
Root Cause

De eerste stap naar de oplossing 

van uw kwaliteitsvraagstuk.

Herkent u deze uitdagingen?

• Projecten lopen uit door onverwachte oorzaken tijdens de uitvoering. Kosten en 
doorlooptijd lopen op.

• Er zijn veel issues tijdens de laatste fase van een project of zelfs na de ‘

• Het analyseren van knelpunten resulteert in langdurige onderzoeken zonder 
duidelijke focus en resultaat.

• Het effect van voorgestelde en geïmplementeerde verbeteringen is niet helder en 
meetbaar.

Een Root Cause Analysis (RCA) geeft u inzicht in de 

oorzaak van deze problemen.

De RCA is een onderzoek naar de oorzaak van deze uitdagingen waarmee u tevens inzicht De RCA is een onderzoek naar de oorzaak van deze uitdagingen waarmee u tevens inzicht 
krijgt welke kwaliteitsmaatregelen u op enig moment het beste kunt nemen.

Aanpak en resultaat

• Sogeti voert een analyse uit op de defects die zijn gevonden tijdens één of meerdere 
projecten en in productie. Per defect wordt bepaald in welke fase van de 
voortbrengingscyclus deze is gevonden en ontstaan en wat de oorzaak 

• Op basis van deze kennis bepaalt Sogeti wat de kostenbesparing zou zijn als de defects 
op het juiste moment zouden zijn gevonden en 

• Daar waar de bevindingenadministratie geen uitsluitsel geeft wordt aanvulling verzorgd 
door middel van interviews.

• U ontvangt een rapportage met de resultaten van de analyse, een advies voor concrete 
verbeteracties en een kosten/batenanalyse van de eerste verbeteringen.
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Kenmerken van onze aanpak

• Omdat we geen uitgebreide vragenlijsten gebruiken is het onderzoek laagdrempelig. U 
hoeft slechts uw bevindingenadministratie ter beschikking te stellen aan de hand 
waarvan wij een gerichte analyse doen op de oorzaak van ontstane fouten. Eventueel 
ontbrekende informatie wordt door middel van een beperkt aantal interviews 
aangevuld.

• Het financiële risico voor u is beperkt omdat we de investeringen financieren uit de 
bereikte besparingen.

• Doordat de RCA inzicht geeft welke herstelkosten voorkomen kunnen worden, is meteen 
de omvang bekend van de mogelijke besparingen. Bij een volgende meting kan dan 
bovendien vastgesteld worden wat de werkelijk bereikte besparingen zijn.

• De RCA beoordeelt defects die ontstaan zijn in de gehele voortbrengingsketen. Door 
deze integrale benadering krijgt u optimaal inzicht welke mogelijkheden tot verbetering 
er zijn.

Effect na de RCA

• Door defects te voorkomen of in een 
vroeg stadium te vinden en op te lossen, 
worden significante besparingen op de 
herstelkosten bereikt.

• Projecten zijn eerder klaar, kosten minder 
en leveren minder productieverstoringen 
op.

Met een Root Cause Analysis maakt u een goede start met het verbeteren van 
de kwaliteit van uw complete ICT- voortbrengingsproces. U weet in welke 
kwaliteitsmaatregelen u het beste kunt investeren en wat dit u oplevert.

Sogeti Nederland B.V.

Sogeti is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, imple-
menteren en beheren van ICT-oplossingen. Op het gebied van
testen en architectuur nemen wij op de Nederlandse markt
een dominante positie in. Sogeti levert met gepassioneerd ICT-
vakmanschap een bijdrage aan het resultaat van haar opdracht-
gevers. Wij streven daarbij naar hechte en langdurige relaties
met opdracht-gevers. Hierdoor dragen de ICT-oplossingen van
Sogeti structureel bij aan de strategische doelstellingen van
klanten.
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