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INLEIDING
In iedere organisatie draait het om het behalen van doelstellingen. Een belangrijke doelstelling
is het maken van winst. Winst maken is belangrijk,maar de meeste bedrijven willen dit op een
verantwoorde manier doen. De laatste twintig jaar ontstaat er bij veel bedrijven steeds meer
aandacht voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid en welzijn, ook wel KAM
genoemd. De letters KAM staan voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Deze
aandachtsgebieden zijn minstens zo belangrijk voor een goed bedrijfsresultaat op lange termijn.
In hoofdstuk 1 wordt besproken wat kwaliteitszorg is. In hoofdstuk 2 lees je over de Arbowet
en de arbozorg. Hoe je bewust met het milieu omgaat, staat beschreven in hoofdstuk 3. Je
kunt in je werk ook gevaarlijke stoffen tegenkomen. Hoe je omgaat met gevaarlijke stoffen
staat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 lees je hoe je de veiligheid kunt waarborgen.
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KERNTAAK EN WERKPROCESSEN
De onderwerpen in dit boek zijn werkprocesoverstijgend en niet te koppelen aan een specifiek
werkproces.
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HOOFDSTUK 1
KWALITEITSZORG
Kwaliteitszorg is alles wat een bedrijf onderneemt om ervoor te zorgen dat zij producten of
diensten levert van voldoende kwaliteit. Hoe hoog die kwaliteit is, kan verschillen. Zo zullen
onderdelen van een vliegtuig een hogere kwaliteit hebben dan onderdelen van een brommer
of fiets. In dit hoofdstuk lees je wat kwaliteitszorg is en hoe je dit terugziet in een bedrijf.

Opdracht 1 Nieuw systeem
Het is belangrijk om de kwaliteit van je bedrijf te waarborgen en deze kwaliteit te verbeteren.
Blader of scroll door de theorie en bekijk het filmpje.
a. Van welk onderwerp uit dit hoofdstuk wil je meer weten?
b. Bespreek met twee medestudenten onderstaande vragen:
• Welke voordelen worden in het filmpje genoemd van het nieuwe systeem?
• Wat hebben deze voordelen volgens jullie met kwaliteit te maken?
c. Maak een kort verslag of vlog met jullie antwoorden.
d. Upload jullie bestand.

1.1 Kwaliteitszorg
De meeste bedrijven willen leveren aan hun klanten. Dit is belangrijk om bestaande klanten
te behouden en nieuwe klanten te werven. Kwaliteit in de logistiek betekent dat goederen en
diensten voldoen aan de gestelde eisen en behoeften van de klant. Het betekent ook dat de
goederen zoveel mogelijk op de vooraf afgesproken tijd geleverd worden.
Om de kwaliteit van de producten en/of diensten van een bedrijf te waarborgen voer je bepaalde
activiteiten uit; dit heet kwaliteitszorg. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld procedures over
hoe je de goederen controleert tijdens de ontvangst. Medewerkers zijn zelf deels
verantwoordelijk voor de kwaliteit die ze leveren. Hierbij kun je denken aan het zorgvuldig
omgaan met de producten.
Bedrijven moet zich ook houden aan een aantal regels en wetten op het gebied van kwaliteit.
Zo is er de Arbowet, die de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden waarborgt. Ook zijn er
verschillende wetten op het gebied van milieu en veiligheid. Dit alles zorgt voor een goede
kwaliteit van het bedrijf, de producten en het personeel.
Als je alleen aandacht geeft aan de kwaliteit van je producten of bepaalde afdelingen, dan
noem je dit partiële kwaliteitszorg. Geef je aandacht aan de totale kwaliteitszorg van de
organisatie, dan heb je het over de integrale kwaliteitszorg (IKZ) of Total Quality Management
(TQM). Hierbij let je bijvoorbeeld ook op de kwaliteit van het bedrijfsproces, organisatie,
medewerkers, kosten, informatie en communicatie met klanten.
Bij IKZ/TQM gaat het erom dat een bedrijf voortdurend alle processen verbetert. Iedere stap
binnen het logistieke proces wordt in de gaten gehouden. Als er in het begin van het proces
fouten worden gemaakt, dan zal de fout in elke stap daaropvolgend terugkomen en zo bij een
klant terechtkomen.
Het is daarom belangrijk een goed kwaliteitssysteem dat elke stap in de gaten houdt, te
ontwikkelen en in te voeren.
Kwaliteitssyteem
Een kwaliteitssysteem of kwaliteitszorgsysteem bestaat uit maatregelen die ervoor zorgen dat
de kwaliteit van producten en/of diensten in een bedrijf wordt gehandhaafd of verbeterd.

8

Hoofdstuk 1 Kwaliteitszorg

Aan de hand van de volgende vragen kun je de richtlijnen voor het kwaliteitssysteem bepalen:
• Welke activiteiten moet je uitvoeren voor een goede kwaliteitszorg en waarom zijn deze
activiteiten belangrijk?
• Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van die activiteiten?
• Wanneer en hoe vaak moet die persoon activiteiten uitvoeren?
• Op welke manier moet dat gebeuren?
• Zijn er hulpmiddelen nodig om die activiteiten uit te voeren en zo ja, welke?
• Wie doet wat wanneer er afwijkingen worden geconstateerd?
Alle afspraken en procedures die met kwaliteit te maken hebben, worden vastgelegd in een
kwaliteitshandboek. Dit kun je op papier hebben, of het kan een digitale versie zijn. Iedereen
kan het kwaliteitshandboek inzien. Zo voorkom je dat medewerkers van de procedures afwijken
omdat ze die niet kennen.
Om dit systeem continu te verbeteren, neem je maatregelen. Hiervoor kun je de PDCA-cyclus
gebruiken: Plan, Do, Check en Act.

De stappen van een PDCA-cyclus zijn:
• P Plannen: welke maatregel wil ik nemen?
• D Uitvoeren: welke maatregel voer ik uit?
• C Controleren: wat is het effect van de maatregel?
• A Bijsturen: wat moet ik aanpassen?
• P Dan weer plannen: welke aanpassing wil ik doen? Daarna herhalen alle stappen zich weer.
Integratie
Je kunt de kwaliteit van producten en/of diensten in een bedrijf ook bevorderen door de
informatie of de krachten te bundelen. Dit noem je integratie. Er zijn vier vormen van integratie.
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Informatie-integratie
Bij deze vorm van integratie wordt alle informatie die op verschillende plaatsen in het bedrijf
bekend is, bij elkaar gebracht op één centrale plaats, bijvoorbeeld een centrale database. Zo
is alle informatie voor het hele bedrijf beschikbaar.

De introductie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een voorbeeld van informatie-integratie.
Het is een digitaal systeem waarmee zorgverleners medische gegevens van hun patiënten met
elkaar kunnen delen. Zorgverleners mogen die informatie alleen delen als de patiënt daar
toestemming voor geeft. Bij zo’n systeem is de beveiliging van de gegevens heel belangrijk.
Het LSD is de opvolger van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Besturingsintegratie
Bij deze vorm van integratie werken bestuurders, vrijwillig of verplicht, met elkaar samen. Dit
wordt meestal gedaan om kosten te besparen en meer structuur aan te brengen zodat zaken
soepeler verlopen.

Een voorbeeld van besturingsintegratie zijn de afspraken die bierbrouwerijen maken met
supermarktketens. Bierbrouwer X krijgt van supermarktketen Y beschikking over de
voorraadhoogte van bier X bij de supermarktketen. Met deze informatie kan de bierbrouwerij
haar eigen processen efficiënter aansturen.

Fysieke integratie
Bij deze vorm van integratie moet je denken aan aanpassingen tijdens het primaire proces.
Primaire processen zijn alle activiteiten van een bedrijf die direct bijdragen aan het resultaat
voor de klant. De primaire bedrijfsprocessen zijn het bestaansrecht van een organisatie.
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Een voorbeeld van fysieke integratie is een bedrijf dat afspraken maakt met bedrijven in de
keten om gezamenlijk over te gaan op europallets, in plaats van allemaal verschillende
palletmaten te gebruiken.

Grondvormintegratie
Bij deze vorm van integratie beleg je een deel van de aansturende processen bij een andere
partij. Bij grondvormintegratie besteed je niet alleen uitvoerende taken uit, je laat die taken
ook door de andere partij inplannen.

Een voorbeeld van grondvormintegratie is Vendor Managed Inventory (VMI). Bij VMI maken
bedrijven afspraken met hun leveranciers over de hoogte van de voorraad. De leveranciers zijn
daarbij verantwoordelijk voor de het op tijd aanvul- len van de voorraad. Zij hoeven niet op
een bestelling te wachten en kunnen automatisch aanvullen.

Opdracht 2 Kwaliteitszorg
a. Vul de juiste woorden in.
Kwaliteitszorg is alles wat een bedrijf onderneemt om te zorgen dat het
of diensten levert van voldoende

.

b. Kies het juiste antwoord.
Bij integrale / partiële kwaliteitszorg geef je aandacht aan de kwaliteit van afdelingen of
producten.
Bij integrale / partiële kwaliteitszorg wordt er aandacht besteed aan de totale organisatie.
c. Om de kwaliteit in je organisatie te verbeteren, kun je de PDCA-cyclus gebruiken.
Waar staan de letters PDCA voor?
P:
D:
C:
A:
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d. Wat hoort in deze cyclus bij elkaar?
Koppel het juiste onderdeel van de cyclus aan de omschrijving.
Omschrijving

Onderdeel van de cyclus

aanpassen van het proces

controleren (Check)

nieuw proces invoeren

bijsturen (Act)

organisatiedoelen vertalen naar
operationele doelen

formuleren (Plan)

proces toetsen en evalueren

uitvoeren (Do)

e. Leg uit hoe de PDCA-cyclus werkt.

f. Eventueel: Leg de PDCA-cyclus samen met een medestudent uit in een vlog, in een presentatie
of op een poster en upload je bestand.

Opdracht 3 Integratie
Casus
Twee grote logistieke dienstverleners gaan samen verder als een nieuw bedrijf.
De informatie die ze hebben over de klanten, voegen ze samen.

Van welke vorm van integratie is dit een voorbeeld?
Kies het juiste antwoord.
besturingsintegratie
fysieke integratie
grondvormintegratie
informatie-integratie
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1.2 Kwaliteitssystemen
De regels en richtlijnen waar de kwaliteitszorg aan moet voldoen, staan in het
kwaliteitshandboek. Een richtlijn is een norm en heet ook wel een standaard. Normen zijn
erkende afspraken die in een document staan. Het geheel van regels is een kwaliteitssysteem.
Er zijn verschillende kwaliteitssystemen, waaronder:
• ISO
• CBL Hygiënecode
• NEN
• Lean
• VCA
• Six Sigma
• HACCP
• 5S
Een bedrijf bepaalt zelf welk kwaliteitssysteem, of welke kwaliteitssystemen, ingevoerd worden.
Soms is een bedrijf wettelijk verplicht om een kwaliteitssysteem in te voeren.
Wordt in een bedrijf bijvoorbeeld gewerkt met voedingsmiddelen, dan moet voldaan worden
aan de HACCP-code.
ISO
ISO is een afkorting voor International Organization for Standardization. ISO is een organisatie
die normen voor kwaliteit vaststelt. Deze organisatie werkt samen met 163 landen. Eén van
de bekendste normen is ISO 9001.
ISO 9001 is een norm die gaat over de kwaliteitssystemen binnen een organisatie. Volgens de
norm moet de organisatie op papier hebben vastgelegd hoe ze hun kwaliteitsbeleid vormgeven.
Het algemene doel van de ISO-normen is om te beoordelen of organisaties in staat zijn te
voldoen aan de kwaliteitseisen van producten en/of diensten. En of de juiste regels en
procedures worden gevolgd.
Als een bedrijf aan de ISO-normen voldoet, dan komt het bedrijf in aanmerking voor een
ISO-certificaat. Zo’n certificaat zegt dus iets over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Potentiële
leveranciers en klanten werken graag met ISO-gecertificeerde bedrijven. Het certificaat is een
soort ‘garantie’ dat de processen in het bedrijf verlopen zoals het moet en dat de kwaliteit is
geborgd.
Als een bedrijf een ISO-certificaat behaalt, dan is dat drie jaar geldig. In die drie jaar bewaken
controles de kwaliteit. Een controle heet een audit.
Tijdens een audit wordt gekeken of het bedrijf zich houdt aan de gestelde normen. De audit
wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instantie of een adviesbureau. De auditor bekijkt
of de praktijk overeenkomt met wat er in het kwaliteitshandboek en in de procedures staat
beschreven. De auditor kan de ISO-certificering intrekken als hij afwijkingen ontdekt. Een audit
is geen controle-instrument, maar een meetinstrument.
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NEN
De ISO-normen zijn normen die over de wereld bekend zijn. Maar er zijn ook normen die alleen
in Nederland gelden. Deze normen noem je de NEN-normen. NEN staat voor Nederlands
Normalisatie-instituut.
Kijk voor meer informatie op de website van NEN.
VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een gecertificeerde
checklist voor bedrijven. Voldoen ze aan alle punten, dan ontvangen ze een VCA-certificaat.
Het certificaat is een keurmerk dat aantoont dat een bedrijf zich aan de eisen van de VCA houdt.
Een VCA-certificaat is tien jaar geldig.
De VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die hun medewerkers risicovolle werkzaamheden
of werkzaamheden in risicovolle omgevingen laten verrichten, zoals in de bouw.
Kijk voor meer informatie op de website van VCA.
HACCP

De letters HACCP staan voor Hazard Analysis and Critical Control Points. HACCP is een
hygiënerichtlijn voor bedrijven die met voedsel werken. Dus bijvoorbeeld voor een magazijn
waar voedingsmiddelen liggen opgeslagen. Werk je volgens de richtlijnen, dan voldoe je aan
de wettelijke eisen van voedselveiligheid.
HACCP is gebaseerd op zeven principes:
1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf
worden uitgevoerd.
2. Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder
controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.
3. Stel per CCP een norm vast.
4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe deze gecontroleerd worden.
5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat
welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet
aan de vastgestelde norm voldoet.
6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke
controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.
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