Kwaliteit met een grote K bij Four Digits
Inleiding
Medio juli heeft DNV de hercertificatie-audit ISO 9001 met succes uitgevoerd bij Four Digits in Arnhem. Het
is een nog jong bedrijf wat een aantal jaren geleden is opgericht door een viertal jonge mannen, welke
eerder collega’s waren bij hun vorige werkgever. Maar de drive was groot om samen een eigen bedrijf op te
zetten.
De scope voor certificering werd vastgesteld als: “Het ontwikkelen en aanbieden van web-gerelateerde
producten en diensten”.
Samengevat, in opdracht van klanten het ontwikkelen, onderhouden en hosten van websites.
Inmiddels zijn ze uitgebreid met een viertal medewerkers, dus acht in totaal. Opvallend was vooral de
structuur en organisatie. Niemand is in de dagelijkse praktijk de baas, alle projecten worden op basis van
kennis, interesse en kundigheid, onderling verdeeld.
Kwaliteit en ISO 9001
Met hulp van een externe begeleider, is de keuze gemaakt om de ISO 9001 te gaan gebruiken als kapstok
voor een beheerste wijze van werken, welke vooral gericht is op het leveren van kwalitatief hoogstaande
producten.
Tijdens de beoordeling van hun kwaliteitssysteem werd gaandeweg meer en meer duidelijk dat het hier niet
om een gewoon bedrijfje ging. Ook opvallend daarbij dat het ook een totaal papierloos kantoor is geworden;
natuurlijk, dat mag je ook wel eerder verwachten van mannen die de gehele dag digitaal werken, maar
toch: Echt een voorbeeld voor velen en daarmee ook nog een positieve bijdrage aan het milieu.
En daarnaast is het positief dat het een collectief kwaliteitssysteem is, het is dus open en uitbreidbaar voor
iedereen in het bedrijf, en dat wordt dan weer geborgd door het uitvoeren van de interne audits.
Maar het meest opvallend was de wijze waarop eenieder omging met procesmatig en beheerst werken. Bij
de onderliggende procedures en afspraken, proefde je gewoon dat de structuur volgens ISO geen doel op
zich was, maar vooral een dankbaar hulpmiddel om met elkaar te werken aan echte kwaliteit en producten
waarover de klanten tevreden kunnen zijn.
Een voorbeeld: Het Management Review zoals dat binnen de ISO wordt gezien, werd door hun uitgevoerd
middels een tweetal “heidagen”; en dan niet op de Veluwe, nee ergens in het buitenland, gekoppeld aan
een wereld conferentie van Plone**.
En met een beetje hulp van de auditor, vielen uiteindelijk vervolgens alle verplichte onderwerpen op hun
plaats met als hoogtepunt de wijze waarop aan beleid en doelstellingen, vorm en invulling werd gegeven.
En vooral niet om dat e.e.a. “zo nodig moet van ISO”, nee gewoon om dat zaken als deze van belang zijn
voor een goede bedrijfsvoering en het realiseren van websites van grote kwaliteit.
Kortom, een genot om als auditor een bedrijf als Four Digits te mogen beoordelen en uiteindelijk te mogen
afronden met een positieve voordracht tot hercertificering ISO 9001:2008.
Een voorbeeld voor vele bedrijven en organisaties, welke ISO nog teveel als een doel zien. Nee, juist
gebruik maken van de structuur van ISO om je processen op beheerste wijze te kunnen uitvoeren, zodat er
logischerwijs gewoon goede producten uitkomen.
Kortom, kwaliteit met een grote K !!
Peter Blankestijn, Lead auditor namens DNV Business Assurance
** Plone is een krachtige, flexibele Content Management oplossing die eenvoudig te installeren, uit te breiden en te
gebruiken is. Plone laat niet-technische mensen informatie aanmaken en beheren door uitsluitend een webbrowser te
gebruiken. Het is perfect geschikt voor websites en intranetten.
Plone biedt superieure beveiliging zonder concessies te doen op het gebied van uitbreidbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. Meer informatie over Plone is te vinden op plone.nl en plone.org.

