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Commissioning als basis 
voor kwaliteit 



Over Kuijpers 

Meer dan 950 medewerkers 

4 generaties familiebedrijf sinds 1921 

Met 10 vestigingen altijd een  

aanspreekpunt in de buurt  



 

Kuijpers Controlled Environments 

Cleanrooms 

ASML te Veldhoven 

Proces beschermen tegen omgeving 

Containment 

Eramus MC te Rotterdam 

Omgeving beschermen tegen proces 

KENMERKEN: + + 



Faalkosten Wet kwaliteitsborging 

Geïntegreerde contracten Rapport TNO & Halmos, BREEAM, etc. 

Trends 
Wat zien we in de wereld om ons heen gebeuren? 
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‘Quality = fitness for use’ 

Dr. Joseph Juran, 

1974 



Kwaliteit  zo gaat het in de praktijk 
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Wat is kwaliteit? 

 
Kwaliteit   ≠  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voldoen aan  
wens klant   ≠   
 
 

http://www.usedproductsroermond.nl/files/2014/04/goud.jpg


Impliciet Expliciet 

Kwaliteit “fitness for use” behaal je door: 
Het Impliciete - Expliciet te maken 
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Invloed op kosten, kwaliteit en tijd 



ISPE 2001-2007: 

Een goed geplande, gedocumenteerde, gemanagede engineering aanpak 

voor de start-up en overdracht van faciliteiten, systemen en apparatuur 

aan de eindgebruiker. 

Deze aanpak resulteert in een veilig en functioneel geheel dat voldoet aan 

vastgestelde ontwerp vereisten en verwachtingen van belanghebbenden. 

Dit 
is 
Kuij
pers  
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Wat denkt u dat commissioning is? 



Het commissioningsproces omvat in hoofdzaak vier fasen: 

Commissioning tijdens voorbereidingsfase. 

Commissioning tijdens uitvoeringsfase. 

Commissioning bij oplevering. 

Commissioning bij onderhouds- of servicetermijn 

Dit 
is 
Kuij
pers  
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Commissioningproces 



Dit 
is 
Kuij
pers  
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V-model 



 
Kritische 

Componenten  
Niet-kritische 
Componenten 

Impact systemen 

Kwadrant 1  
 

Good Engineering 
Practice  

+  
Kwalificatie 

Kwadrant 3 
 

Good Engineering 
Practice  

+  
Commissioning 

Geen impact 
systemen 

Kwadrant 2 
 

Niet van toepassing 

Kwadrant 4 
 

Good Engineering 
Practice  

+  
Commissioning  

 

Hoe bepalen wat belangrijk is? 

• Bepaal wat de productkwaliteit kan beïnvloeden 

- Van grof naar fijn 

• System Impact Assessment 

• Component Impact Assessment 

 



• Start vanaf dag 1 

 

• Begin met het Commissioning plan 

 

• Positioneer het onafhankelijk 

 

• 100% maar geen overkill 

 

• Vastleggen 

 

• Maak het laagdrempelig door het aan te laten sluiten bij het 

proces 

 

• Integraal 

Hoe geef je een commissioning proces vorm? 
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Commissioning in de voorbereiding 

 

Design Qualification (DQ) 
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In ontwerp ga je bijv.: 

 

Van:     Naar: 

 

Hoe doe je een DQ? 
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URS 
Functionele 

Omschrijving 

DQ =  
 

Controle per 
URS punt 



Traditioneel Digitaal 

Commissioning tijdens de uitvoering 
 IQ, OQ 
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• Standaard procedures 

 

• Project specifieke documenten uit ontwerpfase 

 

• Stap voor stap: 

• Visuele inspecties 

• I/O testen 

• Functionele testen 

• Integrale testen 

 

• Opname rondes integreren 

 

• Maak afspraken over witnessing  

 

 

Hoe doe je IQ en OQ? 
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Commissioning tijdens de oplevering  
Eind testen en vergeet training niet 
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W-model 

 

Ook commissioning tijdens de onderhoud- & beheerfase 
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Vragen? 


