
De gekte van het exacte
et ingangvan r julizijn de gemeenten verplicht om alhun nieuwe ruimtelijke plannen digitaatbeschikbaar
te hebben en op internet te pubticeren. Voor verouderde en nieuw vast te stellen ptannen getdt op iets
langere termijn hetzelfde. Die deadline zorgt natuurlijkvoor de van lT-projecten bekende problemen.

Gemeenten steunen en hreunen hoorbaar in het vooruitzicht dat ze a[ die plannen nog om moeten zetten. Op zich
geen reden om medetiiden met de gemeenten te hebben. Maar in een overzichtsartil<eltje in Binnentands Bestuur
over dit probteem viel iets te lezen dat als een graat in de l<eelblijft stel<en. Het betrof de coderingslijst. Deze tijst is

essentieelvoor het hele project en het werl<en ermee vraagt tegetijk ool< om de grootst mogelijke nauwl<eurigheid en

oplettendheid. Wout van Luik van KuiperCompagnons zegt het als votgt': "Eén vergeten spatie of één vergeten streepje
in een codering l<an ervoor zorgen dat het plan niet wordt gevalideerd door ruimtetijl<eplannen.n[, de site waar het
allemaatop moet l<omen te staan." lkwerd niet boos op Wout of zo. lntegendee[, hij legde het alleen maar uit. En waar

zouden we zijn zonder de Wouten van deze wereld. Toch l<on il< het niet
helpen om in mijn eerste reactie erg boos te worden op het fenomeen dat
hij beschreef. Wat is dit voor onzin om a[[es zo strak te beschrijven dat het
systeem de mist ingaat als er op het niveau van spaties en l<omma's iets
mis gaat? Hebben we nou werkeliil< niets geleerd van eerdere coderings-
tijst-debactes zoals de'diagnose-behande[-combinaties' en weet il<

hoeveel lijsten nog meer? Weten we in dit overgeorganiseerde land nog
steeds niet waar de grenzen liggen als het om exactheid gaat? Kennelijl<
niet, nee. En de gevolgen ervan kunnen heel ernstig zijn. Maar bijna terwijt
ik nog bezig ben mijn woede op stoom te laten l<omen, flitst er door mijn
ondeskundig hoofd een volgende gedachte: wat als die ene komma zou
beteken dat het stukje grond waarop ik miin schuurtje wilzetten daardoor
waardeloos btijkt te worden, omdat daardoor opeens de bestemming
gewijzigd btijkt? Daar moet je toch ool< niet aan denken? En wat is dat voor
tuiheid die ik propageer, dat het niet uitmaakt of er exact gewerl<t wordt?
Misschien wordt het tiid om de eisen die we aan onszetf stellen eens wat te
verhogen. Kom hier met die coderingslijst!

En zo krijg ik een van de meer hardnel<l<ige dilemma's uit het l<waliteits-
veld in beeld: de wens om overbureaucratisering te vermiiden versus de
noodzaak om soms heel precies te werl<en. Beide benaderingen staan ook
voor twee verschi[[ende scholen in het l<waliteitsdenl<en: het holistische
denl<en zoals dat bijvoorbeeld vorm krijgt in het INK-model en het statis-
tische denken zoals waarmee gejudood wordt in de Six Sigma benadering
(waarom 6 en niet 5, 4 of 3?). En het tijl<t erop dat beide bewegingen steeds
verdervan etkaar af komen te staan. Het INK-model gaat met de nieuwe
'inspiratiecirke[' steeds verder de emotionele (zweverige?) kant op en

de Sigma mensen krijgen merkbaar het water in de mond als ze het over
steeds l<[einere foutenmarges hebben. Het arme ISO zit er tussenin en

probeert van beide scholen wat op te pakl<en, maar weinig mensen die
nogveelachtingvoor ISO hebben. De realiteit is dat a[[e scholen min of

meer in diskrediet zijn geraal<t. Het l<watiteitsdenl<en is de wegvan de lT'ers gegaan: zodra er een project start wordt
er door de meerderheid van de mensen van uitgegaan dat het op z'n minst met vertraging zatworden ingevoerd en

opz'n ergst a[[een maartot bureaucratische e[tende [eidt. Holistisch of stral<:vooraf zijn deverwachtingen attijd taag.

Het antwoord is natuurliil< dat er naar de context gekel<en moet worden om te bezien welke benadering de beste is. Als

Nederlanders zijn we misschien een beetje te bang van het exacte geworden en de disciptine die dat vergt. Disciptine

is niet zo ons ding. En dat is dom, zeker als we wi[len concurreren met landen die wel in staat zijn om - hoe zeg ik dat

netjes - l<waliteit te leveren. En tegelijl< zat il< inturtief de coderingslijsties btijven schuwen. ll< vermoed laf Iui denl<en.

lkvermoed hetvasthouden aan een schijnexactheid die de echte effectiviteit in de weg staat. Kortom; de exacten

hebben de schijn tegen. Maar als het nodig is dan is het ool< nodig: [ang leve het fenomeen discipline.

Peter Noordhoek
www.northedge.nl
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