarde 

met kwaliteit hoeft dus niets extra te kosten. 

Dit betekent natuurlijk niet dat (het creëren 

van waarde met) kwaliteit uit de lucht komt 

vallen. Het creëren van waarde met kwaliteit 

vereist wel dat de krachtenvelden product, re-

gelgeving en  kwaliteitsvakmanschap in balans 

zijn en blijven. Dit komt niet vanzelf, maar is 

het resultaat van doelbewust en doeltreffend 

handelen.

WIN-VERLIES BALANS
Het spreekt voor zich dat wat voor de bak

kers uit ons voorbeeld geldt, ook geldt voor 

medische apparaten, chirurgische ingrepen, 

auto’s, babyvoeding, enzovoort. Zo kan bij

voorbeeld de (economische) waarde van een 

medisch apparaat met gebrekkige kwaliteit 

een stuk lager uitpakken wanneer extra kos

ten gemaakt moeten worden om de gebreken 

aan het apparaat te verhelpen. 

Gebrekkige kwaliteit kan in sommige situ

aties zelfs negatief uitpakken, bijvoorbeeld 

wanneer besmette babyvoeding in de schap

pen van de supermarkt belandt. Immers, de 

kosten om deze producten uit de schappen te 

halen kunnen vele malen hoger liggen dan de 

waarde daarvan. Het effect van kwaliteit voor 

de (economische) waarde van producten of 

diensten is niet alleen van belang voor de ge

bruikers of de maatschappij als geheel, maar 

ook voor het bestaansrecht van degene die 

producten of diensten op de markt brengt. Is 

er sprake van gebrekkige kwaliteit dan zijn 

er alleen maar verliezers. Goede kwaliteit 

daartegenover resulteert in een winsituatie 

voor iedereen. Q

(Meer weten over UPDCA? Lees het 

artikel: Een nieuw startpunt voor de 

PDCA-cyclus? in de februari-uitgave van 

Kwaliteit in Bedrijf).
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