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Drs. D.P. Noordhoek, voorzitter sectie Overheid van deVereniging Kwaliteitskunde
Nederland, en mr. B. Dennis, BENchmark Programme Director Civil Service College,
over...

Benchmarking, wat levert het op?

Benchmarking.'Een soort gelegaliseerd stelen', stelt drs. D.p Noordhoek,
voorzitter van de sectie Overheid van de Vereniging Kwaliteitskunde
Nederland en direcreur van adviesbureau Northedge bv met een glim-
lach.'Men voelt aandrang te weten hoe anderen het doen, kent concur-
i:enten die op je marktaandeel uit zijn en wil weten hoe die het nu ver-
gaat. Je zit zelf met allerlei toestanden en leest dan dat die ander het zo
goed doet. Hoe doen ze dat? Benchmarking biedt dan een schitterende
kans om bij anderen te kijken hoe die het doen.'
Maar... als het zo eenvoudig is, rn'aarom wordt het dan niet meer toege-
past? Er zijn veel databases beschikbaar Qaatste telling overheid: 2600
databases...); slechts enkelen zijn echter'bij'. Zelfs als je kijkt naar andere
organisaties en zelfs al heb je de juiste gegevens, dan nog is de vraag:'Wil
je die informatie gebruiken of niet?
1n Nederland wordt druk gesproken over benchmarking. Er lopen nu
zciÍi minstens vier grote benchmarking-projecten bij de overheià. AIe-
rraa] met verschillende bedoelingen. De een verzamelt'best practices', de
:rnder wil harde informatie over zelfstandige bestuursorgànen, enzo_
voort... En allemaal zijn het erg plaatselijke initiatieven varrenkele orga_
nisaties. Er,is geen totale aanpak door de regering of een algemene toe-
passing in de economie.
In Engeland is men erg actief om benchmarking te lanceren bij over-
heiclsinstellingen. Niet dat Engeland nu zo'n fantistische overheià heeft,
1rr:i.rr er is een ding anders dan hier: Ze hebben een centrale visie ten aan_
zrcrl v2111 de kwaliteit van de overheid. Een visie waarin het EFeM/INK_
rnod.el uitstekend past. Z1j stellen:'Wij willen kwaliteitssystemèn brj de
overheid; wij willen werken aan benchmarking. En men ,ét .., o.g^rir"-
tie daarvoor op en die gaat aan de slag.
Hier, in Nederland, is er geen cenràle figuur die iets wil, maar allerlei
organisaties, afdelingen, die aliemaal wat willen en allemaal weer wat
anders. De vraag die dit opwerpt luidt: Heeft een consistente benchmar-
ktrrq-poging zin in Nederland?
lr ti,rln is mr. Bryan Dennis uitgenodigd die BENchmark programme
l);'ittor is van het Civil Service óo[ege uit Engeland.

I)enr.ris:'Ik wil het hebben over het overheids benchmarking-project dat
tt'r.J rn Engeland kennen. Het is topdorvn opgezet om de pogÏ"g d. o,r.r-
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heid te moderniseren te ondersteunen. Begin '99 heeft de Engelse rege-
ring een "u,hite paper" uitgegeven r,vaarin zlj haar beleid heeft neerge-
legd. Daarin rverd aangegeven dat men de overheid rvil nroderniseren
door kwaliteitsaanpakken en -principes te introduceren. Dat past goed bij
onze activiteiten. Ons doel is het EFQM/INK-model te gebruiken onr
de huidige prestaties van de zelGtandige bestuursorganen en andere over-
heidsorganisaties te toetsen aan de criteria van het mode1. Dat biedt deel-
nemende organisaties de kans veröeterrnogeirjkheden te identificeren. Jr.
kunt er ook de beste methoden mee opsporcn en die verspreiden door de
organisatie. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot een organisarie, maar kan
ook voor de hele overheid worden toegepast. Met behulp van onze data-
base kunnen we kijken,"velke ervaringen we kunnen gebruiken en welke
genreenschapp elij ke probleemgeb i eden er zljn.'

Echte voordelen behalen
Volgens Dennis is benchmarking weinig anders dan vergelijken. Her ver-
gelijken van prestaties. Intern (binnen de organisatie), maar ook extern
(met andere organisaties vergelijken).
'Om echte voordelen te behalen met benchmarking, dien je het proces of
een proces te begrijpen. Dan moet je de activiteiten binnen dat pr-oces
vergelijken met de manier waarop dat proces loopt. Dat kan op details,
maar het kan ook generiek. Het benchmarking-proces bij de Engelse
overheid begon als een oefening in prestatie-vergelgking en ontwikkelde
zich naar een poging al die aandachtsgebieden aan re pakken.'
Bryan Dennis geeft vervolgens enkele kernpunten uit de "white paper"
aan, waarin de Britse overheid haar kwaliteitsvisie neerlegt.
''lV'e praten over de vijf c's in die"paper".De eerste is de c van challenge.
Dat staat voor de uitdaging aan de leveranciers van een bepaalde dienst
on zichzelf de vraag te stellen: Is dit dienswerlening of uitvoering van
wetgeving? Is dit wel nodig? En wordt het op de juiste wijze uitgevoerd?
En door de daartoe aangewezen organisatie? Het is een meer lnanage-
mentachtige benadering. Het kan best zijn dat een particuliere organisatie
iets beter kan dan de overheid.Voorheen was privatisering een politiek
onderwerp; de gedachte of het qua management een goede zaak was,
speelde nauwelijks of geen rol. Nu wel. I)at is de uitdaging die de over-
heid nu heeft gekregen.'
Dan de fweede c. Die van compare. In Gite een item dat benchmarking
promoot in termen van prestatievergelijking.Van de bereikte prestatie met
de beoogde prestatie om zo zeker te stellen dat de overheid haar beloftes
nakomt.
'Consult staat voor de derde c. Het heeft te maken met het zekerstellen
dat de organisatie voeling houdt met alle belanghebbenden: burgers, klan-
ten, politiek enzovoort,'aldus Dennis.'Dan de c van competirlg. De over-
heid stelt dat het erorn gaat dat iets werkt. Dat betekent dat het niet altijd
een overheidsorganisatie hoeft te zijn die een dienst of product levert. Er
ontstaat dus concurrentie. Men dient te zoeken naar de best mogelijke
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lev-erancier, ongeacht of deze tot de overheid, de particuliere of een vrij-
willigersorganisatie behoorr.'
Bryan Dennis komt dan aan de vijfde c:'Collaborate. Samenr,verken. Het
aanmoedigen van overheidsinstellingen om, waar nodig, samen te wer-
ken.'

Het benchmarking-project was overigens al van start gegaan voor de
regering met haar'white paper' kwam. De komst van de 'r,vhite paper'
betekende een oppepper voor het project.
Toen het project zo'n drie jaar geleden van start ging, was het voorname-
lijk bedoeld voor zelÍitandige bestuursorganen (waarvan inmiddels 95%
het EFQM/INK-model hanteerr). N., is het toegankelijk voor elk
publiek lichaam. Een kwart van de lokale overheid gebruikt inmiddeis het
model en alle 47 politiedisrricren in Engeland hanteren het model voor
'Business Excellence'- zoals het in Engeland vaak wordt genoemd 

-zonder uitzondering.

'A1 die organisaties kunnen gebruik maken van de database die wij heb-
ben opgesteld,'vertelt Bryan Dennis.'Niet iedereen doer dat overigèns en
voert daar uiteenlopende redenen voor aan. Er zljn nu zo'n 160 à 170
organisaties die het model gebruiken voor toetsingsdoeleinden, voor zelÉ
evaluatie. De gegevens die daarr,rit voortkomen, hebben zij ons ter
beschikking gesteld voor onze databank. Het model wordt ook gebruikt
door ziekenhuizen, universiteiten en andere opleidingsinstituten. Met als
gevolg dat er zich in die sector al een paar organisaties hebben gekwalifi-
ceerd a1s winnaars van een kwaliteitsprijs of-onderscheiding.'

Uit de inforrnatie in de databank is af te leiden dat de gemiddelde score
voor de Engelse overheid op basis van het EFQM/INK-model op circa
340 ligt.Vergelijk dat met de 650 punten die nodig zijn om de United
Kingdom Quality Award in de wacht te siepen of met de minimale 700
punten die de EFQM vereist voor er een European QualiryAr,vard wordt
gegeven en u ziet waar de Engelse overheid ongeveer staat.
Om het vergelijken nog makkelijker te maken, noemr Bryan Dennis ook
nog de gerniddelde scores van de Britse voedingsindustrie (250), de auro-
industrie (250), de verzekeringsse«or (350) en geeft hij de score die de
Deense overheid - die overigens een soortgehjk project heeft gedraaid
als de Engelsen - gemiddeld haalt (400).

'Hitparades'
Er gelden bepaalde, zelf opgelegde regels voor de benchmarking-data-
bank van Dennis.
'Wij zijn er heel expliciet in dat rvij nooit en te nimmer zu1len overgaan
tot het publiceren van "hitparades". Dus geen informatie wie de beste is,
wie tweede enzovoort. Tevens hebben lvg gesteld dat wij geen scores
openbaar zullen maken waaruit de identiteit van de organisatie te herlei-
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den is. Het college is eigenaar van de databank, de individuele scores die

errn zljn opgeslagen zijn en blijven eigendom van de mensen die ons die

informatie ter beschikking hebben gesteld. Wij praten dus alleen over

gemiddelde scores in zijn totaliteit of, voor een sector en dergelijke.'W'il
men individuele scores, dan moet men brj de betreffende organisatie aan-

kloppen.'

Hij geeft toe dat er nog het nodige scepticisme bestaat bij organisaties

over het niet publiceren van specifieke data. Maar Dennis is daar heel

resoluut in.'De regering accepteert de regel die wij hebben opgesteld.'

Vergelijking van de scores in de databank met die van de rvinnaars van de

United Kingdom Qualiry Award geeft een patroon te zien dat vrij rede-
lijk met elkaar overeenstemt.
'In grote lijnen is het score-patroon gelijk aan elkaar,' zeglBryan Dennis-
'Natuurlijk zat er een afstand tussen. Die afstand \^/as groter op de aan-

dachtsvelden Processen, Waardering door Medewerkers en 'Waardering

door de Maatschappij. Heel interessant, want ik ben van mening dat het
aangeeft hoe we als Britse overheid op dit moment met het model
omgrrr. Hoe kunnen we een gemiddelde score behalen van pakweg 340

als we niet eens zo precies weten wat onze processen eigenlijk z1jn.. )

De aÍltand op het vlak van'Waardering door de Medewerkers heeft overi-
gens merkbaar geleid tot meer verzoeken om onderzoeken naar de

medewerkerstevredenheid uit te voeren en ook tot een toename van aan-

vragen voor data op dat vlak.
Wai betreft de aficand tussen Waardering door de Maatschappij bij win-
naars en overheid: dit komt door een aantal nul scores op dat vlak. Scores

die voortkomen uit de discussie over wat'Waardering door de Maatschap-

prj nu eigenlijk inhoudt. Overheidsinstellingen roepen al gauw:'Alles wat
*i.1 do.r, is voor de Maatschappij', maar dat vindt Dennis wel heel kort
door de bocht.
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Opvallend is ook dat organisaties bij hun eerste zelfevaluatie op basis van

fret EnqmZlNK-model in het algemeen te hoog scoren. Het daaropvol-
gende jaar gaan scores dan ook in bijna alle gevallen naar beneden. Niet
ómdat- een organisatie minder goed is, maar omdat men steeds beter
doorkrijgt waar het model voor staat en hoe het score-mechanisme
werkt.

'N ieuwsgierigheidfactor'
Ook de-'niàuwsgierigheidfactor'is iets wat Dennis niet onvermeld wil
laten.
'Ik vraag me af wat een organisatie doet met de informatie die ze aar'-

vraagt.Vaak, denk ik, is het uit een soort nieuwsgierigheid- Men wil een

beetSe weten of men er niet te ver onder zit.Zolangmen dan ook meent
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rond (of boven) die geniddelde score te zitten, is men tevreden.'
Een andere conclusie die l)ennis trekt uit de opgeslagen scores is dat er
een ongekend potentieel zit bij de Britse organisaties.
'Het gemiddelde ligt op 340 punten,' zegt hij.'Maar als ik nu op elk van
de negen aandachtsgebieden de hoogste score neem, kom ik op een totaal
van 550 punten.Als de organisaties die het beste scoren op een aandachts-
gebied hun "geheimen"willen delen, zou elke organisatie in staat moeten
zrjn op een score van 500 tot 550 uit te komen. Dat is geen utopie, we
werken eraan.'
Maar om enige vorm van euforie al in de kiem te smoren, voegt hij eraan
toe:'Als we onze prestaties echter vergelijken met die van winnaars van
de European Qualiry Award (die verkregen kan worden met een score
van minimaal 700 punten...) hebben wij nog een hele weg te gaan.'

Er zljn conclusies te trekken uit het traject dat men tot nu toe heeft afge-
legd. En Bryan Dennis somt er enkele op:
. Zelfevaluatie is in feite alleen diagnostisch. Er is geen sprake van verbe-

tering door het uitvoeren van een zelGvaluatie. Het geeft alleen aan
waar je staat. En maakt duidelijk wat je nog te doen hebt. 'Maar je ver-
betert pas als je daar echt werk van gaat maken.'

. Kwaliteit kost tijd. Het is geen zaak van een korte termijn-actie.'Wer-
ken aan verbetering kost tijd.

. Het EFQM/INK-model is een krachtiger hulpmiddel dan men ver-
r,vacht. Het blijkt een uitermate gerafiineerd instrument.

. Het EFQM/INK-model brengt een bundeling van de meest recente
management-ideeën.

Hoger kwaliteitsniveau brengen
In Engeland is men dus druk in de rveer om de overheid op een hoger
kwaliteitsnivealr te brengen. Het brengt vanzelGprekend de bekende pro-
blemen met zich mee. Medewerkers die er het nut niet zo yan in zien, die
alleen aan hun carrières denken en hun baan niet zien als een manier om
de burger te dienen.
Maar ook daar komt verandering in, meldt Bryan Dennis. Bij ministeries
heeft de leiding een visie neergelegd en daaraan 'uvaarden verbonden.
tvens is er gesteld wat voor gedrag wel en lvelk niet geaccepteerd wordt
om die visie voor de 21ste eeuw te kunnen realiseren.
Een ander initiatief uit de hoogste regionen van de overheid, betreft de
onrwikkeling van zgn.'public service agreements'. Daarin is vastgelegd wat
men in de komende drie jaar lvil bereiken en de budgetten die daarvoor
ter beschikking worden gesteld, worden gekoppeld aan de resultaten.
Al die maatregelen hebben tot gevolg dat de ambtenaren de pogingen van
de regering om de kwaliteit te verbeteren, geleidelijk aan serieus begin-
nen te nemen. De Britse overheid ligt qua kr,valiteit op koers en Dennis'
benchmarking-project speelt daarbij een niet onbelangrijke rol als kom-
pas.
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'De Britse aanpak is niet zaligmakend', stelt Noordhoek tot slot.'Wat het
onderscheidt van Nederlandse pogingen is de visie die er achter zit.Daar
kunnen we nog veel van leren.'
Hij hoopt dat de discussie over benchmarking binnen de overheid een
stap verder komt en spreekt de ver-w,achting uit dat ook de deelnemers
aan deze sessie daar hun bijdrage aan zullen leveren.
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