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Een organisatie die wordt gezien als een levend
wezen: een systeem met een ziel, karakter en eigen
identiteit, deel uitmakend van een netwerk binnen de
maatschappelijke context.

Certiked Model sluit aan bij strategische thema’s

Kennisintensieve organisaties
zijn ISO 9001 voorbij
Het aandeel kenniswerkers in bedrijven en instellingen neemt nog altijd toe. Steeds meer organisaties zijn daarom kennisintensief te noemen. In ISO 9001, dat zijn laatste grote verandering in 2000 onderging, is deze trend nauwelijks meegenomen.
Dat is geen verwijt aan ISO 9001 – die is immers universeel en beschrijft het wereldwijde minimumniveau – maar wel jammer
voor al die kennisintensieve organisaties. Want die worden door de norm niet uitgedaagd op de voor hen belangrijke thema’s.
In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen die ertoe leiden dat de ‘kale’ ISO 9001 niet meer voldoet voor
kennisintensieve organisaties, en op welke wijze het Certiked Model voor hen wél een bijdrage levert aan de kwaliteit.
Door Arnold Roozendaal en Diederik van der Burg
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Jorissen Simonetti Architecten is een bureau dat reeds vijftig jaar bestaat. Net als veel andere architectenbureaus heeft het bureau al sinds 2008 te maken met een zeer moeilijke markt. Maar de organisatie
zit niet stil en heeft haar koers radicaal verlegd.
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Jan Idema, directeur Jorissen
Simonetti Architecten.
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product: het EPvE (Emotioneel Programma van Eisen). Dat doen we

voeren van een dialoog met alle externen (opdrachtgever, gebruikers,

vanuit een separate organisatie: Vastgoedfocus. Hier gaat het meer en

maar zeker ook de samenwerkingspartners). Verder investeren we

meer om advisering, waarbij de mens centraal staat. De vraag aan zowel

zeer veel in gevalideerde data om met klanten de dialoog aan te gaan

de opdrachtgever als de gebruikers luidt: “Welke emoties heb je bij het

over de uiteindelijke exploitatiekosten. Die kosten zijn meestal over
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gestart wordt met het ontwerp. In deze initiatieffase werken we samen
met onze klanten aan het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan.’

Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft een ander accent gekregen.
Kwaliteit kun je niet primair verankeren in systemen, die moet je vooral

In de afgelopen jaren is de organisatie volledig vernieuwd. Het primaire

verankeren in mensen. Vanuit ‘control’ is het accent veel meer komen

proces en de samenwerking met derden zijn volledig herzien door de

te liggen bij de vernieuwing. Echter, de control blijft geborgd. Met name

invoering van BIM (Building Information Modelling). Daarnaast is de or-

ook in de wijze van samenwerken in multifunctionele teams, in- en

ganisatie ingrijpend verkleind, als gevolg van de ingestorte markt. Van

extern. Ook het verspreiden van kennis blijft hoog op de agenda staan.

medewerkers wordt daardoor veel meer dan voorheen een multifunctionele inzetbaarheid verwacht. Men is zich ervan bewust dat kwaliteit en

‘Wij kiezen er bewust voor om de elementen: strategische keuzes,

kennis onderscheidende factoren zijn en blijven.

risicomanagement, innovatie en preventieve maatregelen jaarlijks in
samenhang te behandelen in de zogenaamde management(p)review’,

Jan Idema vervolgt: ‘Wij investeren heel sterk in de voorkant. Dit

besluit Idema. ‘Wij kijken daarbij vooral vooruit. Dit is voor ons een

betekent dat onze mensen moeten beschikken over kennis, ervaring,

essentiële dimensie van het door Certiked gecertificeerde kwaliteits-

inzicht en relationele vaardigheden. Daarbij gaat het over het kunnen

managementsysteem.’
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