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Voorwoord
Combizorginvoeren iseeninvestering intijd, geld enmoeite. Dekostengaanhierbijvoor debatenuit.Het
isvooral echter eenkwestievandoenenleren,maar deervaring leertdat hoemeer energie uer insteekt,
deste meer levert hetop.
Hetnutendenoodzaak vanhetcombizorgsysteem isbeschreven indepublicatievan Praktijkonderzoek
Plant&Omgeving:"Combizorg indebloembollensector, overbezorgdheid of pure noodzaak?"(nr.408).
Wegaaner dusvanuitdat nutennoodzaak omsystematisch meer structuur inuwbedrijf aante brengenen
deresultaten continuteverbeteren duidelijk zijn. Uheeft dekeuze gemaakt omaandeslagte gaan.Dit
betekent ineerste instantie:kijken,vragen,luisteren,denken,beschrijven enregistreren.Opdiemanier
kuntuvolgens hetcombizorgsysteem desituatie op uwbedrijf weergeven, leder bedrijf is per slotvan
rekening uniek. Meestal zithetverschil indedetails. Hetisdus zeker zaakjuist diedetails extra goedte
beschrijven.
Combizorg ismakkelijk samentevatten:Hetgaat omdevragen:wie,wat,waar,waarom,wanneer enhoe?
Hetopzettenvanhetcombizorgsysteem is nietinkortetijd klaar enverloopt infasen.Indeeerstefase
worden stapsgewijs debedrijfsprocessen bekekenenbeschreven.Indezefase isdebetrokkenheiden
inbrengvanalle mensenbinnenhetbedrijf onmisbaar. Hierdoor krijgt samenwerken eennieuwe betekenis
ophetbedrijf. Vanafdeeerste dagdat umet combizorg begint, kunnenuenuwmedewerkers systematisch
dekwaliteitvandeorganisatie enheteindproduct verbeteren.Tweedefase is ermeewerkenenernaar
werken. Indederdefasevolgt deterugblik. Isallesgoedgelopen,waar ginghetmisenwat moetworden
verbeterd. Dezeverbeteringen wordenuiteraardweer vastgelegd waarmee decyclusweer begint.
Wijhopendatwemet ditwerkhandboek enhetbijbehorende handboek hetopstarten combizorg opuw
bedrijf eenstuk makkelijker kunnenmaken.Wehebbenbijdesamenstelling ervandegrootste zorgbesteed
aanhetpraktisch nut. Aldoendezultuervanovertuigdrakenvandat udejuiste keuze heeft gemaaktdoor
aandeslagte gaanmetcombizorg!
RemcoSchreuder
RemcovanderLaan
Praktijkonderzoek Plant&Omgeving,Sector Bloembollen
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Beschrijven enregistreren:investeren intijd

Registreren isdebasisvanhetsuccesvandebedrijfsvoering. Immersmenmoetweleenheelgoed
geheugen hebbenomeengoed resultaatvaneenbepaalde handelingnajarente kunnenherhalen."Hoe
washetook alweer?"moet straks goedte beantwoorden zijn,want alles binnendebedrijfsvoering moet
straks nate zoekenzijn.Zoniet,daniser iets nietgoedvastgelegd.
Hetcombizorgsysteem voorziet ineenvolledigevastlegging vanprocessen enprocedures binnende
gehele productie.Vastleggen,ofwel registreren,kosttijd maar achteraf isdezetijdaltijdeengoede
investering. Hetkost altijd minder tijdomdemeest noodzakelijke dingen natezoeken.
Inhetwerkboek zijnslechtsvoorbeelden genoemdvanregistratieformulieren.Voor ieder bedrijf kunnen
dezeweerverschillend zijn. Bestaande registraties zijnnatuurlijk waardevol enkunnenmakkelijk ingevoegd
worden incombizorg.
Ditwerkboek isgeenboekdat af is.Hetiseenvertrek puntdat iedereenvoor zichverder af maakt. Indie
zinishetook eenaanzettot.
Hetgaaterom omaantoonbaar te makenwat belangrijk is.Alsgebruiker kunje opverschillende manieren
registreren enbeschrijven.Hoeverfijnder deregistratie enbeschrijving,deste meer ervastligt voorde
toekomst. Eengoedbeschreven bedrijfssituatie kandanuitmonden indiversedocumenten,waarbij menzelf
het belangvanhetdocument duidelijk maakt. Hetkanvariërenvaneeneenvoudige checklistvoor de
voormandie opdeplantmachinezittot eenbundelingvanalle handelingenendocumentendietezameneen
document vormenvoor certificering vanhetproduct enhet bedrijf.
Gewogen en goedbevonden:
kwaliteitvanheteindproduct
arbeidsomstandigheden
milieueisen

:
:
:

Voor hetbeschrijven moetwel anderhalf jaar uitgetrokkenworden;voor hettotale invoerenvanalle
gegevens moet mennoglanger rekenen.Kijkvoor hetverloopvande stappeninhoofdstuk 5bijdeaanpak
vankwaliteitszorg.

Hoeditwerkboek te gebruiken?
Destructuur vanditwerkboek isgebaseerd opde internationaal erkende kwaliteitsnorm ISO-9002.Deze
norm garandeert eenaantoonbaar betrouwbare kwaliteit. Omtewetenof menhieraanvoldoet legt menalle
activiteiten ophetbedrijf vast inprocessen enprocedures.Vervolgenswordt aangegeven hoemenzicher
vanverzekerd dat hetookwerkelijk zogaat als beschreven.Ditisdezgn.borgingvandekwaliteit.ISO
zorgtvoor eenbehoorlijke administratieve last omaandenormentevoldoen.Combizorgiser ineerste
instantie nietopgericht omaandeadministratieve normenvolgens ISO tevoldoen.Administratie en
registratie blijvenzotot eenminimum beperkt, maar deborging ontbreekt.
Deeerste stap omaanslagtegaanmet ditwerkhandboek isominoverleg metwerknemers eneventuele
andere betrokkenen eenrealistische planningopte stellenvoor deuitvoeringvandeverschillende
activiteiten. Ditlijktmisschien ineerste instantie niet zoheelbelangrijk, maar hetopstellenvaneen
deugdelijke planningvergroot dekansopeenvlotte ensoepeleinvoering aanzienlijk. Eengoedbeginis
immersvaak hethalvewerk!
Vervolgens gaat uaandeslagomalleonderdelen enactiviteitenvanhetbedrijf aandehandvande
gegevenopzet inkaartte brengen.Uzultvaak moeten overleggen metbetrokkenen hoeiets nueigenlijk
precies gedaanwordt enbijwiedeverantwoordelijkheid voor bepaalde zakenfeitelijk ligt. Uzultmeer
bewustwordenvandewerkelijkegangvanzakenop uwbedrijf. Vaakblijkendedingentoch netiets anders
te gaandanudacht.
Als laatste stapkunt ueencontrole latenuitvoeren door eenexterne enonafhankelijke instantie opeenof
meerdere processen.Inkwaliteitstaal heetdit eenaudit. Hierbijwordtdankritisch gekeken of udoetwatu
zegt enof uzegtwat udoet. Nietmeer enniet minder. Vaakkomenbijeenaudit nogwat onvolkomenheden
naar voren dieunogmoetverbeterenvoordat er sprake isvaneenvolledigbeheerst proces.
Omute helpenbijdeopzetvaneenrealistische planning gevenweinditwerkhandboek eenmethodeen
eenvoorbeeld hoeudat aanpakt.Weradenumet nadruk aanhier kennisvante nemenenvoor uzelfeen
dergelijke planninguitte voerenvoordat uaanhetbeschrijvenvanprocessen begint.
Omalleonderdelenenactiviteitenvanhet bedrijf inkaartte brengenzijnvoor teelt enbroei voorbewerkte
formulieren opgenomen inhetwerkhandboek.
Voor hetbelangrijkste deelkanmengebruik makenvandeformulieren uitditwerkboek Specifiek ophet
bedrijf gerichte formulieren kanmoet uzelfverder ontwikkelen.
Maak zelf uwformulieren.
Heeft udebeschikking over eenPCmetWORD,dankuntumakkelijk uwformulieren zelf maken.Hethelpt
alsuvantevoreneerst eveneenschetsje maaktvoor uzelf hoeheteruit moet gaanzien.Vervolgenswerkt
udat uitop dePC.
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ABCvandezorgsystemen (begrippentaal)van
combizorg

Arbeidsomstandigheden
Omstandigheden waaronder lichamelijke engeestelijke inspanningenwordenverricht. Dezeomstandigheden
hebbenonder meer betrekking op arbeidsorganisatie, belastingvanhetlichaam,blootstellingaan
omgevingsfactoren endegeestelijke belasting.
Arbo
Specifiekewet-enregelgeving enomgangsvormen ophetgebiedvanarbeidsomstandigheden.
Audit
Eencontrole door eenexterne enonafhankelijke instantie of interne medewerker opeenof meerdere
processen of hethele kwaliteitssysteem (ziehieronder). Gekekenwordt ofde beschrijvingen
overeenstemmen met dewerkelijke gangvanzakenenof opdiewijze dekwaliteitvanproduct en/of proces
gewaarborgdenbeheerstis.
Combizorg
Kwaliteitszorgsysteem met specifieke aandachtvoor arbeidsomstandigheden en milieu.
Instructie
Werkplekgebonden beschrijvingvandebedienings-,controle of uitvoeringsmethode. Bijvoorbeeld hoeer
precies gestapeldwordt indekoelcel.
Interne klanten
Interne klanten zijnmedewerkers binnenhetbedrijf die afhankelijk zijnvaneenproduct of dienstvanandere
medewerkers binnenhetzelfde bedrijf.
Externe klanten
Ditzijndemensenbuiten hetbedrijf dieeenproduct of dienstverlangenvanhet bedrijf.
ISO-normering
Dezenormering staatvoor eeninternationale standaardvoor kwaliteit, ISO-9000/2000. Meteenvolledig
ingevoerdcombizorgsysteem eneenaantal specifieke toevoegingen ishetmogelijk omeencertificaat te
krijgen.
Kritisch punt
Eenproduct-of proceseigenschap diebijvariatie dekwaliteitvanheteindproduct negatief beïnvloedt en/of
verspillingenveroorzaakt. Bijvoorbeeld droogcapaciteit enzuur bij hetoogstenenverwerkenof
klimaatbeheersing indekas.
Kwaliteit
Hetgeheelvaneigenschappen enkenmerkenvaneenproduct of dienstvanbelangvoor hetvoldoenaan
vastgelegde envanzelfsprekende behoeften enwensenvandeafnemer. (Basis NEN-ISO8402).
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Kwaliteitsaudit
Eensystematisch enonafhankelijk onderzoek omte bepalenof dekwaliteitsactiviteiten enderesultaten
hiervanovereenkomen metdevastgelegde regelingen,afspraken,beschrijvingen enregistraties.Tevens
wordt gekeken naar dedoeltreffendheid vandeuitvoering hiervan,alsmede dematewaarinzegeschiktzijn
omdegestelde doelente bereiken.(Basis NEN-ISO8402)
Eenvoudiger gesteld:Doenwewatwezeggen,bereikenwedaar onzedoelenmee enisdat aantoonbaar?
Kwaliteitsbeleid
Dedoelstellingenvaneenorganisatie tenaanzienvankwaliteit, alsmede dewegenenmiddelendaartoe,
zoals die zijnvastgelegd door dedirectie/ ondernemer. (Basis NEN-ISO8402)
Kwaliteitsborging
Hetgeheelvangeplande ensystematische acties dat nodigisomvoldoendevertrouwen eninzichttegeven
datheteindproduct voldoet aandevastgestelde kwaliteitseisen.(Basis NEN-ISO8402)
Kwaliteitssysteem
Deorganisatorische structuur, verantwoordelijkheden,processen,procedures,instructies envoorzieningen
voor hetten uitvoer brengenvankwaliteitszorg.(Basis NEN-ISO8402)
Kwaliteitszorg
Deelvandetotale managementfunctie/ ondernemersfunctie dat zichbezighoudt met kwaliteitsbeleid(zie
hierboven) enuitvoer daarvan.Onder beleidverstaanwehetbepalenvandoelenenafstemmenvan
middelenhierop.
Proces of deelproces
Opeenvolgingvan,onderling minof meer afhankelijke,handelingen met hetzelfde doel. Bijvoorbeeldplanten
(proces) enbolontsmetting(deelproces binnenplanten).Binnencombizorgwordt onderscheid gemaakt
tussen primaire enondersteunende processen,zieonder.
Primaire processen
Ditzijndie processen diemet deproductie vaneenproduct of dienstte makenhebben.Deze processen
zijnnauwverbonden metdebestaansreden enhetdoelvanuwonderneming.Hetplanten ende
gewasbescherming zijnduidelijkevoorbeeldenvandergelijkeprocessen.
Ondersteunende of secundaire processen
Ditzijnde processen die nietdirect temakenhebbenmet deproductie, maar daar welvaninvloedopzijn.
Dezeprocessen helpenbijhet realiserenvanproductiedoelstellingen endecontinuïteit vanuw
onderneming. Personeelszaken enadministratie zijnvoorbeelden vanondersteunende processen.
Procesbeschrijving
Globaleenstapsgewijze beschrijvingvanwat,wanneer enwaar wordt uitgevoerd ineenprocesof
deelproces. Bijvoorbeeld:weplanten opdatmoment.
Processchema
Eenprocesschema brengt deverschillende bedrijfsprocessen inbeeld.Metdit schema heeft meneengoed
overzichtvandemogelijkhedentot aanpassenofverbeteren.
Procedure
Eenprocedure is eenop schrift gestelde afspraak over routinematige handelingentussen medewerkers met
verschillende taken/ vanverschillende afdelingen.Eenprocedure geeft vaak antwoord opwie,wat enhoe
ietsprecies gedaanwordt binneneenproces.
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Procedurebeschrijving
Beschrijvingvanhetgeheelvanafspraken omtrent routinematige handelingen.Wieisverantwoordelijk (enbij
ziekte/ afwezigheid),wat moeter gebeurenenhoedoenwedat?Hoeiets precies moetgebeurenkan
verder verfijndwordeninhierbovenvermeldde werkplekgebonden instructies. Devastlegging inprocedures
maakthetgeheelgemakkelijker reproduceerbaar entraceerbaar.
Registratieformulieren
Formulierenvoor hetvastleggen enaantoonbaar makenvanhandelingen.Albestaande bedrijfseigen
registratievormenkunnenwordengehandhaafdenonder verwijzingwordenopgenomen inde
procedurebeschrijvingen. Voorbeelden zijn: eenbroeischema eneenplantschema, maar ook zoietsals
gewasbeoordeling.
TVB-schema
Schematische weergavevan:
Taken = wat moetergebeuren;
Verantwoordelijkheden = wie kaner opaangesprokenworden
Bevoegdheden =wiemaghetdoen
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Aanhetwerk methet combizorgsysteem

Hetcombizorghandboek helpt met hetbeschrijvenvandeverschillende processen binnendetotale
productie enafzetvanbloembollen enbinnendebroeierij.Ineerste instantiegaat heteromdebestaande
werkwijze inkaartte brengen.Dithoeft nogniet hetidealebeeldtezijnzoals hetzoumoeten.Houd
wenselijkheid enwerkelijkheid daaromduidelijk uitelkaar. Eenheldere engeldende beschrijvingvande
gangvanzakenbiedt betere mogelijkheden tot (bij-)sturingvandeprocessen.
Ukuntalleendehuidige situatie bijsturen naar eengewenste.Aaneengewenste situatie kunt uopdit
moment nietsbijsturen.

Wat leggen wevast?
HetTVB-schema:kernvanhetproces
De basisvanelk kwaliteitssysteem isdatvastgelegdwordtwiewaarvoor verantwoordelijk is.Hetschema
'Taken,verantwoordelijkheden enbevoegdheden',hetTVB-schemavoorziet hierin.Denkhierbijaan
verschillen inverantwoordelijkheden indeverschillende fasevaneenbepaalde procedure.Voorbereiding,
uitvoering,controle enregistratie kunnennamelijkverschillen! Bijelke procedure staat eenvoorbeeldvan
demanier waaropverantwoordelijkheden kunnenworden beschreven.Beschrijf bijelke procedure opwelke
manier taken,verantwoordelijkheden enbevoegdheden zijnverdeeld. Denkdaarbijzoconcreet mogelijkaan
elke stap.Hoegetailleerde, hoebeter hetbeeld.Eenvoorbeeld hiervanvindenweop blz. 24.
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Aanpak kwaliteitszorg

5.1

Eengoed plan, debasisvoor succes

Hoebeter wedeplanningkunnenspecificeren, hoebeter hetwerkt endeste groter dekansdat geplande
resultaten ookwordenbehaald.Eenmethode die daarbij hulpkanbiedenisdezogenaamdeSMARTmethode. Deafkorting staatvoor:
Specifiek
Meetbaar
Aanvaardbaar
Realistisch
Tijdsgebonden

:wat precies?
:inuren/ dagdelen/ % beschreven processene.d.
:kunnenwedatookwerkelijk bereikenindegegeven arbeidssituatie?
:rekening houdendmet allevertragende enversnellendefactoren
:eenstok achter dedeur omdevaart er intehouden

Metdezemethode die later inhetwerkhandboek ookwordtgebruikt voor hetconcretiserenvan
doelstellingen,is hetmogelijk omeengoede planningte makenvandebenodigdetijd enactiviteitenvoor
deinvoeringvancombizorg. Meer informatie hierover staatindebijlagen.

Stapl
Per proces kuntueentijdsfactor samenstellen aandehandvandecomplexiteit vanhetproces enhet
aantal mensendater bijbetrokken is.Umoet duseerstalle processenop uwbedrijf opsommen ende
complexiteit inschatten.Ditkuntuzelfstandig doenopbasis vanuwervaring,maar ukuntditook doenin
overleg metdebetrokkenen bijde diverse processen. Dithangt natuurlijk ook sterk afvandeomvangvan
uwbedrijf. Hetisook mogelijk dat er eenkwaliteitsfunctionaris aangesteldwordt dievoor deorganisatie,
leidingenbegeleidingvandeinvoer vancombizorgverantwoordelijk is.
Alsunoghelemaalgeenervaring heeft met het beschrijvenvanprocessen ishetnatuurlijk lastigomeen
juiste inschatting maken.Hoeonnauwkeurigdeplanningook is,hetgeeft utoch meer grip opde invoering
vancombizorg opuwbedrijf. Ukuntdeplanninglater gemakkelijk bijstellen nadat uenuwmedewerkers
enigeervaring opgedaan hebbenmet procesbeschrijvingen. Ookplanneniseenproces dat umeerdere
malenzult doorlopen omtot eengoed resultaattekomen.
Detijd die umoetrekenenvoor hetopzettenvanhetsysteem bestaat uiteenaantalonderdelen:
Inventariseren processen (primair &ondersteunend) enopdelen indeelprocessen
TVB-schema'sbepalen per activiteit/ deelproces
Kritische ofaandachtspunten bepalen
Oppapier zetten encontrolerenvande procedures
Oppapier zetten encontrolerenvanregistraties, diverse instructies encontroleformulieren
Het is nietzodatudit 'vanachter het bureau'kunt uitvoeren.Bovenstaande handelingenvereisenveel
overleg. Houdhier met plannenrekeningmee.
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Stap2
Zetdeprimaire processen uittegen aantal betrokken personen,omvangvanhetproces,complexiteitvan
hetproces,% gereed endetijd die uinschat nogte zullenbestedenom 100%gereedte zijnmet
bovenstaandewerkzaamheden. Intabelvorm ziet dat er danalsvoorbeeld uit:
Proces

personen

omvang

complex

%
gereed

tijd
(dagdelen)

2
2
2
3
3

groot
middel
klein
middel
middel

groot
klein
klein
middel
middel

75
50
0
60
50

1
0.5
0.5
0.5
1

Teeltplan
Bemesting
Grondbewerking.
Plantgoed
Gewasbescherming
Etc.
Totaal

xxxx

Geef per proces eenkortetoelichting opdeinschatting, bijvoorbeeld bijhetproces plantgoed.
Voorbeeldproces plantgoed
Plantgoedwordtgekooktofontsmet. Instructiesenspecificatiesvoorkokenendompelen, zoalstijdsduur,
middelen, concentraties, staanaangegeveninhetschuurboek. Controle vanconcentratieswordt uitgevoerd
dooreenmedewerker.
Zokuntukort aangevenwat umet hetproces plantgoed bedoelt enwaar uo.a. naar kijkt alsdit proces
beschrijft enuitwerkt naarTVB-schema,kritische puntenenaandachtspunten arbo enmilieu,instructies,
specificaties etc. Achteraf helpt zo'nkorte beschrijving omte kijkenwaar udeplanning kuntverbeteren.

Stap3
Zetnuook deondersteunende processen uittegenaantalbetrokken personen,omvangvanhetproces,
complexiteit vanhetproces,% gereedendetijddie uinschat nogte zullenbesteden om 100%gereedte
zijnmet bovenstaande werkzaamheden. Geefditweer ineentabelzoals bijde primaire processen.

Stap4
Voor eenaantalhandelingenisnoggeeninschattingvanbenodigdetijdgemaakt. Umoet nogrekening
houdenmet devolgende activiteiten bijhetplannen:
Activiteit

tijd
(dagdelen)

Opstellen planvanaanpak
Werknemersbijeenkomst/ startmeeting
Evt.audittraining
Uitvoeren interne audits (afh.vanaantal processen)
Organisatie enbegeleiding(kwal.Medewerker)
Overigals 5%vantotaal geplandtotaalvanprimair + ondersteunend + rest
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2
1
10
20
2/maand

5

Uitervaringisgebleken dateentotale projectduur vanminimaal 1,5 jaar reëel enhaalbaar isalsuuitgaat
vaneengemiddelde doorlooptijd per proces/ procedure/ TVB/ instructie vandrieweken.U enuw
medewerkers hebbentijdnodig omte lerenwerken metenvolgens hetsysteem.Het'eigen'maken,zodat
combizorgvoor uwerkt, enblijft werken,volgt nainvoering.Ditisniet inde planningopgenomen.

5.2

Hetbeschrijvenvandeprocessen

Eenproces iste omschrijven als:"eenopeenvolgingvanactiviteiten of beslissingen ".Eenproces wordt
altijd begrensddoor ietswat er ingaat(deinput)enietswat er uitgaat(deoutput).Tussendeinputende
outputvindt hetbeschreven proces plaats. Hetgaater bijhetbeschrijven omhetgeheelzoduidelijken
volledig mogelijk vastte leggen.Hoebeter ditgebeurt, hoebeter er later meetewerkenis.
Binneneenbedrijf bestaanverschillende soorten processen.Hetisbelangrijk onderscheid te makentussen
primaire enondersteunende processen.Ditvereenvoudigt enverheldert het beschrijvenvandegangvan
zaken. Primaire processen zijndieprocessen die metdeproductie vaneenproduct of diensttemaken
hebben. Deondersteunende processen zijndeprocessendie niet directte makenhebbenmetde
productie,maar daarwelvaninvloedopzijn.Zijhelpenomdeprimaire processen soepelte latenverlopen.
Voorbeeldenvanprimaire processen opeenbloembollenbedrijf zijn:teelt, afzet, planten,rooienetc.
Voorbeeldenvanondersteunende processenopeenbloembollenbedrijf zijn: onderhoud,personeelszaken,
financiële administratie, klachtenafhandeling, etc.

5.3

Vertaling naar eenoverzicht: het processchema

Ineenprocesschema staandeverschillende stappen(of deelprocessen) vaneenprocesweergegeven.Dit
kandoor tekst ensymbolen maar ooktekst alleen.Dooreenproces ineenprocesschema weertegeven
wordt heteenvoudiger omde kritische puntenindewerkzaamhedente ontdekken.Ineenoogopslag geeft
udestappenweer diewordengenomen inhetprocesenwaar eventueel extra aandachtgegeven moet
worden bijdeuitvoering. Eenprocesschema maakt hetopstellenvanprocedures voor destappenbinnen
hetproceseenvoudiger, doordat umeer overzicht heeft over hetgehele proces.
Hetopstellenvaneenprocesschema heeftalsdoel:
• Hetvergroten enverfijnenvanhetinzicht inhetverloopvanhetproces eninde procesbeheersing
• Hetopgang brengen envereenvoudigenvandecommunicatie over het proces enoverde
procesbeheersing
Deverschillende stappen inhetproces moeten zodanigwordenweergegeven,datiemandvanbuiten,met
enige kennisvanzaken,nietveelmoeite hoeft te doenomhetprocesvolledigte kunnenvolgen.Eenalte
uitvoerige engedetailleerde beschrijving isdus niet nodig.Hetgaat bijdeprocesbeschrijving omde
hoofdlijnen.Relevante detailsvoorjuiste uitvoeringvanhetproces moetuwelaangeven. Bijvoorbeeldalser
eenkeuzemogelijkheid iswat betreft gebruik vanmaterieel of als er eenwelof nietdoen-beslissing
genomen moet worden.Ukunt bijvoorbeeld ingedachtenhoudendateennieuwewerknemer, letterlijk,
volgens hetboekje moet kunnenwerken. Daarnaast moet deopdelinginstappenzover gaandatalle
kritische punten inhetproces aangegeven kunnenworden.Mengaat hiervangroot naar klein:van
bedrijfsopzet tot debandenspanningvandevoertuigen.
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SYMBOOL

BETEKENIS

OMSCHRIJVING

Openings-of
procesafsluitingssymbool

Vermeldingvanhetbeginof
heteindevaneenproces

Processymbool

Activiteit, handelingdieiets
verandert aande
eigenschappenvaneen
product

Beslissymbool

Beslissingdieeenaparte stap
ineenprocesvormt,na
beslissingzijnertweeof
meerdere mogelijkhedenvoor
voortzettingvanhetproces

Documentssymbool

Titelsvannaslagwerken,
werkinstructies,
registratieformulieren of
specificaties

Erbestaanverschillende symbolendiegebruikt kunnenworden.Desymbolen die indehandleidingworden
gebruikt staanhierweergegeven. Hetiseenmethode omhetgehele bedrijfsgebeuren inzichtelijk inbeeldte
brengen.
Hoe maak je een processchema?
1.
2.

Ganauitwelke stappen(deelprocessen) hetproces bestaat.
Tekenoppapier vanbovennaar beneden hetproces instappen:
deelproces 1
deelproces 2
etc
3.
Gebruik hetbeslissingsymbool alleenwanneer het nemenvandebeslissing eenaparte stap inhet
procesis.
4.
Begineneindighet proces met het"openings-of afsluitingssymbool". Hierinkandenaamvanhet
proceswordenweergegeven.
5.
Plaats 'ingaande'documenten linksvandeprocesstroom, 'uitgaande' documenten rechts vande
processtroom.
6.
Geefinelk symboolde specifieke naamvandeactiviteit weer.
Alsbeginvoorbeeld iseenschematische weergave gegevenvanhet proces 'Invoeren combizorg',ter
illustratie vanprocesdenken enprocesweergave. Uzietdat hierinmet desymbolenverschillende stappenin
hetproces zijnaangegeven,met bijbehorende documenten enbeslissingen. Uziettevens dat hierinde
hoofdlijnen aangegevenwordenennietzozeer dedetailsvanhoeiets uitgevoerd wordt.
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Beginproces
combizorginvoeren

Handleiding
combizorge.d.

1
t,

Overzicht
mogelijkhedenen
w kosten

Informatieinwinnen

hi

w

nee

Agenda
vergadering

Teeltkalender,
vakantiese.d.

Werkhandboek
combizorg

Redenbesluit

Actiepuntenen
besluiten

Medewerkers
betrekken

Uitvoeringschema

Plannenuitvoering

Beschrijvenprocessen,
procedures,instructies
etc.

Proces
beschrijvingen

nee

Inschakelen
dienstverlening /
begeleiding

Proces
beschrijvingen

}

Audit-rapport

Auditprocessen

nee

Eindeinvoer combizorg
Begincontinueverbetering
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5.4 Taken,bevoegdheden enverantwoordelijkheden aangeven
'Klant is koning',eenveelgehoorde uitspraak, maar wist udater ook klanten binnenuwbedrijf werken?Bij
het samenstellen vandeTBVschema's loopt udaar zekertegenaan. Ishijverantwoordelijk of zij, enmagzij
datweldoenof moet hijdatjuist doen?Kortom,hoeliggendeverhoudingen eigenlijk precies ophet bedrijf
? Eenhandige manier omdaar meeomgaanisdebenaderingvaninterne enexterne klant/ leverancier.
Interne klantenzijnmedewerkers binnenhet bedrijf dieafhankelijk zijnvaneenproduct of dienstvan
anderen binnenhetzelfde bedrijf. Externe klantenzijndemensenbuiten hetbedrijf dieeenproduct of dienst
verlangenvanhet bedrijf. Dit is hettype klantwaarwemeestal aandenkenalswehetover klantenhebben.

Voorbeelden vaninterneklant-leverancierrelaties:
•

•

•

Bijhetplantenheeftdemedewerker, naasthetplantmateriaal,ookpotgrond,afdekzandenfust
nodig.Deinkoop(=leverancier)moetervoorzorgendatallebenodigdemiddelenoptijdaanwezig
zijnzodatdemedewerker(- klant)optijdmethetplantenkanbeginnen.
Deschuurmedewerker(=leverancier)maakthetproducttransportklaar. Dechauffeur(=klant)wilhei
productzodanigaangeleverdkrijgendathetproductzogoedenefficiëntmogelijkgetransporteero
kan worden.
Dechauffeur(=leverancier) vultdeveilingbriefinengeeft eenkopieaandeadministratie(=klant).
Deadministratie wildatdeveilingbriefzo volledigmogelijkwordtingevuld, zodatallebenodigde
informatieaanwezieis

Zowelbijdeinterne alsexterne klanten isheterg belangrijk duidelijk te krijgenwelke wenseneneisenzij
hebbenover deproducten endiensten.Hetistevensbelangrijk dat iedereenbinnenhetbedrijfweetwatde
klant eistenverwacht enbeseftwelke invloedzijn/haarwerk heeft opde kwaliteitvanhetproduct of dienst.
Hierdoor kaniedereen strevennaar dejuiste kwaliteit enkunnendejuiste activiteiten inéénkeergoed
wordengedaan.
Taken
Takenzijnwerkzaamheden dieopgelegdworden.Meerderetaken bijelkaar vormen sameneenfunctie.
Vooralinkleinere bedrijven kaneenmedewerker verschillende functies vervullen(bijvoorbeeld schuurbaas
engewasverzorger). Eénfunctie kaneventueel door meerdere medewerkers wordenvervuld,zoals
bijvoorbeeld defunctievanschuurmedewerker. Iedereenheeft meerdere takenwaar aldanniet
verantwoordelijkheden enbevoegdheden aangekoppeld zijn. Uiteraard isiedereenverantwoordelijk voor
zijneigenwerk.
Door alletakenbinnenhetbedrijf vastte stellen kaneenindelingwordengemaakt infuncties. Eenfunctie is
inprincipe niet persoonsgebonden.Aandetakenpakketten kunnenvervolgens deverantwoordelijkheden en
bevoegdhedenwordengekoppeld,waarmee defunctieomschrijving ontstaat. Inde functieomschrijving
wordt dus hetgeheletakenpakket vaneenmedewerker aangegeven.Hierdoor iseenfunctieomschrijving
duswelpersoonsgebonden.
Bevoegdheden
Bevoegdisiemanddieeenbepaaldetaak maguitvoeren.Dezepersoonheeftvandedirectiede
bevoegdheid gekregen ombepaalde beslissingente nemenenkanover hetwelof niet gebruikenvandeze
bevoegdheidworden aangesproken. Bevoegdheden zijnniet loste zienvanverantwoordelijkheden. Iemand
dieverantwoordelijk isvoor eentaak moet ook bevoegdzijnomalleste regelendat betrekkingheeft op
dezetaak. Deverdelingvanbevoegdheden is indepraktijk soms eenprobleem.
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Een aantal voorkomende gevallen van bevoegdheden:
•

Overlappingvanbevoegdheden,meerdere personenop hetzelfde gebied bevoegd

•

Opeenbepaaldgebied isjuist helemaal niemandbevoegd,uitvoering enverantwoording gebeurt
eigenlijk door degene diezichdaartoe geroepenvoelt

•

Feitelijke bevoegdheden zijnanders danformele,vaak door persoonlijke eigenschappenvan
medewerkers (leiderschap, socialevaardigheden,etc)

•

Beperkte/ onvoldoende bevoegdheden bij bepaalde verantwoordelijkheden

•

Tijdelijke bevoegdheden ingevalvanvakantie,ziekte,overwerk, weekende.d.

•

Deplatte organisatie:welke bevoegdheden hebbenbedrijfsleider, schuurbaas envoormaneigenlijk
preciestenopzichte vanelkaar?Mendenktdeorganisatie te kennen,maar hetiseengoedezaak
omte kijkenof datwel klopt.

Verantwoordelijkheden
Iemandisverantwoordelijk voor deuitvoeringvaneenbepaalde taak met bijbehorende resultatenwanneer
inoverlegisafgesproken dat depersoon daarop 'afgerekend' kanworden. Hetisvangroot belangdat
verantwoordelijkheden daar wordengelegdwaar zeookgedragen kunnenworden.Bevoegdhedenen
verantwoordelijkheden houdendaarom nauwverbandmet elkaar. Dit betekent dat bijvoorbeeldeen
schuurbaas nietoveralverantwoordelijk voor kanzijnterwijl degene diedewerkzaamheden daadwerkelijk
uitvoerttotaalgeenverantwoordelijkheid draagt. Dedirecteur/ ondernemer heeft uiteraard(formeel)welde
eindverantwoordelijkheid.
Lethierbij goedopdater slechts éénpersoonverantwoordelijk kanzijn. Gedeeldeverantwoordelijkheid is
geenverantwoordelijkheid. Bovendien moet, indienmogelijk,eenplaatsvervanger aangesteldwordenvoor
hetgevaldeverantwoordelijke niet aanwezigis.
Voorbeeld bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Eenmedewerkerdiedeverantwoordelijkheidheeftgekregenoverhetprocesplanten, moetookde
bevoegdheidhebbenomdemachine-instellingente veranderen. Anderskanhijgeen verantwoordelijkheid
dragenoverhetproces. Omgekeerdgeldt echterprecieshetzelfde. Hetisnietmogelijkdatiemandde
machine-instellingenmagveranderenzonderdaarbijdeverantwoordelijkheidvoorhetresultaattedragen.
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Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden in schema of kruisjesschema
Eenhulpmiddel omdeverantwoordelijkheden per processtap duidelijk te makenis hetgebruikvan
schema's. Inzo'nschema staannaast dekolom met processen dekolommen met demedewerkers die
daarbij betrokken zijn. EenzogenaamdTBV-of kruisjesschema voor hetproces planten kaner alsvolgt
uitzien:

Voorbeeldtaken, bevoegdheden enverantwoordelijkheden ineenschema
Proces: planten
directie
o

bedrijfsleider
•
o

Opstellen plantschema
Grondbewerken
Sporenrijden
•
Planten
•
Plantregistratie
Stro dekken
• = verantwoordelijk
O=
adviesplicht, verantwoordelijke persoon isverplicht advies intewinnen
X=
openigerleiwijzeerbij betrokken

24

algemeen medewerker
•
•
X
•
bijdeze persoon

5.5

Kijken naar kritische punten

Bijhet samenstellenvandeTVB-schema'senhet beschrijvenvanprocessen zult uwaarschijnlijk opeen
aantalpuntenstuitendievoor problemenzorgenvoor dekwaliteitvanhetproduct endie lastigte
beheersen zijn.Wijnoemenditkritischepunten.
Eenkritisch puntiseenaspectvaneenproces dat eennegatieve invloedkanhebbenop hetproduct, indien
hetkritische puntnietgoedwordt uitgevoerd.Alsdekritische puntennietbeheerstworden kandittot
gevolghebbendat hetresultaat nietovereenkomt met deeisenzoals dievantevoren zijnopgesteld.
Over hetalgemeen zijnkritische puntenaspectendie:
• niet geregeld zijnof kunnenwordendoor vakmanschap
• zonder goede controle enduidelijke afsprakenvoor zullenblijvenkomen
• vaakvoorkomen bijsituaties waarinwerkzaamheden overgedragen worden
• demoeitewaard zijnominte investeren,maar men'komt er nietaantoe'
Omde kritische puntenvastte stellen moet hetproces nauwkeuriginkaartwordengebracht. Dooreen
proces optedelenindeelprocessen of activiteiten kanper onderdeelwordennagegaanopwelkeplaatsen
dekritische punteninhetproces zichbevinden.
Voorbeeld kritischpunt:
Bijhetprocessorterenkan"beschadiging °eenkritischpuntzijn.Beheersingvanhetkritischepunt
beschadigingkanbijvoorbeelddoor:
• beperkenvande valhoogtes
• regelmatige controleopbeschadiging/ vervuilingvandeziftplaten
Bijhetproces 'teelt'vanbolbloemenkandewatergifteenkritischpuntzijn.Beheersingvanhetkritischepuni
beschadigingkanbijvoorbeelddoor:
•
•

automatiseringvan watergift
systematischecontrole enregistratie

Procedures helder maken
Eenprocedure iseenbeknopte, nauwkeurige beschrijvingvaneenproces.Ineenprocedure staatwie,wat,
wanneer doet. Ineenprocedure wordtook deinformatiestroom binnendat proces aangegeven.Dit
betekent datindeprocedure wordtverwezen naar registratieformulieren, instructies, normenen
naslagwerken. Bijhetopstellenvaneenprocedure kanhetkruisjesschema alsuitgangspunt worden
genomen.
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5.6

Instructies enspecificaties

Devolgende stap isomaante gevenhoehandelingen binnende procedures uitgevoerd dienenteworden.
Ditdoenweaandehandvaninstructies enspecificaties. Hetonderscheid tussendezetwee begrippenis
datinstructies werkmethoden beschrijven enmeestal gebondenzijnaaneenwerkplek enspecificaties per
definitie productgebonden zijn, zoals ziftmatenenmachine-instellingen.
Wekunnendrie soorten instructiesonderscheiden:
Eenwerkinstructie iseenomschrijvingvande beste werkmethode waarinde afzonderlijke
handelingeninvolgorde worden beschreven.Dit isvooralvanbelangalseenbepaalde handelingdoor
meerdere personen moet kunnenworden uitgevoerd,of alshetvanbelangisdat iedereen dehandeling
opdezelfdewijze uitvoert.Voorbeeldenwaar werkinstructies nuttigkunnenzijn: sorteren,opplanten,
spoelen etc.
Een bedieningsinstructie geeft weer hoeeenapparaat moetworden bediend.Voorbeelden zijn :een
kunstmeststrooier,de(klimaat-)computer,verpakkingsunit.
Eencontrole-instructie geeft aanhoeeentest moetworden uitgevoerd,bijvoorbeeld controlevan
temperatuur incelof kas,maar ook hetziekzoeken kanineencontrole-instructie omschrevenworden.
Indepraktijk is het onderscheidtussenwerk-encontrole-instructie nietaltijdgoedte maken.Het
ziekzoeken is hier eenvoorbeeldvan.Omdatde nadruk echter opcontrole ligtennietzozeer opde
handeling/werkmethode vanhetziekzoekenzelf, isgekozenomdebijbehorende instructie aante
duidenalscontrole-instructie.Voor debeheersbaarheid vanhetproces maakthetniet uit overwatvoor
instructie wespreken,als hetproces maar aantoonbaar beheerst wordt. Deindelingis eenhulpmiddel
omvoor uzelf omoverzichtte scheppenindeveelheid aaninstructies.
Ookzijndrie soorten specificaties te onderscheiden:
-

Functionele specificaties
Welkealgemenefuncties geldenvoor hetproduct enwelkefuncties onderscheiden ditvande
concurrent inhetbijzonder? Letwel, hetgaat hier omfuncties indeogenvandeafnemer zoals b.v.
sierwaarde, originaliteit, status etc. Indemeeste gevallen zalditvoor het bollenvak mindervan
toepassing zijnomdat deproductenveelalhetzelfde zijnals dievande producenten omonsheen..

-

Productspecificaties
Omschrijvingvandeeigenschappenvanhetproduct endaaraante stellen normeneneisen.Goedinde
huid,niette rauw etc.

-

Processpecificatie
Omschrijvingvande bewerkingen invoorgeschreven volgorde envandeinstellingenvanbijdeze
bewerkingen benodigde apparatuur, zoalsbijspoelen&drogen, heetstook enbolontsmetting.

-

Grondstofspecificatie
Omschrijvingvandeeigenschappenvangrondstoffen endedaaraante stellen eisenennormen,zoals
aanpotgrond enmeststoffen.
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Integenstellingtot instructies, die algemeenvanaardzijn, hebbenspecificaties altijdbetrekking opde
voortbrenging vaneenspecifiek product. Hoeer geplant dientte wordenstaat ineenbedienings-of
werkinstructie; per cultivar/ soort staatvervolgens ineengrondstof- en/ of processpecificatie.
Overzicht van de samenhang van de diverse kwaliteitsdocumenten
Leverancier

Proces

(intern/extern)

Werkinstructies
Bedieningsinstructies
Controle-instructies

Grondstofspecificaties

5.7

Ö

Product

(intern/extern)

B

Processpecificaties

Afnemer

Productspecificaties

Functiespecificaties

Registrerenwordt beheersen

Door middelvanregistraties kanuiteindelijk het proces worden beheerst. Ditwerktalsvolgt:
Door opdekritische puntenenaandachtspuntenvoor arbo enmilieudeuitgevoerde controleste
registreren enchecklists intevullenwordt aangetoonddat processenworden beheerst. Naenigetijdwordt
hetverloopen,zodoende,deuitkomstvanhetprocesvoorspelbaar. Aandehandvanderegistraties wordt
hetmogelijk omdeprocessen nauwkeurigte bekijkenopmogelijkhedentotverbetering.
Voorbeeldregistratie vandecontroles tijdensdeverwerkingvan bollen
Bijdeverwerkingvandebollenindeschuurkandewerkingvandetelmachineeenkritischpuntzijn. Ste>
datafgesprokenisomnaelkeschaftdetelmachine tecontrolerenopafgifte vandejuisteaantallen.

Door hetresultaatvandezecontrole elke keerte registrerenwordt aantoonbaar gemaakt datdeze
controle isuitgevoerd endateeneventuele afwijking binnendeafgesproken margesvalt. Doordeze
registraties wordtvoorspelbaar gemaaktwatheteindresultaat vanhetproces zalzijn, bijvoorbeeld dater
preciesvoldoende bollen perfusteenheid worden afgeleverd.Aandehandvanderegistraties kan
geëvalueerdwordenof decontroles zoalsdie zijnuitgevoerdvoldoende zijngeweest.Alsblijkt dat bijelke
controle eenafwijking isgeconstateerd zullener inhetvervolg meer controles nodigzijn. Hetopvoerenvan
hetaantalcontroles is indatgevaleenverbetering die inhetprocesverwerkenwordtingevoerd.
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6

Kwaliteitskosten

Hetdoelvanhetinvoerenvaneenkwaliteitszorgsysteem zoalscombizorg is het beheersen, borgenof
zeker stellen en uiteindelijk verbeteren vandeprestaties vandetotale organisatie. Maar hoezijndie
verbeteringente meten,enhoeweetjewatveranderd en/of verbeterd moetworden?Erzijnmeerdere
middelen omvastte stellen of deprestaties vaneenorganisatie verbeteren. Ditkanbijvoorbeeld zijn
verkortingvandoorlooptijden,gemotiveerde enbetrokken medewerkers of verminderingvande
kwaliteitskosten. Indit hoofdstuk wordt ingegaan ophetonderwerp kwaliteitskosten.

6.1 Watverstaanweonder kwaliteitskosten?
Kwaliteitskosten zijnalle kosten dieontstaantengevolgevanactiviteiten dieverband houdenmet kwaliteit
vanproduct enproces. Hieronder vallenook dekosteninrelatietot dearbeidsomstandigheden enhet
milieu.Oftewel:kwaliteitskosten zijndekostendieeenbedrijf maaktomte (kunnen)voldoen aandedoorde
klantgewenste kwaliteit. Duskostendiegemaakt moetenwordenomhetkwaliteitszorgsysteem goedte
latenfunctioneren,maar ook deextra kostendiegemaaktmoetenwordenomproductenof
werkzaamheden meteenmindere kwaliteitteverbeterentot eengoede kwaliteit.

Voorbeeld kwaliteitskosten
Ineenbloembollenbedrijfwordentulpengesorteerd. Eriseenpartijwisselopkomsten deleidinggevende
geeftmondelingdooraandemedewerkerdiebijdesorteermachinestaatdatdekomendepartijop
V^matengesorteerdmoetinplaats vande inmatenwaarinopdatmomentgesorteerd wordt. De
medewerkerhoorthetaan, maarheefthetnogaldruk, wantermoetneteen nieuwekistonderé én vande
uitlopen. Eenpaaruurlaterkomtdeleidinggevende weerlangsenzietdatdegenoemdepartijtochopde
'A-maat isgesorteerd. Dehelepartijmoetopnieuwgesorteerd worden. Dekostendieditmetzichmee
brengtwordenkwaliteitskostengenoemd.

Dekwaliteitskosten zijneenverzamelingvandriegroepen kosten:preventiekosten,
beoordelingskosten enfaalkosten. Soms is hetonderscheidwatmoeilijk te maken.Wezullenzehieronder
derevue latenpasseren.
Preventiekosten
Alle kosten diegemaakt worden ommogelijke afwijkingenvankwaliteitsnormen en-specificaties voor
producten enprocessen,zoalsvastgelegd inhetkwaliteitshandboek, tevoorkomen.Bijvoorbeeld:
preventieve gewasbescherming enonkruidbestrijding, opleiding&instructie vanmedewerkers,het
ontwikkelen eninvoerenvanprocedures, uitvoerenvanevaluaties,vaststellenvaninterne normenen
richtlijneno.g.v. milieuenarbeidsomstandigheden; Depreventiekosten zijntebepalen.
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Beoordelingskosten
Allekosten diegemaaktworden omeventuele kwaliteitsafwijkingen inhetproductieproces vastte stellen
door middelvaninspecties,controles enmetingen(bijvoorbeeld:controles tijdens het sorteren op dejuiste
maat, selecteren,ingangscontrole vanbloembollen enandere goederen,interne audits,controle stoffilters,
geluidsnorm). Ookdebeoordelingskosten zijngoedtebepalen.

Voorbeeldbeoordelingskosten
Ineenpartijleliesisdoor4medewerkers8 uurgeselecteerd.
Beoordelingskosten:4x8uurx f 30, -=f960, -

Faalkosten
Allekostendiegemaakt wordenomgeconstateerde kwaliteitsafwijkingen (-problemen) opte heffenen
waarbij deoorzaak indebedrijfsvoering ligt Inmeeste gevallengaathetomwatweherstel &reparatie
kosten noemen.Ooknaar arbeidsomstandigheden enmilieukunnenwekijkenintermenvanfaalkosten.
Faalkostenworden onderverdeeld ininterne enexternefaalkosten. Deinternefaalkostenwordengemaakt
alshetproduct nogophetbedrijf aanwezigis,deexternefaalkostenzijndie kostendiegemaaktwordenals
hetproduct hetbedrijf alverlaten heeft. Eengroot deelvandefaalkosten zijnniettebepalen.

Internefaalkosten:
Afkeur ingekochte producten (inclusief alhetoverlegwathiermeegemoeidgaat)
Overleg enwachttijden metbetrekkingtot storingen enniet-geplandestilstanden (bijvoorbeeld door niet
duidelijke instructies, machines die halverwege hetproces uitvallendoor slechtonderhoud,etc.)
Oplossenvanproblemen
Planningwijzigen
Uitval
Efficiencyverliezen (bijvoorbeeld zoekennaar gereedschap, zoekennaar eenpartij bollen,gebruikvan
te kleine bezem bijaanvegenschuur, etc.)
Producten niet optijdklaar
Onvoldoende personeel
Teveel personeel
Telaatkomen
Partijendoor elkaar
Incourantevoorraden envanorders overgebleven goed
Verminderd inzetbare werknemers
Fustopslag inrelatie tot uitspoeling middelen
Externefaalkosten:
Herstellenvanfouten
Onderzoek naar klachten
Prijsreductie naar aanleidingvanklachten
Extra vervoerkosten
Verliezenvanklanten
Verminderd inzetbare werknemers
Verontreinigingen vanoppervlaktewater
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Preventie-enbeoordelingskosten hebbenvoornamelijk te makenmethetfunctioneren vandeorganisatie,
terwijlfaalkostente makenhebbenmet hetopheffenvangeconstateerde kwaliteitsafwijking vanhetproduct
of proces. Eigenlijk hebbenfaalkosten meerte makenmet hetresultaat vanhetfunctionerenvande
organisatie. Bijpreventie-enbeoordelingskosten kandaaromvantevoren bepaaldworden hoeveeler
jaarlijks aanuitgegevenmag/ kanworden.Bijfaalkosten is dit nietmogelijk, immers de kwaliteitsgebreken
dienenzichpastijdensof nahetproces aan.Doorte streven naarzolaagmogelijkefaalkosten kande
efficiency vandebedrijfsvoering verbeterdworden.Bijgeenof eenmatigfunctionerend kwaliteitssysteem
zullen defaalkosten hoogendepreventie-enbeoordelingskosten naarverhouding laagzij.Bijtoenemende
procesbeheersing = goedfunctionerend kwaliteitssyteem, zullendefaalkosten afnemen.Tegelijkertijd
nemendepreventie-enbeoordelingskosten dantoe.
Voorbeeld internefaalkostendoorverkeerdebewaring
Uitvalzalaltijdaanwezigzijn,maarhierkanbijvoorbeeldgedachtwordenaanuitvaldievoorkomenhao
kunnen worden. Zoalseenpartijbollendieverkeerdwordtbewaardzodater 'zuur'inkomt.Dezeuitval
valtdanonderinternefaalkosten. Om deze faalkosten te verlagenzullenmeerpreventie-en controlekostengemaaktmoeten worden.

Uitkwaliteitsonderzoeken bij bedrijven indeindustrie blijkt datvoor de invoeringvaneen
kwaliteitszorgsysteem dekwaliteitskosten ± 10-15%vandeomzet bedragen.Inbedrijvenwaareen
kwaliteitszorgsysteem isingevoerd bedraagt dit nog5-10 % vandeomzet.Tevensvindt ereen
verschuiving plaatsvanhetsoort kosten.Inhetbeginzullenvoornamelijk defaalkosten dehoogste
kostenpost zijn,terwijl nainvoeringvanhetkwaliteitszorgsysteem depreventie-en beoordelingskosten
hoger zullenzijn. Ditheeftweer alsvoordeel dat detotale kwaliteitskosten beter beheersbaar zijn.
Voorbeeld internefaalkostendoor machinedefect
Een telerheeftmeteenexporteurafgesproken datopmaandagaanheteindvandemiddageenpartij
bollenwordtafgeleverd. Opmaandagochtendgaatechterdetelmachinekapotenslechtsdehelftvande
partij staatklaar. Dithoudtindatdemachine8 uurstilstaat.Deexporteurheeftdebollenopmaandag
nodigenkooptderest vandebenodigdehoeveelheidbollenbijeenander. Steldatdemachinenormaai
gesproken2000 bollenper uurkan tellenendeprijs vandebollenisf10, 15perboldanzijnde
kwaliteitskosten:
Kwaliteitskosten:8 uur(stilstand)x2000 bollenper uurx f10,15= f12400, Bijdezeberekeningvandemachine capaciteitzijnnietdekostenvanhetpersoneel
meegerekenddieinplaatsomzetmakennu kostenmaken. Eveneenszijndekostenvandereparatieniei
meegenomen. Enindiendeklantvolgendjaar nietmeerterugkomt. Kwaliteitskosten?
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6.2

Hoeberekenenwede kwaliteitskosten?

Omeengoede kwaliteitskostenberekening te kunnen makenis hetvanbelangomover devolgende
administratieve gegevens tebeschikken:
• Omzetvanafgelopenjaar (-en)
• Gewerkt aantaldagen/urenperfunctionaris (medewerkers enleidinggevenden)
• Uurtarief per functionaris
• Geregistreerde gegevens met betrekkingtot:
preventie, zoals kostenvoor opleiding
beoordelen,zoalsdekostenvoor hetexternlatenkalibrerenvaneenthermometer
internfalen,zoals uitval,niet-geplande productiestilstand
extern falen,zoals gehonoreerde prijsverlagingen
Opbedrijven zijnechter demeeste gegevens die nodig zijnvoor hetberekenenvande kwaliteitskosten niet
(direct)voorhanden.Erzijn vier vormenwaarinde kostentot uitdrukking komen,t.w.: uitgaven,
menscapaciteit, machinecapaciteit enmaterialen.
1. Uitgaven
Uitdeadministratie kuntunazoeken hoeveelgeldaaniets uitgegeven is, bijvoorbeeld
schadevergoedingen ofaanopleidingen vanmedewerkers
2. Menscapaciteit
Berekenenvandemenscapaciteit dievoor eenbepaaldonderdeel nodig is.Dezeberekening isals
volgtte maken:de besteedde tijdx uurtarief.
3. Machinecapaciteit
Ditzijnkostendie bijvoorbeeld gemaakt moetenworden,omdateenmachine stilstaat.. Alnaar gelang
hettype machine kunt uaande handvandejaarkosten (afschrijving,rente,onderhoud),demachineureninclusief debijbehorende arbeidof exclusief debijbehorende arbeidberekenen.
4. Materiaalkosten
Berekeningvanhoeveelheid materiaal datverlorengaatdoor fouten.Percentage zurebollen,
percentage tweede keus etc.
Nadatdekwaliteitskosten zijnberekendkunt uzealseenpercentage vandekostprijs uitdrukkenen
rangschikken inonderstaandetabel.
Kosten
Preventiekosten
Beoordelingskosten
Faalkosten

1

2

3

Kwaliteitsfunctionaris%
Controle &registratie
Fysieke opbrengstderving

Apparatuur
Meten&Wegen
Reclames

Grondstoffen
Audits
Kortingen
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Omhet% vandekostprijste bepalen kuntuonderstaande tabel met kostprijzen hanteren.Dezezijn
gebaseerd opgegevens vanhetbedrijfssystemen onderzoek op Proefbedrijf DeNoord.Ukuntook detabel
invullenmet gegevensvanheteigen bedrijf.
tulp hyacint
35.850 80.000

Uitgangsmateriaal
Bemesting
Gewasbescherming
Overigteelt
Verkoop envakheffing
Duurzame productiemiddelen
Arbeid&loonwerk
Totaal
Excl. Uitgangsmateriaal
Stuksleverbaar
Kostprijs stuk leverbaar

550

€

500

narcis dahlia krokus
33.400 25.300 71.900

300
900

600
250
900

450

lelie
32.100

450

1.500
1.000
3.000
1.750
6.350
3.700
9.400 11.200
4.000
2.950
1.400
1.250
1.950
6.900
1.450
17.450 17.800 17.450 17.800 17.150 17.150
21.150 24.750
16.600 25.150 22.700 47.850
82.750 140.850 81.350 72.950 120.900 105.450
46.850 74.650 47.900 47.650 49.000 76.600
390.000 270.000 290.000 159.500 420.000 427.000
f10,120 fl0,276 fl 0,165 fl0,299 fl 0,117 fl 0,179
0,125
0,136
0,053
0,081
0,055
0,075

Uheeft nueengoedinzichtwaar,welkeeninwelke mate kwaliteitskosten ophetbedrijf gemaaktworden. U
kuntnubeter bepalenwelke problemen heteerst aangepakt moetenworden.
Evaluatie
Door middelvaneenkwaliteitskostenonderzoek, zoalshierbovenaangegeven, kanmet cijfers onderbouwd
wordenhoedeontwikkeling en werkingvanhet kwaliteitszorgsysteem isenopwelke aspectenhet
kwaliteitszorgsysteem mogelijk verbeterd kanworden.
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Certificeren
Inprincipe sluitnormeringvolgens ISO9002 normvan 1994hetbeste aanbijdebedrijven inde
bollensector die eencertificaat willenbehalen.Bijdeopzetvanditwerkhandboek voor combizorgisniet
gekozenvoor eenexacte paragraaf-indelingvolgens ISO9002 (zieonder),maarvoor eenaansluiting bijde
processen enactiviteiten zoalsdie opteelt en/of broeierij bedrijvenplaatsvinden.De 1994-versiesvande
ISO9002 en9003 (maar ook deISO9001) zijnechter nietmeer vantoepassing nadeinvoeringvandeISO
9001:2000.
Combizorg isniet direct 1op 1met de ISO-9002certificering.Omvanuit combizorg aandeeisenvoorISO
9002 certificeringtevoldoenzalhetkwaliteitshandboek vanuitcombizorg nogmetenkele paragrafen
moetenwordenuitgebreid.Hettotale overzichtvanISO9002 paragrafen staat hierondervermeld.
Paragrafen ISO-9002
ISO-9002 paragraaf Onderwerp
Directieverantwoordelijkheid
4.1
Kwaliteitssysteem
4.2
Contractbeoordeling
4.3
Document-engegevensbeheer
4.5
Inkoop
4.6
Beheersingvandoor klantverstrekte producten
4.7
Identificatie ennaspeurbaarheidvanproducten
4.8
Procesbeheersing
4.9
Keuringenbeproeving
4.10
Beheersingvankeurings-,meet-enbeproevingsmiddelen
4.11
Keurings-en beproevingsstatus
4.12
Beheersingvanproducten met afwijkingen
4.13
Corrigerende enpreventieve maatregelen
4.14
Behandeling,opslag,verpakking,conservering enaflevering
4.15
Beheersingvan kwaliteitsregistraties
4.16
Interneaudits
4.17
Opleiding
4.18
Nazorg
4.19
Statistische technieken
4.20
Omduidelijk te makenhoeenwaar debedrijfsprocessen beschreven incombizorg aansluitenopdeISOparagrafen, zijndesystemen indevolgendetabeltegenover elkaar gezet. EenISO-normparagraafwordtin
hetCombizorgwerkboek somsinéénbedrijfsproces beschreven,maarvaakzijndeverschillende
onderdelen vaneennormparagraaf terugtevinden inverschillende bedrijfsprocessen. Indetabel ismet+enaangegeven inwelke processen dediverse normparagrafen of onderdelen hiervanzijnopgenomen.De
normparagraaf 4.8 'Identificatie ennaspeurbaarheid vanproducten'verlangt datdeherkomst vanhet
product kanwordenaangegeven,bijvoorbeeldwelk bedrijf, maar ookdat dehistorievanhet productkan
worden nagezocht. Ditbetekent dat kanworden nagegaanwelketeeltmaatregelenzijnuitgevoerd. Inde
tabel is dit aangegevenmet kruisjes bijhetproces Inkoop,deteeltprocessen alsplantgoed,plantenen
gewasbescherming, endeprocessen Oogsten,BewarenenAfzet.
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Algemene bedrijfsprocessen en ISO-9002paragraaf

ISO=>

4* 4* 4* 4* 4* * > 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4 * •ük 4>
i—• Ko co Ü1
•si CO (O
4* Ol
00 to o
O

Administratie
•Documenten beheer
•Administratie enfinanciën
Inkoop
• Leveranciersbeoordeling
•Inkoop
•Planningteelt/broeierij
Klachten
•Klachtenbehandeling binnenkomend
•Klachtenbehandeling uitgaand
•Verbeterprocedure
Interne audit
Management
•Beleidenmanagement doelstellingen
•Directie beoordeling
•Kwaliteitsplan
Onderhoud
•Onderhoud machines/werktuigen/apparatuur
•Controle meetmiddelen
Personeel
•Sollicitaties
•Opleidingeninstructie
• Functioneringsgesprekken
• Personeelsdossiers
• Bedrijfsregels

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+

Specifieke bedrijfsprocessen enISO-9002 paragraaf

ISO=>

*>

4 * 4» 4 *

4* 4*

Ko co

UI

4*

4* 4 *

4»

4*

öo to
O

IN) CO 4 *

4» 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *
U I O)

00 «O O

Plantgoed
+ +
+ +

•Plantgoed behandelen
•Vermeerderen:
Schubben/hollen/snijden/stekken
Planten

+
+
+ +

•Grondbewerking
•Stuifbestijding
•Planten/Potten
Teelt

+
+
+ +
+
+
+

•Gewasbescherming
•Onkruidbestrijding
•Selectie
•Koppen
•Kasklimaat
•Gewasverzorging
Bemesting

+
+
+

•Bemesting
• Beregenen/infiltreren
•Watergift enbemesting
Oogst

+ + +
+ + +
+ + +

•Oogsten
•Rooien
•Verwerken
Bewaren
•Opslag
•Conservering/preparatie
•Bewaren
Afzet
•Afleveren
•Verpakking

+ +
+ +
+ +
+

+ + + +

+ +

+
+
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8

Aandeslag

Hetopzettenvan eenkwaliteitssysteembegintmethetinventariserenvan deprocessenenhetopdelen in
deelprocessen.Ditgebeurtingrotestappen.Hierondervindtu een opsommingvanmogelijkeprimaireen
secundaireprocessenopeenbollenteelt/broeibedrijf.

Primaire processen

Secundaire processen

Plantgoed
Plantgoed behandelen
•Vermeerderen:
Schubben/hollen/snijden/stekken
Planten
Grondbewerking
Stuifbestijding
Planten/Potten

Administratie
Documenten beheer
Administratieenfinanciën
Inkoop
Leveranciersbeoordeling
Inkoop plantgoed
Inkoopgoederen &diensten
Planningteelt/broeierij
Verkoop
. Klantenbeoordeling
Planning
Ontwikkeling&bevordering
Klachten
Klachtenbehandeling binnenkomend
Klachtenbehandeling uitgaand
Verbeterprocedure
Interne audit
Management
Beleidenmanagement doelstellingen
Directie beoordeling
Kwaliteitsplan
Onderhoud
Onderhoud
Machines/werktuigen/apparatuur
Controle meetmiddelen
Personeel
Sollicitaties
Opleidingeninstructie
Functioneringsgesprekken
Personeelsdossiers
Bedrijfsregels

Teelt
Gewasbescherming
Onkruidbestrijding
Selectie
Koppen
Kasklimaat
Gewasverzorging
Bemesting
Bemesting
Beregenen/infiltreren
Watergift enbemesting
Oogst
Oogsten
Rooien
Verwerken
Bewaren
Opslag
Conservering/preparatie
Bewaren
Afzet
Afleveren
Verpakking
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8.1

Bollenteelt

Nahetinventariserenvandediverse processen wordt per proces eenTBV-schemagemaakt. De taken,
bevoegdheden enverantwoordelijkheden wordenhierin per processtap aangegeven.Nietvanachter het
bureaumaar metdebetrokkenen omdirect bijdewerkelijke gangvanzakenaante sluiten.Omditte
kunnendoenis hethandigopper proces eerst deverantwoordelijke te benoemen.Samenmetde proces
verantwoordelijke kandandeprocesbeschrijving wordengemaakt. Door debeslispuntenen
aandachtspuntente benoemenvolgt eigenlijk aldeverdere opdelingvaneenproces inprocesstappen.
Proces
1.Planningproductie
2. Landhuren
3.Aanschaf materialen
4. Wegtransport
5. Landtransport
6. Grondbewerking
7. Planten
8. Strodekken
9..Weghalenstro
10. Onkruidbestrijding
ll.Ziekzoeken
12. Koppen
13. Rooien

bedrijfsleiding

medewerker

*
*
*
*
*
*
*

X

verhuurder

loonwerker

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Planning productie

welke cultivars
planten?

aandachtspunten
watzijnwinstgevende
soorten/cultivars?
watpast hetbeste op
mijnbedrijf?
Ishetlonendom
elderste planten?

bedrijfsleiding

milieu

medewerker

arbo

*

*

inwelke
hoeveelheden?
waar materiaal
vandaan?
hoegroot
oppervlakte nodig?

*
*

Land huren

hoeveellandisnodig?

wat moetgedaan
wordenvoor het
planten?
zelf doen/uitbesteden

aandachtspunten
wat isde
voorgeschiedenis van
hetperceel?
ontsmetting/onkruidbestrijding

bedrijfsleiding

*
*
*

wat is hetmeest
lonend?
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milieu

arbo

medewerker

Aanschaf materialen
aandachtspunten

bedrijfsleiding

welke materialenzijn
nodig?

*

inwelke
hoeveelheden?
waar materiaal
vandaan?

*

milieu

arbo

medewerker

milieu

arbo

medewerker

*

kijkennaar
prijs/kwaliteitverhouding

*

waar enwanneer kan
hetbeste afgeleverd
worden?

Planning productie

welke cultivars
planten?

aandachtspunten
wat zijnwinstgevende
soorten/cultivars?
wat past hetbesteop
mijnbedrijf?
Ishetlonendom
eldersteplanten?

bedrijfsleiding

*

*

inwelke
hoeveelheden?
waar materiaal
vandaan?
hoegroot
oppervlakte nodig?

*
*
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8.2

Bolbloemen

Bijdeteelt vanbolbloemengaat heterom de kaszogoed mogelijk te benuttenendeomstandighedenbij
deteelt te optimaliseren.Afstemmingvandejuiste handelingop hetjuiste moment isdaarbijvangroot
belang.
Verantwoordelijkheden
Handelingen
1. Planning
2. Logistiek
3.Op-/afstapelenbakken
4. Druppelbevloeiing
5. Natgooien
6.Klimaatsbeheersing
7. Gewasbescherming
*) verantwoordelijk x) betrokken

bedrijfsleiding

*
*
*
*
*
*
*

medewerker

milieu

X
X
X
X
X
X

Planning
aandachtspunten

bedrijfsleiding milieu

arbo

medewerker

bedrijfsleiding milieu

arbo

medewerker

partijen nummeren
indelenin
broeischema

bijnieuwe soorten
informatie overbroeieigenschappen
verzamelen

inhaalschema
maken
klaarzetten partijen

Logistiek
aandachtspunten
klaarzetten bakken
bakkeninkoelcel
klaarzetten bakken
bakkenindekas
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arbo

Op-enafstapelenbakken
aandachtspunten
aangeven plekvan
plaatsing
stapelenbakken

bedrijfsleiding

milieu

arbo

medewerker

kan
zwaar
zijn

X

*
afwisselenwerk door
diverse werknemers

lege bakkenop
pallet

X

Druppelbevloeing
aandachtspunten
aangevenplek
plaatsingslangen
neerleggen
slangen
aangevenwaar
watergift moet
plaatsvinden
aanzetten
bevloeiingsinstallatie
controle op
watergift

bedrijfsleiding

milieu

arbo

medewerker

*
goedverdelen

X

*

lettenopverdeling
water over debakken

X

*
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Watergift & bemesting
processen

documenten/
naslagwerken

beoordelenvochten
mestvoorziening
analyseren
voedingsoplossing
vaststellen
voedingsschema

bedrijfsleiding

watisde
weersverwachting?

*

milieu

arbo

medewerker

*

*

bemestingsanalyseen
adviesformulier
gewasregistratie

werkinstructie
klaarmaken
meststoffenoplossing

aandachtspunten

door hetbijhouden
vandecontroles
kunnendeze
wordengebruikt
voorevaluatie

*

formulier
meststoffengebruik
voorraadformulier

klaarmaken
meststoffenoplossing
registrerenwatergift
enbemesting

Instellen
voedingsoplossingin
computer
geautomatiseerd
watergevenen
bemesten
controlewatergift

X

registratie watergift
enbemesting

eigenregistratie
vanverbruikte
hoeveelheid
meststoffenen
water isookte
gebruikenvoorMPS
X

X

*

registratie
teeltomstandigheden

Natgooien
aandachtspunten
bepalenwelke
partijennatmoeten
worden
aangevenwanneer
afwijkendepartijen
natgemaaktmoeten
worden
natgooien
controleop
vochtigheid
randenextra
watergeven

bedrijfsleiding

milieu arbo

medewerker

*
*

X

*
X
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Klimaatbeheersing

bepaling
temperatuurin
afzonderlijkeruimte
instellen
temperatuur
controleop
temperatuur
handmatigingrijpen

aandachtspunten
weekendlagere
temperatuur

bedrijfsleiding

milieu arbo

medewerker

*

X

*
ongewenstebloei
tegengaan

X

Gewasbescherming
Aandachtspunten
signalerenvanluizen
inhetgewas
markerenhaarden
met stokje
bepalen
gewasbeschermingsstrategie
uitvoeren
gewasbescherming
controleopwerking
gewasbeschermings
middel
overwegen
herhaling/andere
aanpak

bedrijfsleiding

milieu

arbo

medewerker
X
X

*

zijnde
middelen
toegestaan?

zijner
werknemers
met
spuitlicentie?

X

X

*
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Oogsten en afzetten
processen
globaleplanning
maken
opstellenvan de
verwerkingslijn

documenten
/naslagwerken
broeischema
planning

aandachtspunten

bedrijfsleiding
*

milieu

arbo

medewer
ker

*

gewenste
productspecificaties
vaststellen

productspecificaties

*

dagplanningmaken

planning

*

productspecificaties
plukken/snijden

bossen
verzendklaarmaken
bewaren
afleveren
verwerken
afleveringsdocument

werkenaande hand
vanbroeischema

vaststellenafvoer
afgebroeidebollen
bewaring

X

X
X

*

afleveringsdocument

Secundaire processen
Desecundaire processen bepalen mede het beeld.Aanpak isdezelfde als bijde primaire
processen.
Administratie
Inkoop
Terugkoppeling
Klachten
Management
Onderhoud
Personeel
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9

Weoverzienenblikkenterug

Naalleseerstvastgelegdte hebbenenkritischbeschouwente hebbenkomendezwakkeensterke punten
naarvoren.Optalvanmomenten komendezeaanhetlicht. Somsgebeurt hetaltijdens hetbeschrijvenen
formulerenvandeprocessen of procedures.Ja,hoedanwijdat eigenlijk kandandevraagzijn. Doorte
werken metcombizorgdwingjejezelf kritischte kijkenenconsequentte handelen.Maar indedruktevan
alledag moet nogweleensgeïmproviseerdworden.
Veelenvaakimproviseren kanechter verlammendwerkenomdatdande structuur dreigtteontbreken.
Combizorg heeft indiezinmeegeholpen omdestructuur teverbeteren.
Metdeingevuldedocumenten indehandkunnenwe nunagaanwaar erverbeteringen kunnenplaatsvinden.
Maar ook kanaanhetlicht komen,waar weveilighedenkunneninbouwen,want somskanhetook alheel
nuttigzijnomdeverschillende procedures teverstevigen.Zokaner minder misgaan.
Combizorg isindiezinookeenvoortdurend proces. Hetvormt daarmee desmeerolie indebedrijfsvoering.
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Bijlage 1-Procedure oogst

Documentnr. PPRO-12
Datum: 28- 1 2002

Pag. 1 van2
Opgestelddoor:Theo

Versie: 1

1)Omschrijving
Hetoogstenvanbloembollenvanhetlandentransport naar deschuur.
2) TBVSchema
Medew.4
Ondernemer
Tuinchef
Medew.3
Medew5
Planning
V
A
Beoordelen
V
A
Loof verwijderen
V
B
Rooien
A
V
B
Labelenkisten
V
A
B
V
Transport naarschuur
B
V= Verantwoordelijk enbeslissingsbevoegd voor eindresultaat opverantwoordelijkheidsgebied (altijd 1
persoon)
A= Adviesplicht: verantwoordelijke isverplicht bijdeze persoon een(bindend) advies intewinnen
B= Bevoegdtot uitvoering

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3)Referenties:
Naslagwerken/ informatie:
Plantschema
Rooischema

Registraties:
Formulier rooien
Formulier labeling

4) Werkinstructies
Rooien(WH2),trillen/ zeven(WH3)
5)Aandachtspuntentenbehoeve vanArbo
Geluidsniveau enwerkhoudingtijdens hetrooien
6)aandachtpuntentenbehoeve vanMilieu
Hetbeperkenvandehoeveelheidtarra
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Vervolg Procedure oogst
Documentnr. PPRO-12
Datum:28- 1 2002

Pag:2van2
Opgesteld door:Theo

Versie: 1

7)Procesbeschrijving
1. Plannen
Plannenvanhetrooischemavoor deverschillende gewassenenpartijenaandehandvandete verwachten
rooirijpheid, leveringsvoorwaarden, perceeleigenschappen enweersomstandigheden. Debenodigde
capaciteit aanmensenenmachinesworden aandehandvanhetrooischema ingeschat enafgestemd.
2. Beoordelen rooirijpheid
Aanheteindevanhetgroeiseizoen indegaten houdenofde bollenniette grof groeienen/ of
groeischeuren vertonen.Zoniet, kijkenof debollen rijpgenoeg zijnof losgenoegomterooien.
3. Loof verwijderen
Deloofrestenwordengehakseldenopgezogenvanhetlandenafgevoerd naar daarvoor bestemde
compostbakken.
4. Rooien
Derooitploeg rooit debollen.Debollenwordengescheidenvangrondenafval envervolgens opgevangen
inkuubskisten.
5. Labelen kisten
Omvermengingvanpartijen uitte sluitenworden dekistenvoordat zijvanderooimachineworden
verwijderd gelabeldHet soortdatgerooidwordt, krijgt ophet landeennummer, dit nummer wordt nahet
spoelen ook opdekuubkist geschreven ennadeverdereverwerking gaat hetnummer ook meeopde
gaasbak vande afnemer.
6. Transport naar schuur
Dekistenwordenoptransportwagen gezetennaar deschuurgereden.
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Bijlage 2-Voorbeeld broei
Proceduresenwerkwijzen
Datum

Primaire processen
Opgestelddoor

Proces oogsten inde kas
Versie

Overzicht
Omschrijving:
Hetplukkenvandetulpenvanjuiste kwaliteit entransport vanplukkistennaar dekoelcel
Procesindeling
1. Logistiekfust
2. Plukken
3. Bewaringinkoelcel
4. Controle product
Taken - Bevoegdheden- verantwoordelijkheden

Logistiek fust
Plukken
Bewaringinkoelcel
Controle product

Bedrijfsleider

Medewerker

V
A
A
V

B
V
V

V= Verantwoordelijk enbeslissingsbevoegd voor eindresultaat opverantwoordelijkheidsgebied (altijd 1
persoon)
A= Adviesplicht:verantwoordelijke isverplicht bijdeze persooneen(bindend) advies intewinnen
B= Bevoegdtot uitvoering
Toelichting verantwoordelijkheden
Bedrijfsleiding bepaalt elkedagwelke soorteninwelkevolgorde gepluktwordenendatde bijbehorende
plukkisten klaar staan.Demedewerkers zijnverantwoordelijk voor hetplukken.Alsdaar aanleidingtoeis
geeft debedrijfsleiding aanwijzingen.Demedewerkers zijnookverantwoordelijk voor hettransport vande
plukkistenvandekasnaar dekoelcel,maar nietvoor deindelingvandekoelcel.Waar deplukkistenkomen
te staanbepaalt debedrijfsleiding.Tijdens hetplukkenwordt er door debedrijfsleiding regelmatig
gecontroleerdofdetulpen aandekwaliteitsnormenvoldoen.
Naslag&informatie
Vakkennis enervaring.
Arbo:
Debakkenmettulpen staanopdegrond zodat dewerknemers eenbelangrijk deelvandetijd ingebogen
houdingstaan.Daarnaastisdeafstandvanhetlichaamtot detulpvoor dekleinere medewerkers vooralin
hetmiddentegroot. Hierdoor moeter net buiten 'demacht' gewerktworden. Het plukkenwordt
afgewisseld methetwegzetten enopstapelenvandevolle plukkisten ophetmiddenpadenhetwegrijden
vaneenstapel plukkisten naar dekoelcel.
Normaalduurthet plukkenongeveer eenhalvedag.Naastdeafwisselingsmogelijkheden binnenhetplukken
isdeduurvandebelasting dusook beperkt.
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Milieu
Erisgeensprake vanrelevante milieuverordeningen of-wetgeving metbetrekkingtot hetproces oogstenin
dekas.
Werkinstructie
Debedrijfsleiding bepaalt perdagwatergepluktgaatworden. Nieuwkomerswordendehandelingenm.b.t.
plukkenvoorgedaan entoegelicht welketulpen rijp/ oogstbaar zijnenwelkeniet
Registratieformulieren
1. Veilingberichten
2. Contracten &orders afnemers
3. Celregistratie

Inzicht
1. Logistiek fust
Omschrijving
Zorgen dat er voldoende plukkisten staanopdewerkplek. Ditbetekent indepraktijk dat demedewerker
die devolle plukkisten naar dekoelcel brengt, eenzelfde aantallege kistenmeeterug neemt naarde
werkplek.
Kritischepunten
1. bijhoudenvandevoorraadlegeplukkisten opdewerkplek
2. Plukvolgorde
Beheersing
1. Systematische controle door bedrijfsleiding
2. Kennisvansoort eigenschappen,bv.:eerstWhite DreamenLeenv.d.Mark enlater MonteCarlo.
2. Plukken
Omschrijving
Optrekken vanoogstbaretulpenuitdebakkenindekaseninplukkistenverzamelen.
Kritischepunten
1. Duidelijkewerkinstructie door bedrijfsleidingwatbetreft rijpheidvante plukkentulpen.
2. Goede begeleidingvennieuwe plukkers
3. Netjes plukken(geenbladvouwen,recht indeplukbak leggen)
4. Schoonproduct
Beheersing
Controle door bedrijfsleiding
Algemeenaandachtspunt
Aandachtvoor hetafwisselenvanplukkenmetanderewerkzaamheden i.v.m.werkplezier endebelastende
houdingtijdens hetplukken.
3. Bewaring inde koelcel
Omschrijving
Volle plukkistenworden pertweevollestapels (= 1steek)vanuit dekasdekoelcelingereden.Ditgebeurd
meestaldoor eenmedewerker dieaanhetplukkenis. Demedewerker neemtopdeterugweg naarde
werkplek eengelijk aantallege plukkistenmee.
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Kritischepunten
1. Alleenbedrijfsleiding weet inwelke celdetulpenkomentestaan.
2. Uitelkaar houdenvandediverse partijen indecel
Beheersing
1. Duidelijke instructiesvande bedrijfsleiding over waar inwelke celdetulpen moetenstaan.
2. Systematische controle door debedrijfsleiding opjuiste uitvoeringvandeinstructies over deplaatsing
indecellen.
4. Controle eindproduct
Omschrijving
Gedurende hetplukproces controleert debedrijfsleidingofdetulpenvolgens instructiewordengeplukten
behandeld. Bijafwijkingen wordt direct gecorrigeerd.
Kritischepunten
Werkelijk uitvoerenvansystematische controle
Beheersing
Opverschillende 'vaste'momentenvandedagdetijd nemenomhetplukproces opeen 'vaste' puntente
controleren.
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Bijlage 3-Voorbeeld klachtenformulier
Klachtis:

Dontvangen
Dingediend

Volgnummer: 0101
Datum: 12-10-01
Geconstateerd door:
Ingedienddoor:
Klachtvmj aan:

Dinbehandeling
• afgehandeld

Bedrijfsleider
Kwaliteitsmedewerker
Bedrijf:Jansen&JansenLoonwerk b.v.
Contactpersoon:Jansen

Wijzevanindiening:
Omschrijving:

Tel: 0123-123456 fax: idem e-mail:jansen@bolnet.nl
Dmondeling
• schriftelijk
Schadeaanbollendoor verkeerd rooien

Klachtgegrond?:
Gevolgen&kosten:

Dja
D nee
Veelzuur enuitval,naar schatting40 %vanpartijenLeen v.d.
Mark enMonteCarlo,zift 11. Kostensorteren,uitvalen
capaciteitsverlies naar schatting:fl 25.000

Mogelijke oorzaak:

Rooitijdstip/ -volgorde &afstelling rooimachine/ slechte
communicatie over rooischema

Hoewordt deklacht
opgelost?Kosten
vermelden.
Naartevredenheid?
Actiesvoorverbetering:
Aanpassen procedure?

Internoverlegenextern metJansenomeerstfeiten&fouten
vastte stellen.Kostzeker 2werkdagen,naast bovenvermelde
directe schade.
Dja
G nee
Dja,aanpassingo.a. inopzet procedures
leveranciersbeoordeling, beoordelen rijpheid,trillenenzeven
ensneldrogen
Dnee,omdat
Wie: Kwaliteitsmedewerker
Wat:Vaststellenfeiten&fouten internenmetJansen
Wanneer:Voor 27/11/01 rapportage aanbedrijfsleider

Vervolgactie(s):

55

jlage4 -Voorbeeldformulier gewasbeschermingproject

CombizorgBloembollenenBolbloemen
Document : FORM-15

Spuitplan

Versie: 2
Week

Waarneming
Datum
Planning

Controle

Behandeling
Naam

Uitvoering medewerker

Perceel Schade
beeld

Datum
Planning

Naam
Uitvoering medewerker
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Perceel Middel

Dosering

Datum
Planning

Naam
Uitvoering medewerker

Resultaat

Bijlage5-Kalibratieplan
Documentnr.: FORM-10
Apparatuur
Bewaarcel

Toegestane
afwijking
1°C

Kunstmest- gelijkmatige
strooier
verdeling
strooibeeld
Etc.

Versie:3
Wievoert uit?

Frequentie

IJkwezen

lx perjaar,
zomer
lx perjaar,
winter

Kees

Datum:21-2-2002
Verantwoordelijk
Jan-Willem

Corrigerende
actie
bijstellen

Kees

bijstellen
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Datum
uitgevoerd

Paraaf

Bijlage 6-Personeelsdossier
Document nr.: FORM-03

Datum: 1 2 - 6 - 2 0 0 0

Versie:2

Persoonsgegevens

Werkovereenkomst

Naam:

Uurloon:

Adres:

Uren/Week

Tel:

Vakantiedagen:

Opleiding:

Overige afspraken

Aanvullende certificaten:
Ervaring
Rekeningnr.:
Sofi-nr.:

Functieomschrijving (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden)
Verantwoordelijkvoor:

Adviesplichtbij:

Betrokkenbij:
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Bijlage 7-Voorbeeldinhoudopgavebloembollenteeltbedrijf

Onderdeel

Document

Versie
V

Alg-01

1

1Algemeen
Algemenegegevens

2 ManagementenBeheer
Verantwoordelijkhedenondernemer
Documentenengegevensbeheer
Archiveringslijstdocumenten
Opleiding
Opleidingsplan
Personeelsdosier
Klachtenafhandeling
Klachtenformulier
Audits
Auditplan
Auditrapport

ALG-02
PRO-01
FORM-01
PRO-02
FORM-02
FORM-03
PRO-03
FORM-04
PRO-04
FORM-05
FORM-06

3 Ondersteunendeprocessen
Inkoop
Toeleveranciers
Onderhoud
Onderhoudsplan
Onderhoudsformulier
ijken/calibreren
Calibratieplan

PRO-05
SPEC-01
PRO-06
FORM-07
FORM-08
PRO-07
FORM-09

4 Primaireprocessen
Teeltplanning
Teeltplan
Plantschema
Beoordelingperceel
Bemesting/Grondbewerking
Bemestingsplan
Beregenen/infiltreren
Stuifbestrijding
Planten
Plantschema
Gewasbescherming
Spuitplan
Onkruidbestrijding
Spuitplan
Selectie
Koppen
Oogstenverwerken
Rooischema
Bewaren
Afleveren

PRO-08
FORM-10
FORM-11
FORM-12
PRO-09
FORM-13
PRO-09
PRO-10
PRO-11
FORM-14
PRO-11
FORM-15
PRO-12
FORM-15
PRO-13
PRO-14
PRO-15
FORM-16
PRO-16
PRO-17
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