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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Waar staat het NNK eigenlijk voor?
Ahaus: “Het Nederlands Netwerk voor 
Kwaliteitsmanagement NNK is in juli 
2001 ontstaan uit de fusie tussen de  
Vereniging Kwaliteitskunde Nederland 
(VKN) en de Nederlandse Vereniging 
Kwaliteitsverbetering (NVK). Sinds 2007 
ben ik voorzitter. We willen een platform 
zijn voor kwaliteitsfunctionarissen om 
kennis uit te wisselen.”

Hoeveel leden kent het NNK?
Ahaus: “Een kleine 300, zowel bedrijven 

als personen. Hun achtergrond is divers. 
Enkele grotere clusters zijn HBO en Food. 
De laatste zit Cees Beek vanuit het 
be stuur voor. Binnenkort fuseren we met 
de NVKZ dat met haar 250 leden in de 
gezondheidszorg als nieuw zorgcluster in 
het NNK zal worden gepositio neerd.”

Wat biedt het NNK zijn leden?
Aheus: “We organiseren jaarlijks zes tot 
acht le zingenavonden over ontwikkelin-
gen als een nieuwe ISO-norm voor audit-
ten, risicomanagement of de A3-metho-

diek voor jaarplannen. Behalve het uit-
wisselen van best practices, dat gebeurt 
ook via ons blad Synaps, is netwerken een 
belangrijk aspect van deze avonden;  
buiten je eigen sector kijken. Vandaar 
dat we ook een LinkedIn-groep hebben 
opgericht en we jaarlijks een net werk-
bijeenkomst bij ISO Point orga niseren. 
Bijzonder is ook dat in 2005 op initiatief 
van het NNK the Dutch Academy for Quality 
is opgericht. Zij organiseren jaarlijks een 
driedaags wintercamp waar een thema 

wordt uitgediept en een universitair sym-
posium.”

Wat heeft het NNK voor op de  
kwaliteitskringen?
Ahaus: “Deze zijn regionaal, het NNK 
landelijk. Daarnaast hebben we voldoen-
de omvang om de verkiezing van Busi-
ness Improvement Manager te organise-
ren. Met de best practices daaruit willen 
we verbeterprojecten op zowel strate-
gisch als operationeel niveau stimuleren. 
Ook hebben we de Onderzoeksprijs voor 
Kwaliteitsmanagement ingesteld voor 
HBO/WO-studenten en promovendi.”

Hoe heeft kwaliteitsmanagement zich 
ontwikkeld?
Ahaus: “In de jaren twintig van de vorige 
eeuw wilde het leger kapotte onderdelen 

Kwaliteitsmanagement is vergaand geprofessionaliseerd, onder andere dankzij het Nederlands 

Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. Volgens voorzitter Kees Ahaus en bestuurslid Cees Beek zal 

het vak verder evolueren waardoor de kwaliteitsfunctionaris de gehele organisatie op een hoger 

niveau kan brengen. De helikopterview die daarvoor nodig is, heeft deze al.

Kees Ahaus en Cees Beek van Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement:

‘Toekomst vergt ander type 
kwaliteitsmanager’

‘Juist de kwaliteitsmanager kan 
over afdelingsgrenzen heen 
kijken’

Kees Ahaus (l) en Cees Beek: “De rol van de kwaliteitsmanager wordt breder. De vraag is of 
hij in navolging van de controller en HRM-manager daarvoor de ruimte krijgt.”   
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snel kunnen vervangen. Via SPC, Stati-
sche Proces Control, werden varia ties in 
processen, en daarmee de onderdelen, 
geminimaliseerd. In de Tweede Wereld-
oorlog is dit verder ontwikkeld via het 
lean denken dat door de Japanners is 
omarmd en geperfectio neerd. Toyota is 
het voorbeeld waar via technieken aan-
gaande Lean zeer efficiënt en vrijwel fout-
loos wordt gewerkt. Juist nu is er grote 
aandacht voor Lean.”

Wanneer is het systeemdenken  
opgekomen?
Ahaus: “In de negentiger jaren kwam er 
meer aandacht voor managementaspec-
ten, als welke risico’s kent het productie-
proces en hoe zijn die te beheersen via 
allerlei maatregelen.”
Beek: “De opkomst van HACCP in food 
was de exponent van deze ontwikkeling, 
zeker toen het hebben van een HACCP-
plan vanaf december 1995 wettelijk  
ver plicht werd. Het steeds minder accep-
teren van risico’s en als gevolg daarvan 
het inventariseren van risico’s past in de 
tijdsgeest.”

Op welke manieren kun je kwaliteits-
management benaderen?
Ahaus: “Kwaliteitsmanagement kent drie 
benaderingen. De eerste is dus de kwa-
liteit van de processen, zowel binnen het 
bedrijf als in de supply chain.
De tweede benadering heeft te maken 
met de kwaliteit van de organisatie, zeg 
prestatiemanagement of in het Engels 
Policy Deployment. Welke prestaties 
moet een organisatie leveren richting 
haar belanghebbenden (stakeholders) en 
hoe realiseer je die? Actueel is de 
A3-methodiek waarbij je de belangrijkste 
zaken uit het jaarplan op één A3 samen-
vat en de voortgang ervan evalueert. 
Daarbij komt de kwaliteitsmanager, in 
tegenstelling tot bij de procesbenade-
ring, niet zo snel in beeld. Wel de  
controller, die op financieel vlak dit 
onder steunt, maar je zou natuurlijk net 
zo goed indicatoren op het gebied van 
kwaliteitszorg kunnen formuleren, bij-
voorbeeld over klant- en medewerkers-
tevredenheid. Ook logistiek en kosten 
reken ik daaronder. De kwaliteits ma-
nager, die gewend is prestatie indicato-
ren te formuleren en daarop te sturen,  
zou dat gehele proces van de jaarplan-
vorming moeten begeleiden.
De derde benadering is Continuous 
Improvement ofwel kort cyclisch verbete-
ren via de Plan-Do-Check-Act syste-

matiek. De oorspronkelijke aanpak van 
het realiseren van zeer kleine marges is 
doorontwikkeld tot verbeterprogramma’s 
waarbij ten aanzien van een specifiek 
doel een echte doorbraak wordt gereali-
seerd. Lean Six Sigma (LSS) is daarvoor 
zeer geschikt en zal nog een grote vlucht 
nemen.”

Zal daarmee de aandacht voor  
procesmanagement niet verslappen?
Ahaus: “Gezien het tijdloze karakter 
ervan verwacht ik van niet. We kunnen 
nog wel een slag maken door de syste-
men eenvoudiger te maken: minder 
regels, meer respect. Beter de doelen 
voor ogen houden en voor goed vakman-
schap zorgen; ook dat is kwaliteit. Je  
hoeft dan minder vast te leggen en kunt 
volstaan met eenvoudiger, toegankelijker 
kwaliteitssystemen.”

Goed vakmanschap neemt juist af.
Ahaus: “De eisen zullen steeds hoger 
worden. Navenant zal de kwaliteits ma-
nager zich steeds strategischer moeten 
opstellen. De kwaliteitssystemen zijn 
opgezet en vergen weliswaar onderhoud, 
maar het wordt tijd om verder te gaan: 
wil hij zich specialiseren op verbeterpro-
gramma’s gebaseerd op Lean Six Sigma 
of wil hij zich bijvoorbeeld toeleggen op 
innovatieprocessen, met instrumenten 
als ‘Quality Function Deployment’, ‘Voice 
of the customer’ en ‘Design of Experi-
ments’. Dat hij wat de klant wil vertaalt 
naar producten die hij kan maken. Een 
dergelijke verbijzondering van zijn  
functie moet de kwaliteitsmanager de 
komende tijd wel maken, anders blijft hij 
in zijn traditionele rol hangen. Een deel 
van zijn taken, die van QC, liggen nu al 
vaak niet meer bij hem, maar in de lijn.”

Kan de kwaliteitsmanager deze draai 
maken?
Beek: “Hij zal zich moeten scholen en in 
de nieuwe rol moeten groeien. Iets 
anders is of hij binnen de organisatie de 
ruimte krijgt. Die vraag hebben we ons 
binnen de foodsectie gesteld. Vandaar 
dat we samen met VMT zowel kwaliteits-
managers als hun leidinggevenden naar 
die rol en positie hebben geënquêteerd. 
De soms opzienbarende resultaten zullen 
we bekend maken op de NNK/VMT- 
bijeenkomst op 24 april aanstaande (zie 
kader, red.). De komende jaren zullen we 
voor dit onderwerp via de ‘Dag voor de 
kwaliteitsmanager’ aandacht blijven vra-
gen. Ook kunnen opleidingen met de 

resultaten beter aansluiten bij hun  
veranderende rol en de wensen van  
hun leidinggevenden.”
Ahaus: “De controller richtte zich vroeger 
op historische data en kijkt met behulp 
van balanced scorecards inmiddels naar de 
toekomst. Ook de HRM-manager heeft 
zijn functie verbreed door te kijken naar 
competentieontwikkeling, leider schap in 
de organisatie en het integreren van 
waarden in het personeelsbeleid.”

Beek: “De kwaliteitsmanager zal zich 
nadrukkelijk moeten afvragen wat nu zijn 
toegevoegde waarde is. Iedere discipline 
is gewend de eigen activiteit te willen 
optimaliseren en het resultaat door te 
schuiven naar de volgende afdeling. 
Vanuit ISO 9001 is de kwaliteitsmanager 
gewend om juist naar het gehele proces 
te kijken en daarbij ook nog eens de 
focus op de klant te houden.”
Ahaus: “Dat geldt binnen bedrijven, maar 
natuurlijk ook binnen de gehele supply 
chain. Ook daar kan de kwaliteits  ma-
nager nog veel waarde toevoegen.”

Interview

Kees Ahaus en Cees Beek van Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement:

‘Toekomst vergt ander type 
kwaliteitsmanager’

Hans Damman

‘Systemen kunnen veel 
eenvoudiger: minder regels, 
meer respect’

NNK en VMT organiseren 24 april de bijeen-
komst ‘Hoe haalt de kwaliteitsmanager 2015’. 
Onderzoeksresultaten worden gepresenteerd 
over de rol en positie van henzelf en hun afde-
ling, gewenst takenpakket, de leidinggevende 
en hun onderlinge verhouding, de deelname 
aan het MT, hun (gewenste) competenties,  
vaardigheden, kennisniveau, persoonlijkheids-
kenmerken en salarisniveau. Deze zullen wor-
den gerelateerd aan hun veranderende taak, 
hun ambitie om deze te gaan vervullen en vaar-
digheden die zij zich beter eigen zullen moeten 
maken. Drie daarvan worden in workshops    
uitgewerkt.
Deelnemers ontvangen gratis het rapport met 
resultaten. Voor meer informatie:               
www.vmt.nl/bijeenkomsten

Bijeenkomst Kwaliteitsmanagers
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