
‘Het werkveld van de gemiddelde kwaliteits-

manager verbreedde door de jaren heen.’ Dat 

constateert Bas Logister, voorzitter van de 

Qkring in Gelderland en initiatiefnemer van 

het event QESH 4.0. ‘Geleidelijk aan kwamen 

daar voor een aantal mensen veiligheid en 

milieu bij en later ook duurzaamheid.’ Vandaar 

natuurlijk de kreet QESH: Quality, Environ-

ment, Safety en Health. Deze veranderingen 

betekenen ook een flinke ommezwaai in het 

takenpakket. ‘Vroeger opereerden de meeste 

kwaliteitsmanagers redelijk solistisch en 

stond hun kennis centraal. Door de invloed 

van technologie en marktontwikkelingen 

verandert dit nu snel. Dat stelt andere eisen 

aan organisaties en managementsystemen. 

 Kennis is nu eenvoudig via het internet 

beschikbaar. Daarnaast wordt samen werking 

steeds belangrijker. Hierdoor schuift de 

hiërarchie geleidelijk op een matrixstructuur. 

Dat vraagt van de QESH-manager anno nu dus 

andere vaardigheden.’ 

Oude methode, nieuwe technologie 
Cees Beek haakt aan op het verhaal van 

Bas. Als zelfstandig kwaliteitsadviseur en 

bestuurder van het Nederlands Netwerk 

voor Kwaliteits management (NNK) is ook 

hij betrokken bij het event in Scherpenzeel. 

‘Sinds 2012 zitten we in de vierde industri-

ele revolutie, ook wel Industry 4.0 of smart 

industry genoemd. Als afgeleide hiervan 

ontstond QESH 4.0, kwaliteitsmanagement 

dat nieuwe  technologieën met traditionele 

methodes combineert. Waarom? Omdat deze 

 technologieën invloed hebben op alles wat 

we doen. Daarom koppelen we dus mensen 

en machines aan die nieuwe technologie. En 

cybertechniek aan fysieke systemen. Gevolg? 

Kennis democratiseert. En data is breed 

beschikbaar. Maar wat moeten we ermee?’ 

Verderop geeft hij graag antwoord op deze 

vraag. Voor nu raadt hij organisaties in ieder 

geval aan: ‘Blijf met QESH-management 

verbeteren en verbinden. Zowel horizontaal en 

verticaal, alsook buiten met binnen.’ 

Wat koppelen we waaraan?
Kwaliteitsadviseur Cees maakt organisaties 

graag bewust van de combinaties tussen 

cyber- en fysieke systemen. Denk bijvoorbeeld 

aan:

- Internet of Things (IoT): machines en 

 apparatuur verbonden met het internet.

 Als onze wasmachine klaar is met het door 

ons gekozen programma, stuurt deze een 

Hoe word je kwaliteits-
manager 4.0?
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WhatsApp-bericht naar onze smartphone.

- Artificial intelligence (AI):  computers 

 verwerken data, zetten die om in 

 algoritmes en doen zo kennis op. 

 Denk aan de IBM-computer Watson die 

duizend wetenschappelijke medische 

publicaties per dag kan verwerken en 

doktoren advies geeft bij de behandeling 

van kanker.

- Machine Learning: een vorm van IoT en 

AI waarbij machines van elkaar leren, 

doordat ze via een intranet aan elkaar 

gekoppeld zijn (M2M) en elkaar van 

informatie voorzien. Gevolg? Opvolgende 

machines kunnen het proces en het 

product bijsturen. Dit noemen we ook wel 

smart factory. 

Help, de vertrouwde rol van de kwaliteitsmanager verandert. Waar het eerder vooral om kennis en zelfstandig 
opereren ging, draait het nu steeds meer om samenwerking. Dat heeft nogal wat gevolgen. Hoe ga je daar als 
 kwaliteitsmanager mee om? Hoe gaat de organisatie om met die menselijke kant van QESH-management? En 
hoe zit dat met de invloed van (toekomstige) technologie en marktontwikkelingen? Over dit en meer gaat op 
24 september het event QESH 4.0, de toekomst van managementsystemen. Locatie? Awarehouse-Interface in 
 Scherpenzeel. Twee van de organisatoren inspireren bedrijven en kwaliteitsmanagers nu alvast hoe om te gaan 
met de veranderingen.

Door Loes Grooters

Over Cees Beek

Cees Beek is eigenaar van QAdraat 

en bestuurslid van het Nederlands 

Netwerk voor Kwaliteitsmanagement 

(NNK). Vanuit zijn werk richt hij zich op 

kwaliteit, advies, support en audits. 
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- Blockchain: technologie die met behulp van 

cryptografie ketentransacties beveiligt en 

verifieerbaar maakt. 

Hoe groot is invloed van big data?
Volgens Cees is de kern van de genoemde 

voorbeelden en andere ontwikkelingen: ‘Ze 

leveren en gebruiken data. De term big data 

als onderdeel van Industry 4.0 heeft dan 

ook de grootste impact op Quality 4.0.’ Ter 

illustratie wijst hij op een onderzoek van de 

Boston Consultancy Group naar Quality 4.0. 

‘De onderzoekers schatten dat een smart 

factory dagelijks 10 Peta-byte (Peta = 1015, 

red) aan data genereert.’

Boven de pet…
Het grootste gevolg van de vierde  industriële 

revolutie? Het groeit ons boven de pet. 

‘De technologie ontwikkelt zich met grote 

sprongen en bedrijven kunnen dat niet meer 

bijbenen. Het gaat ons niveau van leren te 

boven. We hebben dus een digitale en sociale 

disruptie.’ Die wijdt hij aan de snellere, meer 

veranderlijke, complexe en on(be)grijpbare 

wereld. Oftewel VUCA, wat staat voor Volatile, 

Uncertain, Complex en Ambiguous. 

Fouten maken mag
Het antwoord uit de markt op de veranderin-

gen en grote onzekerheid bestaat volgens de 

kwaliteitsadviseur uit drie dingen:

- Bedrijven worden wendbaarder gemaakt. 

 Dit betekent: agile, werken in kleine 

zelfstandige werkeenheden waarbij de 

 ontwikkeling van de medewerkers aan-

dacht krijgt. Er zijn dus minder managers 

en minder regels. In plaats daarvan zelf-

sturing en -monitoring.

- Processen verbeteren en veranderen via 

scrums: snel en in stapjes. Leren gebeurt 

hier door vallen en opstaan. 

- Producten ontwikkelen, verbeteren en 

 veranderen via sprints. Net als bij scrums 

gaat het om experimenteren. En fouten 

maken mag. 

Volgens Cees is het nieuwe motto dan ook: 

‘Act fast, fail fast, learn fast.’

Verdwijnende inspecties
Wie fan is van inspecties, krijgt het zwaar. 

‘Door Blockchain, IoT en Machine Learn-

ing zijn inspecties niet meer – of in ieder 

geval veel minder – nodig. Sensoren doen 

die inspectie nu inline en sturen de meet- 

en  procesgegevens naar de cloud.’ Ook de 

gegevens verwerken en de data analyseren 

hoeft de kwaliteitsmanager niet meer te doen. 

Kunstmatige intelligentie neemt deze taak 

over. 

Hoera voor statistieken
Wie schrikt van het beschreven doemscenario, 

stelt Cees graag gerust. Voorlopig zijn er nog 

genoeg organisaties zonder zo’n cognitieve 

computer die functioneert als het  menselijk  

brein. En dat biedt kansen voor de echte 

Over Bas Logister

In het dagelijks leven opereert Bas 

Logister als Regional Quality Manager 

EMEA bij Sika, een bedrijf in onder meer 

kitten, lijmen en vloeren voor de bouw 

en industrie. Daarnaast is hij voorzitter 

van de kwaliteitskring in Gelderland.
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statistische kwaliteitsmanagers onder ons. 

Statistiek is immers de basis van kwaliteits-

management! ‘De Q- of QESH-manager moet 

eerst bepalen of de data betrouwbaar zijn. En 

welke data voor wie relevant zijn. Naast analy-

seren moet hij vooral de data interpreteren en 

er betekenis aan geven.’ 

Minder of sneller documenteren?
‘Bedrijven die meer wendbaar willen worden 

via zelfsturende teams, hebben wel een 

probleem. Om zo het hoofd te bieden aan de 

opkomst van de VUCA-omgeving zorgt voor 

druk op de QESH-managementsystemen: 

moet je nu juist minder of sneller vastleggen? 

Wat vandaag geldt is morgen alweer oud.’ 

Cees schetst hoe de systemen zélf dus flexibel 

moeten worden, met een snel aanpasbare 

structuur. En met ruimte voor die zelfsturende 

medewerkers. ‘Het gaat niet meer om het vol-

gen van werkinstructies, maar om het nemen 

van de juiste beslissingen met oog voor de 

organisatiedoelen, klantwensen en wetten.’

Kwaliteitsmanager wordt coach
Volgens het bestuurslid van het NNK vragen 

de vele ontwikkelingen drie dingen van de 

Q(ESH)-manager. ‘Allereerst zal hij zich meer 

moeten richten op het leervermogen van 

de medewerker en daarmee van het bedrijf. 

Daarnaast op samenwerking. En tot slot op 

gedragsverandering: een lerende houding.’ 

Wat dit in de praktijk betekent voor het werk 

Nieuwe weg voor kwaliteits kringen
Wie nog niet zo ver is, kan zijn hart ophalen 

tijdens QESH 4.0 in Scherpenzeel, een initia-

tief van vijf kwaliteitskringen in Nederland. 

‘Kwaliteitskringen richten zich allemaal op 

hun eigen manier op de nieuwe aspecten die 

Cees noemt’, stelt Bas Logister. ‘Daarnaast zie 

je in ons gewone programma al steeds meer 

activiteiten die te maken hebben met inte-

grale veiligheid en risicobeheersing. Zeker 

bij de kwaliteitskring in Gelderland zijn we 

nadrukkelijk aan het herprogrammeren op 

de verschillende behoeften en doelgroepen 

binnen onder ons ledenbestand. Natuurlijk 

houden we daarbij oog voor het traditionele 

kwaliteitsmanagement. Tegelijkertijd ver-

dienen de vernieuwing en verjonging meer 

aandacht. En dus richten we ons steeds meer 

op de kant van de vaardigheden.’

Voeding voor lichaam en geest
De veranderingen binnen de kwaliteitskrin-

gen zijn duidelijk terug te zien in het event 

QESH 4.0. Bas: ‘Je treft hier een boordevol 

programma; van big en small databeheer tot 

lean, van nieuwe technologie tot werk-

plezier en van duurzaamheid tot slimme 

 arbo- compliance. Een echte must do dus voor 

iedere professional die bezig is met kwali-

teit, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Je 

vindt hier voeding tijdens workshops, QESHx 

pitches, sprekerssessies met inspirerende ver-

nieuwers én tijdens een smakelijk diner.’ Q

Landelijk event van kwaliteitskringen 
Titel: QESH 4.0 event, de toekomst van managementsystemen

Datum: 24 september 2019

Waar: Awarehouse-Interface in Scherpenzeel

Een initiatief van: Qkring Gelderland, Kwaliteitskring Twente, Kwaliteitskring Midden en 

West Brabant, Vereniging Kwaliteitskring Regio Zwolle en het Nederlands Netwerk voor 

Kwaliteitsmanagement

Programma
Opening 13.30 uur, vanaf 19.00 uur netwerkborrel. Tussendoor onder meer sprekers, 

 workshops, QESHx-talks en een diner. 

Entree
Belangstellenden betalen 85 euro voor het middag- en avondprogramma, inclusief diner. 

Voor leden van de vijf deelnemende kwaliteitskringen is het hele programma gratis. 

Aanmelden via: www.kwaliteitskringtwente.nl

De Q(ESH)-manager zal zich allereerst meer moeten richten op het leervermogen van de medewerker en 

daarmee van het bedrijf.
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