
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit 
Projecten en programma’s moeten 
beheerst worden op de aspecten 
tijd, geld en kwaliteit. 
Van deze 3 is kwaliteit vaak het 
minst concreet. Voor tijd en geld 
hebben we duidelijke meetlatten: 
dagen en euro’s. Voor kwaliteit is er 
niet zo’n meetlat. Vaak nemen we 
niet eens de moeite om vooraf 
duidelijk te maken wat we nu 
eigenlijk met kwaliteit bedoelen. In 
het kader van quality assurance in 
programma’s en projecten wordt 
met kwaliteit bedoeld: het voldoen 
aan afgesproken en 
vanzelfsprekende eisen. 
 
Kwaliteitsborging 

Met kwaliteitsborging bedoelen we 
het zeker stellen dat “de kwaliteit” 
wordt gerealiseerd. Natuurlijk is dit 
in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de 
leidinggevende (de lijn), dus 
stuurgroep, programmamanager, 
projectleider, teamleider. Ieder is op 
z’n eigen niveau verantwoordelijk 
voor het borgen van de kwaliteit. 
Het aspect kwaliteit raakt om 
allerlei redenen vaak onder-
gesneeuwd: 
• onvoldoende expertise om 

kwaliteit van producten te 
definiëren; 

• onvoldoende affiniteit met het 
aspect kwaliteit; 

• hectiek van alle dag. 
 

In het algemeen is het daarom 
nuttig om in programma’s en in 
grotere projecten een aparte rol 
voor kwaliteit te definiëren. 
Er zijn een groot aantal 
maatregelen denkbaar om de 
kwaliteit van producten en 
processen te borgen, denk aan 
b.v.: 
• risico analyses; 
• proces-, product- en 

projectmanagement audits; 
• reviews, fagan inspecties, 

walkthroughs, collegiale 
toetsingen; 

• testen; 
• evaluaties. 
 
Kwaliteit volgens 
Prince2 
Prince2 is de meest gebruikte 
projectmanagementaanpak. 
Kwaliteit speelt een belangrijke rol 
in de Prince2-aanpak, waarschijnlijk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ook de reden dat deze aanpak zo  
populair geworden is. 
Prince2 besteedt veel aandacht 
aan productkwaliteit. Bij aanvang 
wordt een productbreak-
downstructure gemaakt en van alle 
producten wordt een 
productbeschrijving gemaakt 
inclusief kwaliteitscriteria en 
methode om de kwaliteit te toetsen. 
Dit maakt onderdeel uit van het 
Project Initiation Document (PID). 
Hiermee is het aspect kwaliteit bij 
aanvang van het project duidelijk 
gedefinieerd en zijn de 
kwaliteitstoetsende maatregelen 
direct al vastgelegd. 
 
Kwaliteitsborging 
volgens CMMi 
CMMi is hét model voor het 
inrichten van (ICT)ontwikkel-
processen. Proces- en Product 
Quality Assurance is een aparte 
“key process area” en daarmee een 
wezenlijk onderdeel van CMMi. 
CMMi legt de nadruk op een 
objectieve evaluatie van zowel de 
ontwikkelprocessen als producten, 
waarbij objectief inhoudt dat de 
toetsing gebeurt door een 
onafhankelijk persoon en met van 
te voren vastgestelde criteria. 
 
Organisatie 
In onderstaand schema zijn 3 
niveau’s weergeven waarop een 
aparte kwaliteitsrol is onderkend: 
 

 
Duidelijk wordt gemaakt dat Quality 
Assurance (QA) en Quality Control 
(QC) relatieve begrippen zijn. 
Inhoudelijk verschillen de functies 
niet veel van elkaar. 
Natuurlijk is het handig als de 
kwaliteitsactiviteiten op elkaar 
aansluiten om onnodig werk te 
voorkomen. 
 

 
 
 
 
 
INQA’s aanbod 
De succesvolle INQA aanpak is 
gebaseerd op onderstaande 
elementen: 
 
• Ruime kennis en ervaring; 

de INQA-professional is goed 
opgeleid en bekend met 
kwaliteitsborging in projecten. 
 

• In één keer goed; 
Meestal wordt niet de tijd 
genomen om het meteen goed 
te doen, maar er is vervolgens 
wel tijd om het over te doen. 
 

• Klantspecifieke benadering; 
het pakket aan kwaliteits-
borgingsmaatregelen wordt op 
maat gesneden voor uw 
organisatie, variërend van een 
‘light’ aanpak tot een ‘heavy 
duty’ aanpak, waarbij alle 
maatregelen getroffen worden. 
 

• Beproefde instrumenten; 
onze INQA-professional is 
zeer bedreven in het gebruik 
hiervan. 
 

• Flexibele instelling; 
die de INQA-professional in 
staat stelt zich aan te passen 
aan veranderende omstandig-
heden. 
 

• Kostenbesparing; 
door vermindering van faal- en 
herstelkosten. 

 
Er is niet één manier om de QA/QC 
in te richten, dit is sterk situatie 
afhankelijk, bepaald door: 
• complexiteit van producten; 
• complexiteit van processen; 
• ervaring van de programma- / 

projectmanager en 
medewerkers; 

• welke schade levert het de 
business op als de producten 
tekortkomingen bevatten); 

• formele danwel informele 
(project)organisatie; 

• volwassenheid van de 
organisatie; 

• procedures en methoden die 
de organisatie hanteert. 

 
INQA levert consultants die dit 
vakgebied beheersen. 

QUALITY ASSURANCE 
De antislipregeling voor uw project of programma! 

Met uw project of programma wilt u op tijd uw resultaten halen. Om allerlei redenen kan 
de aandacht voor kwaliteit en risico’s verslappen. Met het inrichten van de QA functie 

voorkomt u dit en krijgt u grip op kwaliteit! 
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Vanaf de start in 1994 is INQA een solide partner voor een groeiend aantal 
opdrachtgevers, die de resultaten van hun organisatie willen verbeteren. 
 
Als partner voor haar relaties accepteert INQA verantwoordelijkheid voor de 
implementatie van een blijvend resultaat. 
 
De drijvende kracht achter INQA is de motivatie en het enthousiasme van haar 
medewerkers. De medewerkers die u ten dienste staan, zijn allen ter zake kundige en 
ervaren consultants en projectmanagers, die grondige theoretische kennis combineren 
met brede praktijkervaring.  
INQA is door heel Nederland actief en is ISO 9001:2000 gecertificeerd. 
 
Als ICT specialist is INQA actief in ICT organisaties en organisaties aan de 
businesszijde. INQA helpt u betere resultaten te behalen door het inrichten van ICT 
processen of het invoeren van nieuwe ICT toepassingen. 
 
INQA is specialist in verbetering van ICT-processen. 
 
INQA biedt diensten aan op het gebied van: 

- procesmanagement en gebruikt daarvoor de methoden DEMO en de 
referentiemodellen CMMi en ITIL; 

- selectie en implementatie van informatiesystemen; 
- (kwaliteits)managementsystemen op basis van ISO 9001, INK en de Code voor 

Informatiebeveiliging; 
- projectmanagement op basis van Prince2; 
- testmanagement op basis van TMap. 

 
INQA levert deze diensten in de vorm van consultancy, interim & project management, 
auditing en coaching. Ook heeft INQA een aantal standaard cursussen en trainingen die 
voor specifieke situaties op maat gemaakt worden. 
 
Al onze diensten hebben gemeen dat ingeslepen procedures en gewoonten van uw 
medewerkers gaan veranderen. Dat is nodig want u wilt uw resultaten verbeteren. 
Veranderen gaat nooit vanzelf; het is een proces dat goed geregisseerd moet worden. 
 
Veranderen is een kwestie van vrijmaken van de beschikbare energie. 
 
Procesverbeteringen, uitgevoerd door INQA, leiden tot concrete resultaatverbeteringen 
 


