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Nationaal voorwoord
Deze norm is opgesteld door de internationale Technische Commissie ISO/TC 176 “Quality management
and quality insurance”. Verdere details wat dat betreft worden verstrekt in het Voorwoord bij deze norm.
De internationale norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en
gepubliceerd als Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het NEN.

Nederlands voorwoord (NEN)
Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de internationale norm ISO 9004:2018. De
internationale norm heeft de status van Nederlandse norm.

Deze NBN-versie is grotendeels gebaseerd op de NEN-versie, maar houdt tegelijk rekening met een aantal
verschillen op het vlak van terminologie tussen Nederland en Vlaanderen. De onderstaande
synoniemenlijst vermeldt de termen waarvoor het NBN een afwijkende keuze heeft gemaakt.
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Europees voorwoord
Dit document (EN ISO 9004:2018) is opgesteld door Technische Commissie ISO/TC 176, ‘Quality
management and quality assurance’.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in oktober 2018 de status van nationale norm worden
gegeven, door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen
moeten uiterlijk in oktober 2018 worden ingetrokken.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. CEN is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
Dit document vervangt EN ISO 9004:2009.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de normalisatieorganisaties van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Zwitserland.

Verklaring van bekrachtiging
De tekst van ISO 9004:2018 is zonder wijzigingen door CEN als EN ISO 9004:2018 aanvaard.
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Internationaal voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale
normalisatie-instituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt
doorgaans uitgevoerd door de technische commissies van ISO. Elk lid dat interesse heeft in een
onderwerp waarvoor een technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in
deze commissie. Ook internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo's, nemen in
samenwerking met ISO deel aan deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International
Electrotechnical Commission (IEC) inzake alle elektrotechnische normalisatie.
De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en de procedures die zijn
bedoeld voor het verdere onderhoud ervan, worden beschreven in deel 1 van de ISO/IEC-richtlijnen.
Hierbij wordt met name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de
verschillende soorten ISO-documenten. Dit document is opgesteld volgens de redactionele regels die
in deel 2 van de ISO/IEC-richtlijnen zijn opgenomen (zie www.iso.org/directives).
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere
informatie over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van het
document, is te vinden in de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie
www.iso.org/patents).
Eventuele handelsnamen die in dit document worden gebruikt, zijn ter informatie voor het gemak van
de gebruiker en houden geen aanbeveling in.
Uitleg over de betekenis van ISO-specifieke termen en uitdrukkingen met betrekking tot
conformiteitsbeoordeling, evenals informatie over hoe ISO voldoet aan de in de Technical Barriers to
Trade (TBT) vervatte beginselen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), wordt gegeven op de
volgende URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Dit document werd opgesteld door Technische Commissie ISO/TC 176, 'Quality management and
quality assurance', subcommissie 2, Quality systems.
Deze vierde uitgave herroept en vervangt de derde uitgave (ISO 9004:2009), die daarmee komt te
vervallen; deze uitgave is een technische herziening. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in
vergelijking met de vorige versie:
— afstemming op de concepten en terminologie van ISO 9000:2015 en ISO 9001:2015;
— aandacht voor het concept 'kwaliteit van een organisatie';
— aandacht voor het concept 'identiteit van een organisatie'.
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Inleiding
Dit document geeft richtlijnen aan de hand waarvan een organisatie duurzaam succes kan behalen in
een complexe, veeleisende en steeds veranderende omgeving. Hierbij wordt verwezen naar de in
ISO 9000:2015 verwoorde kwaliteitsmanagementprincipes. Als kwaliteitsmanagementprincipes
collectief worden toegepast, kunnen ze een verbindende basis vormen voor de waarden en strategieën
van een organisatie.
Waar ISO 9001:2015 zich richt op het geven van vertrouwen in de producten en diensten van een
organisatie, richt dit document zich op het geven van vertrouwen in het vermogen van de organisatie
om duurzaam succes te behalen.
De focus van de directie op het vermogen van de organisatie om te voldoen aan de behoeften en
verwachtingen van klanten en andere relevante belanghebbenden biedt vertrouwen dat duurzaam
succes zal worden behaald. Dit document richt zich op de systematische verbetering van de algehele
prestaties van de organisatie. Het omvat de planning, implementatie, analyse, evaluatie en verbetering
van een doeltreffend en doelmatig managementsysteem.
Er komen voortdurend factoren op die van invloed zijn op het succes van een organisatie en in de loop
der tijd ontwikkelen deze zich en worden ze groter of kleiner. Aanpassing aan deze veranderingen is
belangrijk voor duurzaam succes. Voorbeelden zijn onder andere maatschappelijke
verantwoordelijkheid, milieu- en culturele factoren, naast de factoren waaraan wellicht al eerder
aandacht is besteed, zoals doelmatigheid, kwaliteit en wendbaarheid; tezamen zijn deze factoren
onderdeel van de context van de organisatie.
Het vermogen om duurzaam succes te behalen wordt vergroot door managers op alle niveaus, die
leren over en inzicht krijgen in de zich ontwikkelende context van de organisatie. Ook verbetering en
innovatie ondersteunen duurzaam succes.
Dit document bevordert zelfevaluatie en biedt een instrument voor zelfevaluatie voor het beoordelen
van de mate waarin de organisatie de concepten in dit document heeft ingevoerd (zie bijlage A).
Een weergave van de structuur van dit document, met daarin de elementen die essentieel zijn voor het
behalen van duurzaam succes van een organisatie zoals in dit document wordt behandeld, wordt
getoond in figuur 1.
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Figuur 1 — Weergave van de structuur van dit document
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Kwaliteitsmanagement – Kwaliteit van een organisatie – Richtlijnen
om duurzaam succes te behalen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit document geeft richtlijnen voor het vergroten van het vermogen van een organisatie om duurzaam
succes te behalen. Deze richtlijnen sluiten aan op de kwaliteitsmanagementprincipes van
ISO 9000:2015.
Dit document biedt een instrument voor zelfevaluatie voor het beoordelen van de mate waarin de
organisatie zich de concepten in dit document heeft eigen gemaakt (zie bijlage A).
Dit document is van toepassing op elke organisatie, ongeacht haar omvang, aard of activiteiten.

2 Normatieve verwijzingen
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of
gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie
van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van
eventuele amendementen) waarnaar is verwezen, van toepassing.
ISO 9000:2015, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document gelden de termen en definities gegeven in ISO 9000:2015.
ISO en IEC onderhouden op de volgende adressen terminologiedatabases voor gebruik in het kader
van normalisatie:
— IEC Electropedia: te vinden op http://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform: te vinden op http://www.iso.org/obp

4 Kwaliteit van een organisatie en duurzaam succes
4.1 Kwaliteit van een organisatie
De 'kwaliteit van een organisatie' is de mate waarin de inherente kenmerken van de organisatie aan de
behoeften en verwachtingen van haar klanten en andere belanghebbenden voldoen teneinde
duurzaam succes te behalen. Het is aan de organisatie vast te stellen wat relevant is voor het behalen
van duurzaam succes.
OPMERKING 1
De term 'kwaliteit van een organisatie' is ontleend aan de definitie van 'kwaliteit' die wordt
gegeven in ISO 9000:2015, 3.6.2 ('de mate waarin een geheel van inherente kenmerken van een object voldoet
aan eisen') en aan de definitie van 'eis' die wordt gegeven in ISO 9000:2015, 3.6.4, ('behoefte of verwachting die
is kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend is of dwingend is voorgeschreven'). Dit is onderscheidend van het doel van
ISO 9001, dat zich richt op de kwaliteit van producten en diensten om vertrouwen te bieden in het vermogen van
een organisatie om producten en diensten te leveren die aan de eisen voldoen, en de klanttevredenheid te
verhogen.
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