
eel bedrijven worstelen met het registre-
ren en melden van onregelmatigheden in
hun workflow in het kader van ISO 9001
(kwaliteitsmanagement), ISO 14001

(milieumanagement), ISO 27001 (informatie-
beveiliging) plus de nieuwe norm voor arbo-
zaken, ISO 45001. ‘Te denken valt aan afwijkin-
gen, incidenten, ongevallen, verbetervoorstellen,
klachten van klanten, klanttevredenheidsmetin-
gen, leveranciersbeoordelingen en interne en
externe audits’, zegt Henny Oberink, die vanuit
Actnovum de cloudapplicatie ISO2ACT ontwik-
kelde. ‘Met deze tool komen we tegemoet aan de
vraag uit de markt naar een goed functionerend
managementsysteem. ISO2ACT koppelt signale-
ren, melden en documenteren automatisch aan
informeren, acteren, evalueren en leren.’ De

ISO-NORMEN, VAN LAST NAAR LUST
SNELLE, PLAATS- EN TIJDSONAFHANKELIJKE REGISTRATIE ONREGELMATIGHEDEN
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frustratie en kosten vermijden’, aldus bedrijfs-
leider Hans van Hunnik. ‘Meldingen moeten 
echter wel snel te doen zijn, het personeel in de
fabriek is niet ingehuurd als typiste.’
Eenduidigheid was een andere voorwaarde. ‘Je
wilt dat iedereen in dezelfde terminologie een
melding aanmaakt in het systeem. Het sjabloon

dwingt medewerkers na
te denken over het pro-
bleem en dit gestructu-
reerd af te handelen.
Defecten staan beschre-
ven en medewerkers
moeten een keuze
maken uit de door ons
bepaalde opties. ‘De
slang is niet goed’ staat
daar niet bij. We moppe-
ren wel eens over al die
verplichte velden, maar
zo krijg je afwijkingen
goed in beeld en kun je
niets vergeten’, vertelt
Van Hunnik. ‘Voorheen
gebeurde het melden 
via mails aan meerdere
personen, waardoor niet
duidelijk was wie ver-
antwoordelijk was voor
de opvolging. Nu wordt
de melding gelijk toege-
wezen aan een verant-
woordelijke.’ Oberink
bevestigt dit. ‘De afde-
ling heeft grip op acties
en het management
krijgt zicht op eventuele
knelpunten.’

IN ÉÉN OOGOPSLAG
Ook is een invulscherm beschikbaar voor het
melden van incidenten, zoals ongevallen en
gevaarlijke situaties. Van Hunnik: ‘Medewerkers
kunnen aangeven wie erbij was, op welke locatie
het incident plaatsvond en wat de precieze toe-
dracht was. Hrm pakt vervolgens als verantwoor-
delijke de melding op, die blijft openstaan tot
deze via de workflow is afgehandeld.’ Vanwege de
hoge temperaturen waaronder bewerkingen
plaatsvinden, heeft Fluortubing verder regelmatig
te maken met brand. ‘Dat komt een keer of tien
per jaar voor. Vroeger moest ik dan achteraf in
mijn mailbox de meldingen opzoeken, nu komen
de incidentmeldingen vanzelf naar voren in de
managementinformatie die de applicatie gene-
reert. Ik zie waar de brand heeft plaatsgevonden,
of het wellicht bij eenzelfde materiaal of persoon
is gebeurd en of er een logica achter zit qua 

LAUNCHING CUSTOMER

Per 1 juni lanceerde ACTNOVUM de nieuwe app ISO2ACT, een cloudapplicatie die 

bedrijven in staat stelt makkelijker en effectiever hun registraties en documentatie 

rond ISO-normen te verwerken. Fluortubing, fabrikant van kunststofslangen in Utrecht, 

fungeerde als pilotbedrijf. ‘Niemand heeft nog een goede reden om een melding 

achterwege te laten.’

V
DOOR WILMA SCHREIBER applicatie is met name ontwikkeld voor het mkb,

voor een snelle, plaats- en tijdsonafhankelijke
registratie via laptop, tablet of smartphone. 

FRUSTRATIE VERMIJDEN
Fluortubing levert met circa veertig medewerkers
dunwandige ptfe-(teflon)buizen in bulk aan toe-
leveranciers van de chemische en farmaceutische
industrie, warmtewisselaar- en generatorenbouw,
vliegtuigindustrie en automotive. Naast het
hoofdkantoor in Utrecht heeft het bedrijf kanto-
ren en fabrieken in de VS en China. Fluortubing
dacht mee over de vormgeving van ISO2ACT en
fungeerde zes maanden als een van de pilot-
bedrijven. ‘Registreren is leuk, maar je moet wel
iets met ISO doen en je organisatie verbeteren.
ISO2ACT helpt ons daarbij. Als bepaalde meldin-
gen veel voorkomen, kun je die analyseren en iets
bedenken om herhaling te voorkomen. En zo

Hans van Hunnik (links) van Fluortubing en Henny Oberink van Actnovum: ‘De afdeling heeft grip op acties en het management krijgt zicht op eventuele knelpunten.’
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product of periode van het jaar. Alles in één 
oogopslag.’

GERICHTE OPLOSSINGEN
Voor leveranciersafwijkingen heeft ISO2ACT
inmiddels bij Fluortubing eveneens zijn waarde
bewezen. ‘Wij produceren een zeer brede range
aan slangen, waarbij we in de verwerking vaak
buiten de bandbreedte van het materiaal terecht-
komen. De vraag is dan: is het materiaal van een
bepaalde leverancier te gebruiken voor een speci-
fiek product’, verklaart Van Hunnik. ‘Nu meldin-
gen in het systeem zitten, komen trends sneller
aan het licht en kunnen we eerder stoppen met
de productie als een grondstof niet voldoet.’ Hij
gebruikt de managementinformatie ook voor de
eindejaarsgesprekken met leveranciers. ‘Twee
maten flenzen op één pallet ondanks ons verzoek
om die te splitsen, kapotgereden pallets, incom-
plete leveringen, afwijkingen ten opzichte van de
pakbon. Het staat allemaal ordelijk in het
systeem.’ Doordat de meldingen per dag zijn
terug te kijken, behoren discussies tot het ver-
leden. ‘Je kunt eenvoudiger terugzien waar het is
misgegaan en ook de overdracht tussen ploegen
verloopt gestructureerder.’
Richting de eigen klanten zet Fluortubing de
cloudapplicatie in voor diverse doeleinden.
‘Neem retouren. Die bleven voorheen in de
fabriek staan, nu worden die gemeld. Op basis
daarvan kunnen we bij de klant bijvoorbeeld de
reden van afkeur van producten proberen te
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achterhalen. Of aan magazijnmedewerkers laten
weten wat ze met retouren moeten doen’, aldus
Van Hunnik. ‘Soms was een probleem wel
bekend, maar kwamen meldingen op verschillen-
de manieren binnen. Dankzij de app ontdekten

we bijvoorbeeld dat bij één bepaalde klant steeds
dezelfde klacht voorkwam. Je kunt een probleem
gerichter onderzoeken – en er een oplossing voor
vinden.’

GENERIEKE APPLICATIE
ISO2ACT is een generieke applicatie, geschikt
voor bedrijven van klein tot groot uit allerlei
branches, van schoonmaak tot hightech
industrie. ‘Branchespecifieke modules zijn naar
wens toe te voegen. Tevens is de applicatie deels
zelf in te delen qua hoofdcategorieën, onderver-
delingen en optielijsten’, meldt Henny Oberink
van Actnovum. ‘Het management beschikt steeds
over de actuele stand van zaken en de jaarlijkse
managementreview laat zien of het kwaliteits-

systeem gebracht heeft wat ze ervan verwachtten.
Alle informatie over facetten die ertoe doen bij
een goede bedrijfsvoering, is direct beschikbaar.’ 
Al met al concludeert Hans van Hunnik van 
Fluortubing dat de ISO2ACT-app zeer zeker 

voldoet. ‘Het mooie van een cloudapplicatie is
bovendien dat updates van de applicatie en de
ISO-normen er automatisch in verwerkt worden.
Daar hoef je niet meer zelf achteraan, je loopt
altijd in de pas’, zegt hij. ‘Het is nu zaak de aan-
dacht vast te houden en niet achter de feiten aan
te lopen. ISO2ACT maakt het verzamelen van
gegevens makkelijker en de informatie toeganke-
lijker. Dat verlaagt onze administratieve last. 
Niemand heeft nog een goede reden om een 
melding achterwege te laten.’

www.actnovum.nl
www.iso2act.nl
www.fluortubing.com

‘Niemand heeft nog een goede reden om een melding achterwege te laten’


