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Kramp en kwaliteit
Dit was níet leul<. De aanleiding wel. Die was heel leul<. Maar het moment was niet [euk. Buil<toop, de dunne.
Zweterig, rillerig, kramp. De concentratie van je leven op één fysiel< punt, onder je. Het toitet als de plek waar je
het liefste bent, echt. Maar daar was ik nÍet. lk zat hoog in de zaalvan het theater in Lelystad, te wachten op de
uitreikingvan de landetijke prijs voor het beste stadsgedicht. lkwas een van de genomineerden. Hoi. Eer. Maar.

Gedurende het evenement was ik altwee l<eer weggelopen naar mijn meest getiefde plek, maar op dit moment
mocht ik natuurlijk niet ontbreken. Wie weet ...
De jury deed er [ang, voor mijn gevoel erg lang over om
duidetijl< te mal<en hoeveel inzendingen er waren, hoe
de criteria waren toegepast, et cetera. Het zweet bral<
mij uit, maar niet vanwege de spanning over de uitslag.
lntegendee[. De criteria van deze weI erg lieve juryleden
pasten niet goed bij mijn noga[ heftige gedicht over
Gouda. Even zo goed, weggaan kon ool< niet. Ook at
draaiden de darmen met l<leine rul<jes in elkaar. En dus
wachtte il<tot de prijswinnaar zou worden afgeroepen.
En dus bedacht il< het ene na het andere scenario. Zou ik
het redden, als il< op het toneel zou worden geroepen?
En hoe l<ort zou il< dan het danl<woord kunnen houden?
En wat als il<, direct na hetverzoel<om naarvoren te
komen, eerst naar de zijdeur zou gaan sprinten voor een
snel toiletbezoek om dan ... Nee. Dus eerst wel naar het
toneelgaan? Dan mijn behoef... dankwoord doen en
dan direct wel gaan? Dus na afloop snel het toneel af,
naar linl<s de zijdeur in, de zaaI uit? Of ... is het aI zover?
Il< ben het niet ..? Mag il< dan naar het toilet, naar huis,
naar bed? NU?
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Wat een prachtigvisverwerkend bedrijf als Foppen

allemaaI niet op het geweten heeft. Want dat bedrijf
geef ik nu uiteraard de schuld. Het was precies die week
dat het in het nieuws kwam. Niet dat dit als bewijs mag
gelden, maar het ligt toch voor de hand, toch? De tv zegt
het immers ool<. Misschien krijg ik nog welschadevergoeding, want de dagen na de prijs was iktoch welerg
gamme[. Wie is de advocaat?

Wat wilje nog meer? Als ie veitig zalm wilt eten: eet
Foppenl

Kan je van voedselvergiftiging ook denl<vergiftiging

l<rijgen? lk za[ niet zeggen dat ik met het bedrijf Foppen
te doen heb. Daarvoor zijn de gevolgen te ernstig en
tij kt h et bed rijf ook daadwerkelij k verantwoordetij k te
zijn. Naar het schijnt is het misgegaan bij het productieproces van een Griekse dochteronderneming. ln de
productielijn, een lijn die op zich niet ouder is dan zes
maanden, zijn schalen of verpakkingsvormen gebruikt
met net te grote gaten, waardoor het mogelijkwerd
voor een salmonella bacterie om zich te gaan nestelen.
Zeker als dat in afwijkingvan de normen was, is dat een
verwijtbare fout, maar de fout is uiteindelijk door het
bedrijf zelf gevonden en niet door de toezichthouder. De
VoedseI en Warenautoriteit is overigens'tevreden over
de genomen maatrege['.

Laten we het hopen. Het mooie familiebedrijf is inmiddets het middelpunt van een mediastormpje en dat kan
heel snel misgaan (en waarom moet het toch weer net
een Griel<s bedrijf ziin waar de eigenlijl<e fout wordt
gemaal<t?). Weer een casus erbij van een kteine fout
met gÍote gevolgen. lnteressant aan deze casus was
overigens dat bij het eerste televisieomroepen het de
l<waliteitsmanager was die het woord voerde op tv en
niet de directeur. Dat deed deze in mijn ogen goed, nog
eens hetverband aantonend dat een goede kwaliteitsbeoordeling en risicomanagement twee kanten van
dezelfde medaille zijn. Daarna heeft het arme bedrijf er
ongetwijfeld een PR-adviseur bijgehaald en werd het een
anonieme dader.
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Kantoor kan schoner
f feet plekl<en op kantoor zijn vies en dat is jammer, want aldie bacteriën veroorzal<en ieder
ff jaar
veelverzuim. Zo blijkt uit onderzoel<van
U
de universiteit van Arizona naar de hygiëne in onze

werkomgeving.
Het ATP-niveau meet de energiemoleculen die
voorl<omen in atle levende organismen. En dus ool<
in bacteriën, gisten en schimmels. De voedingsmidll< moet het uit mijn tenen haten, maar il< ga er nog
steeds van uit dat Foppen er op is ingericht incidenten
als deze te voorl<omen. De l<ans dat iets als dit gebeurt is
niet alleen l<walitatief uit te drul<l<en, maar ool< kwantitatief en dan l<omen we waarschijntijl<ver achter de
l<omma uit. Een sigma l<teine l<ans op een fout als deze.
Geen six sigma, maar toch. Er op een andere manier
tegen aan l<ijl<end; het bedriif is beter in staat fouten te
voorl<omen dan de meeste mensen in hun werl< of privé
ooit l<unnen claimen. Toch is de reputatie van het bedrijf
gewoon weg en mag het hopen dit te overleven.
Het filosofietje is dus: hoe l<leiner de foutmarge in het
productieproces, hoe groter de kwetsbaarheid, zel<er als
eenmaalde tandetijl<e media zijn gehaald. De onvoorstelbaarheid van de hoge l<waliteit bij het publiek, de
anonimiteit van het productieproces, het autisme in de
communicatie; alles hetpt om de schade relatief groot
te maken. Naarmate de non-kwaliteit meer zichtbaar is,
hoe meer de feitelijl<e l<waliteit onzichtbaar wordt. De
subjectieve belevin g van non-l<waliteit is uitei ndelijk
sterl<er dan de demonstratie van objectieve kwaliteit.
Erg origineeI is dit fitosofietje natuurtijl< niet. Maar sinds
dat moment in die zaal heb il< het gevoel dat il< het recht
heb het weer eens her uit te vinden. De l<rampfactor is
hoog genoeg.

Peter Noordhoek

delenindustrie hanteert wat dit betreft strenge normen:
het ATP-niveau mag niet hoger uitl<omen dan 3o. ln een
l<antooromgeving liggen de marges ruimer: roo scoort
nog een dil<l<e voldoende, maar bij een ATP-niveau van
3oo is een obiect officieelvies. ln het Ameril<aanse
onderzoel< schoot de meter daar nogal eens overheen.
Een score van meer dan 3oo werd genoteerd bij 27 procent van de toetsenborden, 48 procent van de drul<knoppen van magnetÍons en bii 75 procentvan de l<noppen
van l<ranen. Het toitet bleek met een ATP van 55 nog
relatief schoon. HoeweI het aantaI bacteriën niet terug
te brengen is naar nut, zorgen zij welvoor 8o procent
van de verl<oudheden, griepgevatlen en darminfecties.
Ziel<teverzuim valt dus terug te dingen door regelmatig
de l<ranen, magnetÍons, deurl<noppen en toetsenborden
schoon te maken, en door werl<nemers aan te moedigen
regelmatig hun handen te wassen. Het [iefst voordat zij
aan het werk gaan, want veel bacteriën zijn althuis en in
het woo n -werl<verkeer opgelopen.
Fabricant Kimberly-Ctarl< startte eerder het Heatthy
Workplace Proiect. Bedrijven die dee[nemen, ontvangen
schoon maakprotocolten en ool< prod ucten waarmee
werknemers hun handen kunnen verzorgen. ln Duitsland
en de Verenigde Staten is bij deelnemende bedriiven het
ziekteverzuim gedaald. Of dat a[[een komt door minder
bacteriën, is echter niet met zel<erheid te zeggen.
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