
Een praktische richtlijn 
voor het uitvoeren van 
corrigerende maatregelen
Er doet zich een afwijking voor binnen uw organisatie. Er worden maatregelen genomen om de afwijking op 
te heffen, zodat verderop in de keten de negatieve gevolgen ervan nog kunnen worden voorkomen of worden 
hersteld. Bij veel organisaties blijft het vaak hierbij en de echte verbetering blijft dan uit. Maar dat is niet de 
 bedoeling als de organisatie werkt met een geformaliseerd managementsysteem, op basis van bijvoorbeeld 
ISO 9001 of ISO 27001. Dan is het als het ware verplicht om te leren van gemaakte fouten en te voorkomen dat 
een afwijking zich nogmaals voordoet in de toekomst. In praktijk valt dat nog niet mee en om organisaties 
daarbij te helpen wordt onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’ een  Nederlandse 
Praktijkrichtlijn (NPR) voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen ontwikkeld. In dit artikel wordt de 
 achtergrond en inhoud van deze NPR beknopt toegelicht.

Door Erik van Amelsvoort, teamleider bij de RvA en voorzitter werkgroep NPR 9021

Ontwerp NPR 9021 is gepubliceerd voor commentaar
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Als zich een afwijking voordoet, zijn veel orga-

nisaties al blij als die snel kan worden opge-

heven met een correctie. Vaak wil men ook 

echt verbeteren, maar dan loopt men vast. Hoe 

nu verder? Om organisaties hierbij te helpen 

wordt door NEN de NPR 9021 ‘Richtlijnen voor 

het uitvoeren van corrigerende maatregelen’ 

ontwikkeld. Het doel is om organisaties prak-

tische handvatten te bieden voor het nemen 

van effectieve corrigerende maatregelen, door 

naast het uitvoeren van een correctie ook 

de oorzaak weg te nemen. Want pas als de 

oorzaak geëlimineerd is, zal de afwijking zich 

niet meer herhalen.

De NPR wordt ontwikkeld op initiatief van 

de normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’ 

door een werkgroep bestaande uit vijftien 

personen met verschillende achtergronden 

in verschillende sectoren, die een breed scala 

van managementsysteemnormen bestrij-

ken. Voorafgaand aan de ontwikkeling van 

de NPR zijn door middel van een openbare 

enquête verschillende wensen en ideeën bij 

gebruikers van managementsysteemnormen 

opgehaald. 

In 2021 is de werkgroep met de resultaten 

aan de slag gegaan en is gedurende een reeks 

van (on-line) vergaderingen gaandeweg de 

tekst van de NPR ontwikkeld. Tussentijds 

hebben nog consultaties met potentiële 

gebruikers van de NPR plaatsgevonden, 

bijvoorbeeld via het Nederlands Netwerk 

voor Kwaliteitsmanagement (NNK). In maart 

van dit jaar is de concepttekst ter fiattering 

aan de normcommissie Kwaliteitsmanage-

ment voorgelegd en was de weg vrij om 

het ontwerp van de NPR voor een open-

bare commentaarronde te publiceren. De 

commentaarperiode loopt van juni tot en met 

augustus via www.normontwerpen.nen.nl. 

Daarna zal de werkgroep zich over de binnen-

gekomen commentaren gaan buigen en de 

definitieve tekst gereed maken. De verwach-

ting is dat de NPR vervolgens eind 2022 zal 

worden gepubliceerd.

Inhoud van de NPR
Hoe ziet de NPR 9021 er globaal uit? We 

nemen u in vogelvlucht mee (zie ook het 

processchema in figuur 1). Figuur 1: Processchema uitvoering corrigerende maatregelen volgens Ontwerp NPR 9021.
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Wat doet NEN?

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het 

geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, 

brandveiligheid, duurzame energie of cyber security. Afspraken waar verschillende partijen 

het  gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, 

 innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. 

NEN verbindt belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken. Die worden vast-

gelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies. 

NEN ondersteunt ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk door middel van 

trainingen en praktijkgidsen, bijvoorbeeld op het gebied van interne auditing. In alle sectoren 

kom je normen tegen, NEN beheert er ruim 34.000. Dit zijn zowel Nederlandse, Europese als 

internationale normen.

Beoordeel als eerste de noodzaak van de te 

nemen acties en houd hierbij rekening met 

de kans op herhaling, impact voor belang-

hebbenden en met wet- en regelgeving. Is 

de afwijking voldoende duidelijk? Dit is met 

name van belang als externen de afwijking 

hebben geconstateerd (bijvoorbeeld in het 

kader van een certificatie-audit). Een beschrij-

ving van een afwijking bestaat minimaal uit 

de specifieke eis waarvan is afgeweken, het 

bewijs (één of meerdere voorbeelden) en een 

verklaring. Indien nodig worden onmiddellijk 

schadebeperkende acties uitgevoerd. Derge-

lijke acties zijn gericht op het isoleren van de 

afwijking en zorgen dat de schade niet groter 

wordt.

Er wordt een team samengesteld, dat ook uit 

één persoon kan bestaan, met bijpassende 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden toebedeeld door het management. 

Het team stelt een verbeterplan op en gaat 

informatie verzamelen.

De omvang van de afwijking wordt bepaald. 

Gaat het bijvoorbeeld alleen om het ene 

product/dienst waarbij de afwijking is gecon-

stateerd of treft het ook andere producten/

diensten? En ook niet onbelangrijk: hoe 

lang speelt het probleem al? Op basis van de 

omvang weet de organisatie waar correcties 

moeten worden doorgevoerd.

Daarna volgt de oorzaakanalyse. Als eerste 

wordt een feitenrelaas opgesteld: wanneer 

gebeurde er wat (of juist niet) en/of werd 

er niet voldaan aan de voorwaarden die 

horen bij het voortbrengingsproces? Denk 

bijvoorbeeld aan een maximumtemperatuur, 

minimale druk of een maximum aan stof-

deeltjes in de lucht. Vervolgens wordt verder 

ingezoomd op de plekken/aspecten waar iets 

is misgegaan. 

De NPR beschrijft daarvoor uitgebreid drie 

technieken, die ook na of door elkaar kunnen 

worden gebruikt:

• W6H2: wie, wat, waarom, waar, wanneer, 

wat als, hoe, hoeveel.

• 5x waarom: door 5x de vraag ‘waarom’ te 

stellen, waarbij steeds wordt ingehaakt op 

het vorige antwoord, is de kans groot dat bij 

de (grond)oorzaak wordt uitgekomen.

• Visgraatdiagram: oorzaak/gevolg wordt 

inzichtelijk gemaakt.

Oorzaakanalyses kunnen op verschillende 

niveaus plaatsvinden: op het niveau van 

de geconstateerde afwijking (meest voor-

komende variant), op niveau van detectie 

(waarom heeft de organisatie de afwijking 

zelf niet opgemerkt, voorafgaand aan vrij-

gave) en op systeemniveau (ontwerpfout).

Nadat de oorzaak bekend is, kan worden 

nagedacht over oplossingen. Dat kan er één 

zijn, maar ook meerdere. Bij meerdere oplos-

singen zal ook moeten worden nagegaan 

welke oplossing het meest geschikt is. Hierbij 

kunnen ook andere aspecten een rol spelen: 

naast de verwachte doeltreffendheid bijvoor-

beeld ook zaken als de benodigde investering 

en de (praktische) uitvoerbaarheid.

Nadat het management heeft vastgesteld 

welke verbetering wordt doorgevoerd, kan 

deze worden geïmplementeerd. Vervolgens 

zal na verloop van tijd (afhankelijk van de 

situatie kan dat op kortere of langere termijn 

zijn) de werkelijke doeltreffendheid worden 

bepaald: hebben de genomen maatregelen 

het gewenste effect? Wanneer blijkt dat de 

ingevoerde corrigerende maatregel niet doel-

treffend is terwijl dat op voorhand wel werd 

verwacht, kan een nieuwe ronde nodig zijn. Tot 

slot wordt de afwijkingenrapportage afgerond.

Uitgebreide toelichtingen en 
voorbeelden
Alle bovengenoemde stappen in het komen 

tot effectieve corrigerende maatregelen 

worden uitgebreid beschreven in de NPR en 

van praktische voorbeelden en toepasbare 

methodieken voorzien. Enkele bijlagen vullen 

daar nog op aan. 

De NPR gaat naast corrigerende maatrege-

len ook in op onderwerpen die hiermee een 

raakvlak hebben. Denk bijvoorbeeld aan het 

updaten van informatie over risico’s. Sinds 

de invoering van een corrigerende maatregel 

zijn risico’s wellicht verkleind. Of neem de 

directiebeoordeling: in plaats van het opsom-

men van allerlei geconstateerde afwijkingen 

kan ook een overzicht worden gepresenteerd 

van oorzaken, al dan niet geclassificeerd. Is er 

een trend aanwezig, zijn bepaalde oorzaken 

oververtegenwoordigd? 

Open voor commentaar
De Ontwerp NPR 9021 wordt van juni tot en 

met augustus voor commentaar gepubliceerd. 

Deze ontwerpversie is in te zien op https://

www.normontwerpen.nen.nl/. U bent van 

harte uitgenodigd om aanbevelingen voor 

verbetering te geven. Daarnaast is de Ontwerp 

NPR 9021 te bestellen bij NEN (www.nen.nl/

norm-kopen).

Voor verdere informatie kunt u terecht bij 

Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, 

e-mail: mm&nen.nl 
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