
Toyoto, China en wii
ln memoriam drs. Frans Stevens, oud-directeur INK

foyota roept 8 miljoen auto's terug. Toyota roept 45o.ooo Priussen terug. Twee berichten in twee weken. Wow.

t Oat ziin nog eens getalten. Dat auto's terug worden geroepen is niet zo bijzonder, dat is zelfs aan de orde van

I de das. De branche doet dat wel goed. ls er iets mis, dan geen gezeur en alles terugroepen naar de garage. Op

die manier is de schade minder groot dan als er gewacht wordt tot de onvermijdetiike mediaberichten en daarop
volgende aansprakelijkheidsstellingen. Het systeem werkt, zutten we maar zeggen. Ats ik mijn hond terug roep

gebeurt er nooit wat, maar autofabrikanten ziin meesters geworden in het terugroepen van de beriiders van hun

auto's.

En toch is er in het gevalvan ïoyota wel iets extra's aan de hand. Niet atleen omdat de aantallen zo enorm zijn, maar

ookvanwege het tate tijdstip en de specifieke oorzaak. BovenaI echtervanwege het merkzelf: Toyota. Voor de goede

orde: ik heb geen rekening te vereffenen. lk heb ooit Toyota gereden en dat is me best bevallen. Dat il< nu in een

degetijke Duitser rij is puur mijn behoefte aan conformisme. Waarvan akte. lk deel dus het kwaliteitsimago van Toyota.

lk deet ook het idee dat Toyota een innovatief bedriif is: ze hebben toch maar mooi de Prius succesvol in de markt
weten te zetten. En dan gaat het toch zo mis. Je kan redeneren dat het juist bijdraagt aan het imago van Toyota dat ze

zo'n rad icale terugroepactie doen, maar daar zijn de aantallen eigentiik te groot voor. En ool< de oorzaal< verontrust. ln

de pers is het vooral gegaan over mogelijk falende remmen en gaspedalen, maar daarachter tiikt de oorzaak te liggen

van fatende leveranciers. Ketenfalen dus. Overigens; het probleem betreftvooralAmerikaanse leveranciers en niet

Japanse! Er is ín zulke grote aanta[ten en tegen zulke lage maÍges geproduceerd dat men de kwaliteit van de toegele-

verde producten niet meer in de hand had. Dat is toch niet des Toyota's, des Japanners? Wat is er in hemelsnaam met

de Japanse l<waliteit gebeurd? Niets, want het gaat toch om Amerikaans falen? Ja toch, want niemand die het onder-

scheid maakt en Japanners waren eindverantwoordelijk.

Weet u het nog? Heelveelvan het kwaliteits-
denken is Japans denken. Weliswaar met
Amerikaanse wortels, maar toch. De Deming-
cirkel, Kaizen, lshikawa diagram - het zijn
a[[emaal erfenissen uit de jaren tachtig.
Japanse kwatiteit bepaalde zowet het econo-
misch succes van dat land als de Europese

reactie erop. De toepassing van de ISO-normen
en zeker ook het INK-modelzijn erfenissen uit
die tiid. Op 6 februari jl. is een echte goeroe uit
deze tijd overleden, Frans Stevens. Hii was een

van degenen die voorop liepen in het duidetijk
mal<en aan de industrie en de overheid dat het
niet aanging om zo in kwaliteit achter te lopen
als Europa dat deed tegen Japan. Hii propa-
geerde het integrale denken, gekoppetd aan

een enorm kwaliteitsbewustziin. Stap voor stap
hebben hij en zijn cotlega's een enoÍme omslag
weten te bereiken en de resultaten daarvan zijn
inmiddets al lang zichtbaar geworden in ons
dagetiil<s leven en de welvaart die we hebben
bereikt.

Maar Frans is een paar jaar geleden gestopt met zijn goede werk en het liil<t alsof we zijn erfenis aan het verl<wanselen

ziin. Echt terug bij af zijn we niet, maar we zitten wel in een diepe crisis en het tiikt atsof we geen idee hebben hoe we

die te lijf moeten gaan. Voor een oplossing hoeven we kennetiil< niet meer naar Japan te kiiken. Toyota heeft zich met

haar door Amerikaanse toeteveranciers veroorzaakte kwaliteitsproblemen kennetiik zo diep in het gtobale handels-

systeem gevreten dat het zelf onderdeel is geworden van de l<wetsbaarheden die kennetiil< met dit systeem samen-

hangen. Waar moet nu het denl<en over kwatiteit vandaan komen? Waar komt de dreiging vandaan die ons weer sterk

kan maken? China?
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