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Ecosysteem

Gebruikelijke interactie:

Management → €€€

DPO

Security

ICT

Maar ook interactie met:
• Automatiseringsafdeling
• Afdeling Informatiebeveiligings
• Dataprotection Officer / AVG

Kwaliteitsfunctionaris →

Werkvloer, klanten, → Wat/hoe
leveranciers



Waarom?

Industry 4.0
Door Cloud, Artificial Intelligence (AI) / 

Machine Learning (ML) en Internet of Things
(IoT) is er veel meer data en zijn er meer tools 

beschikbaar voor de kwaliteitsfunctionaris 
en verandert de aard van het werk

Zie onder andere presentatie Jo DeFeo, Juran institute op 28 
maart 2018, https://www.youtube.com/watch?v=z4-R4YZ_Ao8

https://www.youtube.com/watch?v=z4-R4YZ_Ao8


Groei, inclusief data, 
gaat sneller en sneller

De great acceleration is de sterke groei van de bevolking, economie, gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, vervoer, communicatie, kennis, wetenschap en technologie na 
de Tweede Wereldoorlog en doorzettend tot in de 21e eeuw. De basis hiervoor werd 
gelegd tijdens de industriële revolutie, maar vooral na 1950 versterkten 
bevolkingsgroei, stijgende consumptie, de beschikking over goedkope energie en 
geliberaliseerde economieën elkaar. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Great_acceleration) 

Kan niet ongelimiteerd doorgaan, er zal verzadiging optreden als de populatie 10 
miljard mensen bereikt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Great_acceleration


Milieu
• Ook hier is de groei exponentieel

• Veroorzaakt door exploitatie door de mens



Wet van Moore 
(1965)

• Capaciteit van IT systemen verdubbelen in elke 18 maanden

• Door inzet van Artificial Intelligence en Machine Learning wordt 
het groeipotentieel verkort tot verdubbeling 3 maanden



Voorbeelden van groei in IT

Dit soort groei speelt ook in jouw sector…

IDC schatte het totale aantal gegenereerde 

data in 2016 op 16.1 zettabytes.

In 2020 zou er 40 Zettabyte gegenereerd zijn. 
Dat is 40 x 1021 bytes, ofwel 

40.000.000.000.000 Gigabyte

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Data_Corporation&action=edit&redlink=1


Conclusie:
• De wereld verandert snel en bedrijven moeten 

mee veranderen

• Dat geldt niet alleen voor de 
kwaliteitsfunctionaris, maar ook voor alle andere 
functies

https://www.agconnect.nl/artikel/iter-moet-bewust-worden-van-de-snelheid-van-digitaliseringhttps://www.agconnect.nl/artikel/gegevens-blokker-klanten-maandenlang-onbeschermd

https://www.agconnect.nl/artikel/iter-moet-bewust-worden-van-de-snelheid-van-digitalisering
https://www.agconnect.nl/artikel/gegevens-blokker-klanten-maandenlang-onbeschermd


Gesprekspartners

• Afdeling Informatie en Communicatie 
Technologie (ICT)

• Afdeling Informatiebeveiliging

• Data Protection Officer (DPO)



Gesprekspartner: 
Automatiseringsafdeling

• Door contact ICT-afdeling bijblijven met 
ontwikkelingen binnen de organisatie

• Daardoor vroegtijdig inspelen in nieuwe 
mogelijkheden voor “kwaliteit”

• Startpunt blijft de vraag: Wat wil ik weten 
en hoe wil ik dat in het proces meten? 
Welke data is daarvoor nodig?

• ICT afdeling kan:

• Ondersteunen bij technische aspecten 
pakketselectie

• Eisen stellen t.a.v. de hard- en 
software om goed in het ICT 
landschap te integreren

• Applicatie technisch beheren



Automatisering –
voorbeelden (1)

Process mining om uit bestaande systemen procesdata te 
analyseren

• Inzicht in het werkelijke verloop van het proces

• Opsporen bottlenecks en onbedoelde herhalingen in het proces

• Dit kan dus ook toegepast worden in de ICT processen. Een win-win ;-) 
Voorbeeld: https://youtu.be/KCpY90T3rQk

Inzet van Artificial Intelligence (AI)

• Opsporen van ziektes bij bloembollen (“ziekzoeken”) met 
behulp van een robot met camera en Artificial
Intelligence en Deep Learning. Leidt tot minder zwaar en 
gespecialiseerd werk, minder bestrijdingsmiddelen en 
een betere detectie.
Bollentelers uren bezig met zoeken naar zieke bloemen, met machines is dat straks 
voorbij | Wetenschap | AD.nl

• Maar misbuik door b.v. cybercriminelen is ook mogelijk.
Ook cybercriminelen ontdekken (én misbruiken) ai | Computable.nl

https://youtu.be/KCpY90T3rQk
https://www.ad.nl/wetenschap/bollentelers-uren-bezig-met-zoeken-naar-zieke-bloemen-met-machines-is-dat-straks-voorbij~aecf5ce4/
https://www.computable.nl/artikel/blogs/security/7161182/5260614/ook-cybercriminelen-ontdekken-en-misbruiken-ai.html?utm_source=computable.nl&utm_medium=email&utm_campaign=dagelijkse_update&utm_content=topblok
https://www.ad.nl/wetenschap/bollentelers-uren-bezig-met-zoeken-naar-zieke-bloemen-met-machines-is-dat-straks-voorbij~aecf5ce4/103812908/


Automatisering –
voorbeelden (2)

Door IoT zijn er veel meer mogelijkheden voor 
toevoegen meetpunten in het proces

•Ajax heeft 8 full time medewerkers voor de analyse van 
voetbaldata.
Ajax investeert fors in big data: 'Maar trainer maakt het verschil' | Ajax Showtime

•Veilig vaccintransport met gespecialiseerde vrieskisten met 
dataloggers om de temperatuur in en de locatie van de 
kisten op afstand te monitoren (buitentemperatuur, de 
temperatuur in de vrieskist, de locatie en over hoe vaak de 
vrieskist is geopend).
KPN omringt vaccintransport met iot | Computable.nl

•PostNL gebruikt digitale trackers voor logistieke planning 
van zijn rolcontainers.
PostNL verbetert logistiek met digitale trackers | Computable.nl

•DAF Connect is een platform dat is ontwikkeld met als 
uitgangspunt hogere voertuigbeschikbaarheid, lagere 
operationele kosten, betere logistieke efficiency en 
maximale flexibiliteit
Connect diensten - DAF Nederland

https://www.ajaxshowtime.com/hoofdnieuws/ajax-investeert-fors-in-big-data-maar-trainer-maakt-het-verschil
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/zorg/7164551/250449/kpn-omringt-vaccintransport-met-iot.html?utm_source=computable.nl&utm_medium=email&utm_campaign=dagelijkse_update&utm_content=topartikelen
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/smart-logistics/7151077/250449/postnl-verbetert-logistiek-met-digitale-trackers.html
https://www.daf.nl/nl-nl/daf-services/connected-services


Automatisering 
kan ook een 

uitdaging zijn
https://www.agconnect.nl/artikel/beeld
herkenningsalgoritme-openai-makkelijk-

te-misleiden> 

https://www.agconnect.nl/artikel/beeldherkenningsalgoritme-openai-makkelijk-te-misleiden


Gesprekspartner: 
Afdeling 
Informatiebeveiliging

• Werkt al nauw samen met ICT 
afdeling

• BIV-classificatie – ook een bron 
voor de kwaliteitsfunctionaris
• Beschikbaarheid
• Integriteit
• Vertrouwelijkheid

• Vanuit “kwaliteit” kan een bijdrage 
geleverd worden aan de juiste 
classificatie

• Hard- en software voor kwaliteits-
doelstellingen zal moeten voldoen 
aan de informatiebeveiligingseisen
• Horen ook in de BIV classificatie 

opgenomen te worden

✓

✓



Gesprekspartner: Data 
Protection Officer

• Data bevat al snel informatie die 
onder de AVG vallen (b.v. User-ID 
bij proces-informatie)

• Is geen probleem, zolang het 
belang voor de data gemotiveerd 
is en bekend bij de Data 
Protection Officer (DPO)

• Houdt rekening met de 
regelgeving die uit de AVG 
voorkomt, zoals:
• Recht van inzage
• Recht op correctie
• Recht op vergeten te worden
• Bewaartermijn van gegevens
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Vragen

• In hoeverre wordt automatisering bij jou 
ingezet (mede) ten behoeve van kwaliteit?

• In hoeverre heb je zelf een initiatief gestart en 
kun je dat hier delen?
• Heb je hierbij ook IT, Security en/of DPO actief 

betrokken?

• Wat zijn de successen / uitdagingen die je in 
de praktijk tegengekomen bent?



NNK 
Werkgroep 
Data en 
Kwaliteit
Onderwerpen

• data-analyse

• big data toepassingen

• algoritmen en deep learning

• dashboards

• data storytelling

• visualisatie en grafische vormgeving

• democratisering van de informatie –
toepassingen op de werkvloer

• juridische en ethische aspecten

• Quality 4.0

• succesverhalen van toepassingen van 
bovenstaande onderwerpen


