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Dat kleine zaken een grote invloed hebben bewijzen wel de bijen. Ze vallen misschien niet zo op. Ze
doen gewoon hun werk. En dat werk is van onwaarschijnlijk groot belang voor ons voortbestaan.
Dat terwijl we ze soms met geweld van ons ijsje proberen weg te houden. We onderschatten ze. Of
althans, dat deden we. Nu pas zien we het belang. Koesteren, die bijen. De kwaliteitsmanager zal
het herkennen. Kleine zaken zijn van grote invloed. Pas als het bijna te laat is, zijn ze niet meer
'lastig', maar waardevol. Dus kwaliteitsmanagers, QHSE-coördinatoren, etc; deze is voor jullie.

Een hart onder de riem
Het is echt wel belangrijk (echt!). Niet zomaar een 'diploma
aan de muur' of een 'stickertje van de juf'. We hebben ons
vaker als voorvechter van kwaliteitsmanagement
gepositioneerd, maar blijven verhalen tegenkomen waaruit
blijkt dat we nog vaak niet op waarde worden geschat. Om al
onze medestanders een hart onder de riem te steken, schreef
Ronald het volgende.

Kwaliteit & Songfestival
Ik heb het een week laten bezinken. Dat Eurovisie
Songfestival. Het ging overal over de ‘vrouw met de baard’.
Terwijl het volgens mij een man in een jurk was, maar dit
terzijde. Uiteindelijk eindigden onze Common Linnets op de
tweede plaats. Het beste resultaat sinds ’75. Wat ons dat leert
over kwaliteit? Dat leest u hier.

Beveilig uw informatie!
Dat voorkomt een hoop gedoe: je informatie goed beveiligen
en zo de risico's inperken. Dat is ook kwaliteit. Ja, dat geldt
ook voor u en uw organisatie. En laat de vernieuwde versie
van ISO 27001 (en familie) nu net meer nadruk op
risicobeheersing leggen. Wat de norm inhoudt? Dat vindt u
hier. Meer informatie over de onlangs doorgevoerde
wijzigingen behandelen we in deze blog.
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