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Succes met leren
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we
dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.

Geld verdienen?
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk
briljant is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s

1. Kwaliteit en kwaliteitszorg in vogelvlucht
1.1 Evolutie in het denken over kwaliteit
Tot 1900
pre-industriële fase:
- Kleine schaal produceren
- Direct contact tussen fabrikant en opdrachtgever
- Eisen werden vooraf besproken
- Middeleeuwse gilden waarborgde de kwaliteit (vakmanschap)
1880 tot 1940
Industriële fase:
- Ambachtslieden specialiseerde zich
- Voor anonieme klanten produceren
- Doordat de klant het goed moest keuren kwamen de eerste eindinspecties
Doordat de klant het goed moest keuren kwamen de eerste eindinspecties, maar dit kosten veel
tijd, dus ging men over op steekproeven. Zo ontstond er een nieuw specialisme: de
kwaliteitscontroleur (1920).
Vanaf 1945 tot 1960
Het kwaliteitsgebied is verder ontwikkeld. Kwaliteitszorg werd gelijkgesteld met statistiek.
- Uitspraken over de kwaliteit werd gedaan door middel van steekproeven.
- Het proces werd overzichtelijker en daardoor beheersbaar gemaakt: procesbeheersing
Regelkring: proces beheersen en resultaten terugkoppelen.
bredere toepassing  Deming (hfd 3)
Geleidelijk groeit het besef dat kwaliteitszorg een functie is die van invloed is op het gehele
voortbrengingsproces. Het begrip Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) ontstaat.
Projectmodel dat nodig is voor kwaliteitsverbetering:
1. Plan: een plan moet worden opgesteld
2. Do: na goedkeuring van de directie, het plan uitvoeren
3. Check: voortgangscontrole.
4. Act: corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder te verbeteren.
Met als filosofie: opsporen van oorzaken, zodat herhaling voorkomen kan worden
1960 tot heden
Het hoofdkenmerk van deze periode is de dienstverlening. Organisaties gaan zich bezig houden
met een kwaliteitsbeleid, waarin is aangegeven hoe men de eisende kwaliteit wil gaan bereiken.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ISO-9000-serie.
Prestatiemaatstaven:
 Efficiency
 Kwaliteit
 Flexibiliteit (het nieuwste aspect)
Deze moeten samen met gelijktijdig en integraal worden toegepast.
Kwaliteitszorg: hoort een onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering. Het is een onvervreemdbare
verantwoordelijkheid van het management & de medewerkers.

1.2 Klantdenken in historisch perspectief
Eerst helft 20ste eeuw
Aanbodeconomie
 Producenten verkochten alle producten die ze produceerde
 Klanten hadden weinig te zeggen  producten waren schaars
Jaren 60
Concurrentie-economie ‘ Buyersmarkt’
 Welvaart name toe
 De klant werd koning  klantgericht
Jaren 70
Van push- naar pull-economie:
 Door wetgeving werd de consument beschermd  productkwaliteit werd opener
 Afnemers werden kritischer  het toenemen van welvaart
 Belangrijke elementen: leverbetrouwbaarheid en JIT (Just in time)
 Concurrentie nam toe in alle fronten: prijs/ kwaliteit/ distributie/ services en
differentiatie
Just in time: het leveren van goederen op de juiste plaats, in de juiste
hoeveelheid, op het juiste moment en tegen de juiste prijs.
Jaren 80 tot heden
Direct marketing, klant als individu
- Het kwaliteitsdenken kreeg vorm  denken aan de klanten
- Richten op behouden klanten is goedkoper
- De tijd van customer relationship en customer service is aangebroken.
In 1987 werd de ISO NORMEN ontwikkeld.
1.3 Het begrip kwaliteit
Het begrip kwaliteit 5 invalshoeken om het begrip te benaderen zijn:
1. Transcendente benadering
Bij de transcendente benadering wordt kwaliteit bekeken vanuit het ideaalbeeld. Het begrip
kwaliteit is hier een relatief en subjectief begrip. Het is niet meetbaar. Bijv: “wat is de beste auto”
2. Productbenadering
Binnen de productiebenadering wordt kwaliteit bepaald door de mate waarin een kenmerk of
eigenschap aanwezig is en deze kun je meten (zoals ingrediënten en levensduur).
Drie opvallende dingen:
1. De kwaliteit laat zich objectief vaststellen  kwaliteit is meetbaar
2. Een hogere kwaliteit betekent vaak hogere kosten
3. Het kwaliteitsverschil tussen producten is rationeler (doordacht)
Bijv: “confituur heeft meer fruit dan halvajam”
3. Gebruikersgerichte benadering
Bij een gebruikersgerichte benadering worden de eigenschappen vergeleken met de wensen van
de consument. De klant bepaalt de kwaliteitseisen en of het product hier aan voldoet.
 Bij sellersmarkt krijgt productkwaliteit meer aandacht dan bij buyersmarkt.
Dit is een maat geworden tussen de verwachting en ervaring. De kwaliteit is een instrument
geworden voor concurrentievoordeel.

4. Productiegerichte benadering
Bij productiegerichte benadering gaat het om productiebeheersing. Hier ligt de nadruk op het
productieproces en de hoeveelheid uitval tijdens de fabricage. De meetbaarheid in: goed/slecht.
SPC (statische procesbeheersing) helpt hierbij om inzicht te krijgen in het proces en deze
efficiënter te maken.
5. Waardebenadering
In de waardebenadering wordt kwaliteit beschouwd in relatie tot de prijs. Bij het begrip
kwaliteit gaat het om een product of dienst en om de waardering die een product of dienst krijgt
bij de gebruiker.
Kwaliteit word beoordelen op:
- Functie
- Uiterlijk
- Levertijd
- Levensduur
- Prijs
- Het aantal klachten
- Garantie
Producten met een gebruikersfunctie worden vaak beoordeeld op reliability (=
bedrijfszekerheid).
Reliability: de kans dat een product een bepaalde functie vervult gedurende een bepaalde tijd
onder bepaalde omstandigheden en gegeven een bepaalde betrouwbaarheid.
 Reliability is de kwaliteit tijdens gebruik en kwaliteit is voor gebruik.
1.4 Fasen in het kwaliteitsstreven van organisaties
Er kunnen drie fasen in het kwaliteitsstreven van organisaties worden onderscheiden:
1. Bewustwordingsfase
De bewustwordingsfase word er goedkoop en in grote hoeveelheden geproduceerd,
stafafdelingen zorgen voor het denkwerk en er wordt geproduceerd volgens standaardcondities
en kwaliteitsnormen.  organisatiegerichtheid
2. Interne fase
De interne fase kenmerkt zich door een sterke aandacht voor de organisatie van sterke
marktbenadering processen. Voor producten en afleveren goed product volgende punten
aandacht besteden (door strenge eisen consument):
- De totale goederenstroom: alle deelprocessen op elkaar afgestemd
- Procesbeheersing: totaal van verschillende beheersprocessen als 1 geheel maken
- Coördinatie: opzet en aanpak van technische aspecten
3. De integratiefase
De integratiefase kenmerkt zich door een sterke klantgerichtheid (customer service). Het
logistiek management wordt mede verantwoordelijk voor het JIT principe (Just in Time).
Kwaliteit wordt nu in elk proces betrokken, zowel vanuit de organisatie als vanuit de klant.
 Organisatiegerichte visie ligt het accent op het goedkoop produceren van de producten.
 klantgerichte visie staan de behoeften van de klant centraal.
Alle processen (inkoop, fabricage, ontwikkel, marketing) moeten erbij worden betrokken.
Mentaliteit: “Kwaliteit in de organisatie verbeteren”

Klantgerichtheid veronderstelt in eerste instantie kwaliteitsgerichtheid.  groei & winst

1.5 Aspecten van integrale kwaliteitszorg
Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg onderscheiden we vijf aspecten:
1. kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsbeheer is een bedrijfsfunctie die is afgeleid van het doel om producten en diensten te
ontwikkelen, te produceren, op de markt te brengen die afgestemd zijn op de afnemer, tegen
lage kosten. Kwaliteit is een organisatorisch probleem hierdoor. Kwaliteit van eindproduct zeker
stellen  beleidsmatige & organisatorische structuur.
2. kwaliteitsbeleid
Wanneer een bedrijf kwaliteitsbeheer wil implementeren, dan zal er een kwaliteitsbeleid
moeten worden ontwikkeld. Kwaliteitsbeleid is afgeleide van de ondernemingsstrategie
Het bepalen van wegen en middelen om doelen vasttestellen  kwaliteitsdoelstellingen.
3. kwaliteitssysteem
Organisatorische structuur waarmee kwaliteitszorg wordt gerealiseerd.
Een kwaliteitssysteem is de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures,
processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg (NEN
ISO 8402).
Kwaliteitssysteemkenmerken:

Kwaliteit is nooit af. Dit systeem zal steeds worden aangepast aan omstandigheden: van een
opbouwend, via een regulerend naar een bewakend systeem.

4. kwaliteitskosten
Kwaliteit heeft ook een prijs. Voordat het iets oplevert moet er worden geïnvesteerd. Door
middel van eenvoudige maatregelen is er geld te verdienen. Bijvoorbeeld door fouten te
voorkomen, waardoor duur herstel overbodig is.
5. kwaliteitsborging
Kwaliteitssystemen moeten voortdurend worden geëvalueerd. Het op peil houden en
verbeteren. Aantonen dat het aan de voorwaarde voldoet  kwaliteitsbording.
Hiervoor is een kwaliteitsplan: documenten met maatregelen (voorzieningen & procedures) met
betrekking tot de kwaliteit die van toepassing is op een bepaald product/ dienst/ contract/
project onderdeel van strategieën  flexibel. Deze strategieën worden uit de missie/ visie
afgeleid.
Kwaliteitsborging is het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in
voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan gestelde
kwaliteitseisen (NEN ISO 8402).
1.6 Toepassing van een kwaliteitssysteem
Een belangrijk aspect binnen het kwaliteitssysteem is de kwaliteitsborging, die voldoen moet
aan wat is gesteld in ISO 9001. De volgende onderdelen moeten hierin vastgesteld zijn:
1. Overleggen van het definitieve kwaliteitsplan
De leverancier moet binnen vier weken na ondertekening van een overeenkomst met de
opdrachtgever een kwaliteitsplan, om te beoordelen, aanleveren.
2. Van kracht verklaren van het ingediende kwaliteitsplan
Het kwaliteitsplan moet de schriftelijke instemming hebben van de opdrachtgever. Pas na deze
overeenstemming mag de leverancier beginnen met de uitvoering. Als de opdrachtgever niet
eens met het plan is, zal hij dit moeten melden.
3. Tijdsspanne met betrekking tot de aanpassing van het kwaliteitsplan
De leverancier moet zo spoedig mogelijk (binnen drie weken) maatregelen nemen om het
kwaliteitsplan te verbeteren, wanneer de kwaliteitsborging niet (meer) voldoet aan de eisen of
deze onvoldoende is nagekomen.
4. Aanbieden ter afname van goede producten/diensten
De leverancier moet er voor zorgen dat de zaken/ diensten keuring die worden aangeboden
voldoen aan de gestelde eisen. In geval van eindkeuring / beproeving zal de leverancier de
opdrachtgever, 2 weken ervoor, schriftelijk informeren.
1.7 Kernkwaliteiten en kernkwadranten
Medewerkers staat direct in contact met de klant en presenteren de organisatiekwaliteit van het
bedrijf. Hierbij is het belangrijk te weten wat de kernkwaliteit is.
Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Zij
doordringen de hele mens. Het zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken.
Het kernkwadrantenmodel heeft tegenover elkaar liggende kwadranten:
1. De kwaliteiten en valkuilen
Kernkwaliteiten kunnen doorschieten en worden een valkuil.
Bijv.: Een kernkwaliteit zelfverzekerdheid kan doorschieten tot de valkuil arrogant.

2. De allergieën en uitdagingen
De irritatie die bijv. arrogantie kan oproepen bij andere mensen heet allergie. De irritatie is een
kwaliteit dat doorgeschoten is. Dit is voor de gene weer vaak een uitdaging, belangrijk
ontwikkelpunt.
Door inzicht te krijgen in de kernkwaliteiten van medewerkers kunnen trainingen binnen een
bedrijf veel persoonlijker gestuurd worden.
 blz 32 figuur kernkwadranten

2. De plaats van IKZ in de organisatie
2.1 Van productiegericht naar marktgericht opereren
Na de 2de Wereldoorlog worden organisaties zich bewust om aandacht te besteden aan de
wensen van de klant, de vraag bepaalt het aanbod. Van productgericht naar verkoopgericht 
klantgericht.
Marketing speelt in op de behoefde van de consument, het marketingconcept.
Het marketingmanagement houd zich bezig met: wat de consument zal gaan kopen en waarom.
De instrumenten in de marketingmanagement prijs, het product, de promotie en de plaats.
4 C’s: cost, convenience, costumer solution, communicatie.
2.2 Moderne ondernemingsstrategieën
Door het marktgericht opereren staat de onderneming nooit stil. Binnen de organisatie wordt
een strategie opgesteld, hierin staat de richting die het bedrijf op wil.
Concurrentievoordeel: wanneer een organisatie iets aanbiedt wat de klanten kunnen waarderen en
wat de concurrentie niet kan aanbieden.
Strategie
Porter: gaat uit van de externe omgeving, wat maakt de organisatie uniek voor de klant en
waarin is de organisatie anders en beter dan anderen.
Strategische keuze: essentie “ wat doe je niet” leiden tot een eigen positie, die niet te vergelijken
valt met anderen.
Organisatiestrategie: een combinatie van buiten naar binnen kijken (omgevingsvariabelen) en
van binnen naar buiten kijken (eigen kerncompetenties in de waardeketen) waaruit een
strategische visie ontstaat.
Outside in (porter): hierbij zijn de omgevingsfactoren leidend.
Inside out-benadering: dienen kerncompetenties van de onderneming leidend te zijn.
Een strategische visie bestaat uit:
- het verwachte toekomstbeeld (trends)
- de ambitie van de onderneming
- de kerncompetenties die hiervoor nodig zijn voor het realiseren van de ambitie
- de manier waarop de kerncompetenties verder kunnen worden versterkt.
Kerncompetenties die zijn verboden met elkaar en de kwaliteit bepalen:
 Marktcompetenties: hebben te maken met specifieke marketingvaardigheden. Bijv:
relatiemanagement.
 Productiecompetenties: komen tot uiting in concepten zoals Just in Time-management
(JIT) en Total Quality Management (TQM).
 Technologiecompetenties: hebben te maken met de kennis die het bedrijf zelf in huis
heeft. Deze competenties raken het hert van de onderneming (zijn bij elke anders)



Organisatiecompetenties: hebben te maken met management- en organisatiesystemen.
Zoals: training.
De kerncompetenties geven een organisatie een uniek voordeel
Kerncompetenties/ concurrentievoordeel kun je ontdekken door middel van de SWOT-analyse.
Gebruik de sterke punten, verbeter de zwakke, grijp alle kansen (kan helpen bij een
strategiebepaling) en omzeil bedreigingen.
2.3 Primaire en secundaire processen
Bij het kijken naar de eigen onderneming onderscheiden we een 3 processen:
1. Primaire processen
Is verantwoordelijk voor het realiseren van het primair doel
- Voegen waarde toe aan de organisatie
- Waardeketen: een aaneenschakeling van activiteiten gericht op bepaald doel
- De output van de ene activiteit is de input voor de andere activiteit
- Primaire activiteiten: activiteiten waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent.
Deze voegen waarde toe.
2. Secundaire processen
Ondersteunen 1 of meer primaire activiteiten
Outsoursing: kost veroorzakende activiteiten, vaak logistiek, die worden uitbesteed.
Voegen geen directe waarde toe.
Dienstverlenende activiteiten die kosten veroorzaken
3. Overige processen
 Besturende processen: deze processen zijn activiteiten die verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van het beleid d.m.v. plannen/ controle/ evalueren / bijsturen
 De verbeterprocessen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van (delen van)
de organisatie.
 Financiële processen vallen onder de organisatorische infrastructuur. Ze zijn
ondersteunend voor de primaire processen maar ze zijn wel noodzakelijk voor de
organisatie.
Samenhang tussen verschillende deelprocessen:

2.4 Primaire processen en kwaliteit (kern- of operationele processen genoemd)
Primaire processen beschrijven de dienstverleningsproces of het productieproces, waarvoor de
klant wil betalen. De overige processen zijn eigenlijk verspillingen en moeten zoveel mogelijk
worden beperkt.
Er zijn 3 primaire processen: inkoop, productie, verkoop
Inkoopproces
De kwaliteit van het inkoopproces bepaalt de kwaliteit van het eindproduct (goede inkoop, goed
eindproduct). Het product is zo goed als de kwaliteit van het inkoopproces.
Inkoop levert toegevoegde waarde door:
1. Zorgen voor continuïteit van het bedrijfsproces
Centrale bedrijfsfunctie van inkoopafdeling: inkopen voor verschillende gebruikersgroepen.
Inkoop wordt vaak gezien als een dienstverlenende functie, vandaar dat er ook gesproken over
interne klanten, geheel volgens hun wensen. Er rust een beschikbaarheidstaak op: ongestoorde
continuïteit.
2. Maximale reductie van alle verwerkingsprocesgebonden kosten
Gemiddeld bestaat de verkoopwaarde voor 60% uit inkoopwaarde. De inkoop heeft veel invloed
op de reductie van de kosten. Er zijn hierbij 2 soorten kosten: materiaal gebonden prijsverlaging
kosten en kosten die te maken hebben met de leveringsbetrouwbaarheid aanvoer.
Onder het inkoopbeleid verstaan we het beleidsplan waarin de taakstellingen voor inkoop zijn
vastgesteld op het gebied van kwaliteitsverbetering en het af te sluiten prijsniveau.
3. Vermindering van de strategische kwetsbaarheid van de onderneming op de
inkoopmarkten.
Afhankelijk zijn van enkel leveranciers is niet goed voor strategisch belang. Het management
moet daarom steeds de inkopen spreiden over leveranciers, zonder dat de kwaliteit /
leveringsbetrouwbaarheid / prijs niet meer te beheersen zijn.
4. Het leveren van een bijdrage aan de technische vernieuwing van producten
Door het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van de processen komen producten tot
stand. Dit zie je terugkomen in bedrijven die delen van het product door de leverancier laten
maken. Zoals: motor gemaakt voor de auto.
5. vertegenwoordigen van de eigen onderneming naar de (inkoop) markt
De manier waarop het inkoopbeleid ingevuld wordt, heeft te maken met de manier waarop de
inkoopmarkt of verkoopmarkt naar de onderneming kijkt.
Vaak liggen producten fouten aan de voorgaande fases en worden vaak dus achteraf pas
opgemerkt. Na welke fase wordt gekeken of het product aan de kwaliteitseisen voldoend 
blijkt dit niet zo te zijn, worden producten aangepast of weggegooid  dit zorgt voor extra
kosten.
Kwaliteitbeleid en kwaliteitverbetering
Het kwaliteitsbeleid voor de inkoopafdeling omschrijven we als het bewaken van de kwaliteit
van alle ingekochte grondstoffen van derden. De nadruk ligt op lang termijn. Onder sourcing
worden de inkoopactiviteiten verstaan die gericht zijn op de aanvoer van de in te kopen
producten. Kwaliteitssyteem betreft de regelgeving, procedures en afspraken betrekking tot
kritische werkzaamheden. Veranderingsprocessen in de inkoopfunctie om kwaliteitsverbetering
tot stand te brengen verlopen langzaam en bewegen in een aantal richtingen.
Een aantal van deze processen zijn:

1. JIT
JIT: het doel concurrentievoordeel te behalen.
Het richten op efficiënte productie en betere producten met het doel concurrentievoordelen te
behalen. Finale doel is een betere kwaliteit van de organisatie en daardoor een betere
marktpositie.
2 belangrijke aspecten JIT- filosofie:
1. voorkomen van verspilling  geen overproductie  rechtstreeks leveren
2. Betere relatie met toeleveranciers  verbetering doorvoeren in de hele bedrijfsvoering.
Hierdoor verbeterd door:
- Vergroten van de flexibiliteit en de efficiency
- Leveren van een betere kwaliteit
- Verkorten van de levertijd van toeleverancier naar producent
- Verbeteren van de customer service van producent naar afnemer
 Blz 51 figuur 2.2 met als doel optimaliseren
2. Make or buy
Make or buy (zelf produceren of uitbesteden) ligt aan:
- flexibilisering en verlaging van kosten, via schaalvoordelen van toeleveranciers
- Verhoging van het rendement op het geïnvesteerde vermogen (met uitbesteden
wordt activa afgesloten)
- De toegang krijgen tot kennis van toeleveranciers
- Het aanwenden van de eigen bedrijfsmiddelen voor de activiteiten die de meeste
waarde toevoegen aan het eigen product (porter)
- het laten uitmunten van het bedrijf in zijn kernactiviteiten
Tegenwoordig steeds vaker uitbesteed
3. Co-makershiprelatie
Co-makershiprelatie: de afnemer gaat een lange-termijnrelatie aan met één of slechts enkele
leveranciers voor een bepaald product met gezamenlijke doelen. Streven: synergetische effect.
Doel: het effect van een samenwerking groter maken dan elk van de samenwerkende partijen
afzonderlijk zou kunnen bereiken.
Volgende criteria voor ontdekken van voordeel om samen te werken met een ander bedrijf:
- Leverbetrouwbaarheid: leverancier in staat JIT’s te garanderen.
- Kwaliteit en kwaliteitscontrole: standaardafspraken over kwaliteitscontrole
- Innovatie vermogen: initiatieven bestuderend op haalbaarheid
- Reductie van de integrale kosten: kosten zo laag mogelijk houden
Mogelijke doelen:
 betrouwbare afspraken
 Verplichtingen op tijd te leveren
 Snel wisselen van uitvoeringen en kortere insteltijden door betere procesbeheersing

co-makershiprelatie aangaan organisatiestructuur aanpassen:
 Van het management wordt een hoge mate van proces gerichtheid verwacht
 De coördinatie-eis wordt verhoogd
 Snelle en gerichte communicatie wordt steeds belangrijker
 Van beide organisaties wordt een hoge mate van flexibiliteit verwacht
 Inkoop wordt een integrale verantwoordelijkheid van meerde disciplines
JIT benadering: intensieve informatie uitwisseling/ 100% betrouwbaarheid/ standaardisatie en
modulaire productieopbouw/ 100% kwaliteit.
4. Sourcingbeleid

Een middel om betere resultaten te behalen in de verwering van producten
Sourcingbeleid: richten op continuïteit en zekerstelling van toelevering.
Voordelen:
- De grotere betrokkenheid van de zijde van de leverancier. Uitschakeling van de
concurrentiefactor kan leiden tot een betere en meer open gedachte-uitwisseling
met de uitbesteder over mogelijkheden tot kostenverlaging en kwaliteitsverbetering.
- Mogelijkheden tot het stroomlijnen van procedures en automatiseringssystemen.
- Aanzienlijk verkorting van doorlooptijden, zowel in de logistiek bij bestaande
producten als bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
- Betere onderlinge verstandhouding tussen verschillende geledingen van de
betrokken bedrijven.
Nadeel:
- verlies aan ‘scherpte’, doordat de leverancier zich verzekerd van bepaalde omzet kan
kostenverlaging, kwaliteitsverbetering ontstaan.
- Verlies contact leveranciersmarkt
Kwaliteit van productie
De produceerde producten moeten voldoen aan de voorafgestelde specificaties, dit heet
productkwaliteit. Productieafdeling is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het
product maar ook het proces.
 Nadeel: Doorlooptijd wordt verlengd door extra activiteit
 Voordeel: de kwaliteitsproblemen lopen niet verder in de productie mee lopen en
versterken
Lean and mean produceren zonder overbodige poespas, zo efficiënt en effectief mogelijk.
Overtollige, niet waardetoegevoegde activiteiten worden weggesneden. Dit heet value stream
mapping.
 Doel: de waardestroom binnen bedrijven zo groot mogelijk te maken.
Nadat de bronnen van verspilling via value stream mapping zijn opgespoord, worden ze
verwijderd uit het productieproces.
De volgende activiteiten zijn typerend voor een efficiënt bedrijfsproces:
 JIT-productie: er wordt alleen geproduceerd als er een daadwerkelijke bestelling is
geplaatst. Dit voorkomt overproductie en dus voorraden.
 Kanban: is een methode om JIT toe te passen in een productieketen zodat alle
halffabricaten JIT worden gemaakt. Componenten worden pas aangeleverd als hierom
gevraagd wordt, reduceert tussenvoorraden.
 Flow-productie: machines worden zoveel mogelijk op volgorde van de
productiebewerking geplaatst om zo een gelijkmatige stroom door de fabriek te
realiseren. Dit voegt waarde stroom toe en wachttijden af
 SMED (Single Minute Exchange of Dies): het reduceren van de omstel tijden van
machines om wachttijden te verkorten.
Lean manufactering: zo min mogelijk verspilling waarde toe te voegen aan producten (pas
geproduceerd als het besteld is)
Kwaliteit van verkoop
Op de verkoopmarkt komen de efficiënt en effectief functioneren processen inkoop en productie
tot uiting. Ook komt op de verkoopmarkt de 2 belangrijkste stromen op gang: goederenstroom
en geldstroom. Effectief en betrouwbaar beheersen  kwaliteit. Om dit te bereiken een goede
informatiestroom vanuit de verkoopmarkt  zorg voor de klant.

2.5 Kwaliteitsmeting … prestatie-indicatoren
Probleem binnen het totale bedrijfsproces de presentaties (kwaliteit) in getallen uitdrukken:
prestatie-indicatoren of kengetallen.
Prestatie-indicatoren: geeft kwaliteit aan de geleverde prestatie, sturing in het proces mogelijk.
Het meetbaar maken van presentaties en vervolgens streven naar verbetering. Dit maakt
besturing van het proces mogelijk.
Kengetal: geven de feitelijke situatie weer; zij zijn niet bedoel om de prestatie te sturen, maar om
het resultaat van handelen, de geleverde kwaliteit, weer te geven.
Het belang van presentatie-indicatoren
Presentatie-indicatoren zijn kwantatief van aard. De beschikbaar van deze informatie komt
besluitvormingsproces ten goede en maakt beter besluit mogelijk.
Kwaliteitsaspecten van informatie die bij besluitvormen belangrijk zijn:
- Volledigheid: alle aspecten van belang voor het doel
- Juistheid: nauwkeurigheid/ betrouwbaarheid
- Tijdigheid: juiste moment verstrekt
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Relatie primaire processen en financiële processen
Logistieke inspanningen zijn alle activiteiten die moeten leiden tot een verbetering van het
rendement. Bijv: verbeteren productieproces  verkorten doorlooptijd  levertijd klant
verkort  winstmarge verhoogt.

De resultaten van logistieke inspanningen zijn direct zichtbaar in:
1. Vermindering vermogensbehoefte:
Minder voorraad betekent minder behoefte aan vermogen. Ook neemt het kapitaalgebruik af
wanneer bijvoorbeeld het transport wordt uitbesteed. Complete levering heeft pas invloed op
het rendement. Net als inkoop bijdrage.
2. Hogere inkomsten:
Het gevolg van lage voorraden is een snellere doorstroom en daardoor vaak betere marges.
Hierdoor retour zenden en afprijzen beperken. Capaciteitsgebruik speelt grote rol.
3. Lagere uitgaven:
Een slechte customer service is een bron van veel additionele kosten. Ook de uitgaven en/of
kosten in de productie kunnen worden verlaagd door een optimale planning en een betere
bezettingsgraad of uitbesteding lagere lonen landen.

2.6 Kostenbeheersing primaire processen
In de klassieke theorie werd inkoop gezien als een kostenpost en een doorgeefluik. Momenteel
zien we inkoop als de grootste bron van inkomsten. Hoe beter inkoop→ minder kosten → betere
toegevoegde waarde.
Basis concept kostenbeheersing met TCO.
Total Cost of Ownership (TCO): de kosten tussen de verkoopprijs en de kosten die zijn
gemaakt om het product te maken kunnen hierdoor gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt.
Hierin zijn de kosten onderverdeeld in:
 Pretransactiekosten
 Transactiekosten
 Posttransactiekosten

3. Denkers over kwaliteitsmanagement
Basisconcepten van kwaliteitszorg in het verleden die nog steeds toegepast worden:
3.1 Kwaliteitsmanagement tot in de eerste helft van de twintigste eeuw
Adam Smith: volgens hem zijn besturingsproblemen van productieorganisaties terug te brengen
tot arbeidsverdeling, specialisatie en expertise.
Henri Ford gebruikte voor het eerst de lopende band.
Hierdoor hoefde de arbeider alleen de voor zijn taak fundamentele handelingen te
verrichten.
Klassieke kwaliteitsleer 3 belangrijke: Taylor/ Fayol / Weeber
 Taylorisme: was gebaseerd op massafabricage in een gemechaniseerde industrie. Het
productieproces was productiegericht, alle aandacht besteed aan de kwaliteit van het
productieproces. De theorie dat de productiviteit van de werknemers d.m.v. efficiency
van fabricageprocessen wordt verhoogt. De macht zit hierbij bovenaan.




Fayol was van mening dat besturingsproblemen worden opgelost door het aanbrengen
van een eenduidigheid in de beslissings- en verantwoordelijkheidsstructuren (bijv.
eenheid van leiding).
Weber: bureaucratie gaat uit van gezag en gehoorzaamheid als ordeningsprincipes. Dit
gezag kan rationeel, traditioneel en charismatisch zichtbaar worden. Volgens weber is de
rationeel of legale gezagstype met haar regels, procedures en schriftelijke verslaglegging,
de ideale constructie.

Het klassieke kwaliteitsmanagement is gebaseerd op tien grondslagen:
1. Een sterke functionele structuur
2. De technologie van het efficiënt leiden van veel mensen naar het enige doel:
productiviteit
3. Piramidevormige lijnorganisatie, een steile staffe organisatiestructuur.
4. Initiatieven worden niet genomen door mensen op de werkvloer maar door
stafafdelingen
5. Geen aandacht voor mensen, maar voor de productie.
6. Aangeboren afkeer van werken van de gemiddelde mens
7. Resultaat wordt uitsluiten in geld gemeten
8. Organisatie is productiegericht in plaats van marktgericht
9. Betrokkenheid van de persoon bij de organisatie is niet groot
10. Ideeën over productiekwaliteitsverbetering en integrale kwaliteit worden slechts met de
mond bedreven.
3.2 Ontwikkeling in de jaren vijftig en zestig
Theorie over kwaliteitszorg: Deming en Juran
Deming
Nadruk van Demings lezingen:
1. Het begrip kwaliteit
Kwaliteitszorg is niets meer dan gewoon je werk goed doen, omdat Deming een statisticus is
hecht hij groot belang aan het vastleggen van meetresultaten.
Gebruik statistische methoden bij: opsporen van fouten, verbetering kwaliteit en productiviteit,
het werk leidinggevende meten.
Bij kwaliteitsverbetering is van belang dat:
 Een werkklimaat te scheppen waarin de medewerkers van hun fouten kunnen leren. Het
vakmanschap en trots moet worden ontwikkeld en verbeterd worden.
 De organisatiestructuur zo simpel mogelijk houden. Zoveel mogelijk horizontaal in
product- en projectteams.
 Het inkoopbeleid gericht op dat de leveranciers zorgvuldig worden gekozen. Beperk de
ontvangstcontrole door afspraken met leverancier.
 Doelgericht streven naar verbetering van de productkwaliteit/ proceskwaliteit op korte
en lange termijn.
Er moet sprake zijn van structurele kwaliteitsverbetering. Door regelkring kunnen de resultaten
zichtbaar gemaakt worden: plan, do, check, act.

De Deming/cirkel
Doel: beheersen van organisatorische processen met resultaten zichtbaar maken.
De fasen moeten continu worden doorlopen om het kwaliteitsverbetering goed te beheersen.
Hierbij zijn 4 begrippen (om de organisatie te sturen):
Plan: het is belangrijk dat de werkzaamheden goed worden
voorbereid en vastgelegd in een plan van actie.
Do: de uitvoering van het plan en opleveren eindproduct
Check: tijdens de uitvoering toetsen en controleren. Een
vorm van procesregeling waarbij de output van het proces
wordt gemeten aan de getelde norm.
Afwijkingen = actie tot bijsturing
Act: Corrigerende werkzaamheden uitvoeren, die weer de
cyclus doorlopen.
De regelkring
Processen moeten worden bestuurd en beheerst (geplande en gewenste deelprocessen gemeten
en vergeleken) om kwaliteit te bereiken. Indien nodig wordt het bijgesteld  dit noemt men het
regelkring principe of stuurmechanisme van de organisatie.
De veertien punten voor het verbeteren van bedrijfsprocessen:
1. Ontwikkel een langetermijnbeleid
2. Pas het beleid ook echt toe: reageer op verstoringen.
3. Pas geen controle toe: zorg dat je een preventieprogramma hebt
4. Verlaat de inkoopstrategie die gebaseerd is op de laagste prijs.
5. Verbeter alle processen doorlopend
6. Zorg er voor dat mensen worden opgeleid → goed opleidingsprogramma
7. Vernieuw het leiderschap (richten op kwaliteit)
8. Neem de vrees weg: openheid over fouten & verbeteringen
9. Haal de barrières tussen de verschillende afdelingen weg, zorg dat ze contact hebben
10. Hang geen nietszeggende slagzinnen op
11. Hang geen doelstellingen en realisaties in cijfers op
12. Reken de werknemers af op kwaliteit niet kwantiteit
13. Zorg voor getrainde medewerkers om verbeterprocessen uit te voeren
14. Wees er zeker van dat iedereen werkt aan de verbetering, de directie voorop.
Hier wordt gebruik gemaakt van een beleidscyclus: eerst aandacht aan lange termijn beleid
(strategische deel). Daarna de structuur van de organisatie gewijzigd (tactische beleid) en als
laatst operationeel ingevuld.
Human Resource Management (HRM)
De methode van regelkringen heeft geen succes, medewerkers worden beschouwd als een
productiefactor die productiviteit moet leveren→ hierdoor krijg je niet gemotiveerde
medewerkers. Tegenwoordig beschouw de medewerker als de voornaamste oorzaak van
productiviteitstijgingen.
HRM: menselijk potentieel beheer, brede visie op het opleiden van medewerkers in een
organisatie. Elementen waar het aandacht aan moet besteden (vanuit IKZ):
 Permanent leren: nieuwe informatie te vergaren, dan ontwikkeld de organisatie.
 Onderlinge samenwerking: instellen van kwaliteitskringen bevorderd het.
 Ruimte geven om de mensen te laten doen wat ze graag willen



Werkelijk gemaakte kosten→
onvermijdelijk en bewust gemaakt



Versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming en het imago in
de markt.
Vertrouwen in het merk door middel van customer service, het concurrentiewapen van
de onderneming.

Juran
De nadruk ligt op het voldoen aan verwachtingen van de afnemer en de kosten die gemaakt
moeten worden om de verwachtingen na te komen. Deze inspanning heet: kwaliteitskosten.
Kosten zijn opgeofferde productiemiddelen.
3 hoofdgroepen kwaliteitskosten:
Preventiekosten: een uitgaven om de kans op
kwaliteitsafwijkingen te verkleinen. Door: ontwikkelen
systematiek productcontroles, technische processen,
bewaken van productcontroles en procesbeheersing en
onderzoek ter voorkoming van fouten.
Beoordelingskosten
- De ontvangst/ afname controle van ingekochte
goederen
- De controle van tussenproducten/
halffabricaten
- De eindcontrole en kwaliteitsbeoordeling van
werkelijke kosten.
Faalkosten: kosten voor als het product niet aan de kwaliteit voldoet. Bijv: extra bewerking,
reparatie, terughaalacties. Externe faalkosten: schadevergoeding, prijskortingen (deze zijn
gevolg van slechte kwaliteitsbeheersing).
De conclusie van Juran is dat kwaliteit geld kost en dat de optimale kwaliteit alleen te bereiken is
bij grotere investeringen (die onevenredig zijn).
Waarom kwaliteitskosten onderzoeken?
Doel: is verbetering van de productkwaliteit, waarbij tegelijkertijd de totale kwaliteitskosten en
daardoor ook de productiekosten zullen dalen.
Door het bovenwater brengen van alle kosten, worden de betrokkenen aan het denken gezet
over de vraag of de gemaakte kosten daadwerkelijk nodig zijn.
3.3 De jaren zeventig tot 2000
De belangrijkste kwaliteitszorgdeskundigen:
1. Crosby
Zero defects theorie: optimaal kwaliteitsniveau, nul fouten. Ideaal wat nooit helemaal te
realiseren is, maar wel naar moet worden gestreeft. De kwaliteit wordt gemeten door te
berekenen wat het kost als een organisatie niet voldoet aan de vereisen.
Crosby beschouwt de kwaliteitskosten als functie van de tijd.
Q = kwaliteit
Formule: Qk = f(T).
K = Kosten
F = Functie
Als er jaren aan kwaliteitsverbetering
wordt gewerkt, zullen de preventiekosten dalen, zonder
T = Tijd
stijging van beoordelings- en faalkosten  vermindering kosten.

Uitgangspunten Crosby:
- Al het werk moet worden opgevat als een proces. Iedere taak bestaat uit activiteiten die
zorgen voor resultaat  afgestemd op de wensen en eisen van de klant.
- Het kwaliteitsproces kent vier pijlers die als een wegwijzer gebruikt kunnen worden
voor het uitvoeren, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen.
Deze wegwijzer moet antwoord geven op de volgende vier vragen:
1. Wat is de definitie van kwaliteit? (het voldoen aan eisen)
2. Hoe kunnen we kwaliteit tot stand brengen? (controleren)
3. Welke norm gebruiken we voor onze prestaties? (zero defects)
4. Hoe kunnen we kwaliteit meten? (de prijs van het niet voldoen te berekenen zoals:
machinestilstand, retourzendingen)
AQL(acceptable quality level): het aanvaardbare kwaliteitsniveau met een x aantal
geaccepteerde fouten
De kosten moeten zo gerangschikt zijn dat de onderneming weet waar actie moet worden
ondernomen.
Zero defects-principe: het perfectioneren van product- en proceskwaliteit, zodat er geen fouten
meer voorkomen d.m.v. actieprogramma.
Zero stops: het zodanig pefectioneren van de kwaliteit van de primaire processen dat er geen
ongeplande stops meer plaats vinden. “het produceren van uitsluitend goede producten”
TMP (total productive maintenance): het vervolmaken van de procesbeheersing en het
perfectioneren van preventief onderhoud en planning.
De Quality Maturity Grid is een concept van Crosby met als doel zero defects uit te voeren.
Hierin zijn zes groeistadia van kwaliteitsbeleid gedefinieerd aan de hand van de volgende zes
aspecten:

Crosby maakte ook een actieprogramma voor de voorkoming van fouten. Dit actieprogramma
bestaat uit zeven fasen:
1. Voorbereiding: er word in het bedrijf een team gevormd van medewerkers uit
verschillende afdelingen, met als opdracht: informeren, plannen, verzamelen &
analyseren & publiceren en versterken van informatie over doel en opzet programma.
2. Introductie: medewerkers overtuigen van de noodzaak van veranderingen.
3. Stellen van een streefdoel: per afdeling wordt een streefdoel vastgesteld.

4. Vaststellen van mogelijke oorzaken van het optreden van fouten: de medewerkers
gestimuleerd om fouten schriftelijk te melden. Deze worden verzameld + bestudeerd.
5. Zichtbaar maken van de bereikte resultaten: de voorgestelde oplossingen worden
ingevoerd., waarna de bereikte verbeteringen zichtbaar worden gemaakt.
6. Geven van erkenning en waardering: om te motiveren.
7. Consolideren van de bereikte verbeteringen: goede systemen moeten gehandhaafd blijven.
Verbeteringen moeten worden vastgehouden.
2. Feigenbaum
Bij Feigenbaum is er aandacht voor de verbetering van de organisatiestructuur en de
werkprocedures. “De kwaliteitsafdeling is een toezichthoudend orgaan”.
De taak van deze afdeling is tweedeling:
- dwingende voorschriften te geven aan de andere functionele afdelingen
- toezichthouden op het functioneren van de kwaliteitszorg bij die andere afdelingen
Het kwaliteitssysteem is een samenhang van deelsystemen  door middel van regelkringen aan
elkaar geschakeld.
Kwaliteitskosten zijn de maat voor het functioneren binnen de deelsystemen. De doelstelling
moet worden geformuleerd in termen van rendement en minimale kosten.
De hoofdtaken van de kwaliteitsafdeling zijn het regelmatig controleren van:
 kwaliteitssysteem: medewerkers die werken leveren niet altijd de kwaliteit zoals dat
systeem van ze verlangt. Het is daarom noodzakelijk om dit te controle.
 Marketing review: de kwaliteitsmanager moet weten wat de afdeling marketing als
doelstelling heeft, omdat ze allebei willen weten wat de afnemer wil.  overleg
 Design review: een samenwerking tussen de ontwerpafdeling en de kwaliteitsafdeling,
want een slecht ontwerp geeft aanleiding tot hoge kosten.
 Productinspectie: de kwaliteitsafdeling is een adviesafdeling geworden die zich
bezighoudt met zaken over kwaliteit en daarover voorstellen doet aan de directie.
 Procesinspectie: hier is de taak van de afdeling kwaliteit het stellen van normen,
bindende factor tussen de afdeling productontwerp en de afdeling marketing.
3. Imai
Imai is gericht op kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement.
 Integrale kwaliteitszorg zal moeizaam na vele
jaren gerealiseerd worden
De drie basisprincipes van Kaizen zijn:
 Deming-cirkel: plan, do check, act.
 Voortdurende meting van alle deelprocessen
door middel van de regelkring met
terugkoppeling
 Kwaliteitsbeheersing en verbetering (Bijv.
door kwaliteitskringen)
Het doel: is een kwaliteitsverbetering van product,
methode van samenwerking en proces te bereiken.
Het principe van Kaizen is: verbeteren en innoveren
zonder ophouden waarbij iedereen betrokken wordt.
D.m.v.: innovatie/ productiviteitsverbetering.

Kwaliteitskringen: een kleine groep medewerkers (10 à 15) uit dezelfde afdeling die
kwaliteitsproblemen opspoort, analyseert en oplost.
Effecten van kwaliteitskringen:
 Verhogen kwaliteitsbewustzijn en kostenbewustzijn
 Geen organisatorisch wijzigingen noodzakelijk
 Gericht op dagelijkse werkpraktijk, lerend effect
 Intrinsiek motivatie beloning direct terug te vinden in het bedrijf zelf
 Verbeteren interne communicatie
 Minder conflicten
 vormen een instrument binnen het netwerk van informatie binnen de organisatie
Het grootste effect is dat van het vergroten van de efficiency en de effectiviteit.
4. Taguchi
Betrekking tot controle op de uitvoering van procesbeheersing en het opsporen van verborgen
kwaliteitskosten. Volgens Taguchi wordt kwaliteit bepaald door het proces en het ontwerp. De
kwaliteit moet worden ingebouwd tijden het ontwerpproces.
Twee aandachtspunten ontwerpprocessen die in veel industrieën tot nu toe werden ontwikkeld:
 De kosten van gebrek aan kwaliteit en te grote spreiding in product- of
proceseigenschappen zichtbaar maken door middel van de verliesfunctie
 De realisatie van een robuust ontwerp. Het product/ proces minimaal gevoelig maken
voor externe verstoringen.
Taguchi-filocofie bestaat uit 7 basiselementen:
1. Geen goede kwaliteit levert een verlies op voor de maatschappij als geheel
2. Voortdurende kwaliteitsverbeteringen en kostenreductie belangrijk
3. Voortdurend verbeteren betekend ook een vermindering in variatie van het proces
4. De kosten van verlies van kwaliteit zijn gelijk aan afwijking van een eigenschap ten
opzichten van zijn optimale waarde.
5. De uiteindelijke kwaliteit word bepaald in de ontwikkelings- en ontwerpstadia.
6. Producten of processen moet ongevoelig worden gemaakt voor niet-beheersbare
variaties: robuustheid
7. Proefopzetten ondersteunen het bereiken van procesrobuustheid en zijn nuttig voor
continue verbetering.
Robuustheid: mate waarin software ondanks gemaakte bedieningsfouten naar behoren
functioneert
3.4 Vanaf 2000: problemen opsporen, analyseren en voorstellen doen ter verbetering
Er komen niet echt nieuwe kwaliteitsdeskundigen bij. Er zijn wel een aantal nieuwe methoden
volgens de bestaande toepassingen.
 Lean en mean management
 Business Balanced Scorecard
 INK-model
Kwaliteit wordt gemaakt door medewerkers van hoog tot laag in de organisatiestructuur van de
organisatie. Systeemfouten moeten worden opgespoord en aangepakt d.m.v kwaliteitskringen.
Verbeterproces beginnen: diagnose (probleem opsporen), analyse en daarna verbeteren.

4. Technieken om processen te beheersen
4.1 Keuren of inspecteren van eindproducten
Vroeger was er een scheiding tussen denken en doen, met als gevolg de scheiding tussen
productie en inspectie. Door het invoeren van kwaliteitsdenken in de organisatiestructuur is er
een nieuwe afdeling ontstaan: die van de kwaliteitscontroleurs.
Kwaliteitscontroleurs zorgen voor het eindcontrole
over:
- Het uitsorteren van eventuele missers
- Op tijd leveren
Nadelen zijn aan een eindcontrole zijn:
- De controle is niet 100% betrouwbaar
- Afgekeurde producten worden gezien als afval
- Er kunnen discussies ontstaan (wel/niet
afgekeurd)
4.2 Steekproefsgewijze keuring
Een belangrijk factor voor het geleidelijk evalueren van de kwaliteitscontrole zijn behalve de
kosten ook de afnemers die ontevreden zijn. Steekproef bied hier uitkomst voor: controle vind
plaats tussen verschillende productiestappen.
Voordeel: al in een vroegtijdig stadium worden fouten opgespoord/ontdekt.
Nadelen: kost veel geld, doordat afgekeurde producten hersteld moeten worden en verder biedt
deze controle geen uitkomst waar het misgaat binnen het proces.
Een goede steekproef moet:
- Representatief zijn: onderzochte eigenschappen zo goed mogelijk aanwezig moeten zijn
- Voorwaarde van representativiteit voldoen: onderzoek geldig voor gehele massa
- Vooraf eisen geformuleerd: door keuringschema om op de juiste wijze te keuren.
Grenswaarde: aantal fouten in gehele partij = aantal fouten in de steekproef.
Er zijn twee risico’s te onderscheiden:
Producentenrisico: de kans dat een partij ten onrecht wordt afgekeurd
Consumentenrisico: de kans dat een partij ten onrechte wordt goedgekeurd

Er is altijd een risico bij het nemen van een beslissing op basis van een steekproef.

Steekproefkeuring: partij als geheel te beoordelen op grond van een steekproef uit die partij.
Doel: onderscheid te maken in partijen van goede, niet goede en twijfelachtige kwaliteit.
Mag niet als er absoluut geen foute producten mogen doorkomen: pacemaker.
Partij: een verzameling producten waarvan we mogen aannemen dat ze op dezelfde wijzen zijn
geproduceerd → gelijke kwaliteit hebben
AQL-principe (Acceptable Quality Level): er wordt afgesproken dat er fouten in de partij
mogen voorkomen.
Het Steekproefsystemen worden onderscheiden in:
Attributieve keuring: een product is goed of fout
Keuring op variabelen: producteigenschappen worden gemeten. Zodat je weet in welke
richting/ mate een product van een bepaalde eis afwijkt.
4.3 Procesbeheersing
Het accent ligt op het leveren van producten van de juiste kwaliteit tegen de juiste kosten en de
juiste prijs  streven naar procesbeheersing: het proces wordt steeds meer bewaakt en
geregeld, gericht op technische aspecten.
Ketenintegratie: samengaan van afzonderlijke deelsystemen tot een systeem van hogere orde
(integrale kwaliteitszorg).
4.4 Technieken om fouten in het systeem te ontdekken
Om te ontdekken waar fouten zitten in bestaande systemen werden door Deming de seven
tools uitgevonden. Het doel: zoeken naar oplossingen, het herstellen van fouten, het ontwikkelen
van normen en stellen van doelen.
Alle genoemde aspecten hebben één ding gemeen: procesbeheersing. Deze tools zijn:
- visgraatdiagram
- lijndiagram
- controlekaart
- histogram
- pareto-analyse
- stroomdiagram
- spreidingsdiagram

1. Visgraatdiagram
Gebruik: om oorzaken bij gegeven gevolg te identificeren en te structuren. Gebruik bij : 4/5/7.
Bij het visgraatdiagram willen we bepalen wat mogelijke oorzaken zijn van een bepaald
probleem.
WERKING
Bij de ruggengraat wordt het gevolg geschreven. Op de horizontale as: factoren die van invloed
kunnen zijn op het gevolg. Diagonale dwarsgraten: mogelijke oorzaken (deeloorzaken, suboorzaken, indirecte oorzaken)

Bij diagnose of uitvoeringsfase toegepast.
Oorzaken probleem kunnen vanuit vier invalshoeken komen(4M’s):
1. Mens
2. Methode: voorgeschreven handelingen en procedures
3. Machine:
4. Materiaal
Voordeel: dat het diagram het probleem en de oorzaken die hebben geleid tot dat probleem
direct zichtbaar maakt.
Het opstellen van een visgraatdiagram verloopt in vier fasen:
 Stel het probleem vast, deze komt bij gevolg te staan
 Oorzaak van uit de 4M’s verklaren, deze komen bij de mogelijk oorzaken
 Alle mogelijke oorzaken inventariseren, door middel van brainstormen
 Oorzaken geëvalueerd
Brainstormen: een creatieve mogelijkheid om de menselijke geest en kennis in te zetten bij het
vinden van mogelijkheden tot (kwaliteit)verbetering.
Het oorzaak-relatiediagram lijkt erg sterk op het visgraatdiagram. De diagram is bedoeld om
onderlinge betrekkingen binnen een complex probleem te verduidelijken.
Vijf stappen om de diagram op te stellen:
 Eerst wordt het onderwerp omschreven en omlijnd
 Dit onderwerp moet als gevolg worden beschouwd
 Bedenken hoe de beschreven situatie ontstaan is
 Oorzaken omschrijven
 Oorzaak- en gevolgfactoren verbinden
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2. Lijndiagram
Gebruik: weergeven van veranderingen in een serie metingen. Gebruik stap: 2/3/5/6/7.
WERKING
Het wordt getekend met behulp van een assenstelsel 2
onder elkaar staande lijnen die het platte vlak in 4 vlakken
verdeeld. Op de x-as van de lijndiagram wordt de
tijdseenheid gezet en op de y-as staat de veranderende
grootheid.
Enkelvoudig lijndiagram: bestaat uit slecht 1 verschijnsel,
ander wordt het samengesteld (als ontwikkeling)
genoemd.
3. Controlekaart
Gebruik: voor het monitoren van het proces (door het bekijken van variatie) in de tijd. Gebruik
bij stappen: 1/2/3/7.
Het is een lijndiagram voor procesgegevens waarin statistische bepaalde controlelijnen zijn
aangegeven. Per periode worden er gegevens verzameld over het proces. Afwijkingen kunnen
direct geconstateerd worden.
De abnormaliteit komt tot uitdrukking met behulp van 3 regelgrenzen die in de controle kaart
voorkomen:
 De bovenste lijn of Upper Control Limit (UCL)
 De lijn van het gemiddelde (CL)
 De onderste lijn of Lower Control Limit (LCL)
Regelgrenzen: waarbinnen uitkomst als normaal wordt beschouwd.
Als de lijn overschreden worden moet het systeem onderzocht worden, out of control- situatie: 1
of meer buiten regelgrenzen, 6 punten dalende of stijgende lijn, 10 achter elkaar boven CL.
Je hebt twee soorten controlekaarten:
 Discrete gegevens
- Kun je tellen
- Betrekking op attributieve proceseigenschappen
 Continue gegevens
- Zijn meetbaar
- Betrekking op variabele eigenschappen
Door te krappe regelgrenzen is er steeds loos alarm en door te ruime regelgrenzen kun je er te
laat achter komen dat de regelgrens niet goed is, daarom moet er een compromis tussen zijn
 Controlekaart zie boek blz. 120 t/m 123
4. Histogram
Gebruik: om de verdeling van metingen te laten zien. Gebruik stappen: 3/5/7.
WERKING
Frequenties steeds langs de verticale as afgezet en de
waarnemingsklassen langs de horizontale as.
Het verschil tussen een histogram en een staafdiagram: de
breedte van de staven in een histogram kan variëren, als de
klasse die deze staaf representeert dit ook doet.
Een frequentiepolygoon: een lijn in een histogram die het
midden van iedere staaf verbindt.

5. Pareto-analyse
Gebruik: om de belangrijkheid in een serie metingen te
laten zien. Gebruik stappen: 1/3/4/5/7/8.
De Pareto-analyse wordt gebruikt om de belangrijkheid
in een serie meningen te laten zien, hierdoor krijg je
inzicht in de belangrijkste oorzaken.
Deze analyse wordt ook de 80/20-regel of ABC-analyse
genoemd. Er is aangetoond dat 20% van de oorzaken
verantwoordelijk is voor 80% van de gevolgen.
WERKING
Op de horizontale as zijn de oorzaken afgezet in volgorde
van belangrijkheid. De grens tussen de oorzaken en het grote aantal minder belangrijke zijn
aangegeven door een zwarte lijn. Op de verticale as zijn de cumulatieve frequenties
weergegeven. Links de absolute en rechts de relatieve.
6. Stroomdiagram
Gebruik: om opeenvolgende stappen in een proces inzichtelijk te maken.
Gebruik stappen: 2/3/6/8.
Het stroomdiagram wordt gebruikt om opeenvolgende stappen in een proces inzichtelijk te
maken en is van belang om afwijkingen en verspillingen in het proces op te sporen
 blz. 128 stroomdiagram.
7. Spreidingsdiagram
Gebruik: om soort en graad van enig causaal verband tussen oorzaak en gevolg aan te geven.
Gebruik bij stappen: 3/4/6/7.
Dit diagram kan niet bewijzen dat de ene
variabele door de andere wordt veroorzaakt,
maar toont wel het verband aan tussen de twee
(correlatie bestaat tussen die twee).
Puntwolk →
WERKING
putnen in een assenstelsel geplaats. Ieder punt
stelt een combinatie voor van een gegeven op de
horizontale as (oorzaakverschijnsel) en 1 op de
verticale as (gevolgverschijnsel).
De puntenwolk loopt van linksonder naar
rechtsboven. Hoe hoger de oorzaak, hoe grote het
gevolg. Er bestaat een correlatie. De samenhang
kan het beste vastgesteld worden door de correlatiecoëfficiënt te berekenen. Deze heeft een
waarde tussen -1 (volkomen negatieve correlatie) en 1 (volkomen positieve correlatie).
4.5 Kwaliteitsbeheersing en kostenbeheersing
Het is goed om binnen een bedrijf te kijken naar kostenbeheersing, want de grootste punten
waarop een bedrijf kan concurreren zijn: op de kosten en de kwaliteit.
De invloed van de ontwerper op de kosten is groot, hij maakt een keuze uit de gebruikte
onderdelen maakt en hoe deze onderdelen belast worden. Zo bepaalt hij van een product de
failure rate: de snelheid en de mate waarin een product faalt.

De failure rate verloopt niet constant. In drie perioden te onderscheiden:
 Early failures: hierbij vertoont het product nog kinderziektes en wordt het nog
bijgeschaafd.
 Ontdaan van kinderziekten: verlost van kinderziektes, verlopen de defecten op een
constant niveau.
 Wear-out: hierin raken de producten verouderd en vertonen ze slijtage. Dit is de
aftakelingsfase.
Quality engineering (kwaliteitsbeheersing) besteedt veel aandacht aan het kunnen bepalen van
de nul-uurkwaliteit oftewel de faalkans van een product als het is gemonteerd.
De kwaliteit van een product wordt bepaald door een aantal abilities:
1. Availability: de kans dat een product zijn functie vervult wanneer het wordt gebruikt
2. Reliability: de bedrijfszekerheid van een product: de kans dat een product gedurende
een bepaalde tijd en onder gegeven omstandigheden zijn functie vervult.
3. Maintainability: de onderhoudbaarheid: de mate waarin het product goed, snel en
goedkoop kan worden onderhouden.
4. Serviceability: de repareerbaarheid: de mate waarin het product goed, snel, goedkoop
gerepareed kan worden
5. Field service: wanneer een product niet goed functioneert, moet dit snel worden
opgelost
6. Veiligheid: de mate waarin het product de gezondheid, have en het goed niet beschadigt
7. Levensduur: technische levensduur: het aantal keren dat een product gebruikt kan
worden tot het versleten is. Economische: het aantal keren tot het nog economisch
verantwoord is, voorkeur voor reparatie.
8. Uiterlijk appeal: aantrekkelijkheid van een product: vorm, geur, verpakking.
9. Benefits: nuttige aanvulling op de basisfuncties van een product.
10. Overeenstemming: de mate waarin het ontwerp en eigenschappen overneemkomen
met vastgestelde standaards.

5. Certificatie van kwaliteitssystemen
5.1 Wat is certificatie?
Een certificaat: een soort diploma, waarop staat dat een product aan bepaalde specificaties
voldoet of dat de manier waarop producent zijn vervaardigd aan de eisen voldoet.
Het verschil tussen een diploma en een certificaat :een diploma geldig is voor het leven en een
certificaat moet steeds opnieuw verdiend worden.
Certificatie en kwaliteitszorg is niet hetzelfde, een onderneming zonder certificatie kan dezelfde
kwaliteit leveren als een onderneming met certificatie. Niet het certificaat bepaalt de mate van
de kwaliteit van een organisatie, maar de afnemer.
Voor certificatie is een bepaald systeem ontstaan. De Raad voor Accreditatie geeft certificaten af
voor instellingen die certificaten willen afgeven. Na onderzoek krijgt een bedrijf een keurmerk.
Certificaatinstelling: is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die een verklaring kan
afgeven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de producten tijdens de looptijd aan
de eisen blijven voldoen.
Erkende om ISO 9000 te certificeren bijv: KEMA & KINA.

Voordelen van certificaten:
 Certificatie biedt afnemers een redelijke zekerheid dat zij kwaliteit krijgen geleverd
 Certificatie is een middel om de steeds groter wordende afstand tussen afnemer en
toeleverancier te overbruggen.
 Afnemers hoeven niet meer zelf gaan controleren bij de leveranciers
 Vertrouwen in het officiële certificaat
 Certificatie kan de rechtspositie van toeleveranciers en/of afnemers versterken in
gevallen van aansprakelijkheid
 Meer kansen op de Europese markt: makkelijk zonder grenzen zaken doen.
 Doorslaggevend verkoopargument
Er zijn drie soorten certificatieprogramma’s:
 First party-certificatie: een vorm van reclame. De leverancier zelf zegt dat hij zijn zaken
goed op order heeft. Bijv. slagzinnen (sense and simplicity).
 Second party-certificatie: de leveranciers wordt beoordeeld door de afnemer. Bijv. door
AQAP.
 Third party-certificatie: er wordt een certificaat geleverd door een instantie die hiervoor
gekeurd is.
5.2 Certificatie in de praktijk
Iedereen mag certificeren, maar zonder hier gecertificeerd te zijn is het wel ongeloofwaardig.
Wanneer een bedrijf gecertificeerd wil worden vraagt het een audit aan. De auditors
behoordelen door middel van een vragenlijst, hierbij wordt naar de complaince gekeken. Verder
wordt via enquêtes en procedures gekeken of het bedrijf hier ook daadwerkelijk aan voldoet. De
afwijkingen moeten worden opgelost binnen een bepaald termijn, deze worden in de audit
vastgesteld. Het eindrapport gaat naar beoordelingscommissies. Die een 3 jarig certificaat geeft.
Er wordt gecontroleerd op de afwijkingen en of die veranderd zijn. Na 3 jaar volgt een volledige
nieuw audit over het hele kwaliteitssysteem.
Complaince: is men instaat om kwaliteit te beheersen en te borgen met het huidige proces.
Er zijn vier soorten certificatie:
1. Product- en dienstencertificatie: productcertificatie is gebaseerd op een typekeuring. Word
verkregen door:
- Regelmatig marktmonster nemen
- Beoordeling periodieke controles
CE-merk (Conformité Européenne): het product voldoet aan de gestelde eisen voor veiligheid,
gezondheid, milieu en consumentenbescherming.
Producten zonder CE-merk buiten de EU mogen niet worden geïmporteerd
2. Certificatie van personen: dit certificaat geeft aan hoe vakbekwaam(deskundig) een bepaald
persoon is. Wel is dit een erg tijdsgebonden certificaat en daardoor is een periodieke
(regelmatige) herkeuring nodig.
3. Procescertificatie: sis gebaseerd op een regelmatige beoordeling van maatregelen en
middelen die zijn toegepast om het proces beheerst te doen verlopen.
4. Kwaliteitssysteemcertificatie: is gebaseerd op de beoordeling van inhoud en effect van de
essentiële regels en procedures die ervoor moeten zorgen dat het geleverde voldoet aan de
vooraf gestelde eisen.

1991 is de Regeling Productaansprakelijkheid in werking gegaan. Die wet houdt in dat
ondernemers verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade die voortkomt uit hun
producten zonder dat hun schuld bewezen hoeft te worden.
Invloed hiervan:
1. fabrikant/leverancier: belangrijkste invloed. Een certificaat kan bij een gebrekkig
product de aansprakelijkheid verlagen. Of hoger, want je moet hogere verwachtingen
bieden.
2. Certificatie-instelling: de invloed van certificatie op de aansprakelijkheid bestaat hier uit
de verantwoordelijkheid voor het wel of juist niet afgeven van een certificaat. Schade van
het vertrouwen.
3. Raad voor de Accreditatie: de invloed van certificatie op de aansprakelijkheid bestaat uit
het (ten onrechte) verlenen of weigeren of intrekken van een erkenning.
Een audit is een doorlichting onderzoek. De auditor controleert of het gehanteerde
kwaliteitssysteem wel aan de norm voldoet. Deze kun je verdelen in interne en externe audits:
 Interne audit
Periodiek, systematisch onderzoek: richt zich op de beoordeling van de activiteiten binnen
organisatie. Door de organisatie zelf uitgevoerd.
o Komen activiteiten (nog) overeen met vastgelegde regeling?
 Externe audit
Organisatie uitvoert bij toeleveranciers: deze moeten aan dezelfde eisen voldoen als zichzelf.
(ISO 9000 is ook een interne audit)
o Sluit de manier waarop jullie activiteiten uitvoeren aan op de wijze waarop wij
voor onze klanten activiteiten moeten uitvoeren?
Het doorlichtingsonderzoek voor het verkrijgen van een ISO-certificaat kent 4 stappen:
1. voorbereiding: richt op primaire voortbrengingproces
2. verzamelen informatie: d.m.v. vragenlijsten en enquêtes
3. analyseren en interpreteren: doel is het vastleggen van de tekortkomingen van huidig
proces
4. opstellen en bespreken van het rapport: leidt tot positieve aanpassingen.
5.3 ISO en kwaliteitszorg
De wensen van de klant over de kwaliteit van een product, worden vastgelegd in
bepaalde normen→ ISO- normen (International Organisation for Standardisation). Een ISO-norm
is gericht op prestatieverbetering van de organisatie, maar is alleen een richtlijn.
ISO 9000
ISO: internationale Organisatie voor Standaardisatie. De norm is bedoeld om internationale
eisen voor kwaliteitssystemen neer te zetten. Toepasbaar op dienstverleners/ fabrikanten.
ISO 9001:2000
De oude versie werd vervangen door ISO 9001:2000. De nieuwe versie wijkt iets af van de oude
versie met de 10 punten:
 De klant staat centraal
 Kwaliteitsmanagement moet een belangrijke rol spelen
 Klantgerichtheid moet verbeterd worden
 Leiderschap: Betrokkenheid van de medewerkers
 Procesbenadering
 Systeembenadering van managen
 Continue verbetering
 Besluitvorming op basis van feiten
 Win-winrelaties met leveranciers

Binnen de ISO-familie zijn vier normen te onderscheiden:
 ISO 9000:2000: deze norm beschrijft de basis van kwaliteitsmanagement.
 ISO 9001:2000: specificeert eisen voor een managementsysteem, waardoor de
klanttevredenheid verhogen.
 ISO 9004:2000: verbeterd de prestaties binnen het bedrijf en verhoogd de tevredenheid
van klanten.
 ISO 19011: geeft richtlijnen voor het uitvoeren van audits van kwaliteits- en
milieumanagementsystemen.
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 is de nieuw ISO-norm die is ingevoerd in 2008.
De belangrijkste wijzigingen zijn tekstueel en hebben als doel de norm verduidelijken. De
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 9001:2000:
 De organisatie is verantwoordelijk voor de beheersing van uitbestede processen
 Er is een verschil gemaakt welke elementen de procedure voor kwaliteitsregistratie
moet bevatten
 Bij training en bewustwording van personeel wordt meer naar behaalde competenties
gekeken
 Informatiesystemen worden nadrukkelijk genoemd als onderdeel van de infrastructuur
 Onder nazorgactiviteiten behoort nu ook recyclen en verwijderen
 Persoonsgegevens zijn onderdeel geworden van de eigendom van de klant
Voorbeelden van systemen die gecertificeerd kunnen worden
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
Dit voedselveiligheidssysteem, moet gebaseerd zijn op de HACCP-principes.
GMP (Good Manufacturing Practices)
Good Manufacturing Practice (GMP) is een productie gerelateerde kwaliteitszorgbenadering.
Deze wordt met name toegepast in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en
gezondheidsmiddelenindustrie. De nadruk ligt hier op hygiëne in de productiefase. De normen
stellen veelal concrete eisen aan bedrijfsinrichting en werkwijzen.
ISO 9000 / 22000
ISO 9000 is de internationale paraplu van standaarden voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
in industriële- en dienstverlenende organisaties. ISO 9000 is niet specifiek ontwikkeld voor de
voedingssector.
ISO 22000 daarentegen wèl (bestaat sinds september 2005): voor voedselveiligheidssystemen
op basis van HACCP. Deze norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid
gericht op alle schakels in de voedselketen.
ISO 22000 combineert 'the best of both worlds': concrete voedselveiligheidscondities, gebaseerd
op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en een
effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de
kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.
BRC (British Retail Consortium)
In het British Retail Consortium zijn de grote Britse supermarkten (o.a. Tesco, Safeway,
Somerfield, Sainsbury) verenigd  de BRC-Food standard. Het omvat naast een HACCP-plan ook
eisen aan management en informatievoorziening.

Global-GAP
GAP staat voor Good Agricultural Practice. Naast voedselveiligheid besteedt Global-GAP ook
aandacht aan dierenwelzijn, milieu, natuur en arbo-omstandigheden.
Global-Gap protocollen voor diverse agrarische sectoren; telers van groente en fruit,
consumptieaardappelen en bloemen.
5.4 Milieu en kwaliteitszorg
Vanuit de EU worden voor bedrijven milieunormen vastgesteld, hier moet aangehouden worden.
ISO 14001 is de bekendste milieunorm. Deze norm verduidelijkt de apart eisen voor een
milieumanagementsysteem en dan kan een organisatie met die gegevens een beleid en
doelstellingen maken.
Doel: het ondersteunen van de milieubescherming en preventie
van milieubelasting.
Voordeel: het is gemakkelijk te koppelen aan al bestaande ISOsystemen.
Milieukeurmerk
Een milieukeurmerk is een keurmerk voor
consumentenproducten dat aangeeft dat een product voldoet
aan de hoogste milieueisen en daardoor minder beschadigend is
voor het milieu. De stichting Milieukeur bepaalt de milieueisen.
Voordelen milieukeurmerk:
- Onderscheiden van de concurrenten
- Makkelijker betreden van distributiekanaal → afnemers eisen
- Beter verkoopresultaten → consumenten zijn milieubewust
- Samenleving wordt zichtbaar gemaakt dat milieu mee genomen wordt in de
besluitvorming
Merkteken: is een loge waarmee producten of verpakkingen worden voorzien zoals Recyclebaar.
5.5 Integratie zorgsystemen
Kwaliteitszorg is iets wat bedrijven uit vrije wil doen, ook omdat dit resultaten voor het bedrijf
oplevert, namelijk
Hogere klantentevredenheid
Meer winst
Hogere kwaliteit
Arbo- en milieuzorg levert niets op, bedrijven zien dit daarom als noodzakelijk kwaad.
KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu):
 Kwaliteitszorg richt zich op de relatie tussen de organisatie en klanten
 De arbozorg is van groot belang voor de medewerkers
 En de milieuzorg richt zich op het leefbaar houden van de omgeving
In een KAM-systeem worden de eisen en richtlijnen van de verschillende van toepassing
bestaande normen op deze drie gebieden gesplitst in algemene en specifieke normen.

KAM Maatschappelijk ondernemen/ Corporate Social responsibility
Kwaliteit
Arbo: arbeid
Milieu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): de manier waarop
bedrijven duurzaamheid invullen, met:
Economisch prestaties (profit/prosperity), met respect voor de sociale kant (people), binnen de
ecologisch randvoorwaarden (planet).
Duurzame ontwikkeling: voldoen aan de voorziening van deze generatie, zonder dat de latere
generatie hier last van krijgt.
Iso 26000 geeft de richtlijnen aan van MVO
Kernonderwerpen
 Behoorlijk bestuur: Regels waar iedere organisatie zich aan moet houden. Bijv.
Afspraken nakomen
 Mensenrechten: rechten en vrijheden waarover ieder mens beschikt.
- Due diligence: gepaste zorgvuldigheid
- Vermijden van medeplichtigheid
- Burgerrechten en politieke rechten
 Arbeidsomstandigheden (arbo): verplicht om werknemers in gezonde en veilige
omgeving te laten werken
 Milieu: het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluid die van invloed zijn op het
welzijn van plant, dier en mens.
- Vervuiling voorkomen
- Klimaatverandering beperken
- Gebruikmaken van hulpbronnen→ duurzaam
 Eerlijk zaken doen: eerlijk handelen
- Anti- corruptie
- Het promoten van MVO binnen het machtsveld
 Consumenten aangelegenheden: eerlijk tegen over de consumenten zijn, een goed
product leveren en services.
- Beschermen van de gezondheid en veiligheid van de consument
- Duurzaam consumptie
 Maatschappelijk betrokkenheid & ontwikkeling: relatie opbouwen met de gemeenschap.
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Gezondheid
- Maatschappelijk investeren

Keurmerken

Aquaculture Stewardship Council (ASC): gericht op duurzaam milieu en
sociale verantwoordelijkheid. Keurmerk voor vissen die gekweekt zijn met
respect voor het milieu en de lokale gemeenschap.

Beter leven: Keurmerk voor het welzijn van de dieren. Hoe meer sterren hoe
beter. Bij de derde ster is het product biologisch.

Green Key: voor duurzaamheid binnen bedrijven in de toerisme- en
recreatiebranche en in de markt voor vergader- en congreslocaties. Heeft 3
niveau’s: brons, zilver en goud.

ISO 14001: een norm die wereldwijd wordt toegepast om
milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.

Label Rouge: een Frans Keurmerk dat staat voor dierenwelzijn,
duurzaamheid, ketencontrole en smaakkwaliteit onder een noemer.

Marine Stewardship Council (MSC): een internationaal keurmerk voor
visproducten die voortkomen uit duurzame visserij. Geeft zo min mogelijk
schade aan het leven in de zee.

Milieukeur: productie waarbij weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest
wordt gebruikt. Aandacht voor arbeidsomstandigheden, natuurbeheer en
voedselveiligheid. Keurmerk voor bijvoorbeeld: fruit, eieren, varkensvlees,
aardappelen, uien, graan en groente.

MPS-Fruit&Vegetables: een certificaat dat eisen stelt op het gebied van duurzaamheid,
betrouwbaarheid, hygiëne en transparantie in de groente- en fruitsector.

MVO Prestatielader: een meetinstrument om duurzame ontwikkeling aan te tonen. Hierbij zijn
er 5 niveaus.

Rainforest Alliance: een keurmerk voor eerlijke handel en milieu voor producten
uit gebieden waar regenwoud groeit. Bijvoorbeeld: Bananen, tropische vruchten,
cacao, koffie en thee.

Scharrelvlees: Dierenwelzijn. Regels om de certificering scharrelvlees en het bijbehorende
keurmerk te verkrijgen.
Stichting Super Supermarkt Keurmerk: Keurmerk voor zelfstandige ondernemers die
maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokaal betrokken zijn en duurzaam ondernemen.
BSCI: Bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden

UTZ Certified: Internationaal keurmerk die de onafhankelijk positie van de boeren
versterkt en zorgt voor mens en natuur. Bijvoorbeeld: Duurzame koffie, thee en
cacao.

Weidezuivel: Keurmerk dat aangeeft dat de melk afkomstig is van koeien die in de
wei hebben gelopen.

Certificatieschema Contractcatering: Keurmerk voor zelfbereide biologische producten.
CPE Scharreleieren: Keurmerk voor het dierenwelzijn voor eieren.

CPE Vrije Uitloop Eieren: keurmerk voor eieren van kippen die meer ruimte
hebben gehad om rond te lopen dan voor het keurmerk Scharreleieren nodig

Demeter: Biologisch dynamisch keurmerk voor producten die zijn geteeld
zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

regels,
goede

Europees biologisch keurmerk: keurmerk voor biologische landbouw,
gericht op behouden van milieu, natuur en landschap en het welzijn van
dieren.
Fair Produce: Fair trade geproduceerd: er worden betaald volgens de
beschikken over goede huisvesting en aanspraak kunnen maken op
arbeidsomstandigheden.

Fairtrade (Max havelaar): Een internationaal keurmerk biedt boeren en
arbeiders in ontwikkelingslanden betere handelsvoorwaarden en
daardoor meer inkomenszekerheid.

