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Inleiding 
 
Dit document bevat de achtergronden en  richtlijnen voor een directiebeoordeling van het VG-
systeem van een operator. 
 
1.Doel van de beoordeling 
  
Idealiter is de directiebeoordeling de verbindende schakel tussen het 
zorgsysteem/managementsysteem en datgene wat de klant (en de maatschappij) van een 
organisatie verlangt. Indien juist gebruikt zullen de behandelde topics de stuwende motor en 
kracht zijn om uw prestaties de hoogte in te duwen! 
Verder zal één keer per jaar de beoordeling als doel hebben de doeltreffendheid van uw huidige 
kwaliteitssysteem te analyseren. Met andere woorden: 'Heeft u wel het juiste kwaliteitssysteem 
gekozen en implementeert u het ook op de juiste manier?'. 
  
2. Verplichte inhoud van een directiebeoordeling 
  
De ISO 9001:2000 zegt het volgende: 
'De input voor de directiebeoordeling moet informatie bevatten over resultaten van audits, 
terugkoppeling van klanten, procesprestaties en productconformiteit, status van preventieve en 
corrigerende maatregelen, vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen, veranderingen 
die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem en aanbevelingen ter 
verbetering.' 
  
Sommigen zullen onmiddellijk een associatie maken met een urenlange vergadering. Dit is echter 
niet noodzakelijk. Indien tijdens een directiemeeting enkel gezegd wordt wat er moet gezegd 
worden, kan deze plaatsvinden in een half uur. Lastige subtopics kunnen verplaatst worden naar 
aparte vergaderingen met de betrokken personen. 
  
Hieronder volgt een toelichting bij elk van de verplichte onderwerpen. 
  
Resultaten interne en externe audits 
Audits die geen toegevoegde waarde leveren, zijn pure tijdverspilling. Daarom is het belangrijk 
eens even stil te staan welke audits toegevoegde waarde hebben opgeleverd en welke niet. Op 
basis hiervan kan nagegaan worden in hoeverre het interne auditsysteem dient te worden 
aangepast.  
  
Procesprestaties en productconformiteit 

  Om de prestaties van de onderneming weer te geven kunt u gebruik maken van een zgn. 
boordtabel of simpele ‘balanced scorecard’ waar via simpele grafieken en diagrammen wordt 
aangegeven hoe de organisatie ‘scoort’ ten opzichte van de gestelde doelen. Het loont de 
moeite om tijd en energie te steken in het opstellen van deze boordtabel omdat deze u 
toelaat snel overzicht te krijgen en (dus) de juiste acties te ondernemen. 
 

Status van preventieve en correctieve maatregelen 

  In elke organisatie vinden we tal van corrigerende en preventieve maatregelen. Deze worden 
meestal niet allemaal geregistreerd. Enkele maanden later is er dan niets gebeurd en is 
iedereen het vergeten. Waarom? Er werd geen verantwoordelijke gedefinieerd en geen 
deadline. Vandaar de toegevoegde waarde van registratie. Tijdens de directiebeoordeling kan 
dan bepaald worden welke maatregelen achterstand opgelopen hebben, welke acties 
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ondernomen kunnen worden en wat er geleerd kan worden uit uitgevoerde acties. 

  
Vervolgmaatregelen  

  De review begint met het doorlópen van de actiepunten van de vorige directiebeoordeling. 
Vertragingen kunnen verklaard worden, nieuwe acties kunnen opgesteld worden, zaken die 
onmogelijk zijn, kunnen besproken worden. Het is verstandig steeds te starten met de to do's 
van een vorige beoordeling. 

  
Veranderingen  

  Elke organisatie is dynamisch en anticipeert op veranderingen in de markt en de 
maatschappij. Vaak wordt vergeten deze veranderingen te vertalen naar het 
gedocumenteerde managementsysteem om er voor te zorgen dat de actualiteit daarvan 
wordt gewaarborgd. Vandaar een advies aan alle organisaties die een gedocumenteerd 
kwaliteitssysteem implementeren om de documentatie zo transparant, eenvoudig en 
gemakkelijk aanpasbaar te maken. 

  
Aanbevelingen  

  In de praktijk valt deze rubriek samen met status van preventieve en correctieve 
maatregelen. Een voorstel tot verbetering heeft een verantwoordelijke, een timing, een 
doelstelling en een plan van aanpak nodig. Dit zijn de elementen die terug te vinden zijn in de 
rubriek van de preventieve en correctieve maatregelen. 

  
3. Aan te raden inhoud van een managementreview 
  
Om de documentenstroom zo licht en verteerbaar mogelijk te houden, is het advies sommige 
paragrafen van de NTA/ISO 9001:2000 norm te behandelen tijdens de directiebeoordeling. Het 
betreft hier leveranciersbeoordeling en effectiviteit van opleiding en van het kwaliteitssysteem. 
  
Leveranciersbeoordeling 

  Een organisatie heeft in principe de criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling van 
leveranciers geregistreerd. Afhankelijk van de impact van de leveranciers op uw primair 
proces kunt u de beoordeling jaarlijks of meerdere malen per jaar doorlopen. Heel belangrijk 
is het vermelden van leveranciers waarmee u problemen ondervindt en welke acties u gaat 
ondernemen. 

  
Effectiviteit van opleidingen 

  De norm ISO 9001:2000 eist in paragraaf 6.2 dat trainingen noodzakelijk zijn en dat de 
doeltreffendheid van getroffen maatregelen beoordeeld moet worden. Die doeltreffendheid 
van de opleidingen is onderwerp tijdens de directiebeoordeling.  

  
Effectiviteit van kwaliteitssysteem 

  Het is aan te raden minstens één keer per jaar uw managementsysteem kritisch te bekijken 
door een analyse uit te voeren op uw systemen. Bijv: onze opvolging van correctieve 
maatregelen is zeer goed maar blijft beperkt tot correctie. Preventieve maatregelen 
ontbreken nog. Of: onze overzichten worden tijdig ingevuld maar meten we wel het juiste? 
Enzovoort. 
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4. Voorbereiding van een directiebeoordeling 
  
De regel 'een goede voorbereiding is de helft van het werk' geldt zeker ook voor de 
managementreview.  
De kwaliteitscoördinator (QHSE-manager) verzamelt de nodige gegevens. Hij of zij bepaalt wat 
nodig is om te bespreken. Met andere woorden: zaken die goed gaan hoeven geen uitvoerige 
bespreking. Zaken die niet goed gaan daarentegen dienen uitgebreid aan bod te komen. 
Concreet houdt het in dat de coördinator: 

 Nakijkt of de interne auditkalender gevolgd is en of er audits uitgevoerd werden. In dat 
geval worden de voorstellingen tot verbetering besproken en de toegevoegde waarde van 
de audits. 

 Nakijkt of er correctieve en preventieve maatregelen zijn die hun deadline overschreden 
hebben. Voor de bijeenkomst wordt de verantwoordelijke aangesproken door de 
kwaliteitscoördinator voor verdere toelichting. Deze informatie wordt verder behandeld 
tijdens de bijeenkomst. 

 Nakijkt of de boordtabel ingevuld is door de verantwoordelijke personen. Indien dit niet 
het geval is, worden deze personen hierop aangesproken. Een directiebeoordeling starten 
met een onvolledig ingevulde boordtabel is nutteloos. Geautomatiseerde systemen 
kunnen hierbij helpen. 

 Analyseert of er relevante veranderingen in de organisatie doorgevoerd zijn. 

 Nakijkt of het zinvol is een leveranciersbeoordeling uit te voeren. Indien dit het geval is, 
verzamelt hij of zij de nodige info hiervoor. 

 Nakijkt of er relevante trainingen gevolgd zijn door medewerkers. Nodige feedback wordt 
bezorgd door de medewerker; hetzij aan de personeelsverantwoordelijke, hetzij aan de 
kwaliteitscoördinator. 

  
5. Output van de directiebeoordeling 
  
Gezien het belang van een directiebeoordeling is het noodzakelijk een verslag op te stellen. Dit 
verslag wordt als een kwaliteitsregistratie gezien. 
  
In een verslag zijn de volgende punten terug te vinden: 

 Datum 

 Aanwezigen 

 To do lijst vorige review 

 Alleen relevante info, dit wel zeggen uitstekende resultaten of tegenvallende resultaten 
met bijhorende actiepunten 

 Besluitenlijst met wie, wat en wanneer 
 


