
stellen deelncmers d dat een poten-
tiële klant krijgt van het beclrijf wordt mede gebaseercl op de

rcccnsies clie door ccrclere gemccntelijke klanten van het be

drijf kunnen worden aangelevercl.

lnnovatiekraam
Op de website kunnen clc bcdrijven in de Innovatiekraam pro-
ducten/diensten presentercn die zich nog niet op cle gemeente-

lijkc markt hebben bewezen, maar waarvan hct bedrijf meent

dat gcmeentcn ermee aan dc slag zouden kunnen. L)rnclat geen

gemeentelijkc recensies beschikbaar zijn, worclen recensies gc

bruikt van bijr.oorbeeld klanten uit anclere branches of collcga-

consultants.

Recenseren
De bedrijfsmarktkramen zijn allemaal gevuld. Nu is het zaak

dat gemeenten hun ervaringen mct producten/cliensten van cle

deelnemers met collega-gemeenten gaan delen.

Via www.vngvirtuelemarktplaats.nl kan eenieder die werkzaam
is bij een gemeente zich melden a1s reccnsent. Na ontvangst
van een loginnaam cn wachtwoord kunnen recensies worden
geplaatst.

Valérie de Ridder (VNG)

Om alle vragen en opmerkingen te behandelen is cen boek no-
dig, claarom ga ik dat in ieder geval niet cloen, r,oor zover ik het
a1 zou kunnen. Wat ik wel ga doen is de verschillen ailngeven

tussen de twee moclcllen en wat persoonlijke ervaringen latel
klinken in het gebruik r.an beide rnoclellen. Dat iaatstc is na

tuuriijk'tricky'en rroct cloor cle lezer zelf op r,r,aarcle norden
geschat.

Schematisch zien bcicle moclellen er als volgt uit.

Kw al i te i ts rnodtl f l,,erl- er il r-r rq an salj e:

orgnnisatie EflltÈat

INK-manasementmodel en Kwaliteits-
model Ovërhei d sorgan isaties

Moeder en volwassen dochter

Wie kent niet het |NK-managementmodel, Ín het kort het
INK-model genoemd? Dit model, van oorspront gericht op

het bedrijfsleven, is ongeveer tien jaar geleden aan een op-
mars begonnen bij de overheid. Wie kent het Kwaliteitsmo-
del Overheidsorganisaties van de Bestuursacademie Neder-
land, in het kot het KO-model genoemd? Deze laatste spe-

cifiek op de overheid gerichte 'dochter'van het INK-model is

minder algemeen bekend en heeÍt ondertusseí wel een

groot, zo niet het grootste marktaandeel bij de overheid.

Het KO-mode1 kom ik regelmatig tegen bij collega-gemeenten,

provincies, waterschappen. De beide modellen lijken sterk op

elkaar en dat leiclt vaak tot vragen als:

- welk model moeten wij kiezen?

- hadclen we toch niet het andere model moeten hebben?

- wat zijn de verschillen tussen de twee modellen?

- welk model is het beste?

Naast de vragen kom ik ook minder inspirerende opmerkingen

tegen zoals:

- weer een model erbij;

- weer een keurslijf;

- het werkt echt niet;

- lvat wij doen is niet in modellen te vatten.

Deze opsomming is echt niet vo1ledig.

Kortom, nogal wat'tam-tam' en vragen over beide modellen

of de onderlinge vergelijking.

i'{et I N K-nra nagementmodel

Verschil tussen INK-model en KO-model
De verschillen zijn ook in dc literatuur te vindcn. Daarom za1

ik iraast cle opsomming hier en daar wat nleer focussen op cle

achtergronden van c1e verschillen. Ornclat het KO-moclel min
cier bekcnd is dan het INK mode1, leg ik de natlruk op het be

schrijven van het KO model.

Om te beginnen rnaakt het KO-moclel in de basis gebruik van
het lNK-model. llet is ontstiran vanuit cle bchoefte de veru,Lrr-

vcnheden van het iNK-moclel wat meer'geschikt' te maken

r.oor de lokale overheicl. Dat c1e overheicl een bedrijf is n'rocht

dan in cle 80'er en 90'er jaren sterkc aanhang vinclcn, innticl-
dels realiseren wij ons dat een overheid weliswaar bcclrijfsmatig
moel werken, maar toch niet hetzelfde is als een kockjesfa-

briek. Haar bestairnsrccht is niet alleen geworteld in het'ma-
l<en'van dingcn. Ook het bereiken van maatschappelijke effec-

ten en het afleggen van verantwoording over bereikte effecten,

cloelmatigheid en rechtmaligheid maken het verschil.

In hct KO-modcl komt dat tot uitclruhking in inhoudelijke
vcrschillen en verschil van rnethodiek.

Cemeente en Kwal te it - Jaargang
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lnhoudelijke verschillen
Het verschil zit in de indeling van dc organisatiegebieclen. Het
mccst kenmerkend daarbij is het plaatsen van'heleid en strate-

gie'als de basis r.an het model. Daarbij speelt het politiek-
bestuurlijke deel een centrale rol, meer dan het organis.rtiege-

bied' leiderschap ' in het INK-moclel. Leidinggevenden spelen

bij het KO model wcl een belangrijke rol om dc cloelen te be

reiken, zowel in het hebben van een visie als sturing van die

organisatie. Binn en het aandachtsg ebied' lt eleid en str a tegi e'

wordt heel expliciet aanilacht geschonken aan het bestuurlijke
en ambtelijke samcnspel en de cultuur in een organisirtie. Zo
wel in de gebruikte begrippen als het snappcn dart overheidsor-
ganisatics anders gestuurd worclen dan bedrijven, duaal of
niet.

Het KC)-moclel houclt rekening rnet de vele verschijningsvor-
men van het begrip'klant'bij overheidsorganisaties. Door deze

doelgroepen te noemen kornen we dichter bij de waarheid dat

ecn overheid niet alleen klanten heeft, zeg maar afnemers r.an

producten en diensten. De overheid kcnt ook onderdanen,
partners (or-rclerdeel van het aanclacl-rtsgebicd'waard.ering tloor
LlerLlen'), gebruikers van de opcnbare ruimte, l<iezers. \Ve kcn-
nen irllemaal de worsteling van de overl-reid medio jaren '91)

met haar rol van dienstverlener, het moest klann ricndelijker
en klantgcrichter. Geforccerd hee[t menige gemecntc toen ge-

probeerd alle prin'raire takcn van dit'keurmerk'te voorzicl.
C)ok a1s daar eigenlijk cle rol van handhaver op z'n plaats was.

Het leek toen onwaaÍschijnlijk dat je uitennate klantgericht
kunt zijn en ook handhaven.

I let model kent clus ook een aandtrchtsgebie d 'waa.rdering door

derden'.Deze dertlen zijn niet direct in een product doelgrocp-
combinatie tc plaatsen, maar cr wordt met hen samengcwerkt

om bepaalde (maatschappelijkc) cÍfecten te realiseren. Voor-
beelden zijn: besturen van non-profitorganisaties, anclcrc

ovcrheden, projectontwikkeltrars.

tsij' eindresukaret' worclt onclerscheicl gemaakt tussen resulta-

ten clie betrekking hebben op hct realiseren van beleiclscffcctcn
(outcornc) en resultaten dic betrekking hebben op dc bcclrijfs-
voering. Hier wordt ven olgens een onderverdeling gemaakt in
financië1e en niet-fi nanciële resultaten.

Dc gebruikte begrippen sluiten beter aan bij dc praktijk van het
openbaar bestuur.

Inl.roudclijk wordt tot slot het aanclachtsgebied,' nriddelen' ver-
der uitgcwerkt in de stuurmid deler' li nanci ën' en' i nforma. t ie'.

Dc financiële functic is bij overheidsorganisatics gekaderd cloor

veel wettelijke cisen en \.raagt vanwcgc het karakler een hoge

mate van integriteil en transparantie. FIet is rliteindelijk het bc-

lastinggeld van ons a1lcmaal. InÍormatie r.raagt ook speciale

aandacht bij overheidsorganisaties. Bij overheiclsorganiuatics

worden veel producten cn cliensten 'gernaakt'waarvan dc

grondstollen vooral gegevens en infonr-ratie zijn.

Verschillen in methodiek
Het invullen van de positiebepaiing vindt bij l.ret I(O-nroclel

onder externc bcgcleicling plaats. llelangrijk is claarbij het star-

terl van een opcn discussie over de beclrijfsvoering en de resul-

lJ l( n vrt) tltzc hetlriilsv, 'r'rirrg.
Na c1e positiebepaling kunnen (interr-re en externe) auclits wor-

rlen uitgevoe rd. Deze systematiek hanteert het INK-moclel
niet. ljr wordt naclrukkelijk gekekcn naar het ontwikkelcn van

de resultaatgebieden, met ltame naar succesbepalendc factorcn
cn prestatie-inclicatoren. l)aarnaast worclt aandacirt besteed

iran criteria dic cxternen van belang vinclen.

Inmiclclels zijn er in het land vccl collega's r.an diverse over

1'reiclsorganisaties bij auditorcnopleidingen getraind in het uit-
\rocren van een auclit met het KO-model. Op verzoek kunnen
tlcze collega's in teirmvcrbancl (een auditteam) bij overheicls-

organisaties een auclit uilvoercn. Daarmee is auditen niet al-

lecn een 'klus', maar ook van clkaar leren en netwerken.

Nu lijkt dit al1emaa1 een pleidooi voor het KO-moclel en het
kan zijn dat mijn voorkeur r.oor dit model eruit sijpelt. Ik heb

inderclaatl een voorkeur voor dit moclel en dat hoeft zeker nict
de uwc tc zijn. Persoonlijk vind ik clit n'rodcl hct meest bruik-
birar voor dc lokale overheid doordat het zowel in terminolo-
gie a1s in opzet als vanzelf gebruikt kan worclen, claar waar het
INK-model nog wcl eens vraagt om ccn vertaalslag tussen de

ovcrheids'lverkeiijkhcid cn het toepassen van het mode1. Verder
vind ik het KO-rnoclel net wat meer op ontwikkeling gericht
clairr n aar hct INK model tocl-r nog het imago van scoren., goed,

beter ltest zijn, de pri.js winnen met zich meeclraagt. Overigens

gehecl tcn onrechte, want hct INK moclel is uitermate bruik-
baar als ontwikkeh-nodel. Het INK model mag zich beroepen

op ecn lange ervaring en een uitgebreide bockenlijst van hanil-
leidingcn cn ve«liepingspublicaties. Ilet is ciaarmee volgens

rnij hct bcst gedocumenteerde model in Neclcrlanil en veel ad-

viesbureaus kunnen gemeenten in het gebruik onderstcuncn.
Daarnaast zijn andere systernen en modellen in combinatie
rnet hct INK-model goecl gedocumenteerd, of het nu gaat om
ISO-kwaliteitssystemen, de Balanced Scorecarcl olanclere mo-
dellen.

De goecl geclocur.ncnteertle'ornvang'kan ook een valkuil zijn.
Overheiclsorganisaties willen nog wel eens naar de 'omvang'

van moclcllen en systemen kijkcn. Ze zijn op zoek naar cle

l<racht van de eenvoud en minder is meer.Iets dat het KO-
moclel van nature kent en het INK model clus nict lijkt tc zijn.
Ook dit is ten onrechte. Ook hct INK moclel is in de basis van

het gedachtegoecl 1e gebruiken zoncler cle uitgebreidc clocu-

mentatie te moeten toepassen of als model breed in de organi-
satie tc moeten inzetten.

Overheiclsorganisaties willen vaak clit soort modellen in cen

voucl low profile kunncn invoeren. Dat komt cloortlat r-nenige

overheiclsorganisatie helaas een rnodcllcnallergie heeft opgelo-

pen. \\rie kent bijvoorbeeld niet een gemeente met een post-
ISO-deprcssie. Voor clie gerneente hccft ISO aÍgedaan, r,vant

het werkt niet (zcggen ze). Dat w.as ook ccn van c1e oprnerkin
gen clie ik vaak hoordc, "het werkt niet", of "het is helemaal

niets". l)at mcn daarmee een goed stuk gerccdschap de schulcl

geeft val ía1en is zeer menselijk, maar geheel ten onrechte. l)e
echte oorzaken kenncn wc eigenlijk wel. lJen moclel is ccn stuk
gereedscirap er-r een gewelclig hulpmiddel voor dc vaardige ge-

bruiker, voor de juiste toepassing en de juiste vraag.

Oftewel, mag dc tirnmerman de hamer dc schulcl ger.en als hij
op z'n vingers slaat? Mag dc timmerman clc zaag c1e schulcl ge-
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