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Het initiatief en de instrumenten
I{otitie oaer de aansluiting aan het planning dl controlinitiatief, met andere insfiltmenten aoor de onn»ikkeling
aan gemeenten, in het bijzonder het lNK-ruanagementtnodel.

-.

Vanaf het begin van het planning en controlinitiatief (PCi) is er een relatie gelegd tussen de
aanpak van het initiatief en verschillende
benaderingen die in gemeenteland de ronde
doen. De pilots zoals die in het najrar
gehouden zijn hebben nogmaals het belang
bevestigd van een goede afstemming en zo
mogelijk integratie van de verschillende
benaderingen. flet uitgangspunt ligt voor de
hand: beperking van het aantal instmmenten
waarÍnee gemeenten worden tlastig gevallen'.

In deze notitie worden de belangrijkste instrumenten
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'quick scan' (bedoeld voor de politiek / ambtelijke leiding) omvat drie van de vijf fasen van de doorlichting.

Overeenkomsten
De benadering van PCi & INK hebben veel met elkaar gemeen:
- de methode bestaat uit'spiegelen'via een scan
- daarmee zijn ze niet voorschrijvend maar

inzichtgevend
ze delen een ontwikkelperspectiefop basis van

vijf

fasen
er is sprake van een verbeterperspectief op basis

van regelkring
ze delen een integratieperspectief: intern en extern
- ze voorzien een omslag van verticale naar
horizontale relaties en aansturing
Het INK heeft vijf zogenaamde onderliggende waarden geformuleerd: leiderschap met durf, transparantie,
continu verbeteren, resultaatgerichtheid en samenwerking. }{et zal duidelijk zljn dat het PCi dezelfde
waarden wil uitstralen.

(modellen, benaderingen) met elkaar vergeleken. De

Verschillen

notitie is geschreven voor degenen met enige basiskennis van de besproken instrumenten. Met andere
woorden; de elementen van de scan van het PCi en het

De verschillen springen minder in het oog, aar ze zijn
er wel degelijk. Tegelijk zijn er ook verschillen.

INK-managementmodel worden hier verder niet inhoudelijk uitgelegd.

INK:

PCi:

startpunt: gehele organisatie

startpunt: sturing en verantwoording
starlpunt: alle gemeenten
àÍzelte[ tegen: enge financi-

Wel is belangrijk dat het PCi een drietal lagen heeft
aangebracht in de te hanteren scan. Dit heeft te maken
met het oog op de verschillende doelgroepen die van
de scan gebruik kunnen gaan maken. Wat hieronder
over het verschil in fasering wordt gesteld, heeft vooral betrekking op de 'doorlichtingsvariant'van de scan
die gebruikt kan worden op ambtelijk niveau. De
'typologie' (bedoeld voor bestuurders) is hiervan een
hele korte samenvatting van slechts twee fasen en de
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startpunt: alle organisaties
afzettet tegen; enge procesbenadering
organisatie als één systeem

borging op basis van audit

ele benadering

integratie van bestuurlijk en
ambtelijk systeem
borging op basis van
benchmarking

Verschil in fasen
Het verschil in fasering is gradueel, maar wel aanwezig:

Fase iNK
FaseI

Fase
Fase
Fase

Fase

II

activiteitgericht

PCi

korte

aigemeen

input

reactief; werken
conform regels
herstel wanneer no-

planning & control
financieel

systeemgericht

fV

ketengericht
excelleren en

transformeren

proces

/

resultaat- en toekomstgericht
klant
doorbraak van buiten
naar binnen denken
omgeving pro-actief en bewezen systeem, Geïhtdgreerd in samenle-

Fase I en II van INK en pCi lopen nagenoeg
gelijk op,
met dien versrande dat het proi.rb.grlp van INK
bre_
der is. dan bij PCi. Bij fase IiI *ordt Ë.i verschil
gro_
ter, al hebben beide met elkaar gemeen dat de or:ga_
nisatie naar.buitengericht is. Bij het fNK gaat
hei
echrer om de hele organisatie en niet alleeï de pro_

ducten. Fase fV en V lopen war berreft intenue nog
steeds gelijk op, maar het verschil blijkt
uit de bena"_

mingen: keten versus klant en excelleren versus
omge_
ving.
In gemeenteland is er sprake van een aparte variant
op
het INK-model. Deze wordt uitgedragen doo,

de be_
sruursacademies. Het verschil met het standaard
INK_
model is dat er een extra veld leiclerschap is ingevoer<l,
waarmee het onderscheid tussen politiek en bÀtr-rrr
wordr aangegeven. Het INK is hÈr zelf niet gelukkig
mee, omdar het af doet aan de vergeliikbaarheid
met
andere sectoren en omdat het conleprueel niet
nodig

drt

Andere instrumenten en benaderingen
P:fcj benadering lokt niet alleen vergeli.ylkirg m.t
INK uit. Daarnaast is of worilt ,1" lr..gI[;Érrg g"_
yaalt mel algemene benaderinge" ntJtSb qóob,
kwaliteitshandvesten en de BalÀced Score Card
(BSC), of wordt de aansluiting gezocht met
specifiek
gemeentelijke benaderingen als OL2000 en naruurlijk

BBI.

De verschillende instrumenren en benaderingen
heb_
ben weer veel met elkaar gemeen. Het zou din
ook
onjuist zijn om ze tegenover elkaar op te stellen. De
r.,raag is wat hun specifieke werking ii en vooral;
waar
r,ullen ze elkaar aan en waar overlalpen ze elkaarl
Voor dit laatste kan het beste een onderscheid worden
gemaakt ftrssen algemene en specifieke werking en
tussenvoorschrijvende en spiegelende werking. Met
voorschrijvend wordt bedoeld àat de inhou«l en roe_
passing ervan op een directieve wljze wordt voorge_
schreven en zo mogelijk gecontroieerd. Bij spiegàlencl
wordt bedoeld dat het instrument ..rrt .rr'.-ào.ul
kader is waarbinnen de eigen acriviteiten worden ".r,
be_
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proces & klant
kwaliteitshandvesten

product

ving

schreven.

PCi
BBI, Balanced
Score Card

elementen van planryclus beheerst

is. Niettemin wordt deze varianr al in vrij veel ge_
meenten toegepast. Voor het bovenstaand. _.rkt
geen wezenlijk verschil uit.

spiegelend

INIK

dig (incident)
procesgericht

III

V

Voorschrijvend

ISO

kwaliteitsmonitor

ó-Sigma
personeel

competendema- tevredenheids_

nagement

onderzoek

de waag worden gesteld: .wat moeten we
mer
al die.instrumenten),, dan is het antwoord: niets.
Het
zijn slechts hulpmiddelen, u moet niets. Ns de
vraag
is: 'welke instrumenten helpen voor wat?,, dan
is het
anrwoord:
het flVK-model helpt bij het volledig in beeld
brengen van de organisatie en haar Ëdrilf..roerirg
en vinden van een weg naar een hoger niíeau
daarmee. Via audits wordt je geholien in het
bedenken en prioriterer-r..rr, à. velà ding.en
die er
al lopen en nog zouden moeren lop.n. "
- 1., PCi helpt bij het lostrekkenlrÀ d. vraag naar
de sturing van de gemeente door politici en
bestuurders met elkaar in gespreËte brengen
over
wat men wil en hoe men dar wil bereiken.

Mocht

De andere instrumenten helpen om op aspectniveau
meer greep te krijgen op elementen
d. bedrijfs_

voerlng.

"a"

Peter Noordhoek

Voorbij het incident
KPS Gilde confereert oaer de tlepassing oan het
II{K_
managementruodel in de publieke sector

Het KPS Gitde

In

1999 richtte een groep professionals het KpS
Gilde
op. De leden van dit Gitde zijn allen begaan
met de
kwaliteit van de publieke secior in Nedíland.
Het

KPS Gilde richtte zijn pjjlen in de afgelopen 2 Vz jaar
voornamelijk op de proÍ,essionalisering uan de eigen
dienswerlening door werkgroepactiviieiten rond
de
thema's intercollegiaal coniult en procesbegeleiding.

Conferentie over kwaliteit in publieke sector
Op 11 en 12 april organiseerde h"t kpS Gilcle o.l.v.
Peter Noordhoek een wat langere bijeenkomst
in een
.ji-..: samensrclling. Drie dàgdelen lang werd door

drieëndertig deelnemers -Gilde-leden .r, irm gasren_
geconfereerd over kwaliteit in de publieke sector.
Centraal srond het gebruik van hei INK_manage_
mentmodel in publieke organisaties die nèt door
een
crisis heen waren gegaan. Hoe ver kan je gaan
met
kwaliteitszorg in de publieke secror? Waaï hggen
de
mogelijkheden en g.renzen van het INK-mojej?

Verschil in fasen
Het verschil in fasering is gradueel, maar wel aanwezig:

Fase INK
Fase

I

PCi

activiteitgericht inPut

korte
reactief; werken
conform regels

Voorschrijvend

INK

algemeen

planning & control
financieel

sPiegelend

/

PCi
BBI, Balanced
Score Card

herstel wanneer no-

dig (incident)
Fase II

procesgericht

proces

elementen van plancyclus beheerst

proces & klant

Fase III

systeemgericht

product

resultaat- en toe-

ó-Sigma

IV

ketengericht

Fase

V

exceileren en

ffansformeren

doorbraak van buiten
naar binnen denken
omgeving pro-actief en bewezen systeem, Geïntegreerd in samenie-

klant

ving

I en II van INK en PCi lopen nagenoeg gelijk op'
versande dat het procesbegrip van INK bredien
met
bij PCi. Bij fase III wordt het verschil grois
dan
der
beide met elkaar gemeen dat de orgahebben
al
ter,
is. Bij het INK gaat het
buitengericht
naar
nisatie
en niet alleen de proàrganisatie
hele
de
om
echter
betreft intentie nog
wat
lopen
V
en
fV
Fase
ducten.
blijkt uit de benaverschil
het
maar
op,
gelijk
steeds
versus omgeexcelleren
en
klant
versus
keten
mingen,

Fase

ving.
In gemeenteland is er sprake vaÍl een aparte varlant op
h"ilNK--odel. Deze wordt uitgedragen door de bestuursacademies. Het verschil met het standaard INKmodel is dat er een extra veld leiderschap is ingevoerd'
\.r.aarmee het onderscheid tussen politiek en bestuur
u'ordt aangegeven. Het INK is hier zelf niet gelukkig
vergelijkbaarheid met
-e., omdlt Éet af doet aan de conceptueel
niet nodig
het
en
omdat
sectoren
andere
geveel
wij
in
al
variant
deze
wordt
is. Niettemin
dat
maakt
bovenstaande
het
Voor
toegepast.
meenten
geen wezenlijk verschil uit.

Andere instrumenten en benaderingen
De PCi benadering lokt niet alleen vergelijking met
INK uit. Daarnaast is of wordt de vergelijking ge-

maakt met algemene benaderingen als ISO 9000,
kwaliteitshanàvesten en de Balanced Score Card
(BSC), of wordt de aansluiting gezocht met specifiekgemeentelijke benaderingen als OL2000 en natuurlijk

BBI.

De verschillende instrumenten en benaderingen hebben weer veel met elkaar gemeen' FIet zou dan ook
onjuist zijn om ze tegenover elkaar op te stellen' De
,r.írg i, wat hun tp"óifi.k. werking is en vooral: waar
,'o11ó't ze elkaar aan en waar overlappen ze elkaar?

Voor dit laatste kan het beste een onderscheid worden
gemaakt tussen algemene en specifieke u'erking en
irrr.r-t voorschriivende en spiegelende werking' Met
voorschrijvend wordt bedoeld dat de inhoud en toe-

passing ervan op een directieve wijze wordt voorgeschreven en zo mogelijk gecontroleerd' Bij spiegelend
wordt bedoelcl dat het instrument eerst en vooral een
kader is waarbinnen de eigen activiteiten worden beschreven.
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kwaliteitsmonitor

competentiema

tevredenheids-

naSement

onderzoek

kwaliteitshandvesten

komstgericht
Fase

ISO

personeel

Mocht de vraag worden gesteld: 'wat moeten we met
al die instrumÀten?', dan is het antwoord: niets' Het
zijn slechts hulpmiddelen' u moet niets' Als,de vraag
is, 'welke instrumenten helpen voor wat?', dan is het
antwoord:
- het INK-model helpt bij het volledig in beeld
brengen van de organisatie en haar bedrijfsvoering
en vinden van eeÍl weg naar een hoger niveau

daarmee. Via audits wordt je geholpen in het
bedenken en prioriteren van de vele dingen die er
al lopen en nog zouden moeten lopen'

-

het ÉCi h"lpt bij het losffekken van de vraag naar
de sruring van de gemeente door politici en
bestuurders met elkaar in gesprek te brengen over
wat men wil en hoe men dat wil bereiken'

De andere instrumenten helpen om op aspectniveau
meer greep te krijgen op elementen van de bedrijfsvoering.
Peter Noordhoek

Voorbii het incident
WS

Gilcte cottfereen ozter de toepassinguan het

managrmentmodel in

de

ll'{K-

publieke sectot"

Het KPS Gilde

richtte een groep professionals het KPS Gilde
op. De leden van aii Cilae zijn allen bega-an met de

Ín

1999

ËwaHteit van de publieke sector in Nederland' Het
KPS Gilde richtte ziin pijlen in de afgelop en 2 Vz iaat
voornamelijk op de professionalisering van de eigen

clienswerleni"g aooi werkgroepactiviteiten rond de
thema's intercà[egiaal consult en procesbegeleiding'

Conferentie over kwaliteit in publieke sector
Op 11 en 12 april organiseerde het KPS Gilde o'l'v'
PËter Noordhóek een wat langere bijeenkomst in een
ruimere samenstelling. Drie dagdelen lang werd door
drieëndertig cleelnemers -Gilde-leden en hun gastengeconfereeid over kwaliteit in de publieke sector'
Óentraal stond het gebruik van het INK-managementmodel in publieke organisaties die nèt door een
crisis heen waren gegaan. Hoe ver kan je gaan met
kwaliteitszorg in de publieke sector? Waar liggen de
mogelijkhedàr-t

.n gr.r,r"n van het INK-model?

