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Aandacht v00r de krachtsverhoudingen binnen maatschappij er trganisatie

De aandacht voor de veranderdimensie van dit artikel wordt niet gepLe t voor het lezen

kwatiteitszorg is groot en dat is goed. WeI van MachiaveIll aLs vaktiteratuur, maar in

stappen we aI te gemakkeLijk in de vatkuiI alle nuchterhe d: macht - het vermogen om

om de werkeLijkheid via theorietjes en mo- standpunten door te zetten zo nodig tegen

de[[en te wiL[en vereenvoudigen, in pLaats de wiI van anderen in - komt overalvoor,

van ze te gebruiken om de complexiteit te heeÍt een funct e en is zeker van invloed op

doorgronden. Een voorbeeLd het is SW0T- kwaLiteitsvraagstukken.

mode[, waarbij je door te kijken naar sterk-

tes en zwaktes, mogetijkheden en bedreigin-

gen een beetd kan krijgen van de spannin- Voor het vervoLg wiL ik de lezer eerst zetf

gen in het bedrijf. Het modeI geeft wel een aan het werk zetten. Bijgaand kunt u een

goed beeld van wat er aan de hand is - en tabel invulten waarop u invuLt hoe groot het

dan vooraI intern - maar geeft niet echt een urgentiegevoeL is binnen uw eigen sector

antwoord op de vraag waarom dat aan de om zaken aan te pakken. Het is bewust

hand is. Menig kwatiteitsfunctionaris haakt op sectorniveau (c.q. dat van uw branche,

af ats die vraag aan de orde komt, want 'dat beroepsveld) gedefinieerd, omdat veel druk

is een vraag voor het management'. niet op het niveau van de eigen organisatie

ontstaat maar daarboven Inog een reden

Was het maar zo makkeLijk te detege- om niet te vertrouwen op SWOT's op orga-

ren naar de top. Te weinig aandacht voor nisatieniveaul. Hierna dalen we af naar het

machtsvraagstukken en je gedrag wordt niveau van de eigen organisatie.

nalef. TeveeL en de stap naar atLertei con- De logica achter de tabeL is simpet: hoe

trolemechanismen wordt te makkelijk ge- urgenter de gevoetde noodzaak om als

maakt, met bureaucratisering ats gevolg. ln branche aan de slag te gaan met een
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kwa[iteitsinitiatief, hoe groter de kans dat

er inderdaad wat gaat gebeuren. Maar ook

hierbil moet gewaakt worden voor een te

eenvoudige voorstelling van zaken. We heb-

ben het in de praktijk over op eLkaar inwer-

kende en vaak onduidetijke krachten. ZeLfs

al.s de kranten volstaan met berichten over

schandaten in uw branche, dan kan nog best

zo zijn dat u hoort,'maar bij ons is niets aan

de hand.'Waar het om gaat is dat u de druk

voeLt van ontwikkeLingen, ook en juist ats die
'irrationeeI overkomt of aLs u denkt dat het

vertrouwen ontbreekt om iets met dat [ge-

brek aanl druk te doen.

Daarom nu naar de optiek van de kwati-

teitsf unctionaris zetf. Hoe kijkt u naar de

werketijkheid van uw bedrijf of instetting? 0f

kijkt u daar niet naar? Bijvoorbeetd omdat

u gewoon een heel sterk gevoet van missie

heeft: zo en zo moet het gaan. Dat laatste

kan en mag nametijk ook.

Zoats de lezer waarschijnLijk weet, zijn

er binnen de kwatiteitszorg verschiLLende
'denkscholen'- ik kom daar later nog op

terug. Overheersend is toch wel het idee dat

we op een 'systematische'wijze proberen

vorm te geven aan kwatiteit. De P-D-C-A-

cyctus is nooit ver weg, zu[[en we maar zeg-

gen. lmpticiet zit daarin de veronderstelling

dat er votdoende onderting vertrouwen is

en dat het prettig is om op rationete wijze

tot verbetering van de organisatie te komen.

Denk je daar even wat [anger over door, dan

weet je dat dit in de praktijk niet zo is. Er

Er wordt n00it v00r niets een kwatiteitsproject gestart Er is al.tijd u/el een reden De meest v00r de hand liggende is: het kan

beter. En t,rlat w0rdt rlaak ats reden gen0emd waarom het nog niet beter is? Weerstand. Weerstand die doorbroken m0et t,vorden.

Dat is het'verandertraject' en in het kader daarvan spreken weIvee[ 0ver ctltttlur'. ln de kwatiteitsweretd en daarbuiten is veeI

nagedacht over de manier waar0p weerstand overwonnen kan worden maar t0ch is het de tlraag 0Í we die weerstand weI serieus

gen0eg nemen. En vooraI is het de vraag 0Í we de machtsvraag erachter weIserieus gen0eg nemen. Dit artikel. verkent de manier

t,vaar0p we vanuit kwatiteitsperspectieÍ beter met rlragen van weerstand en macht 0m kunnen gaan.

Door Peter Noordhoek

Denk bij wijze van oefening eens aan een kwaliteitsinitiatief waar u verintwoordetijk voor

bent. gchat dat initiatieÍ in: gaat dat uit van de logica van een systeem en is vertrouwen de

basis? Goed latthansl. Ga nu anatyseren hoeveel van degenen die bij dit initiatief betrokken

zijn [ookl worden gemotiveerd door wantrouwen of simpel door de wens een goede retatie te

onderhouden.ongetwijfetd is dat tastig vast te stetten, maar toch. Denk dan eens aan dege-

nen die onverschittigheid oÍ weerstand tonen, waar komt dat vandaan?

Let er bij deze denkoefening op het doel niet tot een simpet machts- oÍ relatiespel te reduce-

ren. Het gaat om een beter begrip van de complexiteit van uw eigen initiatiet.

DENKOEFENING



september 201 5

Gevoelde noodzaak om a[s branche aan kwatiteit te werken We n g Noodzaak Urgent Afnemende

noodzaak noodzaak
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ToetichtingNiet

relevant

Branchespecifieke regutering vanuit overheid {NLl is strak

Branchespecifieke regutering (EU / internationaaU is strak

Regetgeving door NG0's / Ilnt.) norminstanties is strak op niveau

van producten, diensten, handetingen

T
tr

Regetgeving door NG0's / [lnt.] norminstanties is strak op niveau
van inste[[ing en organisatie

Convenanten vanuit ketenpartners zijn strak

Burgers en andere betangenbehartigers dringen voortdurend aan

op aanscherping van de normen

Andere factoren ...

ntrtrtrtr
T

I
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Er wordt sterk ge[et op marktverstoringen

Landetijke toezichthouders / inspectie-organen controteren vaak tr
Lokate handhavende instanties controleren vaak tr
Burgers en andere betangenbehartigers signateren reget- en
normovertredingen direct

Andere factoren ...

I
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tr
tr

trtr
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Er houden zich veel bestuurLiike instanties met de branche beziq tr tr tr n tr
Landelijke media houden de branche scherp in de gaten tr

nBranchespecif ieke media schrijven scherp

Er zijn veel media die zich met de branche bezighouden en dat
geeft druk

Er zijn weinig media die over de branche berichten en dat eenzijdig tr
Vanuit de potitiek worden scherpe uitspraken gedaan

Andere branches, verenigingen en ketenpartners doen scherpe
over rie branche

Er zijn'opinionteaders die de branche kritisch volgen tr
Andere factoren ...
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Toe- en uittreding tot onze branche is eenvoudig en gebeurt vaak I I tr tr tr
Sector kent een grote maatschappetijke dynamiek

Sector is gevoelig voor technotogische ontwikkeling

Branche heeft het onderwijs van potentiëte leden en medewerkers
niet zelf in de hand

De sector kent een heterogene klantengroep

Het is eenvoudig voor afnemers om een prijs/kwaliteitsoordeeL te
vormen

trutrtrtr
trtrun!

De kans op confticten met afnemers van de branche is groot

Andere factoren

trtrnntr
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zijn hete andere manieren om te denken. lk

zet ze in deze matrix even naast etkaar: ver-

trouwen tegenover wantrouwen, rationatiteit

tegenover irrationaliteit Iof in ieder gevat; de
'ongekende rationaLiteit).

ln onze ernst en ambitie om systematisch

aan kwatiteit te werken wilten we bijna van-

zetf naar rechtsboven springen. De tragiek

van deze systeemsprong is dat dit atteen via

de omweg van de andere denkrichtingen

- mogetijk - kan [ukken. Vee[ vertrouwens-

retaties zijn fragiel of niet bestaand of slaan

op een gegeven moment om in wantrouwen.

Dan kan je nog steeds heeI rationeeL redene-

ren, met bijvoorbeeLd ats gevolg dat gemaak-

te afspraken atteen worden nagekomen ats

het in het eigen be[anE is ['pocket-veto'1. An-

deren wi[Len graag uitgaan van vertrouwen,

maar dan vooral vertrouwen in de relatie met

mensen die voor hen van betang zijn. 0h, de

baas wil dat we aan kwaliteit werken? Dan

doen we dat toch. Diezelfde persoon kan ook

redeneren aLs hij of zij de kwatiteitsfunctio-

naris spreekt: '0h, jij wiL dat ik aan kwaLiteit

werk? Maar wie mag jij dan wel zijn?'

En dan is er nog die hoek waar wantrouwen

en 'irrationatiteit bij eLkaar komen. U weet

weL, die hoek waarin 'daar komt ie weer' en
'er ktopt geen baI van' bij etkaar schui[en.

Noem het maar de hoek van de weerstands-

denkers. Het woord 'nee'staat op hun voor-

hoofd geschreven.

De weg naar systeemdenken zou weL eens

kunnen [open via machts- en retatiedenken.

Beginnen doet deze doorgaans in weer-

stand. Binnen de organisatietheorie is er

a[ enige tijd een herwaardering gaande van

het fenomeen weerstand. Weerstand heeft

een signaalfunctie en daarnaast is het een

stabitisator van ondertinge relaties, een

n
n
n

tr
n
tr
tr
tr

tr--

tr

T
I



22 Kwaliteit in BedrijÍ

bron van continulteit. Weerstand is goed,

zegt het verstand - maar eT zutlen niet vee[

kwaliteitsf unctionarissen zijn die dit uit kun-

nen spreken en nog menen ook. Het advies

is in ieder gevaI om bij weerstand te onder-

zoeken waar dat vndaan komt. ls de bron

inderdaad een gebrek aan vertrouwen, stuur

daar dan op. Voelen mensen zich buitenge-

stoten of hebben ze het gevoel dat de re[atie

niet votdoende zal opteveren, onderzoek dat

dan. Zo kom je dichter tot de redenen achter

de weerstand en kan er mogetijk wat aan

worden gedaan.

Bedenk daarbij dat je zetf ook onderdeLen

bent van het krachtenspeL. Hoe groot is

het eigen vertrouwen in het initiatief , wetk

reLatiespeI speeLjezetf eigenLijk? Hoe komt

dat op anderen over? Draagt dat bij aan het

vertrouwen of juist niet?

Het is simpelweg niet waar dat een kwa-

fiteitsÍunctionaris geen onderdeel zou zijn

van het krachtenspet. Het zijtoneeL is ook

een toneet. ln een tijd waarin horizontaLe

verbindingen - peer to peer - atteen maar

beLangrijker worden en de hiërarchie onder

druk staat, is de roI van de kwaIiteitsf uncti-

onaris vitaLer dan ooit - en dat wordt Ih)er-
kend. Het houdt in dat u invloed heeft. Hoe

gebruikt u deze?

Voor atlen die zijn gaan wanhopen: hou vol.

ALs weerstandsdenken een sterke tegen-

kracht kan zijn, dan zijn er ook krachten

die helpen - misschien we[ juist omdat

wantrouwen op zoek is naar vertrouwen

en iedereen zich wiI koesteren in de ratio.

Eerder heeft de lezer een scan gemaakt

van omgevingsfactoren op het niveau van de

eigen branche. Dat kan wat ratio brengen

a[s het interne debat niet verder komt. De

kwaLiteitsÍunctie heeft in de ervaring van de

auteur één geweldig en misschien weL uniek

voordeet: het legitimeert heeI veeL gesprek-

ken met heel veeL medewerkers. Per saLdo

Leveren deze gesprekken eerder vertrouwen

op dan iets anders.

RETATIE DENKEN

Wantrcuwen

Schema 1: [)e motierenmatrix.

Veitro uwen

begrip van de krachten die op een kwaLi-

teitsinitiatief inwerken dat lnitiatief nlet zo

heeL veeL kans maakt. Niet voor niets is er aL

erg veeI cynisme aLs het over de effectiviteit

van het kwatiteitswerk gaat. Kunnen we het

ons permitteren om het niet te doen?

En aLs we naar de verschi[[ende krachten

wi[[en kijken - hoe dan? Er zijn andere dis-

ciplines waar Leentjebuur kan worden ge-

speeLd. Zeker niet aLteen bij de politieke we-

tenschappen: ook uit de hoek van commu-

nicatie en pubtic affairs komt steeds meer

reLevant onderzoek. Toch zaL in de praktijk

vooraI gegrepen worden naar netwerkana-

Lyses met een overzicht van zoveeI mogetijk

speters, met eLkaar verbonden door cirkeLs

en pij[en. Dat kan nuttig zijn, maar weer is

het van belang om niet alleen de wat?-vraag

te beantwoorden, maar door te steken naar

de hoe?- en waarom?-vraag. Handiger is

het waarschijntijk om op basis van een paar

vuistregets te werken.

0p dit moment is een door Vinkenburg c.s.

gemaakte inde[ing dominant aLs het om

benaderingen van kwaliteitszorg gaat. Er

worden drie 'scholen' onderscheiden. Bij de

empirische scholen wordt sterk uitgegaan

van 'meten is weten': denk aan de lS0-

benadering van kwaliteit. Daarnaast ken-

Sceptisch Vertrouwen
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nen we de 'normatieve schoo[' waarachter

een normatief beeld schuitt van hoe een

organisatie zich dient te ontwikke[en: denk

aan het lNK. En tenstotte is er de 'spiritue[e

schooL'waarin vooraI gezocht wordt naar de

intrinsieke motivatie van mensen en wordt

nagedacht over hoe dit de organisatie in be-

weging kan zette..

Mijn bezwaar tegen deze schoten is twee-

Ledig: de namen zijn verkeerd en het beeLd

is niet compleet. A[s het om de namen gaat

weten Vinkenburg c.a. goed te motiveren

waarom ze heten zoaLs ze heten, maar het

ktopt niet. Het mist de charme van de een-

voud, van het intultieve begrip. Beter zou

het zijn om juist voor de eerste schooL de

benaming'normatief te gebruiken. Voor

de tweede is de term 'ontwikkeL' het meest

herkenbaar en aanspreken. De benaming
'spiritueeL' kLopt in veeL opzichten, maar zet

ook de mensen op het verkeerde been door

de vermeende 'softe' kant ervan. 0mdat het

hier vooraI om intrinsieke motivatie gaat

en veeI aandacht geeft aan de retatie tus-

sen mensen Iin plaats van de relatie tussen

objectenl, geef ik de voorkeur aan de term
'retatieschoot'. En dan ontbreekt er nog een

term, c.q. een schoo[.

Het tijkt tijd voor een schooI binnen de

kwaliteitskunde die exp[iciet aandacht geeft

aan de krachtsverhoudingen binnen maat-

schappij en organisatie. Het is de missie van

deze school om aandacht te vragen voor dit

aspect van kwatiteitswerk en met kennis en

strategieën te komen om daar mee om te

gaan.

ZoaLs de matrix [aat zien, stuiten de ver-

schittende scho[en aan op de verschitLende

perspectieven zoats ik die eerder heb ge-

bruikt en die aL[emaaI staan voor manieren

om op een effectieve manier tot meer kwa-

Liteit te komen... wat daar ook onder mag

worden verstaan. ,:
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Wantrouwen

MACHTSD EN KEN

Ve rtro uwen

SYSTEEIí D EN KEN

WEERSÏANDS.

DENKEN
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NORMATIEVE

SCHOOL

KRACHTEN

SCHOOL

ONTWIKKEL

SCHOOL

MOTIEVEN

SCHOOLKijken in termen van macht en retaties,

zoeken naar de bronnen van weerstand; het

is niet het eerste waarje aan denkt ats het

om de kwatiteitsfunctie gaat. Toch is het de

steLting van dit artikeI dat zonder een goed

Sceptisch Vertrouwen

Schema 2 : Verschittende sch0ten,veÍschittende perspectieven.


