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In zowel de ISO 9001-, 14001- als de OHSAS 18001-norm staat in het begin 
kort een uitleg opgenomen over continue verbeteren op basis van de PDCA-
cyclus. Het blĳ ft helaas bĳ  deze korte uitleg, alhoewel het de basis vormt van 
het managementsysteem. 

Naast het feit dat bĳ  de PDCA-cyclus vaak verkeerd naar Deming wordt 
gewezen (het was Shewhart) is de implementatie van deze basis van het 
managementsysteemdenken in de praktĳ k lastiger dan het zo uit de norm 
lĳ kt. Welk ISO 14001 gecertifi ceerd bedrĳ f heeft structureel zĳ n milieu-
impact verbeterd? Veel managementsystemen van bedrĳ ven hebben dan ook 
nog een documentensysteem wat opgesteld is als bedrĳ fsbeschrĳ vend, in 
plaats van risicomĳ dend of continu verbeterend. 

Van verschillende kanten worden we geïnformeerd over de ontwikkelingen 
die ISO heeft ingezet om vanaf 2015 de opzet voor de kwaliteits-, milieu- en 
arbonorm te verbeteren. Samengevat zal dit erop neer komen dat er één 
basisnorm komt met eisen voor het managementsysteem met daarnaast 
specifi eke eisen voor óf kwaliteit, óf milieu óf arbo/veilgheid. In deze basis-
norm zullen risico-, verander- en compliancemanagement een pertinente rol 
gaan spelen als de basis voor continu verbeteren van de organisatie.

Vanuit de PDCA kĳ kende ziet men in de praktĳ k vaak dat er geDaan wordt 
vanuit wel of niet aanwezige Plannen, dat er daarbĳ  ook nog wel geCon-
troleerd wordt, maar dat de Aanpassingen van het geDane op basis van de 
Controles van het gePlande vaak niet plaatsvinden. Vuistregel hierbĳ  is wat 
gePland wordt, moet worden geControleerd op basis van wordt geDaan en 
wat geDaan wordt, moet worden Aangepast op basis van wat is gePland.

Alleen door op deze manier de PDCA cirkel continu te (laten) sluiten, kan de 
organisatie bewust omgaan met wat ze dagelĳ ks doet, zal men leren van 
successen en fouten uit het verleden en kan dus de continue verbetering 
ingezet worden. Continu verbeteren fungeert dus als basis voor het lerend 
vermogen en het bewustzĳ n van de organisatie en de mensen binnen én bui-
ten het bedrĳ f. Naast het feit dat continue verbetering je organisatie stappen 
verder helpt, is de organisatie ook klaar voor het jaar 2015. 
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