Op 9 november iongstleden' vond er een biieenkomst in kleine kring
plaats van de sectie overheid van de VKN. Aanleiding was de komst van
Dr. Raymond Saner naar Nederland. Hii werd uitgenodigd om van
gedachten te wisselen over de aangekondigde aanpassing van de ISO
9000 serie en de mogeliike aanpassing ervan op de publieke sector'
Wellicht mede door de korte termiin waarop de heer Saner ziin komst
aankondigde werd de biieenkomst in slechts zeer kleine kring biigewoond'
Dit verslag is bedoeld om de niet'komers een gevoel van spiit te geven'
Een internationale Zwitser
Dr.

Saner

is een Zwitser die als consultant

en wetenschappeÍ zeeÍ actief is op het internationale front. Zo heeft hij, samen met zijn
Taiwanese vrouw, waarschijnlijk de
grootste nainingsopdracht die er dit gebied

te vergeven valt uitgevoerd; het trainen van
het totale Chinese overheidsapparaat in de
beginselen van'public management'. Omdat

het hier om enkele miljoenen ambtenaren
gaat, gebeurde dit in de voÍn van een train
de trainer prograÍlma voor 'slechts' 75.000
ambtenaren. Hij is regelmatig in Nederland
om voor het Iilstituut Clingendael trainingen
in internationaal onderhandeleo te geveÍr.
Directe aanleiding voor zijn komst is het
gegeven dat hij een nadrukkelijk ander ge-

luid laat horen dan gebruikelijk is over de
aangekondigde wijzigingen van de ISO
9000 normen.

Hij doet dat mede op basis

van zijn bemoeienis vanuit Zwitserland in
één van de werkgroepen die zich bezig houden met de wijziging van de 9000 / 10.000
serie van de ISO norÍnen (TC 176/SC3).

Zljt

aardacht richt zich voorai op werkgroep (WG4), die zich met de 10.015 norm
bezighoudt.

Omstreden normen
In de discussies over de nieuwe norÍnen ervaart hij een betangrijk verschil in benadering tussen een kleine kerngroep van landen
die de veranderingen in de norm trekt en de
overige landen.
Deze kerngroep, met Nederland voorop, is

zeer strak bezig om a11es binnen één en
hetzelfde nieuwe kader te brengen. Ruimte

voor verdere toespitsing

of

interpretatie
wordt in de praktijk niet gegeven (een soort
"anti-proliferatiebeweging").Dr' Saner heeft
begrip voor de noodzaak om een goede regie op een uiterst ingewikkeld proces
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als dit te hebben, maar hiermee wordt
onvoldoende recht gedaan aan de
eisen van specifieke sectoren. Daarbij
meent hij dat het strak focussen op de

er voor zorgt dat er
daardoor stilstand dreigt in de ontwikkeling en verdere vertaling van de be-

nieuwe norm

staande norm n&r allerlei sectoren
toe. Hij is daarbij allerminst optimistisch over de hier heersende gedachte
dat de nieuwe normen al vanaf 2000
kunnen gaan werken. Internationaal zijn er
meer dan 15.000 wijzigingsvoorstellen ingebracht! Met name de 9004 norm, de norm
die zich verder richting het EFQM model
zou kunnen ontwikkelen, moet het ontgelden. Sommige landen vinden het te ver

'new public management'. Met andere woor-

den; de organisatie moet gewend zijn te
denken in termen van conftactetr en prestaties. Lastig hierbij is dat ISO niet overweg
kan met het gecompliceerde klantenbegrip

Laten we het hopen.

van de overheid (individuele burgers versus
volksvertegenwoordiging). Het is vooral op
dit punt dat een andere interpretatie van ISO
noodzakelijk is.

ISO in de publieke sector

Verdere discussie

gaan, andere landen vinden het weer veel te

weinig bindend. Een nieuwe norm in 2000?

Recent onderzoek van het IVA in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksaangelegenheden laat zien
dat de ISO norÍnen binnen de overheid veruit het meest bekend zljn (817o van de respondenten is er mee bekend), maar dat zij in

de praktijk het minste worden

toegepast

(slechts 47o heeft een certificaat; 66Ea geeft
zelfs aan in het geheel niet tot certificering
over te willen gaan). Tijdens de bijeenkomst
is daarom intensief gesproken over de relevantie van de ISO florrnen voor de publieke
sector. Keer op keer blijkt er een aanmerkelijke vertaalslag nodig te zijn voor een zinvolle toepassing van de nonnen.
In de discussie werd gesteld dat de ISO normen - zowel de oude als de nieuw beoogde
- alleen toepasbaar zijn bij overheidsorganisaties waarin sprake is van een vorm van

Het zou te ver gaan om in het kader van dit
verslag de discussie in volle omgang weer
te geven. In ieder geval waren wij het er
over eens dat de structuur van de overheid
aan de eisen van modern publiek management moet worden aangepa§t wil kwaliteitszorg op basis van de ISO-normen haalbaar
zijn. Onderdeei daarvan moet in ieder geval
een genuanceerd klantbegrip en een effectieve beleidsanalyse zijn. Werken op basis
van ISO waagt om een heldere organisatie.

In een tijd dat binnen de overheid nog veel
onduidelijkheid bestaat, dat er een discussie
over'hybride organisaties' wordt gevoerd en

dat regering en

volksveltegenwoordiging

zich onzeker tonen van hun mandaat is er
dus nog veel onzekerheid over de toekomst
van kwaliteitszorg. Binnen de sectie overheid zat de discussie worden voortgezet.

