
Daarnaast is een unieke functie in het leven geroepen. die

van gemeentelijk ambassadeur. De ambassadeur is een

gemeentelijke duizendpoot die een wekelijks spreekuur

houdt in alle kernen. Zijn belangrijkste taak is het verle-

nen van gemeentelijke producten en diensten. Behalve

een paspoort en eer.r rijbewijs kan de ambassadeul alle

producten leveren. Voor onderen en mensen die slecht

ter been zijn behoren ook huisbezoeken tot de rnogelijk-

heden. Naast de Í'eitelijke dienstverlening komen mensen

met veel vragen en klachten bij de ambassadeur. De

clrempel van zijn spreekuur blijkt heel laag te zijn' Menig

keer heeft hij een bezoeker die eigenlijk alleen maar voor

een luisterend oor komt. Ook dat moet kunnen De

ambassadeur heeÍï in drie.iaar precies duizend bezoekers

op zijn spreekunr gehad. Zrin functie is stevig veran-

kercl in de organisatie. Hij valt direct onder de

gemeentesecretaris.

Llen andere rnanier om de burger te blijven betrekken

bij de lokale overheid is interactieve beieiclsvorming'

FIet eerste grote project in cle gerneente À4oerdijk is

de Structuur Visie +. Deze toekomstvisie op het ge-

bied van de ruimtelijke orclening is tot stand gekomen

in samenwerking rnet vertegenwoordigers uit alle ge-

leclingen van de bevolking en het bedrijfsleven' Dit
clocument rvorclt onder meer gebruikt als bouwsteen

voor het nieuwe provinciale streekplan. In de ge-

meente Moerdijk wordt de Structuurvisie nu, opnieuw

door midclel van interactieve beleidsvorming, uitge-

u,erkt in een strlrctuurvisie lokaal welzijn met clorps-

plannen. Het doel is het in stand houden en wàar mo-

g'elijk vergroten van de leefliaarheicl in vooral de klei-

nere kerncn.

Er vinden op clit moment veie rondleidingen plaats in

het nieuu,e getneentehuis. Er wordt vaak de opmer-

king gemaakt dat het dienswerlenjngsconcept Moer-

diik te realiseren is omdat het gaat o1n een nieuw ge-

bour'v en omdat de getneente bijna l'eertigduizend in-

\\'oners telt en dus voldoende medewerkers heeft' Het
één noch het ander is juist. Het dienstverleningscon-

cept en met nàIne het call centre is bij wijze vàn spre-

ken te reaiiseren vanuit een container op een indu-

strieterrein. Informatie- en Communicatietechnology
(ICT) is hierbij essentieel. Daarnaast biedt het orn-

scholen van medewerkers tot generalisten juist ook

kleinere gelrreenten meer mogelijkheden, continuïteit,

minder ku''etsbaarheicl en een flexibeler inzet van per-

soneel. De medewerkers lrebben brlvendien veel ple-

zier in een breder takenPakket.

De maatschappij vraagt op dit rnornent vele, vaak te-

genstrijclige, dingen van de lokale overheid' Van lokale

Ë"rt,r,,rd... *'o.à"r', rnanagerskwaliteiten verw'acht, de

24-uurs econornie vraagt on1 een snel en zakelijk con-

tact Inet cle gemeente. Aan de andere kant valt het

vooral in het verenigingsleven slecht wanneer er geen

lid van het college aanwezig is bij bijzondere gebeur-

tenissen zoals karnpioenschappen, jaarconcerten en

clergelijke. W'at rnen daarbij over het hoofd ziet, is dat

de voormalige vijf gerneenten samen maar liefsi: zes-

tien colleeeleden haclden. FIet is voor het college van

Moerdijk, een burgemeester, een secretaris en clrie

u'ethouclers, ,,nb"§onnen werk om al die taken op zich

te nemen. Ze stellen het contact rnet de bevolking

echter bijzoncler op prijs. Ze proberen daarom toch zo

veel mogelijk evenementen te bezoeken. Het effect op

hun agenda's is soms clesastreus' Zakellik en efficiënt,

snel en integraal, persoonlijk en sociaal' De gemeente

Moerdijk wil het allemaal. \Àre willen het onderste uit
de kan. En we verwachten niet eens dat u.e de deksel

op onze neus krijgen.

À{r.Drs.C. Baan, sinds de herindelinq qemecntesecretaris van de

gerneente Moelclijk

KWALITEITSZORG

Naar een vernieuwd INK'model

Het model van het lnstituut Nederlandse
Kwaliteit - volgens recent onderzoek van SG-

BO is dit model echt'in' bii gemeenten (zie
het voorgaande nummer van deze nieuws-

brief) - maakt op dit moment een wiizigings-
slag door. Deze slag ligt in het verlengde van

wijzigingen in het moedermodel van de Euro'
pean Foundation for Quality Management' Dit
EFQM-model bestond in I999 l0 jaar en daar'
om was besloten om dit model aan een nader
onderzoek te ontwerpen. Het model is inder-
tijci op in íeite zeer iníormeie wiize tot stanci

gekomen en men vond het tiid worden om de

negen velden van het model te'valideren'.
Dat is in de vorm van een uitgebreid onder-
zoek gebeurd. Gelukkig bleek er aan de hoofd-
lijnen van het model uiteindeliik niets te hoe'
ven worden gewijzigd, maar in de aanpak zijn

wel een aantal verbeteringen aangebracht'

Nieuwe publicaties
De u'ijzigingen in het rnodel vertalen zich nu (deels)

r.raar Nederland toe. IJet Instinrut Nederlanclse Kwa-

liteit heeft altijd een wat eigenzinnise positie ingeno-

rnen ten opzichte van de rnoederorganisatie in Brussel'

À{et narne heeft men zich steeds clrr'rk gemaakt over de

manier waarop organisaties met h«:t model beginlren'

De concrete el1 voor Europa unieke handleiding is

daan an het resultaat. Ook deze handleiding zal, sa'

men met alle andere documentatie van het INI{, aan

cle nieuwe situatie u'orden aangepast, maar clan u'el op

eigen Neclerlandse wijze. Op het rnoment van schrij-

ven is dit proces nog in volle gang. Het 'scorehoek'

voor cle ondersteuning van de audits is imniddels al

verschenen. In juni 2000 kan de publicatie van een

'Gicls' u,-orclen veru''acht waarin alle belangrijke ele-

menten van het lNK-model op een rij worclen gezet'

Iets later verschiinen de handleiclingen. Allereerst die

voor onclernerningen, daarna die voor de publieke

sector. FIet is de bedoeling dat er verder geen gespeci-

aliseerde hanclleiding voor afzonclerlijke sectoren meer

kornen, zoals nu nog het geval is voor het onclerwijs en

cle zorg. \Àrel kornt er mogelijk een Iingelstalige
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handleiding en zullen er een reeks documenten ver-
schijnen die rnoeten helpen bij cle toepassing van het

moclel. Dit laatste geldt waarschijnlijk zowel voor het
proces van de invoering ervan als voor de integratie
van het model in de bedrijfsvoeringcyclus (integratic
met planning en control).

Hoofdlijnen en deelaspecten
De hoofdlijnen van het model blijven in de kern on-
qeri ijzigd. I Iet rnodel bestaat en blijft bestaan uit ne-

gen arindachtsgebieden; vijf gericht op het in beeld
brenqen r.an de inzet van de organisatie, de zgn. orga-
nisatievelclen en vier gericht op de resultaten en de

waarclering voor die resultaten, de zgn. resultaatvel-
cien. In cle grafische weer6ïave van het model zal rneer

tot uiting komen dat het alle aanclachtsgebieden rnet ,

elkaar r-crbonden worden door een 'feedbackloop'.
C)nder tle negen aandachtsgebieden'i,erandert u'el cle-

qelijk het nodige. Degenen die het rnodel kennen we-
terr clat cle verschillende organisatievelden uiteenvallen
ir.r drie, r,rer of vijf deelaspecten. In het nieurve moclel

beperkt clit zich overal tot drie deelaspecten die - vairk

onder een gervijzigde benarning - nauwer dan voor-
heen rnet elkaar in verband worden gebracht.

or-sanisaticr clden

Dit is de lijst met nieuwe ornschrijvingen voor alle ne-
gc:r rr;r ntl;rr'htsilUbicderr :

t Leiderschap
la Richten
lb Inrichten
1c verrichten

I Strateg'ie en beleid
2a C)riënteren
2b Creëren
2c Irnplementeren

I N{edell'erkers
3ir Organiseren
3b Investeren
3 c Respecteren

4 Àticldelen

'[a C]eld
4b Kennis en technologie
ric Materiaal en diensten

Processen
5a C)nnverpcn
5b Beheersen
ic Vcrheterell ett vcrnicurten

Waarciering door klanten en leverancicrs
W'aarclerin g cloor rncderverkers

\\raarderins door clc rnaatsch:rppij
Einclresultaten

9a Financieel
9b C)perationeel

Opvallende wijzigingen
De benamingen zijn fors geu,ijzigcl, met name lrij cle

orp;anisatievelden, rnaar ook bij de resultaatvelden,
waar'toeleveranciers' zijn toegevoegd aan'rvaardering
door klanten'. In de benan-ringlen van de organisatie-
velden valt op dat de rneeste omschrijvingen korter en

krachtiger zijn geworden. Zo is het u'oord
'managernent'weggevallen. In plaats van over
'personeel' spreekt rnen l1u over 'medewerkers'. Let
ook op dat 'beleid en strateÉiie' nu is orngeclraaid; het
is 'strateEJie en beleid' geworden, \\,at iets zegt over de

juiste volgorcle.
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De resultaatgebieden zijn in aanpak ongeu'ijzigd ge-

bleven, maar voor het overige is er ook binnen de vel-
den sprake van stevige veranderingen. Opvallend is
met nàrne het gebied leiderschap. De nieuwe bena-
mingen zijn: richten, jnricl-rten en verrichten. De oude

benamingen, die te maken haclden met betrokkenheid,
rnet onclersteuning van verbeteringl en erkenning erl

waardering, zijn nu allemaal onder het làatste aspect
'verrichten'verzamelcl, wat betekent dat onder de kop
'richten' nu voor het eerst u''ordt veru,acht dat er ook
inhoucleliik uitspraken door de leiding over de koers
worden gedaan en clat deze oncler de kop ínrichten'
concreet illoeten wclrden vertaald in organisatieprin-
cipes. Dat is een forse wijziging, waarvan cle conse-

quenties - bijvoorbeelcl in de afstemming richting het
velcl 'strategie en beleid'- behoorlijk zullen zijn. A'rr-

clere dingen die niet zozeer uit de titels blijken, maar
wel uit de onclerliggende teksten, is cle aandacht voor
kennismanagefilent en het belang clat aan leverrnciers
$.ofdt gehecht.
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Een klein maar opvallend puntje is dat men niet meer
spreekt over'financiële middelen' maar domweg over
'geld'. Je kunt rnaar duidelijk zijn.

Nieuwe top in de fase-indeling
De verschillende ontwikkelfasen van het model, ook
een uniek Nederlands fenomeen, zijn voor wat betreÍt
de eerste drie fasen - actiyiteitgericht, procesgericht
en systeemgericht - ongewijzigd gebleven, maar de

vierde en vijfde fàse hebben een andere lading'
gekreglen.
De vierde fase, 'ketenglerichtheid' r,r,-ordt nu breder
geihterpreteerd, in de zin dat nu ook alle relaties in
het kacler van het onderhouclen van een netwerk er
onder vallen. Gerleente die zichzelf graag neerzetten
als nefwerkgemeente weten hiennee dus waar naar
gestreefd moet u,orden.
Fase vijfheeft een geheel nieuwe benarning gekregen:
het gàat om 'excelleren en trzrnsformeren', waarmee
het INI( meer concreet wil aangeven waar organisatics
zich naar toe kunnen ontwikkelen dan het kenneliik
sleetse begrip'totale ku,aliteit'.

Fundamentals
Het rnoclel is altijd meer dan alleen een beschrijvende
model geweest. Onder de teksten van het moclel lig-
gen wel degelijk een aantal veronderstellingen over
hoe een organisatie zich dient te ontu.ikkelen. In het
kader van de wijzigingen van het EFQM-rnodel is
daarom een discussie op gang g;ekomen over de vraag
wat nu de onderliggende waarden zijr-r van het rnodel,
Cc 'fundamentals'. ln het gelal rran het EFQIl-modcl
is men uitgekornen op acht onderliggende waarden. In
Nederland is die discussie met nog wat meer scherpte
gevoerd en is men uiteindelijk terechtgekornen bij de
volgende vijf waarden:

= Leiderschap met lef

= Resultaatgericirtheid

= Continue verbetering

= Transparantie

= Samenwerking
Termen als deze blijven per definitie globaal van ka-
rakter. Binnen het nieuwe rnodel worden ze per fase

verder inger,,uld. Het belangrijkste is dat deze termen
uitnodigen om nog eens goed na te denken over de

onderliggende waarden van uw eigerr organisarie.

Wat moet u doen?
De organisirties die serieus overwegen op te gaan voor
de Nederlandse Kwaliteitsprijs of -OnclerscheidinE;
moeten serieus rekening houden met c{e hierbr:,ven
aangegeven wijzigingen op het mornent clat ze hun
zelfevaluatierapport gaan schrijven. Dat is echter een

hele kleine groep. Veel groter is de groep clie er net
rnee zijn begonnen of nog met het lnodel moet begin-
nen. Aan lren het advies om zich niet te veel geleg'en

te laten liggen aan de wijzigingen en ge\\-oon met het
materiaal werken zoals het Instituut dat op dit rno-
ment ter beschikking stelt. Ga dus niet wachten. \Àrel
is het verstar.rdig voor degenen die zich al wat langer in
het rnoclel hebben verdiept zich goed rekenschap van
de rvijzigingen te geven. De wijzigingen in de terrnen

moeten gekend zijn en verder is het verstandig om wat
langer na te denken over de rnogelijkheclen clie het
aarlgepaste model biedt om nog meer de inhoud te
zoeken bij cle toepassing van het moclel.

Peter Noordhoek is kerurisp:rrtner vrn het Institlut Netlcrl:rndse

krvrliteit
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