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Kansen na de kramp

Kwaliteitszorg na tijden van bezuinigingen

Peter Noordhoek

Hoewel de eonomie er iets beter voor lijkt te staon, zijn veel bedrijven en instellingen nog volap bezig met kastenreducties. Voar de kwaliteitsfunoie heeft

dit al veel gevolgen gehad en het is nog niet ofgelopen. De functie is ofgesrhaft of er is bven mínder tiid vaor! Maar 'kwaliteit' lsat zith niet afschafíen. Als

Nederlondse producten en diensten zich niet 0p kwlliteit kunnen lalen voorstaan, woorop don we!?

Dit artikel gaat uit van de gedachte dat na de kennelijk onvermijdelijk

kramp er zich ook weer kansen zullen voordoen voor de h,rraliteitsfunctie.

Kansen die zich niet vanzelfzullen voordoen, maar er wel degelijk zijn.

Kramp geeft pijn, felle pijn. Je kan even niets meer. Als het in je been

schiet grijp je vertwijfeld naar het pijnpunt. lk weeï niet hoe het u

vergaat, maar als de kramp er bij mij inschiet, ben ik alle wijze lessen

vergeïen over hoe je dan moet handelen. Moet je nu wel ofjuist niet je

been strekken? De kramp is alles waarje nog ruimte voor hebï in je hoofd

en verder probeer je maar wat. Vroeg oí laat komt er dan een moment

van ontspanning en kun je je been weer normaal strekken en buigen.

De opluchting die dat geeft is wonderbaarlijk, maar het duurt to(h wel

even v00rdatje weer normaal gaat lopen. 0ndertussen kijkje voorzichtig

om je heen om te zien ofje je niet teveel hebt aangesteld in de ogen van

omstanders.

Laten we dat ook eens met kwaliteitszorg doen. Vergeet de domme reflex

van bezuinigen op de kwaliteitsfundie. Wat had je dan gedacht? tr is

bijna geen Íunctie binnen de bedrijfsomgeving die zo moeilijk de eigen

meerwaarde kan aantonen en de kwaliteitsfundionaÍis kent ook zelden

kampioenen in de directiekamer, dus natuurlijk gaat deze er als een van

de eerste aan. Het punt is dat de funrtie in de kern zo onmisbaar is dat

deze steeds weer opnieuw zal worden gecreëerd. Maar leren we dan van

oude fouten, doen zich nieuwe kansen voor?

Kwaliteitsftrndie onder druk

Binnen de kwaliteitszorg zijn ïwee hoofdstromingen. [nerzijds is er

de vooral 0p pro(essen gerichte stroming, met een voorliefde voor een

aanpak die wordt gekenmerkt door een kwantitatieve (6 sigma) en

normatieve (lS0) aanpak. Betere beheersing is het doel. Anderzijds is er

de stroming die naar het geheel van een organisatie probeert te kiiken en

die een voorliefde t00nt v00r resultaatgericht (BSC) of ontwikkelgericht

(lNK I EFQM) we*en. Excellentie in brede zin is hiervan het doel.

Beide stromingen staan fors onder druk. De American Quality Soriety,

ankerpunt voor de eerste stroming, is er zelfs toe overgegaan om via

radiospotjes aandacht voor kwaliteitszorg te vragen {'l am quality.

Where is my office?'). Rondom de tweede stroming worden in Nederland

bijeenkomsten georganiseerd onder de titel'Het INK als schijnbewegingi

Kortom; genoeg kramp om verdere krimp te mogen verwachten. Wat

kan, wat moet er gebeuren?

Kansen voor de klasdeke kwaliteitsfunttie

Kijkenwe naarde eerste stroming dan hdaarop eigenlijk de meeste kritiek

gericht, maar doen zich op de korte termijn daar ook de meeste kansen

voor. De kritiek van een te rationele, ciifermatige en bureaucratische

manier van werken zal voorlopig niet verstommen (misschien wel

omdaï de kern van waarheid te gr00t is), maar ondertussen wordt

de noodzaak van meer beheersing scherper gevoeid dan ooil. Er zijn

belangrijke managementstromingen die zeggen dat het niet nodig, of

zelfs contraproductief is, om naar beheersing te streven van onze snelle,

complexe wereld, maar die gaan er aan voorbij dat veel wel degelijk

een voorspelbaar karakter draagt. ln de managementliteraluur zie je

daarom, net als ín de maatschappij, nu een stroming opkomen die een

soort hersïel van oude waarden wenst. [en van de best verkopende

managementboeken in de Verenigde Staten vraagt zeifs om een

herwaardering van de klassieke hiërarchische organisatie. De pirarnide

komt terug! ln het verlengde daarvan kan binnenkorï ook een henïel

komen van meer klassieke manaEement- en kwaliteilsbenaderingen. Nu

is het wel zaak om alert te zijn op de betekenis van kla:siek. Je hebt bij

wijze van spreke klassiek-klassiekenje hebt modern-klasiek" De klassiek-

klassieke kwaliteitsfunrtionaris zal mogelijk nog heel lang overleven in

allerlei vergeten hoeken van organisaties, maar hier gaan we er vanuit

dat de positie van die goedwillend, procedures achïerna zittende, van

controle levende, kwaliteitsfundionaris op z'n best een marginale is

geworden. Dit artikel is geschreven vanuit de gedarhte dat er wel een

modern-klassieke variant denkbaar is. Er zijn een aantal ontwikkelingen

die daaraan bijdragen en die kunnen helpen bij een herwaardering van

de meer traditionele kwaliteitsfunctie. Hieronder volgen er een paar.

Kwaliteitskosten

Kostenbeheersing blijft de komende tijd op de agenda staan. Maar

waar zijn de boeken, artikelen en instrumenïen van de zijde van

de kwaliteitsdeskundigen? ls 6 Sigma het antwoord? Veel van de

kwetsbaarheden van de kwaliïei*functie schuilt in het generalistische

karakter ervan. Waar zijn de kwaliteitskundigen die proceskennis kunnen

combineren met financiële te(hnieken? We horen er le weinig van.

lnformatierevolutie

De informatierevolutie qaat gewoon door en in een aantal opzichten

dringen nu pas de gevolgen door. Gedigitalheerde formulierenstromen

bereiken nu pas hun volle potentie. Klantgerichtheid betekent de

beheersing van meerdere comrnunicaïiekanalen, met internet als de

onverbiddelijke stijger in gebruik. Natuurlijk heeft de kwaliteitsfunctie

daar ook alles mee te maken, rnaar er is ook een rneer direct eÍfect. ln

de meeste organisaties is de digitalisering van de kwaliteitsfunctie

beperkt gebleven tot het gec0mputeriseerd invoeren van gegevens die

voor hetzelfde geld ook op papier zouden kunnen staan. Er mag een

kwalitatieve en kwantitatieve sprong worden verwacht met serieule

gevolgen voor de kwaliteitsÍunilie

lT-ers worden meer kwaliteitsbewust. Het letterliik en figuurlijk digitale

denken van veel lT-ers verhinderde in de praktijk een samengaan van
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de lT- en kwaliteitsfunclie. Beide lopen het risico dat ze de mens binnen

een systeem proberen te passen in plaats van andersom, maar de

kwaliteitsfundionaris heeft over het algemeen toch meer oog getoond

voor de menselijke factor dan de lT-functionaris. llat nu staat te gebeuren

is mogelijk een rolwisseling tussen beide functies.

Rolwisreling

De IT-Íundionaris - in eerste instantie het nieuwe beest dat

'informatiearchited'heet - zal zich volop op het proces van de

procesbeschrijvingen gaan storten. Het onderscheid tussen lT-proressen

en werkprocessen zal vervagen. Ook processen die buiten het bereik van ,

de automatisering leken te liggen zullen er nu opeens bij horen. Wat er

ook bij zal gaan horen is het verder automatiseren van het maken van

kwaliteitshandboeken, waarmee de lT-Íunctionaris in het hart kruipt

van de competentie van de kwaliteitsmanager, Twee minirevoluties

zullen daar toe bijdragen. De eerste is nu al zichtbaar: lT draagt er aan

bij dat wijzigingen in het handboek van de ene medewerker razendsnel

doorwerkt naar die van de andere medewerken. [en Nederlands

softwarebedrijfheeft zojuist een grote order van Boeing gekregen omdat

ze juist dat spel goed beheersen, ook als het om het direct doorvoeren

van wijzigingen gaat in de handboeken van duizenden medewerkers

tegelijk. De tweede minirevolutie is ingewikkelder, maar minstens zo

veelbelovend. Na het neerleggen van een proresblauwdruk v00Í een

bepaalde taak, wordt het handboek vervolgens automatisch bijgehouden

op basis van het e-mailberichtenverkeer van de medewerkers. Dus niet

meer achter de medewerkers aanzitten met vervelende vragen over het

bijhouden van handboeken, dat gebeurt in belangrijke mate vanzelí.

Gevolgen

Nu is de informatierevolutie wel vaker aÍgekondigd, maar dit keer ziet het

er serieuzer uit. Praktisrh betekent het dat veel van het klassieke duw- en

sleurwerk zou kunnen verdwijnen of over gaat naar de beheerder voor

het lT-systeem. Wat blijft er dan nog over voor de kwaliteitsfundi0naÍis?

Heel veel. Allereerst zal het maken van de procesblauwdruk een kerntaak

moeten zijn van de kwaliteitsfunctionaris. Maar er is meer aan de hand.

Het is niet veÍstandig om alleen maar de zegeningen te tellen van de

informatierevolurie. Elke oplossing schept een nieuw probleem. De

informatiesÍomen die uit de geautomatiseerde handboeken voortkomen

is zo gigantisch dat daar een grote roep om ordening en stroomlijning uit

zal voortkomen. Dat wordt dus de nieuwe taak: de kwaliteitsfundionaris

wordt de dereguleringsmanager van de organisatie. Hij of zij reduceert

de informatiestromen tot hanteerbare pr0p0rties

Statistische waarheden

De 6-sigma-aanpak, met een v00r buiïenstaanders onwaarschijnlijke

gerichtheid 0p statistisde precisie, maakt meer los dan menigeen zal

hebben verwacht. De kans is wel gr00t dat het verschijnsel beperkt blijft

tot de bekende groep van voorlopers. Dit neemt niet weg dat 6*igma als

verschijnsel de moeite waard is. Het kan gezien worden als een redelijk

geslaagd huwelijk tussen statistische principes en een veranderingsi

nstrumentarium. ln de ogen van deze auteur is dat instrumentarium

wat te eenzijdig ('te Amerikaans'zullen sommige zeggen, maar dat

is even te makkelijk). Waar het 0m gaat is dat de eÍfecten voor de

kwaliteitsfunctionaris aanzienlijk kunnen zijn. Waarschijnlijk - en beter?

- niet overal onder een sigma-paraplu, maar hel wordt wel tijd dat de

inzidten uit de statistiek beter gaan doorwerken naar bedrijfsproressen.

Aangezien diezelfde bedrijfsprocessen ook beter verknoopt raken mei

andere bedrijfsvoeringaspecten, zou verwacht mogen worden dat voor

er wezenlijk beïere cijfers beschikbaar komen dan tot nu toe. Nog een

stap verder gaal de verwa(hting dat we wezenlijk beter op prestatie-

incidatoren gaan sluren dan tot nu toe het geval is geweest. Voor vele

managers en medewerken is het sturen op prestatie-indicat0ren veel

gewoner geworden dan dit voorheen was. lr is - gelukkig - ook meer

zicht op de valkuilen bij lret hanteren van prestatie-indicatoren en het

relatieve gewichï daarvan ( een varken wordt van het wegen niet vet').

Voor de kwaliteitsfunrtionaris betekent het een wezenlijke verbetering

van zijn of haar posiïie als bij de funrtie ook het beheer of eigendom van

die rijÍers komue liggen. Mits.. vult u maar in.

Parallelle nomatiek
ln meerdere opzichten vormen de kwaliteitsfunctionarissen de

regelgeven van het bedrijfsleven. Dan gaat het om interne regels, maar

daarom nog niet minder regels. Ze bepalen de inhoud van de regels over

het algemeen niet zelí maar zijn wel in hoge mate verantwoordelijk

voor de uitvoering ervan en zelfs op heï toezicht ervan. De anaiogie

met de rol van ambtenaren is slerk, rnaar klopt niet helernaal; het

doel dat ambtenaren ermee hebben is over het algemeen minder

verbeteringsgerirht dan van kwaliteitsfunctionarissen. Het verklaari wel

een deel van de reden waarom ze niet alt[d even populair zijn. ïorh moet

er niet te min over worden gedaan. Goede interne regelgeving is voor

elke volwasen organisatie van wezensbelang. ln verkeerd Nederlands:

it's your license to operate.

lnde afgelopenjaren is er eindel ijk een discussie ontstaan in overheidsland

over de samenhang van overheidsregelgeving en de eigen regelgeving

van het bedriifsleven, zoals bijvoorbeeld ontwikkeld in het kader van

allerlei (150) normenstelsels. Korï na de ontdekkinq (waarmee ik bedoel

dat ook andere departementen dan EZ er belangstelling voor kregen),

was de stemming zeer hoopvol. De normensteisels van het bedrijfsieven

werden als een serieus ahernatief bekeken voor overheidsregelgeving.

Nog steeds is het zo dat volgens de Aanwijzingen voor de Regelgeving de

overheid alleen tot regelgeving over mag gaan als er geen functionerend

kwaliteitssysteem is.

Toch is de stemming omgeslagen. 0nderzoek toonde aan dat

bijvoorbeeld 1S0-stelsels zelden een reëel alternatief vormen v00r

overheidsregelgeving. Het Kabinet maakt nu een helder onderscheid

tussen normstelsels die wel of niet vervangend kunnen werken, voor

het overiqe is er hoogstens sprake van een aanvullende werking. Dit

alles is relevant v00r de t0ek0mst van de kwaliteitsfuncti0naris, omdat

daarmee de discussie over de verwevenheid van bedrijf en samenleving

nog lang niet len einde is. Regelgeving blijft het werk in bedrijven

beïnvloeden en andersom. En anden dan in veel juridische discussies,

zijn de consequenties v00r kwaliteitsfunfii0narissen heel c0n(reet,

zoals iedere kwaliteitsfundi0naris weet die verantwoordelijk is voor een

KAM*ysteem als er toch een ongeluk is gebeurd rondom een lozing van

afualstoffen.

ln dit alles schuilt een kans. tigenlijk zou de kwaliteitsfunctionaris de

evenknie van de juridisch adviseur van de onderneming of instelling

moeten worden. De kwaliteitsÍunctionaris wordt dan (mede)

verantwoordelijk voor de vertaling van juridische uitgangspunten naar

de proresvoering. Andersom voedt hii oÍzii deiuriÍ op permanente basis

over uitvoeringsconsequenties. ln combinatie met een goed inzi{ht in

kwaliteitskosten kan een kwaliteitsfunctionaris dan zijn of haar kosten
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snel terugverdienen en bovendien een tegenwirht vormen tegen de

juridisering van de organisatie. Abstract? Ver weg? Kijk maar eens in uw

mailbox en pas deze gedachte maar toe.

Tweede hoofdstroming

Hierboven is beschreven hoe de klassieke kwaliteitsfuntie zich door

kan ontwikkelen. Er is gesproken over nog een hoofdstroming, meer

gericht op de onïwikkeling van de organisatie in haar geheel. Binnen die

stroming is het minder handig om over'functionarissen'le spreken, want

in de praktijk gaat het over een bont gezelschap van staÍmedewerkert

adviseurs en managers. De voorkeur van deze auteur gaat uit naar de

term'begeleiderl Welnu, ook deze begeleiders staan onder druk, net

zoals het INK-model waar zij vooral gebruik van maken. Door auteurs als

Leo Kerklaan wordt over het model gesproken als'looptherapie' oÍ zelfs

over een'zinsbegoochelingi Los van het feit dat veel organisaties baat

kunnen hebben bij een looptherapie, doet dat niet voldoende recht aan

de impact die deze begeleiders en hun modellen op de organisaïie kunnen

hebben. Wel is het tijd voor bezinning. De klassieke begeleider van een

positiebepaling staat net z0 onder druk als die van de klassiek-klassieke

kwaliteitsfuncïionaris. De tijd voor het braaf begeleiden van het leeswerk

in een handleiding is voorbij. Als de kramp verdwijnÍ zal er een nieuw

verhaal moeten staan. Minder instrumenteel en met meer gevoel voor de

onvoorspelbare elementen die zirh voordoen in de onïwikkeling van een

organisatie. Meer gedaan met het gevoel van een kunstenaar offilosoof

en minder met de gereedschapskoffer van de managementadviseur. Het

is tijd voor begeleiders die het raadsel kunnen vergroten . . .
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