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De High Level Structure, die door de International

Standards Organization (ISO) geïntroduceerd is in 2008,

had de intentie om meerdere management systemen

binnen certificeringen samen te voegen. Met name daar

waar het ging om het milieuzorgsysteem (ISO14001) en

kwaliteitsmanagement (ISO9001) was onderkend dat beide

management systemen elkaar niet veel ontliepen en dat

certificering tegen deze twee normen binnen het

managementsysteem vaak leidde tot dezelfde soort en

type documenten.

De HLS heeft als doel om de papierberg terug te dringen en

de normen, die over min of meer hetzelfde

managementsysteem beschikken, op die punten samen te

voegen waar overlap is.

Inmiddels heeft de markt onderkend dat de HLS de normen

ISO9001 en ISO14001 overstijgt en dat er meer

normenstelsels zijn die binnen het HLS kader passen, zoals

NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de zorg) en ISO 27001

(Informatiebeveiliging). Daarnaast zijn er nogal wat

certificeringen die gebaseerd zijn op de ISO27001 norm

waardoor de HLS veel breder toepasbaar is geworden.

Ondanks het feit dat de HLS een zeer welkome aanvulling voor
diverse normenkaders betekent, vond BPdelivery, specialist in
bedrijfsprocessen en vaak gevraagd als adviseur bij ISO
trajecten, dit onvoldoende houvast bieden voor organisaties.
Op basis daarvan ontwikkelden zij het MOLENMODEL©®.
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De ISO High Level Structure (HLS)

is in 2012 vastgesteld door de ISO

Technical Management Board

(TMB) en vastgelegd in Annex SL

van de ISO Directives. Sinds 2012

vormt de HLS het uitgangspunt en

de basis voor nieuwe en herziene

ISO managementsysteemnormen.

De HLS is het hart van het

zogenoemde plugin model voor

ISOmanagementsysteemnormen.

Dit model is de reactie van ISO op

wensen vanuit de markt om ervoor

te zorgen dat de normen voor

managementsystemen beter op

elkaar gaan aansluiten en logisch

met elkaar in verband kunnen

worden gebracht. Normen voor

bijvoorbeeld kwaliteits, milieu en

arbomanagement moeten beter

gaan aansluiten op de trend van

integraal risico en

compliancemanagement en zo

gemakkelijk worden geïntegreerd in

het algehele managementsysteem

van een organisatie. Daarom is

door ISO besloten de

managementsysteemnormen

voortaan te ontwikkelen volgens het

‘Plugin model’.

De HLS bestaat uit 7

hoofdcomponenten van een

managementsysteem, die

gecombineerd invulling geven aan

7 belangrijke managementthema’s

en zorgen voor een goede

koppeling tussen het strategische

en operationele niveau. Hiermee is

het mogelijk om diverse normeisen

aan elkaar te kunnen relateren om

belangrijke managementprocessen

te waarborgen. Men kan stellen dat

bijvoorbeeld risico, compliance en

procesmanagement als rode

draden door het systeem lopen.
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Binnen organisaties worden vaak

bekende methodieken gebruikt om

handvatten te hebben waarmee

de organisatie zich blijvend kan

verbeteren, op risico's en kansen

kan focussen en om te kunnen

verwijzen naar een systeem dat

doorgaans binnen

managementlagen bekend is.

Zonder al te veel in te gaan op de

inhoud van deze methoden

worden op de volgende pagina's

de meest toegepaste uiteen gezet.

De PDCA cyclus (ook wel Deming

Cyclus genoemd), gaat uit van

een continue proces van

ontwikkelen, uitvoeren,

controleren, en bijsturen. Deze

cyclus is internationaal erkend en

wordt gebruikt om het continue

proces van verbeteren te kunnen

besturen PDCA staat voor PLAN

DOCHECKACT.

De PLAN fase kenmerkt zich door

het bedenken wat er gaat

gebeuren, hoe en door wie het

gaat gebeuren. Concrete doelen

worden gesteld die ook meetbaar

moeten zijn met Kern Prestatie

Indicatoren (KPI’s).

In de DO fase worden de

gemaakte plannen uitgevoerd

door de aangewezen mensen.

Tijdens de CHECK fase wordt

continue gekeken of de

uitgevoerde activiteiten van de

DO fase nog steeds in

overeenstemming zijn met het

oorspronkelijke plan en de

vastgestelde KPI’s.

Uiteindelijk wordt de ACT fase

gebruikt om plannen aan te

passen op basis van de verkregen

resultaten indien de situatie dit

vereist.

Zoals te zien is zullen de

activiteiten altijd een doorlopend

karakter hebben waarbij de

uitkomst van de voorgaande fase

de input betekent van de fase die

daarop volgt.



HHEETT IINNKK MMOODDEELL

Het Instituut voor Nederlandse

Kwaliteit is indertijd in het leven

geroepen door het Nederlandse

Ministerie van Economische

Zaken en is onder de naam INK

internationaal een begrip

geworden op het gebied van

kwaliteitsmanagement. Het door

het INK ontwikkelde

kwaliteitsmanagement model

wordt zowel binnen als buiten

Nederland gebruikt om kwaliteit te

waarborgen binnen organisaties.

Binnen de organisatie kan het INK

model gebruikt worden in

combinatie met de PCDA cyclus.

In onderstaand model is de

PDCAcyclus te zien en op welke

elementen de onderdelen van de

cyclus worden toegepast. Zonder

teveel in te gaan op de specifieke

elementen in het INK

kwaliteitsmodel zal duidelijk zijn

dat zowel de interne organisatie

en externe factoren (leveranciers

en maatschappij) nadrukkelijk

betrokken worden in dit model.

Binnen de organisatie zelf spelen

alle afdelingen een rol in dit

geheel.

Door het ontwikkelen van beleid

(het richten van de organisatie)

kan een organisatie worden

ingericht (inrichten) met

processen en procedures. De

uitvoering van de processen en

procedures wordt gemeten door

middel van KPI’s waardoor een

prestatiekenmerk (Verrichten)

ontstaat. Vanuit de medewerkers,

de klanten, de leveranciers en de

maatschappij zelf komen ook

meetresultaten, al dan niet tot

uitdrukking gebracht met cijfers

(resultaten). Door hierop te sturen

(her(in)richten) vindt continue

verbetering van de organisatie

plaats. Hierover wordt

gecommuniceerd (berichten)

zodat bijsturing verder kan

plaatsvinden via het beleid van de

organisatie.
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Binnen de ISO normen en de

beheersing van de organisatie

in de zin van kansen

identificatie en risico analyses

wordt vaak gebruik gemaakt

van twee methodieken: SWOT

en MAPGOOD.

SWOT staat voor

S trength

W eakness

O pportunities

T hreats

De SWOT analyse wordt

toegepast om de eigen

organisatie onder de loep te

nemen. Hierbij wordt de

organisatie zo neutraal mogelijk

beschouwd op interne en

externe factoren die de

organisatie kunnen schaden,

danwel kunnen ondersteunen.

Binnen de kwadranten

(S/W/O/T) worden die

kernelementen gezet die de

organisatie als belangrijk ziet en

wil adresseren. De lijst per

element hoeft nooit uitputtend

te zijn maar kunnen de

belangrijkste elementen

bevatten waarmee de

organisatie meer en betere

controle wil kunnen uitoefenen

op zichzelf en binnen de

omgeving(en) waarin zij

opereert.

Het SWOT model wordt vaak

gebruikt om te identificeren

waar de organisatie haar

aandacht aan wil besteden. De

elementen die geadresseerd

zijn worden dan ook uitgewerkt

om tot strategische en

operationele doelen te kunnen

komen.
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Organisaties lopen altijd een

bepaald risico. Bij die risico's

horen beoordelingen hoeveel

risico men loopt op bepaalde

onderdelen binnen en/of buiten

de organisatie. Op basis hiervan

maakt de organisatie risico

analyses voor die onderdelen

waarop men risico’s loopt. Bij die

risico analyses worden ook

maatregelen per risico, de

verantwoordelijken en restrisico's

genoteerd. Hierdoor laat de

organisatie zien dat risico’s niet

alleen geïdentificeerd worden,

maar dat ook maatregelen

bedacht zijn om die risico’s af te

vangen, de verantwoordelijken

benoemd worden en een

geaccepteerd restrisico vermeld

wordt.

De methode die doorgaans

binnen organisaties hiervoor

gebruikt wordt is MAPGOOD.

MAPGOOD is een acroniem voor:

M ensen

A pparatuur

P rogrammatuur

G egevens

O mgeving

O rganisatie

D iensten

Binnen de HLS is echter duidelijk

dat voor het management

systeem ook externe relaties en

klanten niet te onderschatten

elementen zijn binnen de risico

analyses. De MAPGOOD

methode voorziet hier in

onvoldoende mate in. Op basis

hiervan heeft BPdelivery

inmiddels succesvol de

MAPGOOD uitgebreid met de E

van externe relaties en de K

van klanten.

Hierdoor is het acroniem

MAPGOODEK geworden. Deze

uitbreiding wordt overigens op

dezelfde wijze geadresseerd als

de reeds bestaande elementen.

MMAAPPGGOOOODDEEKK

RRIISSIICCOO AANNAALLYYSSEESS

MM__eennsseenn
AA__ppppaarraattuuuurr
PP__rrooggrraammmmaattuuuurr
GG__eeggeevveennss
OO__mmggeevviinngg
OO__rrggaanniissaattiiee
DD__iieennsstteenn
EE__xxtteerrnnee RReellaattiieess
KK__llaanntteenn



Binnen verschillende ISO normen wordt gerefereerd

aan het managementsysteem. Over het

managementsysteem kunnen vele discussies

ontstaan tussen de auditerende partij en de

organisatie. Binnen het managementsysteem moet

de samenhang aangetoond kunnen worden. Veelal

gebeurde dit door gebruik te maken van de risico

analyse in combinatie met het beleid en de PDCA

cyclus. Nog lastiger wordt dit als meerdere

certificeringen binnen dezelfde organisaties een rol

beginnen te spelen.

Om binnen de HLS de logica en samenhang van

normen binnen het managementsysteem aan elkaar

te kunnen verbinden, is er anno 2016 nog geen

model op de markt dat hierin voorziet. De HLS zelf

levert een methode, maar die wordt door velen als

zeer abstract en niet altijd toepasbaar gezien.

BPdelivery heeft op basis van die geconstateerde

leemte het MOLENMODEL©® geïntroduceerd bij

haar relaties. Het MOLENMODEL©® kent een

logische opbouw en maakt gebruik van bestaande

methodieken.

MMOOLLEENNMMOODDEELL©®

De basis van de molen bestaat uit het organisatie

fundament. In dit fundament wordt beschreven wat de

Missie, de Visie en de Strategie van de onderneming

is. De basis hiervan kan door de SWOT analyse

ingevuld worden. Veelal leidt het fundament tot een

aantal basis beleidsdocumenten die het hart vormen

van de organisatie. In de beleidsdocumenten worden

missie, visie en strategie beschreven, gekoppeld aan

een interne set van beleidsregels die met elkaar

afgesproken worden. Voorbeelden van dit laatste

kunnen personeelshandboeken en communicatie

richtlijnen (of communicatie beleid) zijn.

Standaard documentatie die een vast onderdeel van

het fundament zouden moeten zijn, zijn de volgende:

Een beschreven missie, visie en strategie, inclusief

de scope waartegen certificering(en) plaats dienen te

vinden. Dit kan en mag een onderdeel van het

standaard organisatiebeleid zijn. De HLS biedt hier

voldoende handvatten voor. Het is overigens mogelijk

om de standaard elementen van de HLS te gebruiken

om het beleid te definieren.

BBPPddeelliivveerryy MMOOLLEENNMMOODDEELL©©®®
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Door alleen maar de HLS

structuur te gebruiken voor het

fundament is onvoldoende. Er zal

ook personeelsbeleid en

communicatiebeleid ontwikkeld

moeten zijn. In het kader van

kwaliteitsmanagement dient

rekening gehouden te worden

met productmanagement en

klanttevredenheid. Binnen de

kaders van informatiebeveiliging

zal onder andere rekening

gehouden moeten worden met

ketenmanagement en bedrijfs

continuiteit.

In alle gevallen zal het fundament

ook dienen te voorzien in de

wijze waarop de organisatie met

haar kernprocessen omgaat. Hier

dient beschreven te worden hoe

processen ontwikkeld worden en

wie daarover de verantwoorde

lijkheid draagt.

Zodra het fundament staat, kan

gewerkt worden aan die

elementen die de motor zijn van

de organisatie en die in grote

mate op de High Level Structure

leunen. Elementen die hiervoor

kenmerkend zijn, zijn het ISMS

(Information Security Manage

ment System). Deze motor is wat

de wieken laat draaien waarmee

aangegeven wordt dat dit de

DYNAMISCHE aspecten zijn van

de organisatie. Binnen het ISMS

bevindt zich ook de

MAPGOODEK. Omdat de

methodieken van INK en PDCA

en de MAPGOODEK in eerdere

secties al zijn toegelicht, worden

die elementen in dit deel niet

nader besproken.

DDEE MMOOTTOORR

De wieken worden gevormd

door kernelementen die

doorgaans binnen iedere

organisatie aanwezig zijn:

. Procesbeheersing;. Kwaliteitsmanagement;. Informatiebeveiliging;. Overige belangen.

Deze elementen kunnen ook

gerelateerd worden aan

(onderdelen van) ISO

certificeringsnormen. Zo kan

kwaliteitsmanagement

verbonden worden aan ISO9001

waarbij Informatiebeveiliging

nauwe verwantschap kent met

ISO27001 en NEN7510.

DDEE HHLLSS AALLLLEEEENN IISS OONNVVOOLLDDOOEENNDDEE
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Alle normen gaan uit van het bestaan van processen binnen een organisatie.

Processen zorgen er immers voor dat activiteiten altijd op een vaste wijze binnen

de organisatie doorlopen worden. Dit zorgt dat deze wiek altijd een vast

onderdeel vormt van het MOLENMODEL©. Deze processen dienen

onderhouden te worden en regelmatig beschouwd te worden op actualiteit,

borging en continuïteit. Daarnaast kunnen de processen als basis dienen om

KPI's te benoemen waarop bijsturing kan plaatsvinden om de organisatie blijvend

te kunnen ontwikkelen en te verbeteren.

Deze wiek is te relateren aan ISO9001. Iedere organisatie zal altijd proberen

kwaliteit na te streven voor haar klanten bij de ontwikkeling van, het onderhoud

op, of de levering van producten en/of diensten. Of nu wel of niet tegen ISO9001

gecertificeerd gaat worden, het leveren van kwaliteit op producten en diensten

zal altijd een vast onderdeel binnen organisaties zijn, daarvoor is deze wiek

expliciet benoemd. Daarnaast is het ook hier mogelijk om kwaliteitsdoelen met

gerelateerde Kern Prestatie Indicatoren (KPI's) te benoemen.

In alle bedrijven, zeker nu Nederlandse en Europese privacyregels verder

doorgevoerd gaan worden, speelt informatiebeveiliging een steeds grotere rol.

Meer en meer gegevens vallen onder de privacy wetgeving en

informatiebeveiliging is meer een "must" geworden dan een facultatief gegeven

binnen organisaties. Deze wiek kan gezien worden als de invulling van de

specifieke normelementen van ISO27001 en/of NEN7510. daarnaast legt deze

wiek een directe relatie naar wet en regelgeving op het gebied van informatie

beveiliging en privacy.

Het vierde element, overige belangen, wordt gebruikt om een afwijkende norm

te kunnen toepassen, indien dit gewenst wordt door de organisatie. Ook kan

deze wiek gebruikt worden door organisaties om een specifiek belang te kunnen

benoemen naast de reeds gegeven belangen. Het is voor deze wiek zaak dat

een overig belang genoemd wordt dat tot de kernwaarden van de organisatie

behoort en dat niet al een onderdeel is van de bestaande wieken.

DDEE WWIIEEKKEENN
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Middels het toepassen van de wiekenstructuur

is duidelijk HOE het managementsysteem is

opgebouwd, welke onderdelen daar een

onderdeel van uitmaken en hun onderlinge

samenhang. Door het toepassen van het

MOLENMODEL©® is het voor organisaties

eenvoudiger om zich te kunnen concentreren

op de uitvoering van de benodigde elementen

om zo de organisatie beter te kunnen

beheersen. De implementatie is hierdoor

bijzonder eenvoudig en zorgt ervoor dat u

tijdens initiële of hercertificeringen geen enkel

element meer vergeet. Doordat het model

volledig integreerbaar is met de ISO HLS, bent

u gelijk compliant met de nieuwe stand van

zaken op het gebied van certificeringen.

BPdelivery richt zich op de verbetering van

de interne bedrijfsprocessen tussen de

service of facilitaire organisatie, hun interne

gebruikers en externe leveranciers. Het

unieke concept van BPdelivery is dat de

relatie tussen alle partijen niet wordt

beïnvloed door de service op geen enkele

wijze. Omdat de service via het internet werkt

(De Cloud), is deze altijd beschikbaar.

U kunt BPdelivery gebruiken voor elk product

dat u intern levert.

Door gebruik te maken van de BPdelivery

service, voldoet uw organisatie al aan een

aantal belangrijke normelementen binnen

ISO27001, ISO9001 en NEN7510. Wij

vertellen u hier graag meer over.
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Wilt u meer informatie over deze methode of graag een

gesprek aangaan met ons over certificerings

begeleidingen of het product BPdelivery? Neemt u dan

contact met ons op

BPdelivery B.V

Kerkstraat 85

6871 BJ RENKUM

www.bpdelivery.com

info@bpdelivery.com

Procesmanagement en ISO begeleidingstrajecten
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klik voor

website

www.bpdelivery.com



