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MANAGEMENT

ACTUETE ÏNFORMATIE

BIJ HET

HANDBOEK INTEGRALE KI,ÍALlTElTSZORG

van haar eigen dienstverlening in (al dan niet

l(waliteitshand-

meetbare) normen vast. Over deze garantie, of
beloÍte, is de organisatie bereid rekenschap af
te leggen. Bij het niet voldoen aan de belofte
wordt de afnemer, indien mogelijk, schadeloos
gesteld.
lnmiddels is in Nederland het krvaliteitshandvest
bij een aantal overheidsorganisaties ingevoerd; gemeente Haren, gemeente Tilburg, lnformatie Beheer
Croep, lnterliner en de PTT zijn enkele (al dan niet

vesten GGD'en
Op 20 maart jongsÍleden vond in Utrecht
de kwaliteitshandvesten-conferentie van de

Landelijke Vereniging voor GGD'en

(LVGGD) plaats. Tijdens deze conferentie

extern gepubliceerde) voorbeelden. Binnen de zorgsector zijn de drie pilot CCD'en de eerste organisaties die met een dergelijk instrument werken.

werden de ervaringen van de drie pilot
GGD'en (GGD Midden Brabanl GGD Delf-

land en GGD Regio lssel
Vecht) g,epresenteerd aan andere geinteresseerde GGD'en.
Ook kon kennis worden genomen van het, naar aanleiding
van de pilots geschreven, handboek.

De invoering van een

kwaliteitshandvest
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Kwaliteitshandvesten

zijn

dige instrument, maal<t discus-
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in

Nederland een relatief nieuw
fenomeen. In essentie is het
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Kwaliteitshandvesten zijn
geen neutrale instrumenten. Het
op het eerste oog zo eenvou-
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niets meer dan een garantie van

een organisatie aan haar afne-

sies los die verder reiken dan de
kwaliteit van dienstverlening. ln
de pilots bleek al spoedig dat
discussies over bijvoorbeeld te-

mer. ln een kwaliteitshandvest

lefonische bereikbaarheid uitvloeiden in discussies over de

legt een organisatie de kwaliteit

inzet van for- [
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Cetificatie en normalisatie
ln Kwaliteitskringen
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Kwaliteitsmanagement lnternationaal

tzGouden regels
Certiflcatie als hulpmidde bij privatisering

Kwaliteit en klant
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Experiment met servicegaranties

Literatuur en cuÍsussen
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Veranderen: een vak apart
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De praktijkdag kwaliteitshandvesten

matieplaatsen, de bestaande organisatiestructuren en de organisatiecultuur.
De invoering van een l<waliteitshandvest heeli
dus meer tot gevolg dan alleen belottes aan de aÍnemer, het raal<t de essentie van kwaliteitsmanagement. Het hee{t een integrale aliveging van de
samenhang in de organisatieactiviteiten tot gevolg.
De totstandkoming van een kwaliteitshandvest
verloopt globaal via de volgende fasen: oriëntatie,

De LVCCD heeft Northedge en B&A-Croep
opdracht gegeven een handboek te ontwikkelen voor de invoering van het kwaliteitshandvest. Dit handboek is grotendeels tot stand gel<omen op basis van de tijdens de pilots opgedane ervaringen. Voorts heeft de LVCCD het
initiatief Élenomen een praktijkdag (20 maart
j.l.) te organiseren waar lret handboel< en de re-

inventarisatie van de aanwezige l<lantgegevens, het

de pilots aan belangstellende
CC D'en werd gepresenteerd.
De praktijl(dag startte met een drietal inleidingen. Prof. dr. R. Janssen (bestuurslid LCCD) belichtte de kwaliteiisonhvil<l<elingen binner.r de zorgsector. Mevrouw Jacqueline Mather, manager bij
de Sunderland Eye Infirmary lichtte de Engelse variant van het l<waliteitshandvest, de zogenaamde
citizen's charter, toe. En Henk Muskee (directeur
sultaten van

iormuleren en normeren van eisen aan dienstverlening, het uitvoeren van een haalbaarheidstoets
en het als gevolg daarvan .lanpassen van de organisatie. Na besluitvorming door de directie kan het
deÍinitieve handvest worclen opg,esteld.
De pilots lrebben uitgewezen dat het tijdsaspect
een cruciale factor is voor het doen slagen van de
invoering van een kwaliteitshandvest. Het is hierbij van belang dat er een evenwicht gezocht wordt
tussen enerzijds voldoende de tijd nemen en anderzijds het behouden van een momentum voor
verandering.

CCD-Delfland) besteedde in zijn presentatie aandacht aan de valkuilen en dwaalsporen waar een
CCD bij de invoering van een kwaliteitshandvest
tegen aan loopt.
Cei'nspireerd door deze inleidingen konden de
bezoekers van de conferentie door middel van een

Waarom een kwaliteitshandvest invoeren?

sinrulatiespel zelf de invoering van een kwaliteitshandvest beleven. Tijdens het sirrulatiespel kwamen dezelfde knelpunten naar voren die de pilot
CCD'en eerder in werkelijkheid hadden eTvaren.
Zoals ook in de werkelijl<heid, speelde het tijdsas
pect in de simulatie een dominante rol. De dag
werd afgesloten met een forumdiscussie, rvaarin cle
resultaten van het simulatiespel en de ervaringen
van de pilots werden bediscussieerd.
De zorgsector heeft met het handboek en de
praktijkdag een eerste kennismaking met het

Aan de invoering van kwaliteitshandvesten bij
de CCD'en liggen een viertal motieven ten
grondslag.

1. Dienstverlening aan cliënt centraal stellen.
Door normen te stellen aan de kwaliteit van
haar dienstverlening kan de CCD de relatie
met haar afnemers r erbeteren.
2. Verbeteren van interne organisatie. Het ertern garanderen van bepaalde normen voor
dc dienstverlening vereisl veelal een aanpassing van de bestaande interne werkprocessen en handel ingspalronen.
J. Bewerkstellig,en van een andere vorm van
sturing door opdrachtgever. Het kwaliteitshandvest leidt op zijn minst tot het openbreken r ln de discussie over de vorm v.rn

kwaliteitshandvest achter de rug. De vooruitzichten zijn goed. De praktijkdag en het handboek hebben bij de deelnemende CCD'en geleid tot een nieuw zicht op kwaliteitsbeleid in
het alg,emeen en kwaliteitshandvesten in het

bijzonder. Het kwaliteitshandvest biedt

4.

de

CCD'en de mogelijkheid om in te hal<en bij

de sturingsrelatie.

hedendaagse trends binnen

Polítiek motief. l(waliteitshandvesten leiden
tot een verkleining van de aístand tussen
(semi-)overheid en burger in het algemeen
en kunnen leiden tot het verkleinen van de
afstand tussen politici en burgers in het bijzonder.

de

(publieke)

dienstverlening. Onze verwachting is dan ook
dat kwaliteitshandvesten in de zorgsector binnen enkele jaren genreengoed zullen zijn. p
Marc Muntinga (Northedge)
Melan ie Maas Ceesteranus (B&A-Croep)
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