
vccl nrinder in allerlei bochtcn tc r.r,ringen. Ertreenr-
rccl'rts in België is clan ook veel stabieler dan vcnl'anre
politieke stromingen in Nederlancl er.r Duirslancl.

Noten
1 Zie: laap van Donselaar, Four na de oorlog;;t'ascistiscie en

rucistist/tt organisaties in Nerlerlond 1950-1990, Amstcrdam 1991.

Z Zie voor beknoptc schetsen r.an deze partijen: Rinke van dcn

Brtnk, De internatiana/atan de rtdat; extreem-re[its in Wtsr-Etropa,

Anrsterdam 19941 Frank Elbers & Meindert Fe nner.na, Racistiscrte

partïeil in WestEuropo, Leiden 1993.

3 Zie o.a. Hans-Gerd Jaschke, Streitltare DemolraÍie und inntrt
Sidterheit; Grundlagyn, Praxis and Kritii, Opladen 1991.

4 Zieyoor een uitgebrcide bespreking: Hans-Gerd Jaschke, Dz? "

'Repuhliianer'; Profile einer Retltr.rau.renltortei,Bonn 1993, p. 108 e.r,'.

.5 Rechtbank Zrvolle, uitspraak 2-5 april 1994 (parketnurnmer

07.020586-94). Ook het Nederlands BIok hanteerde in die tijd de

slogan'eigcn volk eerst'. In de aanloop naar de kamerverkiezingcn

van mei 1994 zijn in een aantal gemeenren op last van de burge-

meester verkiezingsaffiches van CP'86 met de tekst 'eigen volk

eerst' van de reclarneborden verwijderd.

6 De u,et staat bekend als de 'Wct Nrloureaur'. Zie ook E. Bout-
mans,'Dc toepassingsmogelijktreden van de Racisme-wet',

Pnnopticum 1 989, 1 (janifcb) , p. 27 -51.

7 Zie A.C. Possel (re<l.), Ruhxpra:ak russenrlistitninnti( tgdd-199U,

Utrecht l9ql, nrs 2lZ en Zl5.

8 Het geldende wettelijke regiern: art. 219 gemeenteu'et, rhans

an. 177,lid I Ccmeenreucr.

9 Aantckening van M.C.B. Burkens bij de uitspraak van de

Afdeling rechtspraak RVs van 2 juni 1989 inzake de verboden cD-
demonstratie in Rotterdam (tB/S 1989, nr 87).

70 Zie voor gegevens over Nederland: F-rank J. Buijs & Jaap van

Donselaar, Exrreem-rec/tts : aanhaag, geuteld en onderzoeÈ, Leiden
1994. Gegevens over Duitsland zijn te vinden in dc jaarlijkse

Verfassungsst/tunlericltte, die door de Bondsregering worden ui-

11 Zie: rca Bu//erin 199413.

Motieven voor
De sprong Yan
naar overheid

kwaliteit ( I)
bed rijfsleven

'Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij

elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken

te verdelen en het werk te verdelen, maar leer de mensen te

verlangen naar de eindeloze zee.' (Antoine de Saint Exupéry)

Concepten, instrumenten, systemen. Dat is het moderne

gereedschap om de schepen mee te bouwen die wij organisaties

noemen. Maar voordat we dat gereedschap ter hand willen

nemen - en wat zijn we daar niet snel in - zou het niet zinnig

zijn om eerst na te gaan wat de motieven zijn waarom een

mens oÍ organisatie iiberhaupt ergens aan wil beginnen? Wat

beweegt ons bijvoorbeeld om elkaar te bevragen op zoiets als

kwaliteitl Niemand is tégen kwaliteit, maar wie weet waar we

vóór moeten zijnl Waarom het ene concept wel, het andere niet?

Waarom het ene systeem wel, het andere niet?

In het bedrijÍ.slevcn, en in toenemende mate binncn de
" ove rheid, staat nu het concept laolireit ccntraal. Er
rvordt gesproken over svstemen als fSO-9000 en het
n-iodcl van de Nerlerhndse Kaaliteitspijs. Binnen de

overl'reid praten we stceds vaker over zaken als een
Kaa li rei Í.r tn on i ta r ol Kao li tei ts/tandxe.rÍen. Nt[aar voordat
lve die gaan toepassen, \\raarom eigenlijkl Hoe han een
concept als 'k."r,aliteit', hoe kunnen cle instrumenten en

systemen die daarvoor onnvikkeld zijn, ons helpen orn
mensen aan te spreken in hun dagelijks gedrag? \\taar-
om zouden ze hct doen. waarom zouden ze her andcrs
gaan doen?

Waarom werken aan kwaliteit?
Vier bedriifsmotieven
\Veinig mensen zullen tegen 'krvaliteit' zijn. Wel zijn er
veel mensen die tegen ku,aliteitss1stemen zijn. Certifi-
cering is omstreden. De angst om via kwaliceits-
systemen de bureaucratie te vergroten is groot. \Vaarom
dan toch langs die weg aan kwaliteit gewerktl Hier
wordt aangesloten bij de morieven zoals die binnen het
bedrijfsleven gangbaar zijn. Steeds wordr een vertaling
gemaakt naar de u,ereld van het openbaar bestuur. De
vraag is: waarom zou men, denkend vanuit motieven
die aan de normale bedrijfsvoering zijn ontleend,
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binnen de overheicl aan 'ku'aliteit' beginnenl Vier

antr.voorden komen steeds terug:

- omdat het een trend is

- omdat de klant het wil

- omdat de concurrent er mee bezig is

- omdat dc interne t,rgani:atic er om r raagr.

OntdoÍ ltd een trend i.r

Een nogal triviaal motief, maar daarom niet minder

\vaar. Hct heeft ccn tijd gcduurd voordat 'kr'valiteit'

binnen het bodrijÍilevcn echt cen trend werd! maar nu

kan men er natrr'r,elijks nog om heen' Het is onderdecl
van ccn spel tussen de continenten geu'orderr. NIede

daarom is krvaliteit ecn centraal begrip in hct'globali-
seringsdelrat' zoals dat voorjaar 1994 is geïniticerd door

de toennralige minister ANDRIESSE\

Het is gestart in de Verenigde Staten, r'lak na de oorlog.

De statisticus DD\II){(} en zijn collega JtIRAN wcrden

gevraagd hun bijdragc te ler.'cren aan de r.r'cderopbor-r'nv

r,an de Japanse indrrstrie. FIun lessen worden grctig aan-

gehoord cloor de nieurvbakken Japanse industriëlen
(lessen die Deming nog gaf totdat hij vorig jaar, op 96-

jarige lecftijd overlced. Iuran houdt op 92-jarige leeftijd
binncnkort zijn zoveelste aÍ\cheidsspeech, ondertussen

rverkend àan zes boeken -je kan er dus oud mee

u,orclen). 
-lbch cluurt het nog tot in de jaren '80 voordat

de boodschap zo goecl is geleercl dat het Japanse
bedrijfslcven beter gaat presteren dan het Amerikaanse

of Europese. Het duurt even, maar dan wordt men in

Amerika u,akker en rvrirdt 'kr'valiteit' cen centraal

therna van elk concurrentiedebat. Voorlopig hoogtcpunt
van de trcnd is de aanname van een r'vet r'vaarbij de

Ilolrlrirlge,lartrrJ wordt ingesteld, een prijs voor hct
bedrijf dat het beste de gedachtc t'an Trtral Quali4'
,L[anagetnettr waar maakt (Japan heeft dan al lang de

Deming Aaarrfl.
\ànuit de Verenigde Statcn u'aait de trend over naar

Europa. Hicr praat men vooral over de Europese \EN-
ISO normen, in het bijzonder de 9000-serir, dic
algemenc eisen aan het ku'aliteitss-Ysteem stelt. 'Ibch

ervarcn velen dit s-ystecm als tc beperkt. Daarom wordt

in 1990 de Luropenn Quality koarrl ingesteld.

In ohtober'9,1 is deze prijs in Amsterdam door

I)l,tt,oRS, voorzitter Van de Europese Comnlissie.

uitgereikt aan ecn Brits bedrijÍ'. In diezelfde bijeen-

komst rverd de Ncderlandse Kzoaliteirsprijs, een

afgeleide ervan, door minister $iUl-lRS uitgcreikt aan

de Technische []nie.

\Vat het allemaal rvaard isl Een paar jaar gcleden kreeg

een aantal Europeanen een uitgcbreide rondleiding

door een Japans bedrijf. Heel open werd bcschrevcn

hoe ze in dat bedrijf aan kr'valiteit u'erkten. Op de vraag

hoe hij zo open durfde te zijn, annvoordde de bedrijfs-
leider op cen onjapanse r,r ijze:

'Wij hocven toch ncrgcns bang voor te zijn, het zou

jullie minstcns tien jaar kosten om op het punt te

komen dat rvij al hebben bereikt en als jullie daar

aankomen, zijn rvij al weer r.erder. N,Iaar de belang-

rijkstc reden dat ik er zo vrij over kan praten is de

wetenschap dat jullie het toch nict doen.'

Het zijn dit soort gesprekkerr dic allerlei ondernemers

cn consultants ertoe hebben ber'r,ogen om \/an kr'valiteit
een trend te maken. Dat soort uitspraken mogen niet
onr'veersprohen blijr, en. r

Bij de overheid is men nog'conceptgevoeligcr' dan in
het bedrijfsleven. Het spel met r,r,oorden is belangrijk;
het is rvellicht hct belangrijkste betaalmiddel in het
ambtelijk verkeer. Alleen daarom al is l'ret niet verstan-

dig om 'kr'r.aliteit' al te doen als een modeverschijnsel.

Er rvordt r,r,ereldr.r,ijcl zo intensief gesproken over kwali-
teit, dat de overheid niet de illusie mag koesteren dat

het aan haar deur voorbij zal gaan. Zel<er voor onder-

clelen van de overheid die op cie nominatie staan om te

lr,orden verzelÍ.standigd is het alleen al voor de beeld-
vorming een sine qa(t notl'om aan kr'valiteit te docn'.
Tegelijk mag het feit dat hct cen trend is op zich nooit

voldoende reden zijn om aan ku'aliteit te gaan r'verken.

Er is zeker bij de overheid sprake van een'concept-
levcnscvc[us'.
Een nieu'nl, concept u,ordt gelancccrd, beheerst ecn tijd-
lang de agenda's van vergaderingen en de programma's

van s-ymposia, en vcrdrvijnt dan ll'eer om te u,orden ver-

vangen door een ander concept. We zien dat deze

conccptlevenscvclus steeds kortcr u,ordt. Het kan dus

ger,'aarlijk zijn om te inlesteren in een concept als kr.vali-

teit. \\rant pas op; eenmaal er aan begonnen komt men

er niet meer van af. Ook als de volgende trend al u'ecr

begonnen is lvordt van de organisatie verwacht het
systeem te onderhouden.

()ntrlat rle l/ottr /tet u,il
N'let dezc motivatie is iets merkrvaardigs aan de hand.

Binnen de (proces)industrie is er inderclaad sprake van

een zeer veel eisende klant. Zo gaan de eisen die multi-
nationals stellcn aan hun toeleveranciers doorgaans

verder dan de eisen van het ISO-9000 systccm. Ook de

gewone consumentcn \À./eten, bijvoorbeeld in de auto-

branchc, uitstekcnd hun klr,alitcitseisen te formuleren.
Tegelijk zijn er in de mccste bedrijfssectoren maar heel

u,einig klanten clie daadrverkelijk naar een certificaat of
krvaliteitshandboek vragen als bervijs voor de goede

klvaliteit.
N{et name in de dienstverlenende sector zijn de

signalen van klanten over de gewenste ku'aliteit op z'n

best indirect. Klanten lopen weg bij aanbieders die niet
goed genoeg zijn. Dat heeft allcs met de krvaliteit tc

maken, maar hoeft nog niet tc betekenen dat de klant

om een fcrrmeel systeem vraagt.

Als het om dc overhcid gaat is de situatie nog drama-

tischer. Het r.'eru,achtingsniveau van burgers is in de

praktijk heel laag. Hct beeld dat de gemiddelde burger

heeft van de kr.valiteit t,an de dienstverlening door een
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Voor de beeldvorming van te
verzelÍstandigen overheids'
diensten is het een sine qua non
om'aan kwaliteit te doen'



o\'crheidsorganisarie is zo negatief, clar een burger zelfs
als hij of zij cen ltcrfecte dicnsn.crlening van,een over-
heidsdienst mcemaakr nog vaak een houcling heeft r..an
'het kan nier r,r.:rar zi.in'. Ondcrz.oek als dar van .I.opS

hceft aangetoond dat het imago van ecn (gemeente-
lijke) overheidsclienst uitgesproken laag is, ook al is cle
ter.redenheid over de leitelijke dicnstvcrlening behoor-
lijk goecl.2 De basishoucling van de burger als
consumenr is nict zelclen zo sceprisch dat hij of zij niet
toe is aan hct r.enyachten van een gervaarborgde
kr,r.aliteit.

Een rnooi voorbecld is de Britse Ciarttrlim. F,en

rverkclijk tloordlchre rnrnier orn r ia cen ,oort
algemene 06-lijn infonr-ratie en klachten door re

geyen aan overhcidsinstanties. 'lbch is het aantal
telefoontjes zwaar regengc\rallen. Onclerzoek laat

zren dat de burger domweg niet gelooft dat de
overheid de burger sericus necmt. Bij cle laatsre

bczuiniqing'ronde i. lrer prujecr gcsncLrreld.

Jammcr, maar typcrend.

\\'einig echte vragen van de burger dus. En al heler.naal
niet in dc richting van cen fbrmecl k,"r.aliteitssysteern.
Als cle burger daar al aan denkt, dan denkt hij of zij
vooÍal ean \,r,,etten en regels, aan klachtenregelingen en
juridische processcn. Het is de vraag of cleze de burgcr
het gevoel geven clat de kr,r,aliteit van een overheicls-
dienst is gegarandeerd. NÍisschien hebben ze wcl een
averechts effect.
\Vaarorn dan toch r,r,crken aan kvvaliteitssystemenI
\ilellicht r,r.erkt hier dezelfde realisering door die het
bedrijfsler,'en zo nerveus hecft gcn'raakt. Daar is in cle
jaren '80 geconstateerd dat er een aarclr,erscl-ruir.,ing is
gekornen in de relatie tussen producent en consLlntcnt.
Het gaat om een verschuiving van een aanbocl- naar een
vraageconomic. ledereen voelt dat de macht veel meer
bij de consument is liomen te liggen. Daarom r,r,orclt
gezocl'rt naar nriddclen orn zichtbaar in cle ricl-rting i an
cle opclrachrgever/consument tc kunnen toncn dat rren
tc verrrouwen is. Vandaar de vraag naar (l-r)erkenbare
krvalite itssvs temen.
I)eze a;rrdverschuir,.ing raakt cle overl-reid ook. De
consurnent van ecn produkt is r-riet opeens een ander
pers(x)n \vanneer hij als burgcr van een overheidsdienst
gebruik maakt. Dczelfde srceds hoger r,r,ordendc eiscn
en vcnvachtingcn doen zich ook voor de overheid
gelden. Dat realiscert nren zich ook rvel. De mensen
dic in de overheidsorganisaties r.r.erkzaam zijn, bchoren
in principe zelf ook ror dc grocp r,.celeisende consumen-
ten. NIaar door de sccpsis en het cvnismc van veel
burgers is het heel lastig om her soorr prikhels aan hun
gedrag te ontlenen waardoor ecn organisatie in
beweging komt en cen krvalitcitssvsteem een vanzelf-
sprekendheid rvordt.
Dit illustreert o.",erigens dat 'ku,aliteit' een relatief
begrip is. Een burger/klant kan een soorr beelcl hebbcn
van \\iat kr,r,aliteit is, maar in de rcgel is de ku,aliteits-
beleving een kr,r,estie van \\,egen en vergelijken. Soms
gaat het daarbij om een vergelijliing tussen verschillen-
cle overheidscliensten.

Zo ztl cr in de gemeenteliike stèer nogal ecns sprakc
zijn van ecn vergelijking russcn grore en kleine
gemcenren. L)e persoonlijke dienstverlcning zoals

die door een klcine gcmecnte kan wordcn gcleverd
rvordt dan algervogen tcgen bijvoorbeeld de grotere
verscheidcnheid aan diensten die een grote gemeen-
te kan bieden. N4instens zo relevant is echter cle

vergelijl<ing die han lvordcn gemaakt met vor[lcn
van dienstverlening zoals men die van zakelijke
dienstverleners kan veru,achten. Banken en ver-
zekeringsmaatschappijen leveren dienstcn, en han_

tercn daarbij procedures, dic tot op l.rcden in vcel
opzichten lijken op dic r.:rn ovcrheiclsdiensten. llr is
niet zo'n groot verschil tussen het afsluiten van ecn
polis, het openen van cen rekening en het aanvragen
van een paspoort.

I)e Íèitclijkc ku,alitcitsbeleving van een burger/klanr
zal nLl niet r.ecl verschillen tussen bank, verzckerings_
maatsch ap p i j cn overhei d scl ie nst. N,l aar d,,;rt,t ctu
binnenkort u,cl eens kunncn r,.eranclcren. f)e clrastische
veranderingcn zoals die nu binncn de gefuseerde
banken/vcrzekeraars plaatsvir-rdcn (sorns oncler cle titel
y'a.n Busitess Protz.r lle-engineering, cen radicalc vorm van
ku'aliteitsmanagernent) zullen de aÍitancl sncl gann
vergroren. De gemiddelde overheidsdicnst staat in clat
opzicht nog cen zware concllrrentieslag te rvachten. De
burgcr als klant zal ,zijn eiscn rveer hoger gaan stellen.
of opnicuri. afhaken.

Flet is ovcrigens een strijd die clc or.crheicl niet per
dcfinitic hocft te veriiczen. Dc snclheicl \traarmec nLl

bijvoorbeeld paspoorren kunnen rvordcn vcrstrckr
geelt menige verzcheringsn-raatschappij te de nken.
Kunncn zij cen groenc kaart net zo sncl verstrekkenl

)rndat de clilcilrrent er mu bezig is
Voor de meeste bedrijven is dit de meesr concrere aan_
leiding om aan kr,r,aliteit re doen en naar cerricifering ie
streven. Degcnen die in de branche het eerste ecn ccrti_
ficaat behaald hcbben, hcbben er een promotioneel
voordeel aan, degenen die cr langer mee u,achten,
r,r.etcn dat ze er een porentieel nadeel aan hebben om
niet gecertificeerd te zijn. Dit arglrment gelclt tot op
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Motieven voor kwaliteit (l)
lloe kan een concept als 'kwaliteid, hoe kunnen de instrumenten

en slstemen die daarvoor ontwikkeld zijn, ons helpen om mensen

aan te spreken in hun dagelijks gedrag? Waarom zouden ze het

doen, waarom zouden ze het anders gaan doen? Dit driedelige

artikel wil proberen daar een antwoord op te geven. ln dif eerste

deel worden de molieven onderzocht die in het bedrijísleven

gebruikt worden. ln de volgende twee aíleveringen van het artikel

zal worden gekeken welke motieven speciÍiek voor de overheid

kunnen gelden. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de

weerbarstige praktijk van decentralisatie en venelÍstandiging.
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grotc hoogte oolt voor de overheid, al moct er cen
gedachtensprong'nvorclcn gcr.naakt. Het bedrijfsleven
heeft nog altijcl ccn voorbeeldrol, de verschillendc ovcr-
hcicjsdicnstcn houclen elkaar ool< altijd goed in dc
gaten. Reclenen genoeg voor ovcrheiclsmanagers om na

te gaan clenken over k."r,aliteit en certificcring als 'dc
rrn(le r'e r,roli mcc hczig i:.
'Ègelijl< u.erkt het concurrentierncchanisme binner.r de

ol.erhcicl niet op clezelfde rnanier als binnen het
bedrijÍ.sleven. Heel lr,ezenlijk is met n:rme dat vcel
overheiclsorganisaties niet z.oz.eer clc burger alsu,el cle

'moederorganisatie'. verpcrsoonlijkt door de minisrer,
aIs klant definiërcn. Overheidsorganisaties clingen om
cle gunst van die klant in concurrentie met andere over-
heiclsorganisatics. i\llemaal proberen ze hun deel van
het budget zchcr tc stcllcn. Dit soort bLrreaupolitickc
ovcru,cgingcn hunnen natuurlijk als concurrcntic
n,orde n gekenmerkt. Alleen is het nog maar dc vraag of
deze hlant dc organisatics zal drvingen tot een betere
dicnstverlcnir-rg of allecn lrlrlrr tot een verhging vtrrr

bLrdget. Het beginsel van 'klcincr maar beter' is door-
gaans concreet op het punt van het 'kleincr' en \reag op

het pur.rt van het 'betcr'. Dc verbeteringsimprrls lijkt
rnindcr direct aanrvezig dan bij het beclrijf.slel,en.

In dat verband is het overigens goed on.r helder te

zijn over allerlei kwaliteitssystemen die al rondom

overheidsorganisatics spclen. N4et name rondom

velden als landbouw, milieu en volksgezondheid

spelen er kwaliteits- en certificatiesystemen die

vercler gaan dan Iso -9000. Deze systemen staan

echter enigzins buiten de huidige discussie over

kli aliteit. Het zijn veelal resultaatsyste mcn,

systemen clie eisen stellcn aan de output van een

concreet voortbrengingsproces. Systemen als Iso -

9000 zijn procesgericht, de beschrijving van het voort-

brengingsproces zelf is het resultaat en moet

voldoende garantie opleveren voor de gevraagde

kwaliteit. Een derde variant is attitudegericht. Hie r-

bii gaat het om 'fcttal Quali4, Mnnagement, een vorm

van integrale kwaliteitszorg rvaarbij de relatie tussen

medcwerkers, organisatie en maatschappij ccntraal

komen te staan. In de laacste fase van het model van

de Nederlandse Kr'valiteitsprijs heeft men dit niveau
.lhcÍetkf

Otttr/ot r/c itÍrrne otyani.talie ?r olil í'roogr
\bor clkc organisatie, of het nu om ccn bedrijf of over-
heidsorganisatie gaat. gelclt de vraag wat 'het motortjc'
is dat de door het managcmcnt ge\\'enste vcrandcringcn
niogelijk maakt. \\rclkc hnuppel of knuf'Icl is sterk
gcltocg om lrensen in be\r,eging te zetten?
In het bedrijf.sleverr vcrloopt met nilme de inr-oering

van ISO-c)000 \'aak moeizaem. Op gÍoncl van he t door

Nlinistcrie viin Economischc Zaken gedane onderzoek

blijkt liet aantal bedrijven dat een \vcrkend krvaliteits-
systeem heeft mincler dan 15% te zijn. Dit aantal stijgt
snel, binnenkort verwacht men dat 1600 bedrijvcn op

basis van Iso-9000 gccertiliceerd zullen zijn, mailr hct is

nog altijd gcen groot aantal. I)at heeft alles te mrkt:n
lnet \\ieerstanden in de organisatic zelÍ'. Het argumcnt
.lat het rreeste tegen Iso-9000 r'i,orclt gebnriht, is dat

het leidt tot meer bureaucratisering e n flexibiliteit on-
mogelijk maekt. Bij cen gocde invoering van ISo-9000
l.roeft clat nict het geval te zijn, r'naar de onderliggende
boodscl.rap is duidelijk: 'r'vij zijn bang onze vrijheid te
verliezen'. Als de leicling van de organisatie daar ver-
keerd mee onlgaat is he t pleit snel beslecht. Hct
krvaliteitssvsteem blijft dan een papieren exercirie.
Zo beschreven is de internc organisatie de belangrijkste
bedreiging \roor een krvaliteitssvsteem, en zeker geen

reden voor dc inr.ocring crvan. Nlaar zo simglcl is het
niet. Elke organisatie heeft last van la:nliÍeiÍskosrrn,
zijnde irl clie kosten dic gepaard gaan met het nict in
één keer goed doen van de clingen.

Zelfs in de beste bedrijvcn liggen die kosten niet

onder de 15% van dc ornzet, en in de praktijk

bedragen ze vele tientallcn procenten. Voor dienst-

r.erlenende organis:rties lvorden ze vaak op 30 à 40%

van dc omzct gcschat. Illke vorm van ondcrbenut-

ting van bcschikbare capirciteit rvordt daarbij ook tot

de klvaliteitshosten gerekcnd, maar vooral gaar het

om al dic kleine cn grote hanclelingen die dubbel

rvordcn gcdaan of u,aarbij steeds u,eer opnicurv

fouten moeten rvorden hersteld. Wie heeft er niet de

en,aring dat rnen rneer bezig is met hct herstellen

van foutcn dan n-rct het doen van het eigenlijke

li,erk? On'rgezet in bezuinigingsn-rogel ijkheden

bedragen de krvaliteitskosten voor dc overheid rvaar-

schijnliik een veelvoud van het begrotirrgstekort van

het Rijk.

In nagcnoeg elke organisatie loont hct or-n - door
midclcl van ku,aliteitsacties - te probercn hct niveau
van de kr,valiteitskosten on-rlaag te brengen. lbgclijh is

cr een pLrnt, een soort O?Íimatn. \\iaarna hct rveinig zin

meer hceft onr achter kr,r.irliteitskostcn aan tc jagen. Na
clat punt u.orden cle kosten van de hr.valitcitsactie groter
dan cle u,inst die kan rvorde n r.erli,acht als het gaat oln
cle recluctie van ku,aliteitskosten. Dat is ovcrigens ooh
iets om ir.r de gaten te houden bij cle stirrtr.an k,,r,aliteits-

acties. In het begin kLrnnen de kosten van de actie
bchoorlijk oplopcn (tijdsinvestering, opleidingen,
advisering. certificering). De 

"linst 
in termcn van

gereduceercle hu,alitcitskosten komt pas later.

De benadering van hct onderr,verp 'krvaliteitskosten' in
de organisatie is belangrijk. Het kan ecn nieun,e
knuppel r.r,orclen om cle rnecleu,erker mee om de oÍen te
slaar-r. hct hln ooli een motivator lr.rtrden orn de mensen
mee in beu,eging te brengen. \hn ku,aliteitskosten
heeft iedereen last. Nlensen u,illen doorgaan met hun
li,erk, niet dc firutcn (r,an ancleren!) opruimen. Darrin
ligt de sleutel om mensen te urotiveren niet k\,valiteits-
actics mcc te clocn.

Noten
1 'Jullie doen rtet ncl niet ...'. Brochure Instituut Nederlandse

Kwaliteit, oktober 1994.

2 P.W. Tops e.a., Loiale demotratie en besruurlijÈe aernieuaing in

Amsterrlam, Den Haag, Tilburg, Eindltoaen, Nijmegen, Utrecltt en Ztool-

/r.-I)elft 1991.

3 1lW Hardjono, EW. Hes, De Nederlanríse Kzsaliteitspijs en Onder.

srlteiding, Deventer 1 993.
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Motieven yoor
motieven voor

kwa
de overheid

ln het bedrijÍsleven wordt aan kwaliteit gewerkt omdat het een

trend is, omdat de klant erom yraagt, omdat de interne

organisatie erom yraagt en omdat de concurrentie ertoe dwingt.

Dat bleek uit deel I van deze artikelenreeks. leder van deze

motieyen is belangrijk, maar niet voldoende om een organisatie

in beweging te zetten. Wel is elk motieÍ in hoge mate relevant

voor overheidsorganisaties. Toch heeÍt het weinig zin om met

deze yier motieven de overheid in te trekken: het Not lnvented

Here-syndroom zal absoluut zijn werk doen. Er kan niet gepraat

worden in de taal van klanten en concurrenten zonder telkens te
worden uitgedaagd om de woorden te vertalen naar de overheid.

(2)lite it a
a

Dus r,',at zijn die moticven, specifieh voor dc ur.erhcid?
Ook hicr vier motier.en, ietu,at rneer arbitrair dan in het
r.oorgaancle. Nlaar r,r.ellicht kan cr \\rat mcer\\,aarde aan
deze crverhcidsmotieven u,orden gcge\ren door z,e

speciÍiek roe te schrijven aan één van de betrohken
partijen in het proces:

- rtanuit de moedettrgani.satie: borging van de

decentralisatie

- rtaauit de oaerrteidsmanager ontsnappen aan de

dubbele klantendefinitie

- aanuir de medrrterlen kwalireit als bondgenoot

- ttanuit de politieÈ: kwaliteit voorbij wet en regel (dit
laatste motief komr aan de orde in de slotaflevering
van deze reeks).

De moederorganisatie: borging van
decentralisatie
In de negentiger jaren is men binnen de overheid
steeds minder geneigd geraakt om slaafs de termino-
logie van her bedrijfsleven te volgen. Het woord Èlantis
zo'n voorbeelci van een term die nogal eens weerstand
oproept. Voor een deel terecht. Het is in democratisch
en juridisch opzicht niet wenselijk om 'de klant', c.q. de
individuele burger, zo cenrraal te stellen als in het be-
drijfsleven moer gebeuren. De overheid heefr taken en
plichten die verder gaan dan de nursbevrediging van
een individuele burger. De overheid kan ook van tijd
tot tijd gedwongen r,vorden om vanuit overu,-egingen
van algemeen belang tegen het individuele bel:rrrg van
de burger in te handelen.
Dat gezegd hebbend, zalhet individuele belang van de
burger bij een kwaliratief hoogwaardige behande ling als
regel in lijn liggen met het algemeen belang van de
overheid. Die overheid moet toch weren wat de burger
wil om daar naar te kunnen handelen. Het serieus
nemen van de burger in diens rol van klant is wellicht
het meest concrete \4rat een overheid kan doen om de
moeizame relatie tussen burger en overheid te ver-
beteren. Er is geen wondermiddel om de relatie tussen
burger en overheid te herstellen. Het berekenr niers
anders dan heel concreet kwaliteit re leveren in de dage-

lijkse daden en beslissingen r-an overheidsdiensten. Op
basis daarvan rvordt het oordeel over cle overheicl uit-
eindelijk gemaaht en gebroken. Het drrs orn dagelijkse
ku,aliteit. De kwaliteit in reltrtie tot de burger als klant.
Nlaar hoe dat r.orm te ger.'en? Eerst een anclere vraag.
Als dic dagelijkse ku.aliteit dan zo belangrijk is, u,aarom
is er dan tot nu toe nict meer aan gedaani \,oor een cleel
is dat natuurlijk r.r.el gebeurd. Het is één van cle recle-
nen waarom er een opwaardering r-an de 'uin,oering' is
gckonren. Het is in leitc ook de reclenering acl-rter de
hele verzelfstancligingstrend. Een slin.rme or.erheid (als
'moedcrorganisatie') maakt van de klant een bond-
genoot in het streven om op alstancl gezette
overheidsorganisatie op afstand tc houden. Dat helpr
u.cllicht ook bij her meer'incident-bestendig' maken
van de uitvoeringscirgar-risaties. De rcdenering daar-
achter is dat r.erzelfstancligde dochrers minder snel bij
iedcr probleem \veer bij de mocderorganisatie terecht-
komen als ze in staar en geu,end zijn om zelf dc
problemcn in de relatie met de burger op te pakken en
op te lossen.

De geschiedenis r,an het decentralisariede bat - wilar
privatisering en verzelfsrandiging een ondercleel van uir-
maken - is de geschicdenis van een slingerbeweging.*
Al naar gclang de beleidsr,,ragcn zich opstapelcn olde
beheersproblematiek zich aandient rvordr er gecentrali-
scerd of gedecenrraliseerd. Een slingerbeu.eging die
altijd maar door zal gaan, remeer daar op elk moment
een incident, ecn uitglijder via de band van cle media er
r,oor kan zorgen dat tor-ru,tjes r,yorden aangehaalcl of
doorgeknipt. Zie figuar 1.

In zekere zin tijn moeder- en dochterorganisatics aan
elkaar verslaafd. Hoczeer dc taal r.iln dc markt ook in de
mond r,r.ordt genomen, hoezeer icdercer-r ook kettert op
de Haagse bemoeizucht, als het er op aan kon-rt is die
relatie met Den Haag dc don'rinante relarie, en niet clie
met dc burgcr. De cultuur van de or.erheid is bekend.

* I).P Noordhoek. 'Een kwaliteitshandvcsr vooÍ
Nederlandse ovcrheidsdienst en', rn. H andhoel

Ma nagen en I in rtr-:errtaids o tgan isoti e-r, afl . F 21 40,

Alphcn aan dcn Rijn (Samsom Ho'rl,) iuni 1993.
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Figrar 1 Dt.s/ingtrha*:2'ing Íilssu tnÍftta/ ?il deuntrut/

de cultuur van cle markt niet. Gechargeerd gezegd; men
gaat liever om lïiet de vijand die men hent, dan met dt:

vrienden die rncn nog moet rraken.
Dat is een probleem voor een decentrale of te l'erzelf-
standigen organisatie. Het is rninstens zozeer ecn
probleem voor de mocdcrorganisatie zelf. Tiaditionelc
controlemechanismen rvcrken nict. \,{eer inspoctcurs is

geen oplossir-rg. Al dic controleurs en inspecteurs
maken het u,ezenlijke probleem alleen maar crgcr - hct
zijn evcnzovccl Í)rctoren rvaardrtrtr moeder en docl'rter
niet \''an clkaar af komen en meer met elkaar bezig zijn
dan mct het doel van de activiteiten, de dienstverlening
aan de burger.

Ku'alitcitssvstemen zouden een doorbrehing van dat
problcen'r kunnen betekenen. Krvaliteitssvsternen zijn
geen vervanging voor de beleidsafu,eging oficts
ccntraal of decentraal moet, maar ze kunnen het
mahhclijker maken om wat decentraal moet zijn ooh
decentraal te houden. Scherper gezegcl; zonder
kr,r.aliteitssvsteem zal er gecn sprrakc van ccn gesltragde
r e rzclt\rrrrtliginq krrnnen zijn.
Krvaliteitssystcmen, in het bijzonder als daarbij
pLrbliekelijk normr:n u.ordcn 'r.erankerd' door rniddcl
van handvesten (zie literatuurlijst), kunnen op een

aantal manieren helpen om de slingerberveging i,an

centraal naar decentraal te doorbreken.
I)c ccrste reden is genoemdt vermindering r.an

'incidenten'. Incidenten zijn als ongelukken, ze zirren
in een klcin hoekje. Helemaal te voorkomcn zijn ze

niet. N{aar te verminderen zijn ze r,r,el. Dat ene incident
dat de n'redia haalt u,ordt niet zelden vooraf gegaan door
een patroon 'n'an inciclenten rvaar het publiek niets Van

n'rerkt. Van Íbuten rvordt niet geleerd. Een ku,aliteits-
svstt:em du.ingt daar r.vel toc. I)c recente aanscl-rcrping

van de tSO-9000 normen is bijvoorbeeld specifiek
gericht gewccst op dc '\,crbctcrelementen' in het
systeem. Het dr.i ingt tot een systematisch opspcuren en

vcrbcteren van fonten.
In dat verband is het overigens goed on'r nog eens te
n'ijzen oir het eerder genoemde fenomeen van de

hu,aliteitskosten. Incidenten zijn het topje v'an een

grote ijsberg van dingcn die rnis gàan. \ran fouten die
eigcnlijk vermeden hadden kunnen u,orden. [)c u'insr
clic n-ret het 'in één keer gr.red doen van de dingen' valt
te bchalcn rechn aardigr de noclige inspanning.
Een t."veede reden l-rccft te maken met de aard van het
toezicht. \,1eer accountants, controleurs en inspecteurs
zijn dus het annvoorcl nier. Natuurlijk zijn er dc onder-
grenze n zoals bijvoorbeeld de ()omptabiliruir:t,et clie
stelt, daar valt nict aan te ontkonlcn. maar hoer-ccl
r.crdcr moet het gaan? N{ecr controlcurs verhogen
misschien, net als meer blaurv oir srraar. her r.ciligheids-
gevoel rvel, maar ze garanderen niet dat er minder
loutcn u,orden gevangen.
L)e invoering van klr,aliteitssvstemen brengt doorgaans
een vcrschuiving terveeg van 'flnancial audits' naar
'operational audits'. De ondcrsteunende activiteiten clie

van operatiollal auditors uitgaan kunnen een .uvclkomc

aanvlrlling vormcn op de controlcrcnde van de financial
auditors. \bor.,l,aarde is rvel dat de verannvriordelijkheid
volledig bij de lijn blijft bemsten. De auditor als

adviseur mag niet de rol van de manager overnemen.
Als ku,'aliteitssystemen bijvoorbceld zouden gaan

leidcn tot aparte kwaliteitsafdelingen is er reden voor
grote ongerllsrheid.
'lot slot cen dercle reden. De cssenrie van elk krvaliteits-
systeem is dc ilanrgerir/trfieid. Nu is het klantbegrip bij
de overheid zelden eenduidig, maar dat hoeft ook niet.
Het centriral stellen van 'de' klant, welke dan ook. en al
gaat het rraar om deel van alle actii,.iteiten die rvordcr-r

verricht, ztrl cen uitstraling hebben naar de rest van de
organisatie. Als dat zo rvordt vormgcgeven dat dic klant-
gerichthcid u.ordt r.astgehouden hoeft dc
moederorganisatie zich aanmcrkelijk mindcr zorgen re
maken dat er in oude louten zal worden vervallen.

Iio o rbee ld : Pa ri en rs' (l /t a rttr
ln Clroot-Brittanr.rië rverd een Pcrtientr' Cfun-rtr
ingevoerd. ln dit 'Pritiëntenhandr.,est' rverden o.a.

nonnen voor rvachttijden vastgesteld. Onder grote druk
r.an de media liet clc r.crannvoordclijke minister ccn
norm opnenren rvaardoor de rvachttijden voor bepaalde
operaties afncn]en van t\vee jaar naar één jaar. De
populaire kranten cn dc televisie hadden allerlei
gruu,elverhalen gebracht ovcr kinderen die tc lang op
die operatie moesten rvachten. Dat kon zo niet langer.
Vandaar de strikte norrn.
De pcrs \\ras wantroll\vend. Eerst zien. clan gelovcn.
N,laar nee, na een jaar blcck dat de norm inderdaad
lr.erd gehaald. Kan het r.vaar zijn? Het lvantroulven
blee f . \\rctend dat het budget eerder li as verminderd
dan vermeerdcrd, ging de pers op zoek naar het falen
r.'an het charter. En inderdaad. op allerlei plekker-r

bleken rvachtlijsten die nict in het cl.rarrcr opgenomen
r'varen langer te zijn gcrvorden. NIet gcnocgen \ieÍ\vees
men het charter naar de prullebak.
Ruim nr,ee jaar latcr blijkt dat voorbarig re zijn gervecst.

Op cen aantal plaatscn is er namelijk sprake van t:cn
aanmerkelijhe daling in het aantal klachten over de
behandeling zoals patienten die van dokters en
verplt:gencl pcrsonecl ontvangen. De verondcrstelling
is nu, dat de invoering van het Patients' Clharter ror een
soort culruuromslagheeft gcle id. Dokteren en ."'erplegcrs
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\\rerden gedwongen om na te denken or.er de posirie
van een patiënt als ilanr. Hoc lang dit effect duurt valt
niet te zeggen, maar het blijkt dc rverkelijke meer-
u rlrde i rn hcr t'hrrrer re zijn.

Krtn.ren loten li1gen

De centrale or,'crheid, als mocderorganisatie, hecft zich
tot dusvcr onvoldoende rekenschap gcgeven van de
r.oordclen clie ku,aliteitssvstemcn kunnen biedcn om
tot ecn 'incidentlozc decentralisatic' te kunnen komen.
Te gemakkelijk beschour,i,t rnen ku.aliteitssystemen als

een interne aangelegenhcid. Zolaat men kanscn liggen.
Het is lr"el ccn lastig spel dat de centrale overheid moet
spclen. Een krvaliteitssvsreem is kansloos als hct nier
stoelt op l.ret cigen verannvoordclijkheidsgevoel r.an de
betrokken organisatie. \'an bor.cn af opgelegde normen
r.verken niet zelclcn averechts. Borgir-rg van decentrali-
satic of verzellstandiging is rvellicht hct enige geldige
motief voor een centraal overhcidslreleid op het punt
van krvaliteit. Nlaar het is reden gcnoeg. Het is een
schijnbare paradox, r'naar juist om zelfstandighcid
mogelijk te maken is hct nodig om de vrijblijvendheid
te laten verdr,,,ijnen.

De overheidsmanager: ontsnappen aan
dubbele klantenbinding
Verzelfstandiging, of elke beweging waarin er sprake is
van een op afstand van de moederorganisatie komen
van een overheidsorganisatie, dwingt cot een cultuur-
omslag. Maar hoe? Doet de manager een poging om de
kwaliteit van het beleid te verbeteren, dan wordt hem
of haar verweten te weinig aandacht voor de uitvoering
ce hebben. Doet de manager stappen in de richting van
de markt, dan struikelt hij of zij over draden die beleid
en politiek kunnen spannen.
In de jaren '80 is er een correcrie in een balans
gekomen die tot dan toe te veel richting 'beleid' door-
sloeg. De aandacht voor beheer is vergroot, de
r'vaardering voor goed managemenr meer tot uiting
gekomen. Dit heeft ondermeer geleid tot een grore
aandacht voor allerlei vormen van marktdeniren. Het
begrip 'klant' heeft zijn intrede gedaan. Sindsdien is er
geen overheidsorganisatie ontsnapt aan discussies over
de vraag 'wie is de klantl'
Het is een verwarrende discussie. Een eerste factor die
tot verwarring leidt, is het feit dat de meeste ambrena-
ren niet in directe zin diensten voor burgers verrichten.
Vaak is de klant een inrerne klant en is de vertaalslag
naar de burger moeilijk, soms onvindbaar. Een tweede
factor heeft te maken met het gezegde 'wie betaalt,
bepaalt'. Als de moederorganisatie financiert, is ze daar-
mee dan niet direct ook de belangrijkste klant? Aan de
eerste bron van verwarring is nog wel wat te doen; er is
geen principiële reden om een interne klant anders te
behandelen dan een externe. De tweede factor is moei-
lijker te omzeilen. Via allerlei semantische sprongen
probeert men er aan te ontsnappen. Bijvoorbeeld door
te zeggen dat de moederorganisatie geen klant maar
een toeleverancier van hulpmiddelen is. Prachrig, maar
zo r,verkt dat niet. De gemiddelde overheidsmanager
ziet in het departement een klant, en niet ten onrechte.
De pogingen om tot een sluitende klantendefinirie te

komen zijn tot nu toe \/oor r.eel overheidsorganisaries
een doodlopende r.veg gcbleken. Het klantenbegrip is
geïntroducecrd. maar het blijkt ecn dubbele klanten-
definitie op te leveren, mct klantcn boven en ondcr de
organisatie. E,en organisatie die daardoor niet kan
kiezen. Zolijkt de cirkel zich hicr en daar u,eer rc slui-
tcn. Er wordt rveer terug gegaan naar rechtsstatelijke en
belcidsmatige overwegingcn, waarvan de teneur is dat
dc u'enscn \.an een burger maar één uit vele facroren is
rvaar het gedrag \ran ecn overhcid door u,ordt bcpaald.
De u''ensen van de burger spelen nog een rol, maaÍ op
ecn hoog abstractieniveau geformuleerd, een
redenering volgend die burgers redrrceert ror belangcn,
rechten en plichten. Redcneringen die in de praktijk
letterlijk en figuurlijk heel ver r,r,eg komen van de lokct-
ten \l/aar burgers voor in de rij staan.
'Dc burger is gcen klant', kan dan de conclusie zijn r.rrn

overheidsmenscn als ze (u.cer) rvorden geconfrontcord
mct een trcnd uir het bedrijfslcven. Dit is onjuist; de
burger is u,el degelijk klant, maar her is lr,aar dat hij
daarenboven verplichtingen heeft dic de hlant van ccn
bedrijfniet snel zal hebben. Een reductie van een bur-
ger tot allccn maar ecn klant is cven -".crkeerd als een
r'r-eigcring om die burger te zien als ccn klant die een
redelijkc dienstverlcning verwachr.
In de praktijk vnn overhcidsorganisaties die aan ku.trli-
tcitsacties n,erken ler-ert het geen spanningen op om
over 'klanten' te sprcken. Het is niet meer of minder
dan ecn svmbolische manier om aan te gcvcn dat dc
persoon die moet rvordcn geholpen niet alleerr tbrmele
rcchten en plichtcn heeft, maar ook iernand is die mag
ven'vachten dat er lr,ordt geholpcn op een manicr die
vriendelijk en voorkomend is. De organisatie is cr voor
de burger/klant, cn niet andersom.
Het is als ovcrheidsmanager zecr de moeite rvaard om
dat concrete klantenbegrip vast te houden. Zo nlar de

Samenvatting
'Waarom zouden we als overheid aan kwaliteit gaan werkenf' Die

vraag staat cenÍaal in deze artikelenserie. ln de eerste aflevering

fianuari 1995) is gekeken naar motieven zoals die in het

bedrijfsleven opgeld doen: omdat het een trend is, omdat de klant

het vraagt, omdat de medewerkers erom vragen en omdat de

concurrentie ertoe dwingt.

leder van die motieven is zonder al te veel moeite te vertalen

voor de overheid. Iegelijk wordt de behoeÍte gevoeld aan speciÍieke

'overheidsmotieven'. Redenerend vanuit de partijen die bij kwali-

teitszorg betrokken kunnen zijn, is een viertal motieven in beeld

gebracht.

l. Het belang van de moederorflanisatie bij de borging van

decentralisatie en venelÍstandiging. [{oe zorgen we dat wat op

afstand is gezet ook op aístand blijítl

2. lloe kan de overheidsmanager ontsnappen aan een'dubbele

klantendeÍinitie'; het probleem dat de wensen van de burger als

klant, en die van de budgetgever, de organisatie in verschillende

richtingen.

J. Hoe kan het streven naar kwaliteit een bondgenoot worden in

de ontwikkeling van de medewerker in zijn eigen {un«ie?

ln het slotartikel (maart 1995) komt het vierde overheidsmotieÍ

aan bod. Dan gaat het om de uitdaging voor de poliriek: kwaliteit

voorbij wet en regel.
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klant kijke n, l'raagt eigenlijk om het pakhen !an ecn

vel bltnco papicr rvaar de olerlieidsmanager en zijn

mcdeu,erkers schetsen hoe de org'.rnisatie cr uit z.r,u zijn
'als rve nu ecns redenercn vanuit de behocfte van dic

rnijnhcer en me\rrolrw daar. \Vat r'r,illcn ze eigcnlijhi'
\\aarschijr-rlijh ziet dic schets er anders uit dan eett

gcmiddelde schcts uit de Staatsalnranak.

Irlet inrichten van dc organisatie op basis van een dcrge-

lijk lilantenbegrip karr ook een doorbraak bctekcrten in

cle omgang met die 'andere kltrnt'; de financier; de

buclget- of subsidicger"er. Het aangeven van een conse-

quentic lijn zoals die richting de burger als klant r'r'orclt

ontr'r,ihkelcl kan een van de u'einigc dingen zijn die dc

overheiclsmanager een grecp op zijn organisatic geven

die -"'ercler gaat clan het rcageren op incidenten.

Net zoals de politiek en de ambtelijke top last hcbben

r,an 'incidcnten'. zo hcbben ovcrheidsmirnagers dat

ook. Hoezeer ook getraind om Kamervragen cn beleids-

s,ijzigingen te z-ien als icts 'dat er bij hoort'. voor dc

organisatic homen zc vaak door als incidcntele
storingcn die cle r-urrrnale gang r"an zaken verstoren.

Niet zelden zic je bii allcrlei organisaties t.nechatlismct-t

aln he t rverk onr clc elfectcn r.'an dat soort incidcnten
tot een rninimum tc beperken. Lastig ri'ordt het als een

dccl var-r de organisatie dic incidentcn jLrist gaat zien als

\\'enscn vAn een klar-rt en die ccntraal rvil stellen, tcnvijl
een ander deel clc \l'ensen van de burgcr als klant

ccntraal u,il stcllen. Dirt zou pleiten vt.ror cle bckende
scheicling van belcid en Lritvocring, maar op de lar-rgere

terrnijn lost dat het probleen-r niet op. Dc enige r'r'crke-

lijke opkrssing sclruilt in een zo veel mogclijk op lijn
krijgen r"an clc \vcnsen van klant en moederorganislrie.

Dat Lretekcnt het krijgcn \,'an ecn gÍeep op het totalc
proccs, r,an klant tot financier. van burger tot beleids-

maker. Dit 'proccsheront$,crp', start met een blanco vel
papier rnct de u,enscn van de burger als cerste pttnt.

\Ian claaruit komt men ongcnvijfeld in de bekcnde
dilemn-ra's en problemen tcrecht, maar een goede

ku,aliteitsbenadering laat ruimte voor de aiwcgingen
clic claarbij horen, zonder dat dc randvooru'aarclen die

bij clic afweging l-roren in gcvaar hocven te komen.

ln de huidigc discussie over cle taken van een o\rer-

heidsorganisatie schuilen tevcel mogclijkheden onr

afrl,r:gingen uit dc rveg te gean dortr in een definirie -

discussie te d uiken. NIoclcrn kr,r'al iteitsdenken du'ingt
cle or.'erheidsr.rrganisatie om kcuzen tc maken, zeker ten

aanzicn r'an de deflnitie van wat krvaliteit eigenlijk is

en \\,aar het aan kan rvordcn algerne ten. Hct is met het

probleem van de klantenclcfinitic net als met mect-

problemen; het fèit dat iets moeilijk te meten is kan

ook geon excuus zijn om dan maar niet te metcn.

Een overheidsmanager zal nooit helcrnaal kunnet't

ontsnappen aan cle spanningen die gepatrrd gaan met

probleem r''an cle clr-rbbele klantenbincling, maar een

consequent in beeld brengel'r van het totale orger]isatic-

proces en l-ret op basis \"i1n ccn kr'valiteitssvsteen'r

maken r''an afr'vegingen kunnen wel degelijk een door-

braak betekenen in het richten van de organisntie uaar

lvaar het u,erkelijh om gaat.

De medewerker: kwaliteit als bondgenoot
De mederverkcr van een overheidsorganisatie strat niet
lvezenlijk anders tegenover hrvaliteit en ku'aliteits-
systemen dan de collega in het bedrijfsleven. \\har men

zich bij een discussic over kwaliteit in de overhcid rvel

rekenschap van dient te geven is clat dc traditionele rol-

opvatting van de ambtcnaar zich in belangrijke mate

heeÍt gelr,ijzigd. De fornrele ambtenaar van vroeger is of
rvil de flexibele 'professional'van nu zijn. De hoog-

u,aardige 'informatiemecleu,crkcr' van nu heeft een

andere krvaliteitsbeleving dan de Íirnctionaris van

vroeger. Het behor,rrt niet zclden tot het 'ethos' van c1e

moderne overheidsrr-redewerker om een afschulv te

hebben van Íbrmalisme en bureaucratie. De slinger is

de andere kant op gegaan. Fleribititeit, slagi'aardighcid

en doelgerichtheid zijn toverr,r,oorden. NÍen lvil zelfstan-
dig cn autonoom hct r.verk kunnen doen. men wil zell
'greep hcbben op het proces'. Het is waar dat nren nier
altijd vorm en inhoud weet te gevcn aan dat stret,en, en

dat men ook vaak cen te romantisch becld heeft van de

rverkelijkhcid van het bedrijlslcvcn, maar het strer-eu is

er. Vanuit clie insteek is de angst voor formele ku,aliteits-
systemen bij de gcmiddelde overheiclsmeder.verker zo

mogelijk nog groter dan in het bedrijfsleven.
Kr,irlircitssrstËmen zijn tot nu toe. voor z,rrcr in-
gevoerd, rcdelijk traditionelc systemen, betrekking
hebbcnd op concrete processen. Het produkt ofde
activiteit staat centraal, niet de medcr'verher. Het gaat

ovenvegend om regels mct ecn sterk normatief,
prescri;rtief karakter. NÍoderne benaderingen vrn li.tta /
Qualit:t ,llanagement (met ntrme knn hier u,orden gedacht

aan het modcl van de Neclerlandse Ku,aliteitsprijs) gerr.r

uit van de prcfcssic.rnele zelfstandigheicl van mede-
u,erkers als voorrvaarde voor totale krvaliteit. De
verantr,voordelijkhe id voor ku,aliteit berust in die r-isic

niet zozeer bij dc totale organisatie als rvcl bij elke
individuele medclverker. De eigen verantwoordelijk-
heid staat voorop. Horizonrale relaties zijn minstcns zo

belangrijk als vcrticale. In een overheid waarin centrale

sturingsconcepten steeds minder geldig zijn, u'ordt zelf-
sturing daarmee vanzelf van groter belang. Zelfsrtrring
door de professioncle medeu'erker, ingckaderd en

getoetst door de elementen van een goed kwaliteits-
systccm (vrijheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid)
is dan de logische koers. Deze verandering in het ku,ali-

teitsdenken uit zich ook in een klein, maar s-vmbolisch

niet onbclangrijk sernantisch spelletje. 'lbt ntr toe sprak

mcn internatior-raal vooral over'l'QNl: 'Total Qualitv
N'Íanagcment'; het management van ecn totaal

kr.valiteitssvsteem. De nieuwste term is 'I'NIQ Torn/

ManagemenÍ Qua/i4. Het kwaliteitssysteem trls zodanig

is niet mcer het docl. Het gaat uitcindelijk om de

kr.valiteit van manilgcr en medeu,crker. Als clic het
kr'valitcitsdenken niet in hoofd en hart hecft blijft het
ku,aliteitss.vsteem ook levenl oos.

IIn rteï o^olgende artiÈe I iont /ter r-tierde cn laoÍ.rÍe ou-erlteids-

motief aan trd. Dan gnat let om rle uirdogingtoor rle

politiel: ioalireit t,r.,orbij t,er ru rugel.J
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Als kwaliteitssystemen gaan
leiden tot aparte kwaliteits-
afdelingen is er reden voor grote
ongerustheid



Economische Raad en dc Organisatie voor Economischc Samen-

lverking en Ontu,ikkeling. SER, Interinarlties oter de organisatit

ttan lteÍ arbeidsntaritbeleid, Den Haag 1968/7. SER, Arloies oaer ltet

arheidsmarltbeleid, Den Haag 196911. OESO, tllanpoaer (tn(/ sadtt/

po/iqt in the Ner,lerlonds, Parijs 1967.

3 Arbeidsvoorzieningsrvet, Staatsblad 28 jnni 1990, artikel 3.

4 Commissic Er.aluatie Arbeidsvoorzieningsu,et; voorzitter drs

C. van Dijk, voormalig minister vanBtZa en Eerste-Kan-rerlid voor

het c;ttl.
5 Zie voor een meer uitgebreide vergelijking van r1e restrltatcn

van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de drie jaar voor cn na de

Arbeidsvoorzieningsr'vet: N.NI. van Gestel, 'Evaluatie van de

Arbeiclsvoorzienïng', Besruurs lunlz (te verschijncn in 1 99-5).

T1'perend is dc rcactie zoals die is gekomen op het
Íapport vàn de Comnis.sie-De Koning, ondcrdeel r,'an

rappoÍten in het kader van de Sta;rtkundige Ver-

nieur,ving (Com n-rissies-Deetman ). Onderzocht werd

\vat er kon worden gedaan om de relatie kiezer-
gekozenen te verbetercn. Het rapport verscheen met
nauwelijks concrete aanbevelingen om wat aan die

rclatie te doen. \\harom? De commissie concludcerde

dat er meer mensen politiek geïnteresseerd zijn dan

ooit. Het rapport concludeerde daarom met de nuchter-
heid die altijd henmerkend vrlor haar voorzitter is

geweest, dat in die zin de relatie beter dan ooit is.

Nieur'r,e rnaatregclen als het correctief refercndum
zouden daar r.veinig aan toe voege n.

Het rapport wcÍd algemeen naar de pnrllenbak r'.er-

wezen. Hct kan niet waer zijn dat er niets ean de hand

is. Een sle cht rapport - of toch niet?

Tëmgkijkend kunnen lve constateren dat de

commissie niet zozeer een vcrkeerde analysc heeft

gemaakt, nraar wel de tildgeestverkeerd heeft

ingeschat. Een tijdgeest dic vraagt om het (zichtb:rar)

centraal stellen van de burger op een n"ranier zoals

dat tot op heden niet is gebeurd. Daarin schuilt het

gevaar van een cnorme hypocrisie, n-raar de politici

en commcntatoren die tegcn het rapport tc hoop

liepen I'rebben u,aarschijnlijk goed gezien dat er gcen

ltusiness as usaa/ kan zijn. N'laar u'at zou het dan rvel

moet zijn?

6 K. Pilgram, Hoe oeruen bulrijt:en./99.?, Rijsrvijk 1994.

7 rNr, , Eta/uotie ilrbeidnoonienlrzg, (interne notitie), Amsterdam,

1995. Het totaal aantal rverkcrvaringsplaatsen in CAO's nam de

laatste vier jaar toe van 4.500 tot ruim 15.000 in 1994. Overigens

rvorden niet allc plaatsen ook u,erkelijk r.ervuld.

8 Biivoorbeeld in het kader van de Jeugdrverkgarantiewet, de

Banenpool en dc'N{elkertbanen'.

9 De s/ipsrreamltuarlting ol de draagplfgedacfin staat voor een aan-

pak r'vaarin ccrst het vertrouwen van een u,erkgever rvordt

gewonncn door de meest geschiktc kandidaten te sturen, om

vervolgens de medewerking van de werkgever te vragen bij het

aan werh helpen van ien'rand die niet vcloraan in de rij stond.

(3)Motieven voor kwaliteit
Kwaliteit voorbii wet en
Eerder in dit artikel is betoogd dat ook de overheid de

aardverschuiving yoelt waardoor het klantdenken meer centraal is

komen te staan in het denken van organisaties. l/oor de politiek

vertaalt zich dat met name in het vraagstuk van de relatie

tussen overheid en burger. Hoe kan de klooÍ worden overbrugd?

Een nuchtere beschouwing leert dat die klooÍ vroeger

waarschijnliik minÍen zo groot was als nu, maar het wordt nu

meer dan ooit ervaren als een cruciaal probleem. Daar moet wat

aan worden gedaan.

regel

Wetten en regels
Over de relatie kiezer-gekozene, burger en politiek
u,ordt enorm veel geschreven en ber,r.eerd. Oplossingen
zijn schaars. E,én komt er steeds terug: op allerlei platrt-
sen r.vordt schuldbeu,ust gezegd dat er meer moet
vrorden 'geluisterd'. Het lijkt er op dat dit meer dan

trlleen een rituelc bewering is. Alle grote partijen
zoeken naar vormen om'de basis'beter te betrekken
bij de besluitvorming. Partijleden, ge\\rone burgers
komen meer centraal te staan. Anders dan tijdens de

democratiseringsgolf van de en jaren '60 en '70 gaat het
hierbij niet zozeeÍ om een grotere invloed op de besluit-
vorming, als r,vel om een beter inspelen op de concrete
behoeften van partijlid en burger. En daarmee komt het
dichtbij het klantbegrip zoals dat in het bedrijfsleven
aanleiding geeft voor de invoering van kr.valiteits-
systemen. Allcen, er is een probleem. Op het moment
dat er invulling u,ordt gegeven aan de u,ensen van de

burgers, komt de prilitiek doorgaans op een spoor

tcrccht dat in de prukrijk ccn zijspoor is cn gecn

antrvoord geeft op de behoeften van de burger. We

hebben het dan over \\retten en regels.

\\raarom zou de overheid bij het bedrijÍsleven leentje-
buur gaan spelen als de overheid zelf al zoveel
ku.aliteitssystemen aeant la lettre kent? Een probleem
met de kwaliteit? N,{aak een wet, daar zijn we toch voor?

Of rvaarom niet ger'voon vcnvijzen naar bestaand recht?

Waarom niet bijvoorbeeld de nieur,r,e Algemene oeï
bes tu u rs ruclt r op timaal benu tten. cle zorgvuldi gheid

*s9r
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waarom die vraagt u.aarmakenl \\harom niet zo de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur inr..ulling
geven? \Vaarom niet meer doen met l-ret instituur van
dc Nationnle omlturl.rrnan en zijn rapporren? \Vaaronr nietl
Er is o1-l zich geen bezr,r,aar tegen om wetten en regcls
als cl'en zor.,ele ku,aliteitssystemen te bestempelcn.
Integendeel. We leven in een rechtssraar. Niers ligr
meer voor de hand dan I'ret rechr te gebruiken voor de
vormgeving van staat en overheid, ook als het om de
kr.r.aliteit van hun acrivireiren gaar. Er zou al heel veel
mee gewonnen zijn als \\,e gewoon de bestaande wetten
en regels ecns gocd gaan toepassen. N,Iaar waarom
gebeurt dat dan nieti De wetgever vr,.eet zich maar al te
vaak machteloos als het gaat om dc vormgeving van cle
dagelijkse kr,r.aliteit. Er zijn dan ook een paar concrere
redenen waarom \\.erren en rcgels niet altijd zijn ,wat

de dokter voorschrijft'.

H?Í am?t)(gioftilÍer oan a,eÍÍen en rcge/s

\Vanr gewerkt r,r,ordt, rvorden fouten gemaakt. Hct resul-
taat daarvan kunnen klacl'rten en bcroepcr-r zijn. Binnen
het ku.aliteitsde nken zijn e r r,r,einig acties zo lr,aarclel.ol
als een klacht. Een klacht !'ormr dr: beste aanleiding on.r

van lcruten te leren en tot een verbeteractie over tc
gaan. Het problcem met het rvettelijk r,r.aarborgsysreem
van de overheid is dat de klachten veelal niet binnen-
komen op de plaats \,vaar ze u,orden gemaakt zodat
eventuele lessen niet op een logiscl're en positieve
manier kunnen u.orden geleerd door clegenen dic de
Íbuten hebben gemaakt. De ambtenaar die een four aan
het loket n-raakt ziil bij een klacht daar in vcel gevallen
niet direct van horen. Als het tot een beroeps- ofanclere
rechtsgang komt dur,rrt dit a) tc lang om her nog ror een
directe terugkoppeling te laten komen en komt b) een
eventuele fout terug in de vorm van een strafofsanctie.
De kern van ku.alite irsdenken is, mcnsen zell direct
r-crantr,voorde lijk rc rnaken voor hun fouten en het l-rer-
stel ervan. De gcmiddelde juridische rechtsgang treerlt
dit beginsel mer voeren. Her is de trieste ironie van een
svsteem van \vetgeving dar bedoeld is onr de bi-rrger te
wapcnen tegen misstanden van de overheid dat het
door haar eigen perfectic die doelstelling teniet cloet.

Her aaar/toryiaraÉÍer oan oeÍlen m rcge/.t

Bij krvaliteit gaar her om 'levercn war de klant vraagr,
en natuurlijk volgt daaruir: 'r.erschillende klanren, vcr-
schillende leveringen'. Anders dan in het bedrijfsleven
gelden binnen de overheid het gelijkheidsbeginsel cn
cle zorg voor precedentu.erking in volle kracht. Dat kan
leiden tot een spanning in de manier waarop om gegaan
met een persoorl die aanklopt bij een overheidsdienst.
Het hecft er oncler andere toe geleid dar er een onzalig
verschil wordt gemaakt tussen 'burgers' en 'klanten,.
Op een kromme manier lijkt het feit dat ieclereen
gelijke rechten heeft er toe te leiden dat iedereen op de
laagst gemene deler r.an diensrvcrlening geholpen rnoer
lr,orden. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Het sc/trifrelry* iota*ttrtton a,efien eil re.qel-t

f)e burgers die het meeste gebruih maken van diensrer-r
van overheidsorganisatics zijn niet zelden ook degcnen
dic niet ger,r,end of in staat zijn klachte n schriftelijk te

uiten en na tc volgen. Er is ecn fundarr'rentcle onder-
schatting van de mate waarin de gemidcielde burger in
feite afhankelijk is ian mondelinge communicatic. \\ie t-
ten en regels en de procedures die daarbij horen kor.nen
daar per deflnitie nier aan regemoer. Een kwaliteits-
svsteem doer dat ooh niet, zeker niet ecn schriftclijk
systcem als ISo 9000, maar r.vel kan het leiden tot het
soort communicatie u,aardoor de dienstverlcning ook
mondeling beter kan vcrlopen. Binnen tle ovcrheicl
bestaat een systematisch neiging om het vermogcn om
schriftclijk te communiceren te ovcrschatten en cen
e\ren zo grote onderschatting van de behoefte aan
mondelingc inlormatie.

Een voorbeeld hiervan is het eerder genoentde

experiment met de Ciarterline., een soort ,06-

numrner' dat burgers kunnen bellen dic vragen
hebben die met de overl.reid te maken kunnen
hebbcn maar riaarbij dc burger niet goed weet aan

rvelk loket hij of zij moet zijn.1 l)e Chartcrline helpt
door naar de iuiste dicnst te vcrwijzen, het teletbon_
num[rer van een contactpersoon te ge\ren en tegclijk
de normen te noemen rvaar de burger conlbrm het
Citizeni Cltarter (Kwaliteitshanrlvest) van de diensr
recht op kan gclden.

LIit voorondcrzock bleek dat zdn tolefoondienst vooral
gebruikt zou u.orden door mensen clie zich moeilijk
schriltelijk kunnen uiten. Her zal geen verbazing r,vek_
kcn dar het vooral ging om leclen van ernische
minderheden; rnondclingc comrnunicatie is al moeilijk
genoeg voor ze. War r.vel verbazing kan r,vekken is de
vraag die men in het onderzoek stelde: ,rvelke organi-
satie rekenr u ror dc ovcrheid?'. Heel i,eel personcn
bleken ook banken en -"'erzekeringsmaatschappijen ror
de overheid re rekenen. Op basis van die resulraten
zorgde de Charterline dat riok verbindingen kcinden
lr,orden gcmaakt mer dc hulpdiensten van dit soort
i n s titu te n.2

We leven birrnen de overheid rner een juridische
cultuur die, als er nier rvordr opgepasr, tor schriftelijke
misstanden lcidt op plekken rvaar dar absoluur niet har.r
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Samenvatting
lloe kan een concept als'kwaliteit', hoe kunnen de instrumenten

en systemen die daarvoor ontwikkeld zijn, ons helpen 0m mensen

aan te spreken in hun dagelijks gedragl Waarom zouden ze het

doen, waarom zouden ze het anden gaan d0enl Dit driedelige

artikel wil proberen daar een antwoord op re geven.

ln het eerste deel (januari 1995) zijn de motieven ondenocht die

in het bedrijÍsleven gebruikt worden: 't is een trend, de klanten

en/oí de medewerkers vragen erom, de concurrentie dwingt ertoe.

ln de tweede aílevering (íebruari 1995) is gekeken welke motieven

specifiek voor de overheid kunnen gelden. De 
,moederorganisatie'

kan belang hebben bij de borging van decenrralisatie en

venelfstandiging. De overheidsmanager kan ermee ontsnappen aan

de 'dubbele klantenbinding' met budgetgevers en burgers. De

medewerl<er kan het kwaliteitsstÍeven inzetten bij de ontwikkeling

van zijn Íunctie.

ln dit slotdeel wordt een verbinding gemaakt met de weerbarstige

praktijk van decentralisatie en verzelÍstandiging.



Het maken van procedures in een organisatie is in

die zin ce n hachelijke zaak. Eerst moeten de men-

sen er van lvorden overtuigd dat het zinvol is on.r

proccdures te maken. Het is ook belangrijk om ze

zover te krijgcn dat ze het zelf doen, cn niet een

'kwalitcitsmanager' daarmee gaan opzadelen. NÍaar

zijn zc eenmaal zovcr, dan is hct vervolgcns cen

groot probleern om de proccdures te rcduceren tot

iets dat hanteerbaar is.

NatLrurlijk is het gcchargeerd, maar er is rvcrkelijk

reden on-r nerveus te u,orden als een jurist zondcr

managementervaring betrokken raakt bij het maken

van een kv,aliteitssysteem. Door training en houding

zullen z.e veelal geneigd zijn naar de afwijking te

kiiken in plaats van naar dc regel. Afïijkingen zijn

natuurlijk rvel belangrijk in een kwaliteitssvstecm,

maar deze systcmen zijn nict zo doordrongen van

\vf,ntruuu en als de meestc \vettcn mocten (: ) lijn.
Afwijkingen wordcn genoteerd en leiden tot

correctics, maar zijn op zich niet'fout'.

Als rve het proberen samen te vatten, dan zijn
krva I i te i tssys t e me n p ree e n ti ef geri cht e n we tte I ij ke
svsterren ruPressief. Gaat het er in het ku,aliteitsdenkerr
\.ooral om, 'de dingen in éón keer goed doen', in het
juridisch denhen is het er een vxngnei gccrcëerd voor

als de dingen fbut gaan (r'vat ze zeker doen) en is de

preventieve werking indirect; zondeÍ sancties \\rcrlit het
niet. De $,aarheid ligt natuurlijk \\ieer ergens in het
midden. In de praktijk zal zeker de overheid niet
zonder beide benaderingen kunnen functioneren. Het
blijft ook logisch dat in een democratische rcchtsstaat

kwaliteitssvstcmen van overheidsorganisatics de rol van

de rvetgever niet in de knel mogen brengen. \Vel is er

het gevoel dat het accent te veel op het jLrridische

denken komen te liggen. Het is niet r,r'aar dat dc over-

heid alleen via rvetten en regels wordt of kan worden

aangestuurd. De dereguleringsdiscussie is niet voor

niets ontstaan. N,{et perfecte wetten als de Algentene oel

bestuursrcchÍ lijkt de grens bereikt met wat je met goede

r.vetgeving kunt bereiken. Instanties als de Natiannle

ombudsman vcrvullen ecn prima rol om de letter van de

wet levend te houden. 'lbch blijven we praten over

relatief aÍ.standelijke mechanisme die vooral achteraf

rverkzaam zijn; het is tijd voor krvaliteitsbenaderingcn
die het acccnt leggen op de eigen \rerantwoordelijkheid
van overheidsorganisaties en meer preventief werkzaam

zijn. Daarmee \\.ordt gezegd dat krvaliteitss-vstemen in

feite pas een goede kans maken als rcgulering r'vordt

vervangcn door zelfregulering. ls dat realistisch, is dat

iiber/taup r verded igbaar vanuit democratisch perspecti efl
Om met het laatste te beginnen; rvie durft er nog hct
democratisch gehalte l,an de samenlcving gelijk te stel-

len met de hocveelheid r'vctgcr.ing die er isi Ook voor

wetten en regels geldt de wet \ran de afnemendc mee-

ropbrengst. Is er dan niet juist binnen de politiek een

enorme behocfte aan alternatieven voor het statische
instrument van de 

"vetgcving?
Illustratief is de verz.uchting van een kamerlicl als

NANCY DANKERs (CDA). Nog gecn zes maanden als

Kamerlid actief', schrijft ze in een dagboek:

'Àls jc zo al die mcningcn hoort over de ku,aliteits-

z-org in de (gezondheicls)zoÍg, vraag ik me wel af of

r'r,e op de goe de u,eg zijn orn clit u,eer allcmaal in rvet-

rcn vast te gaan lcggen (dc \Vet Kw:iliteitszorg

Zorginstcllingen rvordt behandeld). Aan de ene kant

roept Neclerland om vermindering van rcgcls en voor-

schriften, aan de :rndere kant rvordt op tal van

terrcinen regelger-ing gevraagd cn gernaakt. Elke

dinsd:rg stemmcn we over rvetsvoorstellen, er komen

er steeds mccr bij. Ik hoop nog mee te maken dat rve

o\rcr een u.et kunncn stcrrrfiren die vastlegt dat er

een aantal u,orclen afgeschalt of verccnvoudigcl.'

Als men binnen de politiek serieus op zoek is naar alter-

natieven voor het aansturen van de overheid. als men

de beperkingen van dc eigen rvetgevingsprocedurt:

onderkent en deze \,ersterkt ofaangevuld rvil zien door

anclere bcnaderingen, clan ligt de sleutel daarvoor
lr,ellicht bij dc nieulve ku'aliteitsbenaderingen. Dan
krijgt cle slogan 'een kleinere maar betere overheid'
misschien eindelijk de inhoud die hij tot nll toe te veel

hr:cft moeten ontbcren.
Eenvoudig zal het niet zijn. Kijken r'r.e nuchter naar het
p e rs p e c t i c f v a n b i j r.o o r b e e I t1 I t' a / i t e i t -r /t a n r1'.' r s r e n (in

f'eite de externe kant r.an een ku.aliteitssvsteem), dan is

op dit moment de potentiëlc bctekenis gering. Dcrge-
lijke handvesten beogen normen vrlst te leggen ten

aanzien van de dienstverlening aan burgcrs. Als rve

ervan uitgaan dat deze normen vcrdere concretise-

ringen zijn van algemene $rettelijlie normen, dan zullen
de gebiedcn \\'aarop ze worden toegepast over\\'egend

beperkt blijven tot terreinen van dicnstverlening die te
maken hebben met wachttijden, loketdiensten, ctc.

Dat is niet onbelangrijk, maar dan blijft het een rand-

vcrschijnsel. Willcn handvesten gebruikt r.vordcn om

d-vnamiek in de overheidsorgtrnisatie te brengen, r'villen

zc bijvoorbeeld gebruikt kunnen r'r«rrden als alternatief
voor verzclÍstancliging en privatiscring, dan zal de

eflectievc nrimte voor overheidsorganisaties om zelf
normcn vast te stcllen moeten rvorden verruimd. Dit
betekent in de praktijk een terugtreden van de formele

\vetge\rcr. N,let name binnen de politiek zal men bereid

moeten zijn om anclere mechanismen dan regelgcr ing
als sturingsinstrument te gaan gebruiken.
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u,orclcn gebruikt. Het is ingcbakken in die cttltuur om

bij het makcn r,an voorschriften compleet cn volledig te

u,illen zijr-r, in alles r-ooruit kijkcnd naar \\rAt er mis kan

gaan. Hct moderne ku,aliteitsdcnken gatrt een andcre

richting op. Procedttres in het kader r.an een krvaliteits-
svstcem z.ijn in principe niet bedoeld om complect en

volleclig tc zijn. Het gaat steeds om het vaststellen van

cle lern e(lil em Pro.(.s. De bcschrijving rroet zo kort zijn
dat dcgcne die het moet ttin'ocrcn het kan onthoudcn,
en het zonder omhaal kan uitlcggen aan de burger die

het rnakt.

Met name binnen de politiek zal
men bereid moeten ziin om
andere mechanismen dan regel-
geving als sturingsinstrument te
gaan gebruiken



Flen voorbeeltl van dc patstelling u,aarin de overheid

zich kan manocuvreren is tc vinden bij dc Belasting-

dienst. Die is er op letterlijk voorbeeldige rvijze in
geslaagd cle organisatie mecr naaÍ cle r,r,enscn van de

burgcr in te richten. De slogan 'Leukcr kunnen rve

het niet maken, makkelijker u,cl' is een briljante

invulling varr het kwaliteitsbegrip binnen de or,.cr-

hcid. Het is dan ook nict vreemd clat deze dicnst al

naar c/tarters keek tocn die in Nederland verder nog

onbekend lvaren. Hct resukaat daarvan is hct
Bektstitg.statuut ger,r,ordcn. Nlaar dat Iijkt op ecn

telcurstelling uit te lopen. Nlet alle goecle

bedoclingen is hct niet ontsnapt aan de val cen soort

superbrochurc te zijn. Hct eÍ'fecr is dan ook beperkt.

Dc feitelijke speelruimte voor dc dienst om zelf ltor-
men in tc vullen is namelijk zeer beperkr. \Vetgever en
belastingrcchter laten weinig rllimte voor een 'extra'
systeem, bovenop bestaande regelgeving en juris-
prudentic. N,{aar hoe moer de dienst nu verdcrl
Staatssccretaris Vr:nnlpgxltheeft recent ecn comlnissie
opdracht gegeven te zoeken naar aanscherpingcn van
de belastingwetgeving. Her lijkt een doodlopende u,eg.
De meenvaarde van al die aanscherpingen is uiteinde-
lijk gering, bchalve wellicht voor de fiscaal adviseurs.
Organisatorisch is het perspecrief ook beperkt. Echtc
ruimte ontstaat er wellicht pas na deregulering cn een
vergroting van de eigen speelruimte - en dus van de
eigen verantwoorde lijkheid - van de dier-rst.

Tot s!ot
Dit artikel is begonnen rrret een vraag naar de motieven
van mensen. \Vaarom zou je aan ku,aliteit doenl \\har-
om zou het helpen om de instrume nten dic ervoor zijn
ter hand te nemen? \\'aarom zou je af',r,ijken van de
normale manier van werken om over te gaan op de
lange, r,aak zo langzame weg van ku,aliteits-
managemcnt? Ooit hoorde de aureur van dir artikel in
een film een soort wijze dwaas het volgencle zeggen:
'\Yherever vou go, there you are.' De redenen \\raarom
je op r,veg bent gegaan zijn r,vel interessanr, maàÍ ze
helpen je niet verder mer het r,yerk dat voor handen
ligt. De problemen die op het bord van de overheid
liggen zijn zo gigantisch dat het onveranr\\,,oord is orn
zomaar nog een paar zaken aan toe te vocgen. Dat geldt
voor nieur,r,e taken, dat geldt al helemaal voor \veer
nieuu,e organisatier.'oorstellen. De reorganisati e-
moeheid in de overheid is groot en nier onverklaarbaar.
Daarom mogen er eigenlijk geen nieuu.e voorstellen
worden gelormuleerd als ze niet ;ranslLrire n bij bestaan-
de belangen cn motievcn om het rverk anders te gaan

doen.

Hier heb ik op een aantal niveaus probcren aan te
geven hoe de motieven om aan kwaliteitszorg te doen
kunnen aansluiten bij bestaande zorgcn van de over-
heid en de mensen die binnen de overheid werkzaam
zijn. Niet elk motief zal de individuele politicus,
manager of medeu'erker aanspreken. Tezamen zijn ze
hopelijk van voldoende gewichr om het kr.valireits-
denken binnen de overheid op een hoger nivenu te
brengen.

De uitdaging vGor de overheid
\Yat kan nu, meer inhoudelijk, de conclusie zijn na deze
rondgang langs de morieven voor kr,r.aliteit binnen de
or,.crheid? Hetzal de lezer duidelijk zijn dat de aureur
een voorstander is van de invoering \-an een systema-
tische vorm van klr,aliteitszorg. Er zijn meer dan genoeg
redenen."oor. Nlaar hetzal de lezer hopelijk ook duide-
Iijk zijn dat daar nier voor wordt gepleir r.anuir een
naïef soort vooruitgangsgeloof. Door het verhaal van
motieven hee n zit ecn verhaal \ran wecrstanden en
bezware n. Stevige rveerstanden, echte bezr,r,aren. Voor
de invoering van ku,aliteitszorg is daarom de bereidheicl
en voorbeeldgedrag nodig van de top, ambtelijk cn
politiek. Anders is het gedoemd te n.rislukken. Het is
niet meer dan realistisch als dic top zou zeggen, 'Nou
nec, dit is te moeilijk, dit kri jgen we toch niet vo<ir
elkaar.' Natuurlijk, het is dan u,el aan de top om te
zeggen hoe het u,el moet. Of is er ge en probleem?
Elders heb ik uiteen gezer hoe een viertal door cle over-
hcid erkende insrrumenren - rso 9000, het
Evaluatiemodel van de Nederlandse Krvaliteitsprijs, de
Ku,aliteitsmonitor en in het bijzonder Ku'aliteitshand-
vesten - zich zouden kunnen lenen voor de verbetering
vtrn het krvalireitsdenken binnen de or.erheid.3
Concreer ben ik in samenwerking met anderen bezig
deze hu,alireitsbenaderingen in re voeren binnen
verschillcnde overheidsorganisaties. Dit is gebeurd op
aàngeven van de individuelc organisaties zelf. Van
onderop, dus. Nict de slechtste manier om veranderin-
gen in gang re zetren, maar hct heeft een nadeel. Zoals
altijd zijn het vooral de organisaties die toch al goed
bezigzijn die cr de meesre belangstelling voor hebben.
De voorlopers lopen verder voor, de achterlopers
komen r..erder achter.
Dat nadeel valt alleen te ondervangen door actie van
bovenaf. Door beleid. Door politieke sreLrn. Nlaar u,aar
moet dat vandaan komen? Wie heeft het gezag of de
positie om daar een begin mec re maken? De ervaring
tot nu roe is dat elk departement, elke organisarie dir
ziet als een zaak dat alleen de eigen comperenrie
betreft. Kwaliteit rvordt r.erkokerd benaderd. N,Iet alle
respect voor de wens om een eigen inr..ulling aan
kwaliteit te geven, de huidige benadering is nict goerl
senocg als u.e r.r,illen clat ku.aliteit een zaak voor de
gehele or,'e rheid rvordt. Laat mij dit artikel daarom af-
sluiten mer de opmerking dat hier een mooie uitclaging
ligt.
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