Wendbaarheid:
teams en vertragen
Ontwikkelingen in technologie, ecologie en globalisering leiden tot geheel nieuwe economische verhoudingen en
nieuwe perspectieven op organisaties. Kwaliteitsmanagement is daarbij van blijvende waarde voor effectief organiseren, waarborgen, leren en veranderen. De kwaliteitsprofessional van 2020 en daarna krijgt een grotere rol als
‘enabler’ van kwaliteitsmanagement bij teams. Maar ook bij het aanmoedigen van vertragen, om – als dat nodig is
– terug te gaan naar de essentie.
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Relevanter dan ooit
Deze ontwikkelingen maken kwaliteitsmanagement actueler en relevanter dan ooit. Het
vakgebied omvat nog steeds de oorspronkelijke invalshoek van ‘systemen die helpen te
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