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VAN ISO 9000:1994 NAAR ISO 9000:2000		

De nieuwe serie 9000-normen is tot stand gekomen op basis van het commentaar en suggesties van de gebruikers. De nieuwe inzichten sluiten beter aan op het kwaliteitsdenken dat gekoppeld is aan het ondernemersschap. Nieuwe eisen, zoals betrokkenheid van de directie, proces-management, klanttevredenheid en het continu verbeteren, moeten bijdragen tot de hoofddoelstelling van het ondernemen. De hoofddoelstelling, continuïteit van winstgevendheid, wordt nog meer ondersteund door de aspecten, doelmatigheid en doeltreffendheid, die in de nieuwe norm regelmatig genoemd worden. 
De kwaliteit moet het resultaat zijn van de wil om samen te werken zowel intern als extern. 
De nieuwe norm heeft het over de acht kwaliteitsmanagement principes te weten.:
	Klantgerichtheid
	Leiderschap

Betrokkenheid van medewerkers
	Procesbenadering
	Systeembenadering van managen
Besluitvorming op basis van feiten
	Win-winrelaties met leveranciers
	Continue verbetering

De nieuwe norm is duidelijker en gebruikersvriendelijker, de 3 ISO-normen 9001, 9002 en 9003 zijn verdwenen. Er is nu één norm waarbij het mogelijk is eisen uit te sluiten, zoals ‘ontwerp en ontwikkeling’ en ‘realiseren van het product’ uit de paragraaf 7.
De vernieuwing leidt tot minder normen en richtlijnen; het voldoen aan de ISO betekent hiermee ook minder vastleggen. De term vakbekwaamheid mag vaker worden genoemd en zal eerder worden geaccepteerd dan bij gebruik van de oude norm. Dit is mede veroorzaakt door het accent wat gelegd wordt op het procesgericht denken, volgorde en interacties van deze processen. 

In de ketenbeschrijving is het woord “toeleverancier” verdwenen nu is het:
leverancier  	organisatie	klant

Omschakeling naar de nieuwe norm kan problemen opleveren in de zin van het “anders denken”. De nadruk op “managerial denken” is meer op het beheersen gericht in de zin van het meten van voorspelbaarheden en het nemen van de acties op de vooraf aangegeven doelstellingen. Wat zijn de risico’s die wij lopen en hoe kan ik deze minimaliseren. Wat hebben we geleerd van de uitgevoerde activiteiten en is er behoefte aan effectieve verbetering.
Dit betekent weer dat vanuit de leiding duidelijkheid moet worden weergegeven ten aanzien van missie, visie en strategie.
Vooral het procesgerichte denken kan veel voordelen opleveren op de wijze waarop het kwaliteitssysteem wordt beschreven. Het geeft meer inzicht in het onderscheidt tussen een instructie en wat in een procedure moet worden beschreven. De kwaliteitshandboeken zullen veel minder dik zijn en daardoor beter worden begrepen.
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