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1. Inleiding 

Dit themadossier gaat over de toepassing van kwaliteitszorg binnen de ondernemingen 

en organisaties in Vlaanderen. 

De gegevens die we hier voorstellen, komen uit de IOA 2011-enquête (Innovatie, Or-

ganisatie, Inzet van Arbeid). Dit is een driejaarlijkse telefonische enquête uitgevoerd 

door de Stichting Innovatie & Arbeid. De enquête Innovatie, Organisatie en inzet van 

Arbeid (IOA) behandelt vragen over innovatie, organisatiekenmerken en arbeidsorga-

nisatie in de bedrijven en organisaties. 

Dit themadossier kadert in de reeks publicaties op basis van de IOA 2011 enquête, 

waarover in deel 1 een uitvoerige toelichting staat. 

Volgende vragen beantwoorden we in dit dossier: 

 Is er binnen de bedrijven en organisaties een dynamiek aanwezig van nadenken 

over het uitgevoerde werk en de effecten ervan op de kwaliteit? 

 Zijn er kwaliteitskringen? 

 Is er een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan? 

 Peilt men naar klantentevredenheid? 

 Is er een certificaat? 

 Maakt men gebruik van “balanced scorecards”? 

 Kunnen we op het gebied van kwaliteitszorg specifieke types van bedrijven of 

organisaties waarnemen? 

 Zijn er binnen deze types bepaalde kenmerken terug te vinden zoals: 

 Het toepassen van JIT 

 Samenwerkingsverbanden 

 Verankering (lokaal-nationaal-internationaal) 

 Innovatief gedrag 

 Opleiding 

 Werkoverleg, teamwerk. 
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2. Achtergrond van het onderzoek 

 Methodologie 2.1.

2.1.1. De Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeidsenquête 
2011 

Kenmerken van de enquête 

Sinds 1998 peilt de Stichting Innovatie & Arbeid naar de toepassing van nieuwe vor-

men van technologie, management, organisatie en arbeidsinzet in de Vlaamse econo-

mie. De bedoeling van deze IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid, 

voorheen TOA of Technologie, Organisatie en Arbeid enquête) is een kwantitatief zicht 

krijgen op de feitelijke ontwikkelingen in organisaties over een langer tijdsperspectief. 

De IOA-enquête wordt driejaarlijks telefonisch afgenomen bij een representatieve 

steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig)1 

Brussel. 

De enquête wordt afgenomen met de personeelsverantwoordelijke of human resources 

manager. Als die er niet is, wordt gevraagd naar de zaakvoerder, beheerder of alge-

meen manager. De interviews duren gemiddeld 19 minuten. 

Populatie en steekproef 

De populatie van het onderzoek is doorheen de jaren uitgebreid. In de eerste 

TOA-editie (1998) werden enkel de industriële bedrijven met minstens 10 werknemers 

onderzocht. Sinds 2001 worden naast de industrie ook de diensten, de bouw en de 

cluster van overheid, onderwijs en social profit (OOSP) bevraagd. In 2004 was er nog 

een afzonderlijke bevraging met een sterk aangepaste vragenlijst voor de micro-

ondernemingen uit de profitsector. Sinds 2007 worden alle organisaties en onderne-

mingen met minstens één werknemer in dezelfde steekproef en bevraging opgenomen. 

De vragen zijn op enkele kleine formuleringen na identiek voor alle respondenten. 

Daardoor is de enquête nu representatief voor de volledige Vlaamse economie. 

                                                 

1 Op basis van de taalcode ‘N’ die door de bedrijven werd ingegeven op hun balans. 
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Tabel 1 TOA/IOA-edities 

Editie 
1998 

TOA 1 
2001 

TOA 2 

2004 
TOA KMO 

< 10 

2004 
TOA 3 

2007 
TOA 4 

2011 
IOA2011 

2011 
Trends 
Gazel-

len 2010 

Grootte >=10 wn >=10 wn <10 wn >=10 wn >=1 wn >=1 wn n.v.t. 

Sector Industrie Alle Profit Alle Alle Alle n.v.t. 

Respons 78% 55% 64% 59% 68% 57% 58% 

N (een-
heden) 

934 1581 510 1646 2210 2250 

443 
+82 uit de 
gewone 

steekproef = 
525 

De steekproeven zijn gestratificeerd naar grootte en sector (Industrie inclusief Primaire 

sector, Bouw, Diensten en Overheid, Onderwijs en Social profit (OOSP)). De gegevens 

worden achteraf gewogen voor de totaalcijfers, zie hierna, weging naar sector en groot-

te. Er wordt voor elke editie een nieuwe steekproef getrokken. 

Respons 

In 2011 werden er 2.250 volledige interviews afgenomen in het kader van de gewone 

enquête, met een extra van 443 Trends-Gazellen. De interviews werden afgenomen in 

de periode eind januari – begin maart 2011. De netto respons was 58%. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de methodologie van de IOA-enquête 2011 verwijzen we 

naar het aparte Themadossier Methodologie. Hieronder volgt een beknopt overzicht 

van de voornaamste toepassingen. 

2.1.2. Analysetechnieken in dit themadossier 

Statistische analyses in dit themadossier 

Voor het analyseren van de gegevens uit de IOA-enquête 2011 maken we gebruik van 

frequentieverdelingen en van statistische toetsen om na te gaan of er verbanden zijn 

tussen bepaalde variabelen. In dit Themadossier presenteren we voornamelijk frequen-

tieverdelingen en maken we in hoofdzaak gebruik van de Chi-kwadraat toets en de 

Anova toets, naast enkele andere technieken. Frequentieverdelingen geven de ver-

houdingen voor het gewogen bestand, de significantietoetsen zijn gebaseerd op het 

ongewogen bestand. 

Frequentieverdelingen geven snel een beeld van de belangrijkste karakteristieken 

van de onderzoekspopulatie. In dit Themadossier worden ze in percentages weerge-

geven. 

De Chi²-toets wordt gebruikt om na te gaan of er tussen twee categorische variabelen 

een statistisch aantoonbaar verband is. Bijvoorbeeld, hangt de sector van een onder-

neming of organisatie (“Primair/Industrie”, “Bouw”, “Diensten” of “OOSP”) samen met 

het al dan niet hebben van een systeem van prestatiebeloning (“geen prestatiebelo-

ning” of “prestatiebeloning”). 
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De Chi²-toets vergelijkt de werkelijke waarden in de tabel met de waarden die verwacht 

worden wanneer de variabelen geen enkel verband met elkaar hebben. Daarna wordt 

het verschil tussen de verwachte waarden en de werkelijke waarden berekend. Dat 

levert een bepaald getal op, waarvan geweten is hoe groot de kans is om dat te vinden 

(gegeven een bepaalde steekproefgrootte en het aantal ingangen in de tabel). Die 

kans is de p-waarde die wordt meegegeven in of bij de tabellen. 

In de themadossiers stellen we een significantieniveau van α = 0.05 voorop. Wan-

neer de p-waarde van de toets kleiner is dan het vooropgestelde significantieniveau is 

de chi²-toets significant en besluiten we dat beide variabelen statistisch afhankelijk zijn: 

de verschillen die we zien zijn geen toeval. Een significantieniveau van 0,05 betekent 

dat er maar een kans van 0,05 (of 5%) is dat we ons daarbij vergissen.  

Soms wordt er bij de Chi²-toets ook een effectwaarde weergegeven. Dat is een maat 

voor de sterkte van het verband dat werd gevonden. Bij een grote steekproef kan een 

zwak verband soms toch statistisch significant zijn. Of een bepaald resultaat significant 

is hangt ook samen met de steekproefgrootte, hoe groter de steekproef hoe sneller een 

resultaat significant. De effectwaarde geeft bij een significant verband aan of het gaat 

om een zwak dan wel een sterk verband. We gebruiken daarvoor Cramer’s V en inter-

preteren deze maat in dit themadossier als volgt: <.10 zwak, .10-.20 matig, .20-.30 

sterk en >.30 zeer sterk. 

Soms controleren we de samenhang tussen twee categorische variabelen voor de in-

vloed van een derde variabele. Het resultaat van deze statistische controle geven we 

weer in partiële frequentietabellen of rapporteren we in te tekst. 

Pearsons correlatiecoëfficiënt wordt gebruikt om eerst na te gaan of er een lineair 

verband is tussen twee continue variabelen. Bijvoorbeeld, is er een lineair verband tus-

sen het aantal werknemers in een onderneming en het aantal hiërarchische niveaus in 

de onderneming? 

We kijken eerst of er een verband is tussen beide variabelen. Ook hier ligt het signifi-

cantieniveau op α =0.05. Bij een significant verband gaan we vervolgens na hoe sterk 

dat verband is. Pearsons correlatiecoëfficiënt r ligt steeds tussen -1 en +1. Een correla-

tiecoëfficiënt van +1 of -1 betekent een perfect positief of negatief verband tussen bei-

de variabelen. Een correlatiecoëfficiënt van 0 betekent dat er geen enkel verband tus-

sen beide variabelen is. De tussenliggende absolute waarden worden in dit 

themadossier als volgt geïnterpreteerd: <.10 zwak, .10 - .20 matig, .20 - .30 sterk, > .30 

zeer sterk. 

Soms worden deze verbanden “gecontroleerd” op de invloed van andere variabelen 

met behulp van een partiële correlatiecoëfficiënt. De partiële correlatiecoëfficiënt 

geeft aan in welke mate twee continue variabelen lineair samenhangen, gecontroleerd 

voor de invloed van een derde continue variabele. De partiële correlatiecoëfficiënt valt 

eveneens tussen -1 en +1, en geeft een sterkere relatie aan naarmate de absolute 

waarde van de coëfficiënt groter is. 

Anova staat voor analysis of variance of variantie-analyse en wordt gebruikt bij conti-

nue variabelen. Deze techniek vergelijkt gemiddelden met elkaar. Wanneer de gemid-

delden van twee groepen worden vergeleken, gaat het om een t-toets (voor onafhanke-

lijke groepen). Worden er meer dan twee groepen vergeleken, dan gaat het een F-

toets. Bijvoorbeeld, verschilt het aantal hiërarchische niveaus in een onderneming tus-

sen de sectoren? Hoe groter de t-waarde of de F-waarde, hoe groter de kans dat de 

gemiddelden van de twee of meer groepen significant van elkaar verschillen. Wanneer 
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de F-toets significant is, besluiten we dat de verschillen tussen de groepen niet toeval-

lig zijn – met ook hier de α = 0.05 wat betekent dat er nog 5% kans is dat we ons daar-

in vergissen. Als er een significant verschil wordt vastgesteld tussen meerdere groe-

pen, laat de F-toets nog niet toe om te bepalen tussen welke van de groepen het 

verschil gemaakt wordt. Om na te gaan welke groepen significant van elkaar verschil-

len wordt er een post-hoc-test uitgevoerd, een meervoudige vergelijking. Het resultaat 

van deze test wordt in de tekst beschreven. 

In dit dossier staat logistische regressie centraal. Logistische regressie is een tech-

niek voor het analyseren van dichotome afhankelijke variabelen. Dit wil zeggen dat er 

maar twee antwoordcategorieën zijn: ja/neen of een bepaald kenmerk is wel of niet 

aanwezig. 

Voor de logistische regressiemodellen hanteren we het begrip “odds-ratio's”. De odds-

ratio's geeft de kansverhouding tussen twee categorieën/kenmerken weer: de verhou-

ding om tot een bepaalde categorie te behoren t.o.v. om niet tot deze categorie te be-

horen. 

De Engelse term “odds-ratio” heeft geen rechtstreeks Nederlands equivalent. De verta-

ling die het nauwst aansluit bij de inhoud van het begrip is “kansverhouding”. Voor de 

duidelijkheid hanteren we evenwel het begrip “odds-ratio”. Om de lectuur verder te ver-

eenvoudigen zullen we het hebben over de “kans op de aanwezigheid van een ken-

merk” of “de kans dat een verschijnsel zich al of niet voordoet”. 

Voor een goed begrip dient de lezer vooral dit voor ogen te houden. 

Als de odds-ratio's 1 is, heeft het kenmerk statistisch geen effect op de afhanke-

lijke variabele. Naarmate de odds-ratio's dichter bij 0 zit, heeft het kenmerk een 

steeds negatiever effect (kleinere kans) op de afhankelijke variabele, en naarma-

te de odds-ratio's groter is dan 1 wordt dat effect steeds positiever (grotere 

kans), vergeleken met de afwezigheid van het kenmerk of naargelang de aard 

van de analyse met een referentiegroep. 

Aan de geïnteresseerde lezer kunnen we dit wiskundig als volgt uitleggen. De odds-

ratio of de kansverhouding is de kans dat een fenomeen zich wel voordoet (pwel) ged-

deeld door de kans dat het zich niet voordoet (pniet):     
     

  ofwel 
    
      

 

De odds-ratio heeft een bereik van 0 (de kans dat het fenomeen zich voordoet is nul) 

tot oneindig (de kans het fenomeen zich voordoet is 1). Bij deze statistische techniek 

zal men evenwel met een variabele rekenen die loopt van min oneindig (-∞) naar plus 

oneindig (+ ∞). Daarom zal men de natuurlijke logaritme2 van de odds-ratio nemen. Dit 

noemt men log odds of logit. Kans, odds en logit zijn 3 manieren om hetzelfde te zeg-

gen. 

Een logistisch regressiemodel, zoals dat in dit dossier is toegepast, ziet er als volgt uit: 

  
    

     
                

                                                 

2  De natuurlijke logaritme is de logaritme met als grondtal e (e=2,71828…) of “ln”. De natuurlijke logarit-
me (ln) van nul is min oneindig (-∞), terwijl natuurlijke logaritme van plus oneindig (+ ∞) gelijk is aan 
plus oneindig (+ ∞). 
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Hierbij zijn X1, X2.. de onafhankelijke variabelen, a is de constante, b1 is de parameter die het 

effect van X1 aangeeft, b2 de parameter die het effect van X2 aangeeft enz... Dit logistisch mo-

del kan ook omgezet worden in een kansmodel. De kans dat het fenomeen zich voordoet is: 

     
 
(              )

   
(              )… 

De kans dat het fenomeen zich niet voordoet is: 

      
 

   (              )
 

Op basis van deze formules kan men vaststellen dat als men als men de kansen pwel 

en pniet optelt men één uitkomt. 

3. Kwaliteitsmanagement 

Het “kwaliteitsdenken” is niet nieuw. Het ontstaan ervan gaat terug tot de jaren ’50. Het 

denkwerk van W. Edwards Deming, Joseph Juran en Kaoru Ishikawa vormt de basis. 

Deze auteurs nemen ook nu nog een belangrijke plaats in het discours van de kwali-

teitsbeweging. 

Hun ideeën werden in de loop van de tijd gebundeld en uitgewerkt. Centraal staat het 

onder controle brengen en minimaliseren van de kwaliteitsproblemen van een organi-

satie. Een hoge product- en productiekwaliteit resulteren volgens hen in een meer effi-

ciënte en rendabele bedrijfsvoering. De klanten van de organisatie zijn immers tevre-

den en de (hoge) kosten voor het herwerken of herstellen van foutieve stukken 

verdwijnen. 

Kwaliteitszorg is een langlopend proces waarbinnen vele instrumenten een functie 

kunnen vervullen. Enkele belangrijke hiervan zijn het betrekken van de werknemers bij 

het kwaliteitsbeleid, de aanwezigheid van een kwaliteitshandboek en kwaliteitskringen, 

het kwaliteitscertificaat, het gebruik van balanced scorecard. Deze werden dan ook in 

de vragenlijst van de enquête opgenomen. We lichten ze kort toe.  

Het slagen van kwaliteitsprojecten is sterk verbonden aan de medewerking en betrok-

kenheid van de werknemers. Werknemers betrekken bij het (opzetten) van het kwali-

teitssysteem is belangrijk aangezien het kwaliteitsbeleid ook een en ander verwacht 

van de medewerkers. In sommige bedrijven of organisaties zal men een dynamiek op 

gang pogen te brengen over het werk dat ze doen en de effecten ervan op de kwaliteit. 

Kwaliteitskringen hebben tot doel om alle aanwezige kennis en ervaring optimaal te 

benutten door iedereen in een organisatie bij de kwaliteit te betrekken. Ideeën uit deze 

kwaliteitskringen leiden vaak tot het verbeteren van werkresultaten in de hele organisa-

tie. Een kwaliteitskring is een kleine studiegroep van doorgaans 4 tot 10 medewerkers 

die gewoonlijk met elkaar samenwerken en die vrijwillig en regelmatig samenkomen 

om problemen binnen de eigen werksituatie te inventariseren, te analyseren en op te 

lossen om zo de kwaliteit in de eigen werkkring te optimaliseren. Kwaliteit kan hier in 

de ruime betekenis worden geïnterpreteerd. Het gaat dus niet alleen om productkwali-

teit, maar ook om de kwaliteit van de werkmethoden, de arbeidssituatie, de werksfeer, 

de onderlinge relaties, de veiligheid, de netheid, de hygiëne. 

Een kwaliteitshandboek documenteert het kwaliteitsbeheersysteem van de onderne-

ming. Hierin toont de onderneming aan dat ze hetzij op een consequente manier kwali-

teitsvolle producten fabriceert of diensten levert, hetzij het productieproces zodanig 
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beheerst zodat aan de klanteneisen en de relevante normen en regelgevingen is vol-

daan. Het kwaliteitshandboek bevat bijgevolg de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid bin-

nen het betrokken bedrijf. 

Klantentevredenheid en kwaliteitszorg zijn nauw met elkaar verbonden. Organisaties 

met een haperende service of met bergen aan klachten lopen het risico dat klanten 

weglopen en dat bijgevolg het rendement van de onderneming op het spel staat. Re-

den temeer om de vinger aan de pols te houden door de klantentevredenheid te meten 

en klachten te analyseren. 

Het proces van continue verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en het milieube-

wustzijn kan geformaliseerd worden in een (kwaliteits-)certificaat. Een ISO-certificaat of 

een HACCP-systeem in voedingsbedrijven of een veiligheidscertificaat zijn hiervan 

voorbeelden. 

Een opmerkelijke ontwikkeling binnen het kwaliteitsmanagement dat in het begin van 

de negentiger jaren van vorige eeuw opgang vond is het organisatiemodel Kaplan en 

Norton: de Balanced Scorecard. De Balanced Scorecard (BSC) is een managementin-

strument dat een overzicht geeft van de prestaties van een organisatie. De balanced 

scorecard is m.a.w. een performantie-meetsysteem om met indicatoren de organisatie 

te sturen vanuit verschillende strategische oogpunten/invalshoeken. 

Volgens de auteurs van het instrument, het Amerikaanse duo Kaplan & Norton, is het 

te vergelijken met de cockpit van een vliegtuig. De piloten hebben in één oogopslag 

informatie over de hoogte, de snelheid, het brandstofverbruik en vele andere indicato-

ren die nodig (cruciaal) zijn om het vliegtuig te besturen. De BSC zou de cockpit van de 

organisatie moeten zijn. Het instrument zou de managers overzichtelijke informatie 

moeten leveren die nodig is om de organisatie te besturen. De aangeleverde informatie 

betreft de elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie. 

Tijdens hun onderzoek naar performantie-meetsystemen bij organisaties stelden Kap-

lan & Norton vast dat een éénzijdige aandacht op hoofdzakelijk financiële maatstaven 

niet langer volstond om een organisatie te sturen. Andere aspecten zoals interne pro-

cessen, innovatie, klantentevredenheid,… spelen ook een rol in het besturen van een 

organisatie. 

Met de BSC kan men nagaan of de vooropgestelde doelstellingen bereikt (kunnen) 

worden. De BSC geeft ook een overzicht van de prestaties van de organisatie. Men 

ziet in één oogopslag of de organisatie nog op de juiste koers vaart. 

4. Kwaliteitsmanagement binnen de IOA-

enquête 

 Operationalisering 4.1.

Kwaliteitsmanagement wordt in de IAO-enquête door middel van volgende variabelen 

geoperationaliseerd: 

 Is er een dynamiek van nadenken over het uitgevoerde werk en de effecten er-

van op de kwaliteit? 
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 Zijn er kwaliteitskringen? 

 Is er een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan? 

 Peilt men naar klantentevredenheid? 

 Is er een certificaat? 

 Maakt men gebruik van “balanced scorecards”? 

 

Meer concreet bevragen we deze variabelen in de enquête als volgt: 

1. In sommige bedrijven of organisaties probeert men een dynamiek op gang 
te brengen waarbij werknemers nadenken over het werk dat ze doen en de 
effecten ervan op de kwaliteit. Is dit in uw [naam] het geval, zo ja, 
is dat dan occasioneel of systematisch?  

 1. Ja 

 2. Neen 

 3. Niet 

2. Zijn er in deze [naam] kwaliteitskringen? Dat zijn werkgroepen van 
uitvoerende werknemers die eventuele kwaliteitsproblemen op de werk-
plek analyseren en proberen op te lossen. 

 1. Ja 

 2. Neen 

3. Is er in deze [naam] een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan of 
uitgeschreven kwaliteitsstrategie?  

 1. Ja 

 2. Neen 

4. Peilt men in deze [naam] naar klanttevredenheid met vragenlijsten, fo-
cusgroepen, analyses van klachten of andere methoden? 

 1. Ja 

 2. Neen  Ga naar vraag 6 

5. Dp: vraag enkel stellen indien Q48=1  
Gebeurt dit permanent of gebeurt het ad hoc, dat is wanneer er een ge-
legenheid is ?  

 1. Permanent 

 2. Ad hoc 

6. Heeft u een certificaat dat te maken heeft met procesbeheersing of om 
de kwaliteit van het product, de dienst, het proces op te volgen of te 
bepalen?  

 1. Ja 

 2. Neen 

Int. Instructie: het kan gaan om allerlei certificatten, zoals een ISO-certificaat, 
een hygiëne certificaat, een certificaat van leverancier of product om met een 
bepaald product te mogen werken, kwaliteitscertificaten eigen aan uw sector 
of activiteit… 
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7. Maakt u in deze [naam] gebruik van balanced scorecards?  

 1. Ja 

 2. Neen 

Int. Instructie: Dat is een techniek waarbij de financiële en andere prestaties 
van een bedrijf permanent gemeten worden en overzichtelijk voorgesteld in 
functie van langetermijndoelstellingen. 

Tabel 2 Overzicht van de kwaliteitsvariabelen, volgens bedrijfsgrootte 

Basisvariabele 1-9 
wn 

10-49 
wn 

50-199 
wn 

200+ 
wn 

Totaal  

Betrekken van werknemers 69,3% 78,5% 77,4% 82,8% 71,7% C.V:,118 

P=,000 

Peilen naar klanttevredenheid 
met vragenlijsten, focusgroe-
pen, analyses van klachten of 
andere methoden 

33,8% 56,2% 74,2% 82,8% 40,9% C.V.:,372 

P= ,000 

Aanwezigheid van een kwali-
teitshandboek, kwaliteitszorg-
plan of uitgeschreven kwali-
teitsstrategie 

25,2% 50,1% 63,7% 75,9% 32,6% C.V.:,389 

P= ,000 

Aanwezigheid van een certifi-
caat 

22,8% 33,8% 40,3% 65,5% 26,4% C.V.:,310 

P= ,000 

Kwaliteitskringen 18,5% 38,0% 51,6% 55,2% 24,5% C.V.:,291 

P= ,000 

Aanwezigheid van balanced 
scorecards 

6,0% 13,5% 24,2% 41,4% 8,8% C.V.:,310 

P= ,000 

 

Uit Tabel 2 leren we het volgende: 

 In zeven op tien van de geënquêteerde bedrijven is er een dynamiek aanwezig 

waarbij werknemers nadenken over het werk dat ze doen en de effecten ervan 

op de kwaliteit. 

 In vier op tien bedrijven peilt men naar de klantentevredenheid. 

 In drie op tien bedrijven is er een kwaliteitshandboek, een kwaliteitszorgplan of 

een uitgeschreven kwaliteitsstrategie. 

 Ongeveer vier op tien bedrijven beschikt over een kwaliteitscertificaat en zijn er 

kwaliteitskringen. 

 Balanced scorecards komen het minst voor: nog geen 10% van de bevraagde 

bedrijven beschikt over dit instrument. 

 Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat deze kwaliteitsmaatregelen worden 

toegepast. 
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Tabel 3 Overzicht van de kwaliteitsvariabelen, volgens sector 

Basisvariabele primair/ 
industrie bouw diensten OOSP 

Totaal  

Betrekken van werkne-
mers 

65,4% 71,1% 69,3% 84,9% 71,7% C.V:,080 

P=,001 

Peilen naar klanttevre-
denheid met vragenlijs-
ten, focusgroepen, ana-
lyses van klachten of 
andere methoden 

39,9% 30,9% 39,5% 52,4% 40,9% C.V.:,173 

P= ,001 

Aanwezigheid van een 
kwaliteitshandboek, 
kwaliteitszorgplan of 
uitgeschreven kwali-
teitsstrategie 

43,4% 21,6% 29,2% 45,6% 32,6% C.V.:,233 

P= ,000 

Aanwezigheid van een 
certificaat 

38,8% 25,5% 26,8% 17,4% 26,4% C.V.:,266 

P= ,000 

Kwaliteitskringen 35,0% 26,4% 20,1% 33,2% 24,5% C.V.:,160 

P= ,000 

Aanwezigheid van ba-
lanced scorecards 

9,5% 6,8% 9,1% 8,5% 8,8% C.V.:,126 

P= ,000 

 

 Binnen alle sectoren is nadenken over kwaliteitszorg in belangrijke mate gedele-

geerd naar de werkvloer. Vooral organisaties uit de OOSP spannen hier de kroon 

(84,9%), de andere sectoren volgen min of meer het algemene gemiddelde. 

 Ook wat betreft het peilen naar klantentevredenheid blijken de organisaties uit de 

OOSP (52,4%) hoger te scoren dan het algemene gemiddelde. 

 Een uitgeschreven kwaliteits(zorg)plan al of niet verwerkt in een handboek vin-

den we vooral terug in de OOSP en de primaire sector en de industrie. 

 Geheel volgens de verwachtingen zijn het vooral de bedrijven uit de primaire sec-

tor en de industrie die over een (kwaliteits-)certificaat beschikken. Toeleverende 

productieondernemingen worden dikwijls door hun (grote) afnemers verplicht een 

certificaat te behalen. De bouw en de dienstensector volgen het algemene ge-

middelde (resp. 25,5% en 26,8%); met 17,4% liggen de organisaties uit de OOSP 

onder het gemiddelde. 

 Kwaliteitskringen vinden we logischerwijs vooral terug in de primaire sector en de 

industrie (35,0%). Ook de bedrijven en organisaties uit de OOSP (33,2%) scoren 

betrekkelijk hoog. Iets minder vinden we ze terug in de bouw (26,4%) en in de 

dienstensector (20,1%). 

 Balanced scorecards drongen nauwelijks door in de sectoren. 
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 Combinaties van kwaliteitsmaatregelen 4.2.

Tabel 4 Aantal gecombineerde toepassingen van kwaliteitsmaatregelen, vol-

gens bedrijfsgrootte 

Aantal toepassingen van 

kwaliteitsmaatregelen 

Kleine versus grote bedrijven  

Totaal 1-49 wkn +50 wkn 

Geen    13,9% 3,9% 13,3% 

1 31,3% 9,8% 29,9% 

2 23,0% 16,3% 22,5% 

3 16,5% 17,0% 16,5% 

4 9,3% 22,2% 10,2% 

5 4,7% 21,6% 5,8% 

6 1,3% 9,2% 1,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N= 2373, C.V. = ,418, p= ,000. 

 

70,8% van kleine ondernemingen hebben 1 tot 3 toepassingen van kwaliteitsbevorde-

rende maatregelen, ongeveer eenzelfde percentage van de middelgrote en grote be-

drijven heeft minstens 3 maatregelen in gebruik. 

5. Kwaliteitsmanagement: 2-clusters 

In wat volgt delen we de responderende bedrijven in groepen in zodanig dat er op het 

vlak van kwaliteitszorg er een hoge mate van gelijkenis ontstaat tussen respondenten 

binnen dezelfde groep en een lage mate van overeenkomst tussen de respondenten 

behorende tot de andere groepen. 

Hiervoor hanteren we clusteranalyse waarbij we een reeks bedrijven zodanig in groe-

pen (‘clusters’) pogen in te delen, dat de bedrijven binnen een bepaalde cluster -voor 

een aantal kenmerken- zo goed mogelijk op elkaar lijken en zoveel mogelijk verschillen 

van de bedrijven in de andere cluster(s). 

Op basis van een clusteranalyse kunnen we wat het toepassen van kwaliteitsmanage-

ment betreft 2 types van bedrijven typeren. 

De eerste cluster omvat de bedrijven die over een uitgesproken kwaliteitsbeleid be-

schikken. We noemen ze de bedrijven met een “integrale aanpak van kwaliteit”. 

Dit wil zeggen dat: 

 De werknemers er in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor kwaliteitszorg. In 

deze bedrijven bestaat er een dynamiek van nadenken over het uitgevoerde werk 

en de effecten ervan op de kwaliteit en zijn er kwaliteitskringen. 

 Er een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan of uitgeschreven kwaliteitsstrategie 

aanwezig is. 
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 Men peilingen uitvoert naar klantentevredenheid. 

 Deze bedrijven dikwijls over een certificaat beschikken. 

 En zij het in mindere mate, gebruik maken van balanced scorecards. 

De tweede cluster van bedrijven noemen we bedrijven met een “informele aanpak van 

kwaliteitszorg”. Dit cluster heeft volgende kenmerken: 

 De werknemers er in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor kwaliteitszorg. In 

deze bedrijven bestaat er een dynamiek van nadenken over het uitgevoerde werk 

en de effecten ervan op de kwaliteit. 

 Er zijn nauwelijks kwaliteitskringen. 

 De aanwezigheid van een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan of uitgeschre-

ven kwaliteitsstrategie is verwaarloosbaar. 

 Men peilt in geringe mate naar de klantentevredenheid. 

 Een beperkt aantal bedrijven beschikt over een certificaat. 

 Geen enkel bedrijf maakt gebruik van balanced scorecards. 

Kwaliteitszorg rust binnen dit cluster vooral op de schouders van de werknemers zon-

der dat er een geformaliseerd kwaliteitsbeleid aan te pas komt. 

Tabel 5 Typologie van kwaliteitsclusters 

Overzichtstabel: 2 clusters 

Basisvariabele Sign/Niet-
sign. 

Integrale 
Kwaliteits-
zorg 

Informele 
Kwaliteits-
zorg 

N=1409 N=1284 

52,3% 47,7% 

Betrekken van werknemers Sign. 83,7% 65,2% 

Kwaliteitskringen Sign. 55,9% 19,7% 

Aanwezigheid van een kwaliteitshandboek, kwaliteits-
zorgplan of uitgeschreven kwaliteitsstrategie 

Sign. 92,6% 1,9% 

Peilen naar klanttevredenheid met vragenlijsten, focus-
groepen, analyses van klachten of andere methoden 

Sign. 74,3% 34,6% 

Aanwezigheid van een certificaat Sign. 59,0% 18,8% 

Aanwezigheid van balanced scorecards Sign. 31,7%  

 
Noteer dat het aandeel van beide clusters van bedrijven binnen de enquête ongeveer 

even groot is (52,3%↔47,7%). 

Om tot een verdere classificatie te komen kruisen we deze 2 clusters met enkele alge-

mene kenmerken van de bedrijven of organisaties (grootte, sector,..). 
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Tabel 6 en Tabel 7 leren ons dat hoe groter het bedrijf of organisatie, hoe groter de 

kans dat deze tot de cluster van bedrijven met integrale kwaliteitszorg behoren. Tevens 

zijn het de organisaties uit de OOSP en de bedrijven uit de primaire sector en de indu-

strie die onder deze cluster ressorteren, bedrijven uit de bouw en de dienstensector 

maken eerder deel uit van de cluster met informele kwaliteitszorg. 

Tabel 6 Kwaliteitsclusters volgens bedrijfsgrootte en sector 

  
Kwaliteitszorg  

Integraal Informeel  

Grootte   1-9 wn 26,9% 73,1% C.V. =,403 

P=,000 10-49 wn 51,2% 48,8% 

50-199 wn 69,1% 30,9% 

200+ wn 84,7% 15,3% 

Sector   primair/industrie 65,2% 34,8% C.V. = 162 

P=,000 

 

bouw 37,2% 62,8% 

diensten 46,8% 53,2% 

OOSP 60,9% 39,1% 

Totaal  52,3% 47,7% 

N= 2693  

 

Dit wordt ook bevestigd uit de resultaten van een logistische regressie. Er is steeds 

een significant verband met de sector en de bedrijfsgrootte.  In vergelijking tot de pri-

maire sector en de industrie hebben de bouw 0,415 keer minder kans om tot de eerste 

cluster te behoren evenals de diensten met 0,643 minder kans en de OOSP met 0,728 

minder kans. 

Daartegenover staat dat de middelgrote (50 tot 199 werknemers) en de grote bedrijven 

(minstens 200 werknemers) resp. 5,458 en 13,522 keer meer kans hebben om tot de 

cluster van bedrijven met integrale kwaliteitszorg te behoren. 
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Tabel 7 Logistische regressie van sector en bedrijfsgrootte op het behoren tot 

een cluster van bedrijven met integrale kwaliteitszorg 

Variabele Odds ratio  
(95% betrouwbaarheidsin-

terval) 

Sign 

Bouw vs primair/industrie   ,415 (,321-,535) ,000 

Diensten vs primair/industrie   ,643 (,520 - ,797) ,000 

OOSP vs primair/industrie   ,728 (,561 - ,946) ,017 

10-49wn vs 1-9 wn 2,747 (2,227- 3,389) ,000 

50-199 wn vs 1-9 wn 5,458 (4,352- 6,844) ,000 

200+ wn vs 1-9 wn 13,522 (9,610- 19,025) ,000 

Constante ,569 ,000 

Nagelkerke R²:,230; -2 Log likelihood: 3218,160met p<= 0,05; N= 2693, ; Referentiecategorieën 

bedrijven uit primair/industrie en bedrijven met 1-9 werknemers. 

6. Toepassen van JIT 

 JIT en kwaliteitszorg 6.1.

JIT is onlosmakelijk verbonden met kwaliteitszorg. Afval, overschotten en verspillingen 

allerhande zijn bij JIT uit den boze. De JIT-opvatting over verspilling kan zeer breed 

worden geïnterpreteerd. Ze omvat eigenlijk elke activiteit die geen waarde toevoegt. 

Enkele voorbeelden van verspillingen: onnodig transport, lange wachttijden, overpro-

ductie, grote (interne) voorraden, defecten. 

De vraag naar toepassing van JIT formuleerden we in de enquête als volgt: 

V66. Niet stellen aan OOSP  
Past u het principe van Just in Time (JIT) toe binnen het bedrijf? 

 1. Ja 

 2. Neen 

Int. Instructie Dit is een logistieke methode voor voorraadbeheersing met als 
doel levering en productie zodanig op elkaar af te stemmen dat er nauwelijks 
nog voorraden in de [naam] nodig zijn. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Logistiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorraadbeheer
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Tabel 8 Toepassen van JIT binnen de clusters 

 
Kwaliteitszorg 

Totaal Integraal Informeel 

Past u het principe van Just 

in Time (JIT) toe binnen het 

bedrijf? 

Ja 45,1% 32,5% 38,9% 

Neen 54,9% 67,5% 61,1% 

Totaal  100,0% 100,0% 100,0% 

N= 2235, C.V. = ,128, p= ,000. 

 

Bedrijven behorende tot de eerste cluster passen meer dan gemiddeld JIT toe; bedrij-

ven uit de tweede cluster scoren onder dit gemiddelde. 

Anders gezegd: bedrijven die JIT toepassen hebben een hogere kans om tot cluster 1 

te behoren dan bedrijven die geen JIT toepassen. (oddsratio= 1,699; het 95% Be-

trouwbaarheidsinterval (B.I.) is 1,431 tot 2,018). 

 Strategisch partnerschap / samenwerkingsver-6.2.

banden 

JIT toepassen in het bedrijf betekent dat de producten zoveel mogelijk doorheen de 
onderneming moeten stromen. Om deze perfecte “flow” mogelijk te maken is integrale 
kwaliteitszorg cruciaal. Dit heeft ook een invloed op de toeleveranciers die geacht wor-
den met “zero defect” te werken. JIT is veelgebruikt in Co-makershiprelaties. Dit zijn 
relaties tussen 2 of meerdere partijen in de vorm van een langdurige samenwerking, 
waarin men streeft naar gezamenlijke voordelen (synergie).In termen van productie 
heeft deze samenwerking ten gevolge dat er in onderling verband producten worden 
gemaakt of ontwikkeld. Dit betekent vrijwel altijd een uitbesteding van activiteiten en 
bijbehorende verantwoordelijkheden. 

We gaan na of bedrijven of het “kwaliteits- bedrijf” en/of het JIT-bedrijf samenwerkings-
verbanden heeft met: 

 Met onderwijs- en onderzoeksinstellingen? 

 Met consultants? 

 Met andere bedrijven? 

 Met leveranciers? 

 Internationale samenwerkingsverbanden? 

 
In de vragenlijst formuleerden we de samenwerkingsverbanden als volgt: 

We willen weten of uw [naam] samenwerkingsverbanden of strategische partner-
schappen heeft opgebouwd.  
We zullen een aantal mogelijke partners opsommen, wilt u dan telkens zeggen 
of uw [naam] daarmee zo een samenwerkingsverband of strategisch partnerschap 
heeft? 

http://www.leaninfo.nl/jidoka.html
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Heeft u een samenwerkingsverband met: 

V34. Hogescholen of universiteiten 

1. Ja 
2. Neen 

V35. Gaat het dan om hogescholen of universiteiten uit België, uit het bui-
tenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V36. Kennis- of onderzoekscentra, competentiepolen, sectorclusters of over-
heidscentra  

1. Ja 
2. Neen 

Int. Instructie dit zijn strategische of collectieve onderzoekscentra, compe-
tentiepolen, sectorspecifieke clusters 

V37. Gaat het dan om kenniscentra uit België, uit het buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V38. Heeft u een samenwerking met Consultants of bedrijfsadviseurs? 

1. Ja 
2. Neen 

V39. Gaat het dan om consultants of bedrijfsadviseurs uit België, uit het 
buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V40. DP [filter: IND BOU DIE] Andere bedrijven/DP [FILTER: OOSP] Bedrijven 

1. Ja 
2. Neen 

V41. Gaat het dan om bedrijven uit België, uit het buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 
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V42. Leveranciers 

1. Ja 
2. Neen 

V43. Gaat het dan om leveranciers uit België, uit het buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

Tabel 9 Kwaliteitsclusters en samenwerking met consultants, leveranciers en 

andere bedrijven, kruistabellen 

Samenwerking met: 
Kwaliteitszorg 

Totaal 

C.V. 

Integraal Informeel 

Hogescholen & Universiteiten 33,6% 13,4% 24,0% ,236 

Kennis- of onderzoekscentra, competentiepolen, 

sectorclusters of overheidscentra 

36,3% 16,7% 27,0% ,220 

Consultants 51,7% 28,2% 40,5% ,239 

Leveranciers 63,2% 49,8% 56,8% ,134 

Andere bedrijven 43,7% 29,8% 37,1% ,144 

 
Op basis van een bivariate analyse concluderen we dat de bedrijven met een integraal 

kwaliteitsbeleid meer dan gemiddeld samenwerken met diverse actoren. Het meest 

van al werkt men samen met leveranciers en consultants.3 Het -significant-verband is 

echter zwak (C.V. < 0,30). 

We voeren daarom een logistische regressie uit met een achterwaartse (“ backward”) 

selectieprocedure waarin eerst alle predictoren worden  opgenomen, waarna bekeken 

wordt of er een variabele verwijderd kan worden. 

De logistische regressie is opgebouwd uit 2 submodellen waarbij in het tweede model  

de variabele “samenwerking met andere bedrijven” stapsgewijs werd verwijderd. Dit 

resulteert in een significante verbetering van het model. 

                                                 

3  Voor de interpretatie van de alle associatiematen hanteren we de volgende grove richtlijnen: 
0 – 0,10: zeer zwak/geen verband;  
0,11 – 0,30: zwak verband;  
0,31 – 0,50: redelijk verband;  
0,51 – 0,80: sterk verband;  
0,81 – 0,99: zeer sterk verband;  
1: perfect verband. 
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Bedrijven die samenwerken met hogescholen of universiteiten hebben 2,18 meer kans 

om tot de cluster van bedrijven met een integrale aanpak van kwaliteitszorg te beho-

ren. Hetzelfde geldt voor samenwerking met kennis-of onderzoekscentra (1,73 meer 

kans), met consultants (2,09 meer kans) en met leveranciers (1,34 meer kans). Enkel 

bij de samenwerking met andere bedrijven treedt er geen verschil op tussen beide 

clusters. 

Tabel 10 Logistische regressie naar samenwerkingsverbanden en het behoren 

tot een specifieke kwaliteitscluster4 

 

Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 

 

Sig. 

Model1 Hogescholen & Universiteiten 2,146 (1,731-2,660) ,000 

Kennis- of onderzoekscentra, …  1,722 (1,405-2,110) ,000 

Consultants 2,054 (1,730-2,439) ,000 

Andere bedrijven 1,141 (,952-1,367) ,155 

Leveranciers 1,302 (1,098-1,543) ,002 

Constante ,498 ,000 

Model2 Hogescholen & Universiteiten 2,186 (1,766-2,706) ,000 

Kennis- of onderzoekscentra,…  1,737 (1,418-2,127) ,000 

Consultants 2,099 (1,773-2,486) ,000 

Leveranciers 1,347 (1,144-1,586) ,000 

Constant ,505 ,000 
Model 1: -2 Log likelihood : 3419,842; Nagelkerke R²: ,144; Model 2: -2 Log likelihood: 
3421,863; Nagelkerke R²: ,143. Referentiecategorie is telkens het antwoordcategorie “neen” op 
de samenwerking met een specifieke actor. 

7. Verankering 

Bestaat er een verband tussen deel uitmaken van een grotere (internationale) groep en 

het opteren voor een meer integrale aanpak van kwaliteitszorg? 

Is er tevens een samenhang met de lokalisatie van het productieproces en levering van 

producten en diensten? 

We zochten het antwoord op basis van de volgende vragen: 

                                                 

4  In een volgende versie van dit document overweeg ik interactie-effecten in dit regressiemodel op te 
nemen. Dit geldt ook voor de regressiemodellen in de volgende paragrafen.  
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V5. Maakt deze [naam] deel uit van een groep of een grotere organisatie 
die uit meerdere [naam]en bestaat? U kan antwoorden met ja of nee: 

 1. Ja 

 2. Neen 

V6. Enkel indien deel van groep … 
Is het een internationale groep? 

 1. Ja 

 2. Neen 

Int. Instructie: met [naam]en, filialen, verkoopkantoren of een hoofdkantoor in 
het buitenland. Een Belgisch bedrijf met [naam]en in het buitenland is dus ook 
internationaal. 

V7. Gebeurt een deel van de productie of het dienstverleningsproces van 
deze groep / deze [naam] in het buitenland? 

 1. Ja 

 2. Neen 

V9. IND DIE BOU  
Waar worden uw producten of diensten geleverd? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. Is dit…? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 1. Lokaal of regionaal 

 2. Nationaal, dus binnen België 

 3. In het buitenland 

Tabel 11 Kwaliteitszorg en verankering 

 Integraal Informeel Totaal 

C.V. Odds 
ratio 

95% B.I. 

N 

Deel uitmaken van een groep of een 
grotere organisatie 

53,9% 23,0% 39,1% C.V. = 316, 

p= ,000 

3,915 

(3,313 -
4,626) 

2693 

Is het een internationale groep? 62,1% 45,8% 57,5% C.V. =,148, 

p= ,000 

1,938 

(1,477 - 
2,544) 

1054 

Gebeurt een deel van de productie of 
het dienstverleningsproces van deze in 
het buitenland? 

38,2% 19,0% 29,2% 
C.V. =,211 

p= ,000 

. 2,645, 

(2,204- 

3,175) 

2527 

Tabel 11 leert ons het volgende: 

 Ruim de helft van de bedrijven uit de “integrale kwaliteitszorg cluster” maakt deel 

uit van een grotere organisatie of groep. Bedrijven behorende tot een grotere or-

ganisatie hebben bijgevolg 4 maal meer kans om tot deze cluster te behoren. 

 Bedrijven behorende tot een internationale groep hebben tot 2 maal meer kans 

om eveneens deel uit te maken van deze cluster. 
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 In het buitenland produceren is eveneens een bepalende factor om een bedrijf te 

zijn met integrale kwaliteitszorg. 

Er bestaat eveneens een verband tussen IKZ- clusters en de afzetmarkt van producten 

en diensten. Bedrijven uit de cluster met integrale kwaliteitszorg, zullen hun producten 

en diensten veeleer in het buitenland leveren (odds ratio: 2,624; B.I. 2,159-3,188, Ta-

bel 12). 

Tabel 12 Samenhang kwaliteitsbeleid en afzetmarkt, resultaten van een logisti-

sche regressie 

 Oddsratio 

95% betrouwbaarheidsinterval 

Sig. 

 Lokaal of regionaal ,548 (,466-,643) ,000 

Nationaal ,775 (,643-,932) ,007 

In het buitenland 2,624 (2,159-3,188) ,000 

Constant ,752 ,001 

Nagelkerke R²:,081; -2 Log likelihood: 3559,184
 
met p<= 0,05; N= 2693, ; Referentiecategorie is 

telkens het antwoord “neen”. 

8. Kwaliteitszorg en innovatie 

De IOA-enquête bevraagt innovatie in de ruime zin van het woord. Het gaat om meer 

dan automatiseren en informatiseren of productvernieuwing. Naast technologische in-

novatie bekijken we product-, dienst- en procesinnovatie. Ook belangrijke veranderin-

gen op het vlak van de arbeidsorganisatie of het personeelsbeleid komen aan bod. In 

dit deel gaan we na in welke mate kwaliteitsbedrijven innovatief zijn. 

 Procesinnovatie 8.1.

In de IOA onderscheiden we vier vormen van procesinnovatie. Het gaat om verande-

ringen of belangrijke vernieuwingen sinds 2009 op het vlak van: 

 De methoden of werkwijzen voor het maken van producten/leveren van diensten 

/ uitvoeren van diensten of activiteiten. 

 De marketingmethode of externe communicatiestrategie. 

 De logistiek, het leveren of verdelen van goederen of diensten. 

 De ondersteunende activiteiten zoals onderhoud, boekhouding, aankoop. 

 

De vragen naar deze vormen van procesinnovatie werden als volgt geformuleerd: 

We hebben nog 2 setjes van vragen. Het eerste gaat over veranderingen die 
mogelijk in uw [naam] zijn ingevoerd in de laatste 2 jaar, dat is 
sinds begin 2009. Het moet gaan om een verandering die een vernieuwing 
of een belangrijke verbetering betekende. We zullen er een aantal 
voorlezen. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of deze zijn voorgeko-
men? 
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V115. [primair/industrie, bouw:] methoden of werkwijzen voor het maken van 
producten of het leveren van diensten  
[diensten:] methoden of werkwijzen voor het leveren van diensten 
[OOSP:] methoden of werkwijzen voor het uitvoeren van diensten of ac-
tiviteiten 

 1. Ja 

 2. Neen 

V116. [primair/industrie, bouw, diensten:] marketingmethode of externe com-
municatiestrategie 
[OOSP:]  externe communicatiestrategie? 

 1. Ja 

 2. Neen 

V117. Methoden of werkwijzen op het vlak van logistiek, leveren of verdelen 
van goederen of diensten? 

 1. Ja 

 2. Neen 

V118. Nieuwe of in belangrijke mate verbeterde methoden of werkwijzen op het 
vlak van de ondersteunende activiteiten zoals onderhoud, boekhouding, 
aankoop? 

 1. Ja 

 2. Neen 

Tabel 13 Kwaliteitszorg en procesinnovaties 

Verandering of belangrijke vernieu-
wing sinds 2009 op het vlak van… 

Kwaliteitszorg 

Totaal 

C.V. Odds ratio 

Integraal Informeel 

Methoden of werkwijzen voor het ma-
ken van producten / leveren van dien-
sten / uitvoeren van diensten of activi-
teiten 

60,8% 41,0% 51,4% C.V. =,198, 

p= ,000 

2,237 

BI: 1,917 -
2,611) 

Marketingmethode of externe commu-
nicatiestrategie 

44,6% 29,9% 37,6% C.V. =,152, 

p= ,000 

1,890 

BI: 1,612-2,216 

Methoden of werkwijzen op het vlak 
van logistiek, leveren of verdelen van 
goederen of diensten 

38,4% 26,8% 32,9% 
C.V. =,123, 

p= ,000 

1,703 

BI: 1,446-2,006. 

Methoden of werkwijzen op het vlak 
van ondersteunende activiteiten zoals 
onderhoud, boekhouding, aankoop 

44,5% 32,6% 38,8% 
C.V. =,123, 

p= ,000 

1,661 

BI: 1,420- 1,944 

N= 2693 

 

De tabelanalyse leert ons dat er telkens een positief verband is tussen de procesinno-

vaties en de aanwezigheid van integrale kwaliteitszorg in het bedrijf. Bedrijven met een 

beleid van integrale kwaliteitszorg hebben een grotere kans om procesinnovaties door 

te voeren. 
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 Technologische innovatie 8.2.

Technologische innovatie is in de vragenlijst beperkt tot volgende vraag: 

We hebben nog 2 setjes van vragen. Het eerste gaat over veranderingen die 
mogelijk in uw [naam] zijn ingevoerd in de laatste 2 jaar, dat is 
sinds begin 2009. Het moet gaan om een verandering die een vernieuwing 
of een belangrijke verbetering betekende. We zullen er een aantal 
voorlezen. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of deze zijn voorgeko-
men? 

V119. Belangrijke technologische innovatie? Het kan gaan over verdere auto-
matisering of informatisering zoals nieuwe of sterk veranderende ma-
chines, een nieuw ICT-systeem, een nieuw softwarepakket, e-commerce, 
website? 

 1. Ja 

 2. Neen 

Tabel 14 Kwaliteitszorg en technologische innovatie. 

Verandering of belangrijke vernieu-
wing sinds 2009 op het vlak van… 

Kwaliteitszorg 

Totaal 

C.V. Odds ratio 

Integraal Informeel 

Technologische innovatie, zoals au-
tomatisering, informatisering, sterk 
veranderde machines, ICT, software 

65,7% 49,0% 57,7% C.V. = ,169,  

p= ,000 

OR: 1,996;  

BI: 1,710- 2,332 

N= 2693 

Technologische innovatie en integrale kwaliteitszorg gaan eveneens hand in hand. 

Bedrijven met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid hebben ongeveer 2 maal meer kans 

om een technologisch innovatie uit te voeren. 

 Innovatieve arbeidsorganisatie en kwaliteitszorg 8.3.

In de IOA wordt innovatie ruimer bekeken dan enkel product-/dienst-, proces- of tech-

nologische innovatie. Er is ook aandacht voor veranderingen aan de (interne en exter-

ne) organisatiestructuur en aan de wijze waarop het werk wordt georganiseerd. We 

gaan na of er een mogelijk verband is met het kwaliteitsbeleid. 

We hebben nog 2 setjes van vragen. Het eerste gaat over veranderingen die 
mogelijk in uw [naam] zijn ingevoerd in de laatste 2 jaar, dat is 
sinds begin 2009. Het moet gaan om een verandering die een vernieuwing 
of een belangrijke verbetering betekende. We zullen er een aantal 
voorlezen. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of deze zijn voorgeko-
men? 

V120. Belangrijke verandering op het vlak van de interne organisatiestruc-
tuur of de wijze waarop het werk wordt georganiseerd? 

 1. Ja 

 2. Neen 
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Tabel 15 Innovatieve arbeidsorganisatie en kwaliteitszorg 

Verandering of belangrijke vernieu-
wing sinds 2009 op het vlak van… 

Kwaliteitszorg 

Totaal 

C.V. Odds Ratio 

Integraal Informeel 

de interne organisatiestructuur of de 
wijze waarop het werk wordt geor-
ganiseerd.  

53,0% 35,6% 44,7% C.V. = ,175, 

p= ,000 

2,042 ; 

B.I.:1,749- 2,384 

N= 2693 

Er bestaat inderdaad een significant verband tussen de aard van kwaliteitsbeleid en 

veranderingen in de interne organisatiestructuur. Bedrijven uit de eerste cluster hebben 

tot twee maal meer kans om te sleutelen aan hun interne organisatiestructuur. 

 Kwaliteitszorg en Innovatief personeelsbeleid 8.4.

Naast deze veranderingen aan de organisatiestructuur en aan de wijze waarop het 

werk wordt georganiseerd, is er in de IOA-enquête ook aandacht voor innovatief per-

soneelsbeleid. We formuleerden de vraag als volgt. 

We hebben nog 2 setjes van vragen. Het eerste gaat over veranderingen die 
mogelijk in uw [naam] zijn ingevoerd in de laatste 2 jaar, dat is 
sinds begin 2009. Het moet gaan om een verandering die een vernieuwing 
of een belangrijke verbetering betekende. We zullen er een aantal 
voorlezen. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of deze zijn voorgeko-
men? 

V121. Belangrijke verandering doorgevoerd op het vlak van het personeelsbe-
leid? 

 1. Ja 

 2. Neen 

Tabel 16 Veranderingen binnen het personeelsbeleid en kwaliteitszorg 

Verandering of belangrijke vernieu-
wing sinds 2009 op het vlak van… 

Kwaliteitszorg 

Totaal 

C.V. Odds Ratio 

Integraal Informeel 

het personeelsbeleid 

42,7% 24,1% 33,8% C.V. = ,197, 

p= ,000 

 

2,354 

BI:1,994-2,778 

 

 

Opnieuw zijn het de bedrijven met een integraal kwaliteitszorgbeleid die belangrijke 

veranderingen hebben uitgevoerd op het vlak van personeelsbeleid. 
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 Kwaliteitszorg en product- of dienstinnovatie 8.5.

Bij de respondenten werd gepeild naar de introductie van nieuwe of verbeterde pro-

ducten, diensten of activiteiten sinds 2009, dus over de periode van de voorbije 2 jaar, 

en zo ja, of deze dan compleet nieuw waren voor de markt of voor het bedrijf/de orga-

nisatie (en dus al bestaan op de markt). De vragen werden als volgt geformuleerd. 

V113. Heeft U sinds begin 2009 nieuwe of in belangrijke mate verbeterde 
[producten/diensten/activiteiten]5 geïntroduceerd? 

 1. Ja 

 2. Neen  Ga naar Vraag 115 

Int. Instructie6  Het gaat om de introductie van een nieuw of in belangrijke ma-
te verbeterd product of dienst wat betreft mogelijkheden, gebruiksvriendelijk-
heid, of andere eigenschappen. Het kan gaan om een nieuwigheid die al eer-
der bestond maar nog niet door deze [naam]7 werd aangeboden. 

Opnieuw bestaat er een verband tussen de IKZ-clusters en de introductie van product-

of dienstinnovatie. Bedrijven met een integrale aanpak van kwaliteitszorg  scoren hoger 

dan gemiddeld. Anders gezegd: bedrijven uit deze cluster hebben 2 maal meer kans 

om te innoveren in producten  of diensten. 

Tabel 17 Kwaliteitsclusters en de introductie van verbeterde producten of 

diensten 

Verandering of belangrijke 
vernieuwing sinds 2009 op het 

vlak van… 

Kwaliteitszorg  

Totaal 

C.V. 
 

Odds- Ratio 

Integraal Informeel 

Introductie van een nieuw of ver-

beterd product of dienst 

 

62,5% 44,1% 53,7% ,185, 

p= ,000 

2,117, 

BI: 1,814-2,470 

N= 2693,  

 Innovatie en kwaliteitszorg 8.6.

Zijn innovatieve bedrijven ook actief zijn op het gebied van kwaliteitszorg? Of zijn be-

drijven met integrale kwaliteitszorg ook innovatief? 

De vraagstelling is dubbel. Bij de ene vraagstelling gaan we het effect na van innovatie 

op het kwaliteitsbeleid. We onderzoeken welke innovatievariabelen al of niet het ver-

schil maken bij kwaliteitszorg. Bij de andere vraagstelling draaien we de vraagstelling 

om: is er een effect van kwaliteitszorg op het innovatief gedrag? 

                                                 

5  Naargelang de sector waartoe de organisatie behoort, werd er gevraagd naar producten, naar diensten 
of naar activiteiten. 

6 Interviewinstructies worden enkel voorgelezen indien de respondent meer uitleg vraagt. 

7  Naargelang de sector waartoe de organisatie behoort, wordt [naam] vervangen door instelling, onder-
neming of organisatie. 
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In het eerste geval hangt kwaliteitszorg af van innovatievariabelen en is dus de afhan-

kelijke variabele. In het tweede geval is het innovatiegedrag de afhankelijke variabele. 

Het probleem is dus: wat is hier oorzaak en wat is het gevolg. Aangezien dit niet een-

duidig is noopt dit tot een dubbele analyse. 

8.6.1. Is er samenhang tussen innovatie en het 

kwaliteitsbeleid? 

In een regressiemodel gaan we na welke variabelen die een indicatie geven over inno-

vatie het meeste kans geven om tot de cluster met integrale kwaliteitszorg te behoren. 

De afhankelijke variabele is het al dan niet behoren tot een specifieke kwaliteitscluster.  

Schematisch: beleidKwaliteitsInnovatie  

We opteren voor een backward logistic regression dat vertrekt van een verzadigd mo-

del waarbij telkens de minst significante variabele uit het model wordt weggelaten. Tel-

kens nadat er een variabele wordt verwijderd uit het model wordt de fitness van het 

model getest om na te gaan indien het model nog steeds overeenkomt met de data. 

De lezer zal zich vooral concentreren op het eindmodel (“Model 3”). Dit eindmodel 

(“Model 3” in Tabel 18) leert ons dat de variabelen veranderingen in logistiek en on-

dersteunende activiteiten uiteindelijk geen significante bijdrage leveren aan het mo-

del. Er treden met name geen verschillen op tussen beide kwaliteitsclusters op het vlak 

van veranderingen in logistiek en ondersteunende activiteiten. 

Concreet betekent dit dat een bedrijf met integrale kwaliteitszorg in regel ook een be-

drijf is dat aan productinnovatie doet, de werkwijzen, de marketing, de communicatie, 

de organisatiestructuur en het personeelsbeleid heeft veranderd en aan technologische 

innovatie heeft gedaan. Een bedrijf dat op al deze variabelen scoorde heeft 88,5% 

kans om een bedrijf te zijn met integrale kwaliteitszorg. 
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Tabel 18 Logistische regressie van innovatie op het behoren tot de integrale 

kwaliteitszorgcluster 

 Oddsratio 

95% betrouwbaarheidsinterval 

Sig. 

Model1 Nieuw of verbeterde producten of diensten 1,336 (1,112 -.1,605) ,002 

Methoden of werkwijzen 1,366 (1,129 -.1,654) ,001 

Marketingmethode of externe communicatiestrate-

gie 

1,215 (1,016 -.1,454) ,033 

Logistiek 1,089 (,905 - 1,310) ,369 

Ondersteunende activiteiten 1,000 (,834.-.1,199) 1,000 

Technologische innovatie 1,398 (1,176.-.1,662) ,000 

Organisatiestructuur 1,219 (1,011.-1,471) ,039 

Personeelsbeleid 1,586 (1,304.-.1,930) ,000 

Constante ,471 

 

,000 

Model 2 Nieuw of verbeterde producten of diensten  1,336 (1,112.-.1,605) ,002 

Methoden of werkwijzen) 1,366 (1,129.-.1,653) ,001 

Marketingmethode of externe communicatiestrate-

gie  

1,215 (1,017.-.1,453) ,032 

Logistiek  1,089 (,907.-.1,307) ,362 

Technologische innovatie 1,398 (1,179.-.1,658) ,000 

Organisatiestructuur 1,219 (1,012.-.1,469) ,037 

Personeelsbeleid  1,586 (1,305.-.1,927) ,000 

Constante ,471 

 

,000 

Model 3 Nieuw of verbeterde producten of diensten  1,344 (1,119.-.1,614) ,002 

Methoden of werkwijzen  1,385 (1,148.-.1,672) ,001 

Marketingmethode of externe communicatiestrate-

gie  

1,225 (1,026.-.1,463) ,025 

Technologische innovatie  1,405 (1,185.-.1,666) ,000 

Organisatiestructuur  1,233 (1,025.-.1,484) ,026 

Personeelsbeleid  1,592 (1,310.-.1,934) ,000 

Constante ,473 

 

,000 

Model 1: -2 Log likelihood: 3511,174; Nagelkerke R
²: ; 

,103; Model 2: -2 Log likelihood: 
3511,174; Nagelkerke R

²: ; 
,103; Model 3: -2 Log likelihood: 3512,003; Nagelkerke R

²: ; 
,103 
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8.6.2. Is er samenhang tussen het kwaliteitsbeleid en 

innovatie? 

Het is perfect mogelijk dat een bedrijf binnen het kader van een kwaliteitsbeleid belang-

rijke veranderingen heeft ingevoerd op het vlak van (productie-)processen, producten 

en diensten, organisatiestructuur,… 

In dit deel formuleren we een antwoord op de vraag of bedrijven die een beleid met 

integrale kwaliteitszorg voeren ook innovatief gedrag vertonen. 

Hierbij maken we opnieuw gebruik van een clusteranalyse waarbij we 2 groepen van 

bedrijven identificeren met dezelfde gedragskenmerken omtrent innovatie: enerzijds is 

er de groep van bedrijven die telkens relatief hoog scoren op de verschillende variabe-

len die innovatie typeren, anderzijds de bedrijven die, op uitzondering van “technolo-

gische innovatie”, een minder innovatief gedrag vertonen. In onderstaande tabel geven 

we een overzicht van de kenmerken. 

Tabel 19 Overzichtstabel innovatieclusters 

Overzichtstabel: 2 innovatieclusters 

Basisvariabele Sign / 
Niet-sign. 

Innovatief Weinig  
innovatief 

N= 1255 N= 1438 

46,6% 53,4% 

Product- Dienstinnovatie Sign. 81,5% 29,5% 

Procesinnovatie Werkwijze prod. leveren diensten, 
activiteiten 

Sign. 89,3% 18,2% 

Procesinnovatie Marketing Externe communicatie Sign. 58,0% 19,8% 

Procesinnovatie Logistiek Sign. 59,8% 9,4% 

Procesinnovatie Ondersteunende activiteiten Sign. 65,0% 15,9% 

Technologische innovatie Sign. 71,7% 45,5% 

Verandering interne organisatiestructuur Sign. 64,4% 27,5% 

Verandering op het vlak van personeelsbeleid Sign. 54,7% 15,6% 

 
Op basis van deze clusteranalyse op de innovatievariabelen doen we een regressie-

analyse. Hierbij worden bovenstaande innovatieclusters de afhankelijke variabele, de 

kwaliteitscluster de onafhankelijke variabele. 

De regressie die geschat wordt, modelleert de probabiliteit van een bedrijf met integra-

le kwaliteitszorg om tot een innovatieve cluster te behoren. 

In het model gaan we tevens na of het impact van de onafhankelijke variabele op de 

afhankelijke variabele beïnvloed wordt door andere variabelen. In dit geval zijn dat de 

sector en de bedrijfsgrootte. Deze laatste variabele werd evenwel in 2 categorieën op-

gedeeld: bedrijven met minder dan 50 werknemers en bedrijven met 50 en meer werk-

nemers. 
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Verder werden in het model ook de interactie-effecten tussen de kwaliteitsclusters, de 

sector en de bedrijfsgrootte opgenomen. Deze interactie-effecten worden in het model 

opgenomen als producttermen. 

Schematisch:  
                                

 
                      

 

 

Het model is getest op multicollineariteit waaruit is gebleken dat er geen problemen 

optreden als gevolg van sterk samenhangende variabelen. 

Bij de regressie is gekozen voor de “achterwaartse” methode. Dit betekent dat in het 

eerste submodel alle variabelen omvat. In het 2e submodel worden telkens die variabe-

len verwijderd die geen significante bijdrage leveren. In dit geval zijn dat de interactie-

effecten. Ook de dienstensector levert geen significante bijdrage aan het model. 

De niet-significante effecten zijn in de tabel in het grijs aangeduid. 

De referentiecategorieën zijn: de bedrijven met informele kwaliteitszorg, de kleine be-

drijven en de bouw. 

We interpreteren de resultaten in het model als volgt: 

 Bedrijven met een beleid van integrale kwaliteitszorg hebben 1,808 meer kans 

om een innovatief bedrijf te zijn dan een bedrijf met informele kwaliteitszorg. 

 Er treedt eenzelfde positief effect op de naar de bedrijfsgrootte: een bedrijf met 

50 en meer werknemers heeft 1,963 meer kans om als een innovatief bedrijf ge-

kenmerkt te worden. 

 Er gaat eveneens een effect uit van de sector op het innovatiegedrag. In vergelij-

king tot de bouwsector liggen de kansverhoudingen om te innoveren voor bedrij-

ven uit de primair/industrie en de OOSP respectievelijk 1,586 en 1,814 hoger. Er 

gaat evenwel geen effect uit indien het bedrijf tot de dienstensector behoort. 

Concreet betekent dit dat de bedrijven uit de primaire/sector en de OOSP in ver-

gelijking tot zowel de dienstensector als de bouwsector een hogere kans hebben 

tot innoveren. 
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Tabel 20 Resultaten van een logistische regressie met het innovatiegedrag als 

afhankelijke variabele en de kwaliteitskenmerken, bedrijfsgrootte, sec-

tor en de interactie van die drie laatste als onafhankelijke variabele 

 
Sig. 

Oddsratio 
(95% betrouwbaarheidsinterval) 

Model1 Integrale kwaliteitszorg vs Infor-

mele kwaliteitszorg (referentie 

categorie) 

,000 1,696 (1,402-2,052) 

Grote vs kleine bedrijven ,000 1,735(1,363-2,208) 

Bouw (ref.categorie) ,000  

Primair/industrie ,002 1,536(1,172-2,013) 

Diensten ,384 1,114(,874-1,420) 

OOSP ,000 1,917(1,424-2,581) 

Integrale kwaliteitszorg * Groot 

bedrijf * bouw   

,236 
 

Integrale kwaliteitszorg * Groot 

bedrijf * Primair/industrie 

,360 1,203(,809-1,789) 

Integrale kwaliteitszorg * Groot 

bedrijf * Diensten 

,062 1,471(,981-2,206) 

Integrale kwaliteitszorg * Groot 

bedrijf * OOSP 

,841 ,954( ,599-1,518) 

Constante ,000 
,387 

Model2 Integrale kwaliteitszorg vs Infor-

mele kwaliteitszorg 

,000 1,808 (1,530-2,137) 

Grote vs kleine bedrijven ,000 1,963 (1,654-2,331) 

Bouw (referentiecategorie) ,000  

Primair/industrie ,000 1,586 (1,241-2,028) 

Diensten ,106 1,208 (,961-1,518) 

OOSP ,000 1,814(1,380-2,384) 

Constante ,000 
,364 

 

8.6.3. Conclusie: samenhang tussen innovatie- en 

kwaliteitsbeleid 

Deze dubbele analyse leert ons dat er inderdaad een samenhang is tussen innovatie 

en kwaliteitszorg. De kans is zeer groot dat een innoverend bedrijf ook een bedrijf is 

dat aan integrale kwaliteitszorg doet. Anderzijds is het mogelijk dat een bedrijf binnen 

het kader van een kwaliteitsbeleid ook innoveert. In dit geval is er opnieuw sprake van 

een samenhang tussen groep van bedrijven met integrale kwaliteitszorg en de cluster 

van bedrijven met een uitgesproken innovatiegedrag. 
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9. Is er een verband tussen de 

personeelsevolutie en een kwaliteitsbeleid? 

Om de groei of krimp te kunnen inschatten werd aan de respondenten de volgende 

vraag gesteld over de evolutie van het aantal werknemers in de voorbije 2 jaar. 

V11. We willen graag weten of het aantal werknemers in de voorbije twee 
jaar is gestegen, gedaald of min of meer gelijk gebleven is. Is in 
uw [naam] het aantal werknemers sinds begin 2009 

 3.  Met meer dan 5% gestegen 

 2. Met meer dan 5% gedaald of 

 1. Min of meer gelijk gebleven? 

Int. Instructie: het gaat over alle werknemers die een arbeidscontract hebben, 
dus ook zij die langdurig ziek zijn, of gedetacheerd of om een andere reden 
tijdelijk niet aan het werk zijn in de [naam] 

Tabel 21 Veranderingen binnen de personeelsevolutie en behorend tot een 

cluster 

Personeelsevolutie 
Kwaliteitszorg  

Totaal Integraal Informeel 

Gelijk gebleven 46,9% 55,8% 51,2% 

Gedaald  15,8% 13,7% 14,8% 

Gestegen 37,3% 30,5% 34,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 2693, C.V. = ,090, p= ,000 

De analyse van de kruistabel wijst op een significant doch zeer zwak verband tussen 

de kwaliteitsclusters en de evolutie van het personeelbestand (C.V.= ,090). Dit zwak 

verband komt eveneens tot uiting in de regressie-analyse. Zowel de bedrijven met zo-

wel een daling als een toename van het personeelsbestand kunnen tot de cluster van 

bedrijven met integrale kwaliteitszorg behoren. De oddsratio’s verschillen nauwelijks 

(1,374 vs 1,456). 

Tabel 22 Resultaten van een logistische regressieanalyse tussen de 

kwaliteitsclusters en de personeelsevolutie 

Variabele Odds ratio  
(95% betrouwbaarheidsin-

terval) 

Sign 

Bedrijf met daling in de tewerkstelling vs  
Bedrijf met gelijk gebleven tewerkstelling 

1,374 (1,098-,1,720) ,000 

Bedrijf met toename van tewerkstelling vs 
Bedrijf met gelijk gebleven tewerkstelling 

1,456 (1,231-1,723) ,000 

Constante ,922 ,132 

-2 Log likelihood= 3705,792; Nagelkerke R²: 0,011.; referentiecategorie: Bedrijf met gelijk ge-
bleven tewerkstelling. 
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10. IKZ-en opleiding 

 Doen IKZ bedrijven aan opleiding? 10.1.

In dit onderdeel onderzoeken we de samenhang tussen de opleidingsplannen en de 

kwaliteitsclusters. 

De IOA-enquête bevat volgende vragen in verband met opleiding: 

V70. Is er een startopleiding met algemene info over de organisatie? 

 1. Ja 

 2. Neen 

V71. Zijn er functiespecifieke startopleidingen? 

 1. Ja 

 2. Neen 

We peilen nu naar opleiding in deze [naam]. We maken een onderscheid tus-
sen gewone opleidingen of cursussen en on-the-job opleidingen, waarbij men 
opgeleid wordt tijdens het werken zelf. 

Int. Instructie INFO Gewone opleiding is een opleiding, training of cursus bin-
nen de [naam] die op voorhand is gepland en minstens gedeeltelijk door de 
werkgever betaald wordt. On-the-job-training: geplande periodes van begelei-
ding op de werkvloer of in de werksituatie. 

V72 Zijn er binnen de [naam] werknemers die in 2010 hebben deelgenomen aan 
een gewone opleiding? 

 1. Ja 

 2. Neen 

V73 Zijn er binnen de [naam] werknemers die in 2010 on the job training 
hebben gekregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? 

 1. Ja 

 2. Neen 

Indien VFout! Verwijzingsbron niet gevonden.=2 EN VFout! Verwijzingsbron niet gevon-
den.=2 => ga naar vraag VFout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

V73 Hoeveel % van het personeel van deze [naam] heeft in 2010 opleiding 
gevolgd? We tellen gewone opleiding en on-the-job training samen. U 
mag ook het aantal geven.? 

……% / aantal 

V75 Worden werknemers ook opgeleid voor vaardigheden die niet tot hun di-
recte takenpakket behoren? 

 1. Ja 

 2. Neen 
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V76 Is er in deze organisatie een geschreven opleidingsplan? 
Int. Instructie: “Dit plan geeft een overzicht van alle opleidingsbe-
hoeften in de organisatie en van de vorming die georganiseerd zal wor-
den.” 

 1. Ja 

 2. Neen 

Tabel 23 Samenhang tussen kwaliteitszorg en opleiding 

 Integrale 

kwali-

teitszorg 

Informele 

kwaliteits-

zorg 

Totaal Cramer's V Odds ratio (95% B.I) 

Startopleiding met alge-

mene info over de orga-

nisatie 

79,0% 44,5% 62,5% ,356* 4,695 (3,965-5,559) 

Functiespecifieke startop-

leidingen? 

59,3% 26,5% 43,7% ,331* 4,051 (3,441-4,769) 

Deelname aan een ge-

wone opleiding 

84,1% 54,5% 70,0% ,322* 4,414 (3,686-5,285) 

On the job training tijdens 

de uitvoering van de 

werkzaamheden? 

79,3% 47,7% 64,2% ,329* 4,187 (3,536 -4,959) 

Opleiding voor vaardig-

heden die niet tot hun 

directe takenpakket be-

horen 

36,3% 18,2% 27,7% ,201* 2,553 (2,136 -3,052) 

Een geschreven oplei-

dingsplan 

58,2% 16,9% 38,5% ,424* 6,845 (5,716-8,198) 

*: p=,000,  ; N= 2693 

 

Op het vlak van opleiding zijn er eveneens duidelijke verschillen tussen beide clusters. 

Uit deze tabel blijkt dat bedrijven met een beleid van integrale kwaliteitszorg significant 

hoger scoren op elk van deze opleidingsvariabelen. Er is ook sprake van een sterke 

associatie (Cramér’s V scoort telkens hoog) en de odds ratios bevestigen dit eveneens. 

 Samenhang tussen kwaliteits- en opleidingsclus-10.2.

ters 

Dezelfde associatie treedt op als de variabelen met betrekking tot opleiding herleiden 

tot 2 clusters. 

De eerste cluster omvat de bedrijven met een duidelijk opleidingsbeleid. 

Ongeveer vier op tien bedrijven uit het onderzoeksbestand behoren tot deze cluster. 
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Binnen deze opleidingsgerichte bedrijven: 

 Zijn er startopleidingen met algemene info over de organisatie en/ functiespeci-

fieke startopleidingen. 

 Nemen de werknemers deel aan een gewone opleiding. 

 Krijgen de werknemers on the job training en geregeld een opleiding voor vaar-

digheden die niet tot hun directe takenpakket behoren.  

 Is er doorgaans een geschreven opleidingsplan. 

Binnen de tweede cluster die we karakteriseren als “minder opleidingsgericht” zijn deze 

kenmerken minder uitgesproken. 

Tabel 24 Typologie van opleidingsclusters 

Overzichtstabel: 2 clusters 

Basisvariabele Sign/Niet
-sign. 

Opleidingsgericht Minder oplei-
dingsgericht 

N= 1032 N=1661 

38,3% 61,7% 

Is er een startopleiding met algemene info over 
de organisatie? 

Sign. 88,7% 46,3% 

Zijn er functiespecifieke startopleidingen? Sign. 100,0% 8,7% 

Hebben de werknemers deelgenomen aan een 
gewone opleiding? 

Sign. 100,0% 51,4% 

On the job training tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden? 

Sign. 90,8% 47,7% 

Worden werknemers ook opgeleid voor vaar-
digheden die niet tot hun directe takenpakket 
behoren? 

Sign. 41,6% 19,0% 

Is er in deze organisatie een geschreven oplei-
dingsplan? 

Sign. 62,1% 23,8% 
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Tabel 25 Samenhang tussen kwalliteits- en opleidingsclusters8 

 
Kwaliteitzorg  

Totaal Integraal Informeel 

Opleidings-

cluster 

Opleidingsgericht 54,3% 20,8% 38,3% 

Minder opleidingsgericht 45,7% 79,2% 61,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

N=2693 C.V. :,344 

Bovenstaande tabel illustreert de samenhang tussen “opleidingsgerichtheid” en “een 

integraal beleid van kwaliteitszorg”: bedrijven met een duidelijk opleidingsbeleid heb-

ben 4 maal meer kans om tot de cluster van de bedrijven met een beleid van integrale 

kwaliteitszorg te behoren (odds-ratio 4,525, B.I.: 3,814-5,367). 

11. Werkoverleg 

Werkoverleg is regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks), gestructu-

reerd overleg tussen werkgever (of leidinggevende) en medewerkers. In het werkover-

leg worden informatie en meningen uitgewisseld over de organisatie van het werk en 

de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. 

Het is een manier om werknemers bij het bedrijf te betrekken en zo (mede) de mede-

zeggenschap te structureren. De gesprekonderwerpen in een werkoverleg kunnen zeer 

ruim zijn. 

Ze kunnen betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden (werksfeer, werkdruk, 

ziekteverzuimbeleid,..), de taakinhoud (functie en taakverdeling, verantwoordelijkhe-

den, hoeveelheid werk…), organisatie en de uitvoering van het werk (werkmethoden, 

personeelsplanning, procedures, afspraken, …), de technische middelen (apparatuur, 

machine onderhoud, machine opstelling..), de ontwikkelingen binnen het bedrijf (infor-

matie over bedrijfsresultaten en bedrijfsproblemen,…), arbeidsvoorwaarden (opleiding 

en training, werktijden…). 

Werkoverleg is dus veel ruimer dan kwaliteitskringen die elders in dit dossier aan bod 

kwamen. Bij kwaliteitskringen zullen de directe collega’s uit dezelfde afdeling een pro-

ductieprobleem samen pogen op te lossen. Het eerstelijnsmanagement kan deelne-

men, maar hiërarchische verschillen vervallen binnen de kring. Anders dan bij kwali-

teitskringen blijven bij werkoverleg de hiërarchische verhoudingen overeind. De 

werkgever of leidinggevende zit (doorgaans) de vergadering voor. 

  

                                                 

8 In een volgende versie van de tekst overweeg ik om te controleren op grootte en sector.  
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De vraag naar werkoverleg werd in de enquête als volgt geformuleerd: 

V77. Zijn er in uw [naam] periodieke vergaderingen of overlegmomenten waar 
werkgebonden kwesties worden besproken met de direct leidinggevende en 
de betrokken werknemers? Het gaat hier over werkoverleg 

 1. Ja 

 2. Neen => Ga naar vraag 79 

V78. Hoeveel personeelsleden hebben regelmatig zulk werkoverleg? U mag ook 
het percentage geven 

Aantal _ / percentage _ 

 

Kwaliteitskringen (35,6%) en zeker werkoverleg (72,3%) komen in de Vlaamse be-

drijfswereld vaak voor9. 

De vraagstelling is dubbel: in welke mate is er samenhang tussen beide overleginstru-

menten en zijn er verschillen tussen bedrijven naar aard van het kwaliteitsbeleid en 

werkoverleg? 

 Kwaliteitskringen en werkoverleg 11.1.

Er blijkt inderdaad een samenhang te bestaan tussen de aanwezigheid van kwaliteits-

kringen en werkoverleg. Bedrijven met kwaliteitskringen hebben 4,535 (95% BI: 3,488- 

5,896) meer kans dat men eveneens geregeld werkoverleg pleegt. Dit neemt niet weg 

dat een groot aantal bedrijven zonder kwaliteitskringen eveneens over een gestructu-

reerd werkoverleg beschikken. 

Tabel 26 Samenhang kwaliteitskringen en werkoverleg 

 
Aanwezigheid van  werkoverleg. 

Totaal Ja Neen 

Aanwezigheid van kwali-

teitskringen 

Ja 93,0% 7,0% 100,0% 

Neen 74,5% 25,5% 100,0% 

Totaal 81,7% 18,3% 100,0% 

N= 2693, C.V. = ,232, p= ,000. 

 Kwaliteitsbeleid en werkoverleg 11.2.

Eenzelfde conclusie kan men trekken als we de kwaliteitsclusters afzetten tegen het 

gestructureerd werkoverleg. Bedrijven met integrale kwaliteitszorg zullen in regel ook 

relatief meer werkoverleg plegen (oddsratio 4,249 met 95% BI 3,407-5,299). 

                                                 

9  Delagrange H. (2012), p 23. 
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Tabel 27 Samenhang kwaliteitszorgbeleid en werkoverleg 

 
Aanwezigheid van  werkoverleg 

Totaal Ja Neen 

Kwaliteitscluster Integrale kwaliteitszorg 91,3% 8,7% 100,0% 

Informele kwaliteitszorg 71,1% 28,9% 100,0% 

Totaal 81,7% 18,3% 100,0% 

N= 2693, C.V. = ,260, p= ,000. 

 

Binnen bedrijven met integrale kwaliteitszorg blijken ook relatief meer werknemers be-

trokken te zijn bij het werkoverleg. 

Gemiddeld is binnen de bedrijven met de integrale kwaliteitszorg 61% van de werkne-

mers bij het werkoverleg betrokken (gemiddelde 61,32, spreiding 39,77); bij de bedrij-

ven met informele kwaliteitszorg is dit 50% (gemiddelde 50,02, spreiding 45,06). Dit 

verschil is significant; t=6,873; df =2570,693; p<0,001 bij tweezijdige toetsing. De aard 

van het kwaliteitsbeleid kan 2% van het verschil in aantal werknemers betrokken bij het 

werkoverleg verklaren (Cohen’s d = 0,27). 

12. Kwaliteitszorg en ‘Werken met teams’ 

 Van ‘teams hebben’ naar ‘teamgeorganiseerd 12.1.

Bij het toepassen van Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) zal de onderneming permanent 

zoeken naar de verbetering van bedrijfsprocessen met gebruik van analytische hulpin-

strumenten. Deze kwamen reeds elders in dit dossier aan bod (kwaliteitskringen, 

bsc,…). Daarnaast is teamwerk waarbij medewerkers worden betrokken bij verbete-

ringsactiviteiten eveneens een belangrijke bouwsteen binnen het kwaliteitsgebeuren in 

een bedrijf. 

In dit rapport maken we een onderscheid tussen ‘teamwerk hebben’ en ‘teamgeorgani-

seerd zijn’. Het ‘teamgeorganiseerd zijn’ bepalen we op basis van de volgende criteria: 

 Een team is een groep van werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering 

van de hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich zelfstandig te 

organiseren. 

 Teams tellen 2 tot en met 12 leden. 

 Een onderneming is “teamgeorganiseerd” als minstens de helft van het personeel 

in dergelijke teams werkt en de teams bestaan uit 2 tot 12 teamleden. 

Dit is eerder een pragmatische benadering. Er is namelijk veel interpretatieruimte over 

wat nu precies een team is. Moet er een teamleider zijn? Hoeveel of welke bevoegd-

heden moet een ‘echt team’ hebben? Beschouwen we teams met een eerder beperkte 

bevoegdheid toch ook als een ‘echt team’ of leggen we criteria op zodat er duidelijk 

sprake is van autonome zelfsturende teams? In een enquête zoals de IOA die be-

schrijvend van aard is beschikken we over onvoldoende nuanceringsmogelijkheden om 

een fijne afstelling van de criteria te doen. Vandaar deze pragmatische afbakening, die 
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we in de vorige TOA-edities ook hebben gehanteerd. We gaan er van uit dat om een 

werkelijk overleg te hebben in een team er niet meer dan 12 leden mogen zijn en dat 

het teamwerk op voldoende schaal moet geïntegreerd zijn in de volledige organisatie10. 

De selectie gebeurt op basis van een reeks vragen, die enkel gesteld werden aan on-

dernemingen en organisaties met 2 of meer werknemers11. Aan deze respondenten 

werd eerst de volgende vraag voorgelezen: 

V15. [enkel indien 2 of meer werknemers] Werkt u met Teams? Met teams be-
doelen wij werknemers die in groep instaan voor de uitvoering van hun 
taken en de autonomie hebben om zich hiervoor onderling te organise-
ren. 

 1. Ja 
 2. wij hebben concrete plannen om dit in te voeren 
 3. nee   ga door naar vraag … 

Daarna werd gevraagd hoeveel leden de teams tellen, en hoeveel procent 
van het personeel in teams werkt: 

V16. Wat is het gemiddeld aantal leden van deze teams? 

Gemiddeld aantal leden __ 

V17. Hoeveel procent van de werknemers van deze [naam] werkt in teams? U 
mag ook het aantal geven 

Aantal _ / percentage _ 

 Aanwezigheid van teamwerk 12.2.

Tabel 28 Kwaliteitszorg en Teamwerk 

 Kwaliteitscluster Totaal 

Integrale kwali-

teitszorg 

Informele kwali-

teitszorg 

Aanwezigheid van Team-

werk 

Ja 62,8% 40,9% 52,8% 

Neen 37,2% 59,1% 47,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 2555, C.V. = ,219, p= ,000. 

 

In iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven is er teamwerk. Bij de bedrij-

ven met integrale kwaliteitszorg ligt dit percentage beduidend hoger: ongeveer 63% 

                                                 

10  Delagrange (2012) p. 33. 

11  Er zijn minstens 2 leden nodig om een team te kunnen vormen, dat is een theoretisch minimum. In de 
praktijk heeft men mogelijk meer leden nodig om van een echte ‘teamwerking’ te kunnen spreken. 
Over hoeveel leden een team minimaal moet tellen is er echter geen eenduidigheid, vandaar dat het 
theoretisch minimum is aangehouden. 
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heeft teamwerk. Bedrijven die kwaliteitszorg informeel aanpakken scoren met 41% 

onder dit gemiddelde. Bij IKZ-bedrijven is bijgevolg 2 maal meer kans dat ze teamwerk 

hebben (odds-ratio: 2,446 met 95% BI 2,085- 2,869). 

 Teamgeorganiseerd 12.3.

Tabel 29 Kwaliteitszorg en teamgeorganiseerd 

 Kwaliteitscluster Totaal 

Integrale kwali-

teitszorg 

Informele kwali-

teitszorg 

Teamgeorganiseerd 
Ja 31,5% 19,2% 25,7% 

Neen 68,5% 80,8% 74,3% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 2693, C.V. = ,140, p= ,000. 

 

Eén op vier van de ondervraagde bedrijven kunnen we bestempelen als “teamgeorga-

niseerd”. Bedrijven met integrale kwaliteitszorg scoren nogmaals boven dit gemiddelde 

(31,5%). Ze hebben bijgevolg 2 maal meer kans teamgeorganiseerd te zijn (Odds-ratio 

1,932; 95% BI: 1,616 – 2,309). 

 Kwaliteitszorg en bevoegdheden van team 12.4.

Teams zijn maar teams als ze ook effectieve bevoegdheden hebben. De bevoegdhe-

den om zelf het werk te organiseren en de methode te bepalen liggen voor de hand, 

maar ook aspecten als vakantieplanning of opleiding kunnen een verregaande impact 

hebben op de autonomie en de werking binnen een team en komen daarom in aan-

merking om als bevoegdheid aan het team toegekend te worden. Er werden acht be-

voegdheden voorgelegd. De vragen werden als volgt geformuleerd: 

Teams kunnen een brede waaier aan bevoegdheden hebben. Ik zal er een aantal 
voorlezen. Kan u telkens met ja of nee zeggen of het team/de meeste teams 
over dat aspect zelf moeten beslissen of niet? 

V25. Plannen van vakantie en verlof 

 1. Ja 

 2. Neen 

V26. Werkmethode 

 1. Ja 

 2. Neen 

V27. Plannen wie wanneer opleiding volgt 



Kwaliteitszorg in de Vlaamse bedrijfswereld 

42 

 1. Ja 

 2. Neen 

V28. Onderlinge werkverdeling en -planning 

 1. Ja 

 2. Neen 

V29. Onderhoud en kleine reparaties, uitgezonderd schoonmaak 

 1. Ja 

 2. Neen 

 3. NVT 

V30. Maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren  

 1. Ja 

 2. Neen 

V31. Rechtstreekse contacten met interne en externe klanten of leveranciers 

 1. Ja 

 2. Neen 

V32. Financiële verantwoordelijkheid  

 1. Ja 

 2. Neen 

 

We gaan na of de aard van het gevoerde kwaliteitsbeleid het verschil maakt in be-

voegdheden binnen de teams. 
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Tabel 30 Kwaliteitszorg en bevoegdheden van de teams 

Bevoegdheid 

Kwaliteitscluster Totaal C.V Odds-ratio 

(95% BI) 

Integrale 
kwaliteits-

zorg 

Informele 
kwaliteits-

zorg 

 

Plannen van vakantie en verlof n.s. n.s. 50,7% n.s. n.s. 

Werkmethode 49,4% 60,9% 53,5% ,110* ,628 (,501- ,788) 

Plannen wie wanneer opleiding volgt 39,2% 28,2% 35,3% ,110* 1,638 (1,287- 2,085) 

Onderlinge werkverdeling en –planning 81,8% 75,5% 79,6% ,075** 1,461 (1,114- 1,914) 

Onderhoud en kleine reparaties, uitge-
zonderd schoonmaak 

38,9% 44,4% 40,8% 
,054** 

,797 (,636-,999) 

Maatregelen nemen om de kwaliteit te 
verbeteren 

n.s. n.s. 67,4% 
n.s. 

n.s. 

Rechtstreekse contacten met interne en 
externe klanten of leveranciers 

n.s. n.s. 63,1% n.s. 
n.s. 

Financiële verantwoordelijkheid 14,6% 10,3% 13,1% ,062** 1,496 (1,054 -2,124) 

N=1348 voor alle items. *p=,000,**p<,05 

Alle bevoegdheden komen vaak voor in de teams, behalve de ‘financiële verantwoor-

delijkheid’ (13,1%, Tabel 30,)“plannen wie wanneer opleiding volgt” (35,3%) en ‘onder-

houd en kleine reparaties’ (40,8%). Dat laatste komt allicht niet bij alle organisaties 

voor. 

De evidente of verwachte bevoegdheden ‘werkmethode’ (53,5%)  en ‘onderlinge werk-

verdeling- en planning’ (79,6%) komen vaak voor, maar toch minder dan verwacht. Van 

een werkmethode kan men nog aannemen dat daar mogelijk weinig variatie op zit, 

maar de werkverdeling- en planning is toch een van de basisbevoegdheden van een 

team en zit daarom zelfs in de vraag naar teamwerk vervat. Ook opleiding en vakantie 

plannen (respectievelijk 35,3% % en 50,7%) komen minder vaak voor dan verwacht. 

Daartegenover staan dan weer een aantal bevoegdheden waarvan het verrassend is 

dat ze zo hoog scoren: ‘rechtstreekse contacten met klanten of leveranciers’ (63,1%%), 

wat toch op een hoge mate van autonomie wijst, en ‘maatregelen om de kwaliteit te 

verbeteren’ (67,4%) wat we als een kleine vorm kunnen beschouwen van de autono-

mie om de werkmethode te bepalen. 

Tussen de twee kwaliteitsclusters (integraal versus informeel) bestaan er geen ver-

schillen tussen de teambevoegdheden “Plannen van vakantie en verlof”, “maatregelen 

nemen om de kwaliteit te verbeteren” en “rechtstreekse contacten met interne en ex-

terne klanten of leveranciers”. 

Opvallend is wel dat er minder gemiddeld IKZ-bedrijven zijn die aan teams de be-

voegdheid geven om de werkmethode te bepalen (49,4% versus 60,9%). Dit ligt voor 
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de hand. In bedrijven met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid liggen de werkmethodes 

doorgaans procedureel vastgelegd in (kwaliteits-)handboeken. 

Anderzijds zijn er (ietwat) meer bedrijven met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid waar 

de teamleden mede kunnen bepalen wie wanneer opleiding volgt (39,2% versus 

28,2%) en afspraken kunnen maken omtrent de onderlinge werkverdeling en –planning 

(81,8% versus 75,5%). 

Ook zijn er net iets meer dan gemiddeld IKZ-bedrijven die de teamleden financiële ver-

antwoordelijkheid geven (14,6% versus 10,3%). 

13. Conclusies 

Kwaliteitsmanagement is in de IAO-enquête door middel van volgende variabelen geo-

perationaliseerd: 

 Is er een dynamiek van nadenken over het uitgevoerde werk en de effecten er-

van op de kwaliteit? 

 Zijn er kwaliteitskringen? 

 Is er een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan? 

 Peilt men naar klantentevredenheid? 

 Is er een certificaat? 

 Maakt men gebruik van “balanced scorecards”? 

In zeven op tien van de geënquêteerde bedrijven is er een dynamiek aanwezig waarbij 

werknemers nadenken over het werk dat ze doen en de effecten ervan op de kwaliteit. 

Binnen alle sectoren is nadenken over kwaliteitszorg in belangrijke mate gedelegeerd 

naar de werkvloer. Vooral organisaties uit de OOSP spannen hier de kroon (84,9%), de 

andere sectoren volgen min of meer het algemene gemiddelde. 

In vier op tien bedrijven peilt men naar de klantentevredenheid; de organisaties uit de 

OOSP (52,4%) scoren hier duidelijk hoger dan het algemene gemiddelde. 

In drie op tien bedrijven is er een kwaliteitshandboek, een kwaliteitszorgplan of een 

uitgeschreven kwaliteitsstrategie. Dit instrument vinden we vooral terug in de OOSP, 

de primaire sector en de industrie. 

Ongeveer vier op tien bedrijven beschikt over een kwaliteitscertificaat en zijn er kwali-

teitskringen. Vooral de bedrijven en organisaties uit de primaire sector en de industrie 

beschikken over een kwaliteitscertificaat en zijn er meer dan gemiddeld kwaliteitskrin-

gen aanwezig.  

Balanced scorecards komen het minst voor: nog geen 10% van de bevraagde bedrij-

ven beschikt over dit instrument. 

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat het geheel van deze kwaliteitsmaatrege-

len wordt toegepast. 

De bedrijven die deelgenomen hebben aan de enquête kunnen ingedeeld worden in  2 

types: een cluster van bedrijven met een “integrale aanpak van kwaliteit” en een ande-

re cluster met een eerder “informele aanpak van kwaliteitszorg”. Hoe groter het bedrijf 
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of organisatie, hoe groter de kans dat deze tot de cluster van bedrijven met integrale 

kwaliteitszorg behoren. Tevens zijn het de organisaties uit de OOSP en de bedrijven uit 

de primaire sector en de industrie die onder deze cluster ressorteren, bedrijven uit de 

bouw en de dienstensector maken eerder deel uit van de cluster met informele kwali-

teitszorg. 

In dit dossier is verder onderzocht of er een verband bestaat tussen de aard van het 

kwaliteitsbeleid (integraal versus informeel) en  

 Het toepassen van JIT. 

 Strategische partnerschap en samenwerkingsverbanden. 

 Verankering. 

 Innovatie: op het gebied van het productieproces, de technologie, de arbeidsor-

ganisatie, het personeelsbeleid, het product of de dienst. 

 Personeelsevolutie. 

 Opleiding. 

 Werkoverleg. 

 Kwaliteitskringen. 

 Teams en hun bevoegdheden. 

Over het algemeen mag men stellen dat de cluster van bedrijven en organisaties met 

een beleid van integrale kwaliteitszorg in het algemeen hoger scoren op deze variabe-

len. 

Toepassen van JIT 

Bedrijven en organisaties die deel uitmaken van de cluster met “integrale kwaliteits-

zorg” passen meer dan gemiddeld JIT-productie toe en ze zullen meer dan gemiddeld 

samenwerken met diverse actoren (hogescholen en universiteiten, onderzoekscentra, 

consultants, leveranciers…). Enkel bij “samenwerking met andere bedrijven” is er geen 

verschil waar te nemen tussen beide clusters.  

Strategische partnerschap en samenwerkingsverbanden en verankering 

Bedrijven met een beleid van integrale kwaliteitszorg maken doorgaans deel uit van 

een grotere organisatie. Dikwijls is dat een internationale groep en gebeurt (een deel 

van) de productie in het buitenland. 

Innovatie 

Uit de enquête blijkt eveneens dat bedrijven met integrale kwaliteitszorg een grotere 

kans hebben om te innoveren op het vlak van het productieproces en de technologie. 

Ze zullen meer dan gemiddeld sleutelen aan de interne organisatiestructuur en voeren 

belangrijke veranderingen uit op het vlak van het personeelsbeleid. Verder is er een 

grotere kans dat deze bedrijven meer innoveren in producten of diensten. 

Er is tevens een verband tussen het kwaliteits- en innovatiebeleid. De cluster van be-

drijven die relatief hoog scoort op de variabelen die innovatie typeren heeft een zeer 

grote kans een beleid te voeren van integrale kwaliteitszorg. En omgekeerd heeft een 

bedrijf met een beleid van integrale kwaliteitszorg meer kans om een innovatief bedrijf 

te zijn dan een bedrijf met informele kwaliteitszorg.  
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Personeelsevolutie 

Er kan geen relatie worden aangetoond tussen de personeelsevolutie en het gevoerde 

kwaliteitsbeleid. Bedrijven met zowel een daling als een toename van het personeels-

bestand kunnen tot de cluster van bedrijven met integrale kwaliteitszorg behoren.  

Opleiding 

Bedrijven met een beleid van integrale kwaliteitszorg zijn duidelijk opleidingsgericht. Zij 

scoren hoog op de opleidingsvariabelen uit de enquête (startopleidingen, gewone op-

leiding, on the job training, opleidingen voor vaardigheden buiten het directe takenpak-

ket en de aanwezigheid van een opleidingsplan). 

Kwaliteitskringen en werkoverleg 

Er bestaat een samenhang tussen de aanwezigheid van kwaliteitskringen en werkover-
leg. Dit neemt niet weg dat een groot aantal bedrijven zonder kwaliteitskringen even-
eens over een gestructureerd werkoverleg beschikken.  
Uit de resultaten van de enquête komt duidelijk naar voren dat bedrijven of organisaties 

met integrale kwaliteitszorg in regel ook relatief meer werkoverleg zullen plegen. Te-

vens zullen er relatief meer werknemers betrokken zijn bij het werkoverleg. 

Teamwerk 

Bedrijven en organisaties met integrale kwaliteitszorg hebben beduidend meer team-

werk. Ze zijn bovendien meer “teamgeorganiseerd”. Dit betekent dat minstens de helft 

van het personeel in dergelijke teams werkt en de teams bestaan uit 2 tot 12 teamle-

den. 

In de enquête werd ook gepolst naar de bevoegdheden van de teams. Tussen de clus-

ter van bedrijven en organisaties mét integrale kwaliteitszorg en cluster met informele 

kwaliteitszorg bestaan er geen verschillen naar de aard van het gevoerde kwaliteitsbe-

leid in de teambevoegdheden rond “Plannen van vakantie en verlof”, “maatregelen 

nemen om de kwaliteit te verbeteren” en “rechtstreekse contacten met interne en ex-

terne klanten of leveranciers”. 

Opvallend is wel dat er minder IKZ-bedrijven zijn die aan teams de bevoegdheid geven 

om de werkmethode te bepalen. Dit ligt voor de hand. In bedrijven met een geïnte-

greerd kwaliteitsbeleid liggen de werkmethodes doorgaans procedureel vastgelegd in 

(kwaliteits-)handboeken. 

Anderzijds zijn er (ietwat) meer bedrijven met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid waar 

de teamleden mede kunnen bepalen wie wanneer opleiding volgt en afspraken kunnen 

maken omtrent de onderlinge werkverdeling en –planning. 

Ook zijn er net iets meer dan gemiddeld IKZ-bedrijven die de teamleden financiële ver-

antwoordelijkheid geven. 
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14. Summary 

In the survey, quality management is assessed using the following variables: 

 Is there dynamism in thinking about the work performed and its effect on quality? 

 Are quality circles present?  

 Is there a quality manual, quality management plan? 

 Is customer satisfaction assessed? 

 Is there a certificate? 

 Are “balanced scorecards” used? 

Seven out of ten companies surveyed had a dynamism present in which employees 

reflect on the work they do and its effect on quality. Within all sectors, reflection on 

quality management is largely delegated to the work floor. Especially government, edu-

cation and social profit organisations score highest here (84.9%); the other sectors 

largely follow the general average. 

Four out of ten assess customer satisfaction; government, education and social profit 

organisations (52.4%) clearly score higher here than the general average. 

Three out of ten companies have a quality manual, a quality management plan or a 

written quality strategy. Such instruments are especially present in the government, 

education and the social profit sector, the primary sector and in industry. 

Approximately four out ten companies have a quality certificate and have implemented 

quality circles. Especially companies and organisations from the primary sector and 

industry have a quality certificate and have a greater than average number of quality 

circles.  

Balanced scorecards occur least frequently: less than 10% of the companies surveyed 

use this instrument. 

The larger the company, the greater the chance that all of these quality measures are 

present. 

The companies that participated in the survey can be classified into 2 types: a cluster 

of companies with a “total approach to quality management” (TQM) and another cluster 

with a rather “informal approach to quality management”. The larger the company or 

organisation, the greater the likelihood that it belongs to the cluster of companies with 

total quality management. Government, education and social profit organisations, and 

the companies from the primary sector and industry again belong to this cluster; com-

panies from the construction and the service sectors tend to be a part of the cluster 

with an informal approach to quality management. 

This project further studied whether there is a link between the nature of the quality 

policy (total versus informal) and  

 the use of JIT. 

 Strategic partnership and cooperation agreements. 

 Anchoring. 
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 Innovation: with respect to the production process, technology, work organisation, 

personnel policy, the product or the service.  

 Evolution in personnel. 

 Education. 

 Work meetings. 

 Quality circles. 

 Teams and their authority. 

One may state that in general, the cluster of companies and organisations with a policy 

of total quality management score higher with respect to these variables.  

Application of JIT 

Companies and organisations that are a part of the cluster with “total quality manage-

ment” make use of JIT production more than the average, and they engage in above 

average collaboration with diverse actors (colleges and universities, research centres, 

consultants, suppliers…). Only with respect to “collaboration with other companies”, 

can no difference be found between the two clusters.  

Strategic partnership, cooperation agreements and anchoring 

Generally, companies with a policy of total quality management are part of a larger or-

ganisation. This often is an international group, with (a part of) production taking place 

abroad. 

Innovation 

The survey also shows that companies with total quality management are more likely to 

innovate with respect to the production process and the technology. They are above 

average in adapting the internal organisational structure and in making important 

changes to personnel policy. There is also a greater likelihood that these companies 

innovate more in products or services. 

In addition, there is a link between quality and innovation policy. The cluster of compa-

nies scoring relatively high with respect to the variables that typify innovation is very 

likely to conduct a policy of total quality management. And conversely, a company with 

a policy of total quality management is more likely to be an innovative company than a 

company with an informal approach to quality management.  

Evolution in personnel 

No correlation could be shown between the evolution in personnel and the quality poli-

cy in place. The total quality management cluster comprises companies with decreased 

personnel levels as well as companies with increased personnel levels.  

Education 

Companies with a policy of total quality management have a clear focus on training. 

They score high on the survey's training variables (initial training, normal training, on 

the job training, training for skills not directly related to job responsibilities, and the 

presence of a training plan). 
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Quality circles and work meetings 

A correlation exists between the presence of quality circles and work meetings. Which 
is not to say that a large number of companies without quality circles also make use of 
structured work meetings.  
The survey results clearly show that companies or organisations with total quality man-

agement generally also make relatively greater use of work meetings. And relatively 

more employees will be involved in the work meetings. 

Teamwork 

Companies and organisations with total quality management make significantly greater 

use of teamwork. They also organise themselves more as a team: at least half of the 

employees work out of such teams, with the teams consisting of 2 to 12 team mem-

bers. 

The survey also assessed the authority given to the teams. Between the cluster of 

companies and organisations with total quality management and the cluster with infor-

mal quality management, there are no differences with respect to the quality policy ap-

plicable to the team's authority in the area of “planning holidays and leave”, “taking ac-

tions to improve quality” and “direct contacts with internal and external customers or 

suppliers”.  

Noteworthy, however, is the fact that fewer TQM companies give the teams the authori-

ty to determine the working methods used. The reason for this is obvious. In compa-

nies with an integrated quality policy, the working methods used are generally proce-

durally established in (quality) manuals. 

On the other hand, (a few) more companies had an integrated quality policy in which 

the team members contribute to determining who follows training and when, and the 

ability to make arrangements concerning the distribution of work and the scheduling 

among themselves. 

In addition, just over half of TQM companies give the team members financial respon-

sibility.  
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