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Nieuwe ISO-normen: meer naar
de klant toe

Na een heel lang voortraject, startend in 1990, is het
nu eindelijk zo ver dat deze normen worden gewijzigd.
De reclen dat dit zo lang duurt heeft rnet het interna-
tionale karakter van de normen te maken; alle landen
moeten akkoord gaan met de normen en vooral de

Amerikanen lagen l:rnge tijd dwars; zij u-aren beducht
dat de norrnen op een te hoog niveau zouden s,'orden

geformuleerd. Maar nu is het in ieder geval zo ver. In
januari wordt de leidende, Engelse, tekst gepubliceercl
en ergens in april verwacht men de Neclerlandse. Het
u.ordt in ieder geval heel logisch om al op basis van cle

nieuwe norlnen te gaan werken.

Acht principes
De nieuwc norlnen r'vorden vorrngegeven lirngs acht
principes:
. klantgcrichtc organisatie:
. win--ul-in relatie met leveranciers;
. leidersclrap;
o betrokkcnheid van nredewerkers;
. procesÍn2ttige benadering;
. systeelngericht rnanagemcnt;
. besluitvonning op basis virn feiten;
o continucr.crbetering.

De specialisten zullen hierin ook de dominante waar-
den van het zgn. INK-managementtnodel herkennen.
Dat klopt ook, want de benaderingen kruipen onmis-
kenbaar naar elkaar. Het grote nadeel van de oude
ISO-normen was dat ze de neiging hadden de organi-
satie vooral naar binnen, naar de eigen processen te
laten kijken. De nieuwe normen moeten de organisltie
dwingen veel beter rekening te houden met cle ver-
wachtingen van klanten en tot een veel meer cyclisch
ingerichte hedrijfsvoering. Daarmee kruipen de ver-
schillende kwaliteitsbenaderingen ontniskenbaar naar

elkaar toe.

Het heeft r.veinig zin in het korte bestek van cleze

nieuu.sbrief alle u,'ijzigingcn te noelnen. In cle vaklite-
ratulrr zijn en u'orden vccl overzichtsartikelen gepu-
bliceerd. Een goecle b«»r voor de nieuu.e normen is

het Nederlands Norrnalisatie Instituut in Delft, mede
verannvoorclclijk voor de wijzigingcn. Bob Alisic, lid

van'technical committee 176' àat cle norrnvelanderin-
gen heeft doorgevoercl, spreekt van drie categorieën
van verandering:
. in de oriëntatie van de nieuwe norm;
. in de structuurverdeling van de hoofdstukken;
. in de inhoud van de diverse eisen van de norm.

Oriëntatie
De volgorcle in het denhen is veranderd. De klant is

nu echt het startpunt van het denken. Pas daarna ko-
men cle processen dic nodig zijn om tc volcloen aan de

ver-u.achtingen van de klant. De tevredenheid van de

kl:rnt is daarbij maatstaf.
Dit betekent niet clat er minder aandacht is voor pro-
cessen, rnaar ze worden wel in een ander kader ge-
plaatst. Er is een verschuiving van het 'beschrijven' van
de processen naar het'rnanagen'van de processen. De
identificatie en beheersing vnn de processen komen
sterker in het licht te stàan van de nchterliggende
doelstelling: de realisering van de door de klant ver-
u,achte goederen en diensten.
\rerder gaan de nieuwe norlnen nadrukkelijk uit van
de 'deployrnent'\,an het beleid en cle doelen van de

orgirnisatie. Hiermee wordt bedoeld dat het niet alleen
bij mooie beleidsvoornemens rnoet blijr.,en, maar dat
men de werking van het beleid door de organisatie
heen terug rnoet zien. In dat verband sluit rnen nauw
aan bij de bekende 'Deming-cirkel': plan - do - check

- act. Deze cirkel vormt de basis van elke kwaliteits-
benadering, ook die van het lNK-rnodel en ku.:rliteits-
handr.esten.
Last but not least, zijn de rnenselijke factoren sterker
in cle nieuwe normen aanwezig. Zowel in cle aandacht
voor de betrokkenheid van het management als r,'ia de

eis van evaluaties van de effectiviteit van gevolgcle op-
leidir-rgen en trainingen. Flierrnee sluiten de nieuwe
norrnen ook goecl aan bij het zgn. 'Investors ln Peop-
le' programma (IIP), dat op dit moment sterk in op-
kornst is, gestimuleerd vanuit het Ministerie van Eco-
nomische Zaken, met de gemeente Nphen a/cl Rrjn als

bekend voorbeeld.

Structuur
Er is sprake van een overgang van een meer funcdo-
neel gerichte structuur in de oude norn naar een pro-
cesgerichte structuur, een structuur die de elementen
volgt van het voortbrengingsmodel en daarmee van cle

Deming-cirkel. Ook hierin zien we de aanpassing ran
meer moderne organisatietoepassingen. De ISO-
systematiek maakt hiermee de overgang vàn een sterk
op industrie en grote productie-organisaties gerichte
svstematiek naar een systematiek clie gericht is op alle
soorten orEJanisaties en op orgrnisatie r-an verschillen-
cle omvang. Voor de lieÍhebbers; iSO viel voorheen te

plaatsen in de overgang van de eerste naar de tu.eede
fase van de vijf fasen van het INK-rnanagementmodel,
nu lijkt het rneer om de overgang te gaan van de twee-
de naar de derde fase.
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Een behoorlijk aantal gemeenten gebruikt voor
haar procesbeheersing de norrnen van de
tlnternational Standards Organisation', oftewel
ISO. Burgerzaken (Stadskanaal en Apeldoort
zijn bekende voorbeelden), plantsoendiensten
(Tilburg) en andere gemeentelijke diensten
maken gebruik van de zgn. ISO 9000 serie. De
gemeente Stadskanaal is de enige gemeente die
in haar geheel is gecertificeerd op basis van de-
ze norÍnen.
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lnhoud
Het gaat orn een groot aantal inhoudelijke wijzigfu-
gen. Voor een deel gaat het hierbij om aanpassingen
(hurnan resources bijvoorbeeld). Voor een ander deel
gaat het orl nieuwe normen en elementen (informatie,
infrastructuur en work environment). Belangrijk zijn
de toevoegingen die te maken hebben rnet de feitelijke
realisering van de producten of diensten. Nlemaal
sluiten ze aan bij de vijf elementen van het voortbren-
gingsmodel, namelijk:

een ku.alitcitsmanagclnent svstccm;
man a gem en t verantu.oordelijkhci d ;

resourccs 1nànagclncnt (nicldclcn managerncrlt);
realisatie van prodr,rcter.r of diensten;
lneten, analvseren en verbeteren.

Nogrnaals, voor de inhoud verwijzen we graag naar cle

concrete normen en de vele teksten claarover. Belang-
rijk voor degenen die al rnet ISO werken is het bij-
voorbeelcl om te weten dat de oude 9002 en 9003
normen helerr-raal niet rneer bestaan en nu voortààn
u'orden gevangen oncler de hoofdnorrnen 9001 / 900+.

Belangrijk is verder de aansluiting bij de ISO normen
die betrekking hebben op milieuzorg en informatie-
systemen.

Verbetering?
De nieuwe ISO 9000 vorlnen echt een grote verbete-
ring ten opzichte van de oude. Het betekent een

cioorbr:rak naar een modern kwaiiteitssysteern, of,
minder fraai geformuleerd, het achterstallig oncler-
houd heeft eindelijk plaatsgevonden. Betekent dit nu
clat v'e allenraal aan cle ISO rnoeten? Niet echt. Er zijn
twee groepen voor wie dat wel logisch is. In de eerste
plaats is dat de groep diensten die al met ISO bekend
is. Voor hen is het de volgende stap. De tweede groep
omvat cle diensten die een concreet product of dienst
leveren en zou,el de klantgerichtheid en de procesbe-
heersing een stevige impuls u.illen geven. Tegelijk is
de grote vraag wat de nieuwe ISC)-systernatiek nu ei-
genlijk heeft ten opzichte van het INK-
managernentmodel. De lat komt onmiskenbaar hoger
te liggen met de nieuwe ISO-norrnen. Het kan niet
meer zo zljn clat het een kwestie is van even de proce-
dures opschrijven en dan je certificaat op de muur la-
ten hangen. Er wordt veel meer gevraagd. Als je dan
dus toch voor een meer systematische aanpak kiest
Iijkt het logisch om door te pakken en het plezier te
pakken van de brede INK-benadering. Kortom; wees

kritisch in cle keuze voor het systeem. De verbetering
van ISO hoeÍï niet noodzakelijk tot een toepassing er-
van te leiden - al wordt een organisatie er niet slechter
van.

Pcter Noorclhoek

'N ieuw'verantwoordingshandvest'

Op 5 november publiceerden een vijftal zelf-
standige bestuursorganen een 'handvest pu-
blieke verantwoording'. Een opmerkeliik en
sterk initiatiefvan een aantal organisaties als de
Informatie Beheer Groep, het Kadaster, Staats-
bosbeheer, de Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) en het Centraal orgaan Opvang Asiel-
zoekers (COA). Organisaties die weten wat het
is om kritisch bekeken te worden.

Met een dergelijk handvest beogen deze ZBO's de dis-
cussie over de kwaliteit van hun clrganisatie en dienst-
verlening in eigen hand te houden. In het handvest
wordt gesproken over de eigen prestaties en de lnanier
waarop daarover verantwoording wordt afgelegd. Er
wordt dus niet Janger gewacht tot regering of consu-
mentenbond verbetering van de dienstverlening af-
dwingen.

Werking handvest
IIet handvest u.erkt via een zgn. College van Visitato-
ren. Het college fbrmuleert, op aangeven van cle aan-
gesloten ZBO-s, een aantal normen voor zowel de
lrrate van'responsiviteit' (luistervennogen, vooral
richting de burgers) en onderzoekt vervolgens of de
ZBO's zich aan deze normen houden. Het College
bepaalt ook of andcr e ZBO' s zich bij het stelsel mogen
aansluiten. I-Iet College zal bestaan uit clrie personen.
Van twee zijn de namen al bekend: 'consultant at lar-
ge' Roel in 't Veld en de oud-voorzitter van de VAR,A.,
Vera Keur.
In cle praktijk zal het College waarschijnlijk vooral
letten op cle vraag ofde aangesloten diensten zich wel
aan hun beloften richting hun klanten houclen en of de

inforrnatie in de jaarverslagen wel accuraat en ter zake

is. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld over de
waag of de IB-Groep de nonnen uit haar eigen kwa-
Iiteitshandvest rvel nakomt of dat de COA haar con-
tractafspraken met een gemeente over de vestiging rral
een centrurn wel nakornt. In het tweede p;eval gaat het
over de kwaliteit van de communicatie met de minister
en met het publiek in het algemeen.

Commentaar
Eer-r enkel woord van comrrentaar. FIet handvest kan
een krachtige bijdrage zijr' aan het verder publiekge-
richt maken van zelfstandige bestuursorganen. Ns zo-
clanig kan het ook een goed voorbeeld vormen voor
veel gemeenten en hun uitvoerende diensten. Ifet
grote risico is echter dat er u'eer een toezichthouder
bijkomt en dat het aan de burgers zelf voorbijgaat.
Belangrijk is ook orn te beseffen dat het initiatief ge-
zien rnoet worden tegen de achtergrond van rniniste-
ries clie zich op basis van de ministeriële verantwoor-
delijkheid weer intensiever gàan ber.noeien met op af-
star-rd geplaatste cliensten. Met andere woorden; het is
een defensieve beweging orn centrale bemoeienis op
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