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beschreven op basis van de nieuwe Handleiding positiebe-
paling. ln januari komt er een nieuwe Gids uit. Deze Gids zal
veel documenten veruangen die voorheen gespreid zijn ge-
publiceerd. lnhoudelijk is de lijn van de Gids dezelfde als die
van de Handleiding.

Versterking principes
De meeste mensen kennen het model van de negen vierkan-
ten. Toch zijn die 'negen aandachtsgebieden' lang niet het be-
langrijkste van het model. Veel meer dan een handige'lade-
kast'is het eigenlijk niet, als je het daarroe beperkt. Het zijn de
principes onder het model die de aandacht vragen. Het INK
heeft deze principes in de loop der jaren steeds verder naar vo-
ren gehaald en begint er nu nadrukkelijk mee als start voor de
Handleiding. De principes zelf zijn nier nieuw, ze krijgen wel
meer aandacht. Het begint met de vijf fundamentele kenmer-
ken van excellerende organisaties: leiderschap met lef (ook
voor de overheid), resultaatgerichtheid, continu verbeteren,
transparantie en samenwerking. Onderzoek laat zien dat het
eerste kenmerk - leiderschap met lef - duidelijk het meest rele-
vant wordt gevonden. In het verlengde van de fundamentals
wordt aandacht gevraagd voor een klassieker: de p-D-C-A-

ryclus, de regelkring voor continu verbeteren. De term'act'
wordt gekoppeld aan de termen'verbeteren en vernieuwen',
die een meer centrale plaats krijgen in het model.
Waarom is dit relevant? Veel organisaties hebben zolangza-
merhand hun positiebepaling of zelfevaluatie wei gedaan. Ze
denken dat ze daarmee het model wel hebben gehad. In feite
hebben ze daarmee echter niet meer gedaan dan de stand van
zaken in beeld brengen. Belangrijk, maar pas het begin. Je

hoeft geen positiebepaling te doen om met de principes te
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wijzisingen in het INK-

Recent is het INK-model kritisch onder de loep genomen
door het INK zelf. Dit hoort bij een vaste cyclus waarbij het
model om de twee, drÍe jaar tegen het licht wordt gehouden
om te bezien oÍ het model zelf verbeterd kan worden. Hoe-
wel veruit het meeste hetzelfde is gebleven, zijn de wijzi-
gingen die nu worden doorgevoerd van behoorlijke beteke-
nis. De grootste slag wordt gemaakt op het gebied van de
zgn.'resultaatgebieden'. Ook andere elementen verdienen
echter de aandacht. De onderstaande ontwikkeling wordt



werken, je kunt niet aan verbeteringen werken zonder de prin-
cipes toe te passen.

Nieuwe namen
Het INK lijkt in de nieuwe Handleiding terug te vallen op na-
men die ze eerder hebben afgeschaft. In de versie tot 1999

werd bijvoorbeeld gesproken over 'management van proces-
sen'. Daarna hoefde alleen nog maar worden gesproken over
'processen. Nu is men weer terug bij: 'management van pro-
cessen'. Enige wankelmoedigheid spreekt hier wel uit, maar er
zit een goede en logische gedachte achter. De redactie heeft be-
sloten het karakter van de organisatie- en de resultaatvelden

beter van elkaar te onderscheiden.

Met name voor de resultaatvelden was dit nodig en wel heel in
het bijzonder voor het veld'eindresultaten'. In het gebruik
merkte men dat vooral dit veld al snel verr.rrilde met de ver-
keerde maatstaven. Na de nodige discussie is besloten om
sterker te benadrukken dat de resultaten bedoeld zijn om het
perspectiefvan de stakeholders in beeld te brengen. Het zijn
dus niet de maatstaven van het management zelf die bepalend
zijn voor de resultaatvelden, maar de verschillende partijen die
een mening ofbeeld kunnen hebben van die resultaten. Voor
'klanten en leveranciers','medewerkers' en'maatschappij' ver-
andert er daarmee niets, behalve dan dat er niet meer gespro-
ken hoeft te worden over'waardering door', want die twee
woorden gelden nu voor alle resultaatgebieden en zijn daar-
mee overbodig geworden. De benaming'eindresultaten' is

daarmee komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt
'(waardering door) bestuur en financiers'. Aanvankelijk koos
het redactieteam alleen voor de term 'financiers'. Vooral onder
druk van de gebruikers uit de publieke sector is er voor geko-
zen om de term 'bestuurders' er aan toe te voegen. Hiermee is

tegelijk een einde gekomen aan het verwijt van veel gebruikers
van het model in de publieke sector dat de (politieke) be-
stuurders níet zichtbaar zouden zijn in het model.
De veranderingen in de resultaatgebieden werken door naar
de organisatiegebieden. Dat is vooral te zien aan het feit dat de
woorden 'management van ..' zi)n toegevoegd aan de velden
medewerkers, middelen en processen. Degenen die het model
al langer kennen zullen opmerken dat hiermee de oude bena-
mingen worden hersteld. Dat is inderdaad het geval en is ge-

beurd om duidelijk te maken dat in de organisatie de inzet van
het management wordt aangegeven en de resultaawelden de
effecten ervan in beeld brengen.

Transformatie georiënteerd
Over effecten gesproken. Er is ook wat gebeurd in de bena-
ming van de ontwikkelfase. Het is opvallend dat in elke nieuwe
handleiding de vijfde fase een andere naam krijgt. Van 'totale
kwaliteit' en'maatschappij gericht' naar'excelleren en trans-
formeren'. Tètèreta!: de nieuwe benaming: ,transformatie 

geo-
riënteerd'. Die benaming past inderdaad wat beter bij de ande-
re termen en heeft ook het voordeel dat het niet zo 'hoogste
der hoogste klinkt' als tot nu toe het geval is geweest. Tegelijk
is het geen goed teken dat er nu weer een naamswijziging no-
dig is gebleken.

Kleinere wijzigingen
Minder opvallende wijzigingen in de benamingen zijn aan de
orde binnen de verschillende velden. Bij aandachtsgebied 5,

het'managen van processen', zijn de verschiilende deelaspec-
ten anders benoemd, met wat meer gevoel voor de praktische
samenhang. Aspect 5a heet nu: 'identificeren en ontwerpen'.
Aspect 5b wordt: 'invoeren en beheersen'. Aspect 5c wordt
'doorlichten en verbeteren'.

Een andere wijziging van meer technische aard betreft de for-
mulering van de teksten in de eerste onnvikkelfase van de or-
ganisatiegebieden. In het verleden waren deze vaak negatief
geformuleerd. De fase werd eerder gekenmerkt door wat ont-
brak dan door wat er was. In de nieuwe handleiding treft de
lezer alleen nog positiefgeformuleerde teksten aan voor de
eerste ontwikkelfase. Daarmee is het ingewikkelde werken met
de dikgedrukte letters niet meer nodig. Er gaat wel een effect
van uit. De eerste werkingen met de handleiding suggereren
dat men minder snel naar de tlveede fase gaat; men wordt dus
kritischer naar zichzelf .

Verbeteren en vernieuwen
Er hebben nog enkele andere wijzigingen in de benamingen
plaatsgevonden. Niet onbelangrijk is dat de zgn. feedbacklus
(ook wel het 10e veld genoemd) niet langer 'leren en verbete-
ren' heet, maar'verbeteren en vernieuwen'. De woorden
brengen tegelijk tot uiting wat het INK heel belangrijk vindt na
een positiebepaling: actie. Er moet wat gebeuren met alle be-
vindingenl Binnen het programma van het INK zal 'verbeteren
en vernieuwen'veel aandacht krijgen. In de handleiding is de
aandacht al duidelijk aanwezig. Daarbij wordt ook een metho-
de aangereikt. Opvallend is dat hierbij wordt aangesloten bij
de kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak. In de opinie
van deze auteur begeeft het INK zich daarmee op glad ijs. Er
zijn vele, vele manieren om verbeteren en vernieuwen gestalte
te geven en de aanpak van De Caluwé en Vermaak is een inte-
ressante, maar niet meer dan dat. Het geeft wel aan dat het
INK serieus werk wi] maken van verbeteren en vernieuwen en
daarbij keuzes niet uit de weg gaat.

Anders omgaan met prestaties
De belangrijkste wijziging in het model schuilt in de wijze
waarop er met de zgn. 'resultaatvelden' om wordt gegaan. Tot
dusver werd er bij de resultaatvelden gebruik gemaakt van een
matrix waarin de organisatie de eigen maatstaven kon invulien
en vervolgens werd uitgedaagd om te bepalen of er gegevens

zijn, er een trend in de gegevens zit, doelstellingen worden ge-
haald, etc. Deze matrix blijft ook in de nieuwe handleiding be-
staan, maar er zijn twee belangrijke toevoegingen gedaan. De
eerste en meest zichtbare toevoeging is de hantering van een

voor alle resultaatgebieden gelijke matrix die aan de eerder ge-

noemde matrix vooraígaat, In de nieuwe matrix wordt het ni-
veau vastgesteld waarin men met resultaatsturing omgaat. Dit
betekent in de praktijk dat men een matrix te zien krijgt die
veel lijkt op de matrix zoals die voor de zgn. organisatiegebie-
den geldt. In plaats van over vijf 'ontwikkelfasen' spreekt men
over vijf 'niveaus'. Het eerste vakje in de matrix op het eerste
niveau zegt veel over wat erna volgt: "er is nauwelijks nage-
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dacht over wat men wil weten en met de uitkomst wil doen.''
Het vierde vakje op het vijfde niveau zegt veel over de richting
waarheen het kan gaan: "metingen zijn op alle niveaus geïnte-
greerd in de normale bedrijfsvoering". Het derde vakje zegt

nog iets anders, minstens zo interessant: "metingen en onder-
zoeken betreffen niet alleen wat men doet en met welk resul-
taat, maar ook wat nodig is om grenzen te verleggen". We
hebben het op dit niveau inderdaad over excellente bedrijfs-
voering.

De tweede belangrijke toevoeging heeft te maken met de voor-
beeldmaatstaven zoals die zijn geformuleerd. In het verleden
werd een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte
maatstaven. Dat verschil kan nog steeds relevant zijn, maar te-
recht heeft men de voorbeelden nog eens per aandachtsgebied
bekeken en is men tot een relevante drieslag gekomen. Men
maakt een onderscheid tussen maatstaven gericht op óulput',
maatstaven gericht op 'tewedenheid'en maatstaven gericht op
'gedrag'. Outputmaatstaven worden gebaseerd op bedrijfsin-
terne gegevens die per product ofdienst worden geformu-
leerd. Tevredenheid blijkt uit onderzoek waarin de mening
van de belanghebbenden wordt gegeven. Maatstaven gericht
op gedrag kunnen worden herleid uit bedrijfsinterne gegevens

die iets zeggen over wat u in de toekomst per doelgroep mag
verwachten. Belangrijk bij deze maatstaven is ook dat men de

nieuwe handleiding niet alleen accepteert, maar er juist van
uitgaat dat er sprake kan zijn van meerdere doelgroepen per
resultaatgebied. Dat maakt een einde aan de verwrongen dis-
cussie dat er maar één klantengroep zou kunnen zijn. De on-
dernemershandleiding en die van de publieke sector komen
hierin weer een stap verder naar elkaar toe.

Tegen doorslaan in meetzucht
Achter deze wijziging in de handleiding schuilt het besef dat
we ook kunnen doorslaan in het meten van zaken. Te vaak is
een positiebepaling blijven steken in een dom zoeken naar be-
schikbare maatstaven, in plaats van relevante maatstaven. Te
vaak ook is het meten van tevredenheid een niet geslaagd al-
ternatief geworden voor het verhogen van die tevredenheid.
Zoals de Britse humorist Terry Pratchett het zegt: "Whenever
people get measured, they don't measure up". De nieuwe
handleiding heeft in ieder geval het voordeel dat deelnemers
aan een positiebepaling worden gedwongen meer bij dit soort
overwegingen stil te staan.

In dat verband overigens nog wel twee praktische punten. De
toevoeging van de matrix en de voorbeeldmaatstaven kan er
toe leiden dat een positiebepaling langer gaat duren. Is het nu
nog wel eens de praktijk om de resultaten maar marginaal te
behandelen 'omdat men toch geen gegevens heeft', nu komt
men daar niet meer mee weg. Integendeel, de nieuwe matrix
zal heel veel discussie uitlokken. De eerste ervaringen laten
overigens wel zien dat organisaties zichzelf wat makkelijker in
een hogere fase plaatsen dan voorheen. Hiermee wordt enigs-
zins het negatieve effect gecompenseerd dat in de beschrijving
van de eerste fasen is geslopen (zie hierboven).

Sterkere cyclus
De inzet van het INK, gericht op toepassing van de principes

en 'verbeteren en vernieuwen', is hierboven beschreven. A,lles

is daarbij gericht op versterking van de cyclus. Het zal niet ver-
bazen dat hiermee de aansluiting op de planning en control
cyclus ook weer sterker is geworden en het model zich steeds

meer als een sturingsmodel aan het tonen is. Op dit moment is
er een handreiking van het INK beschikbaar voor de bestu-
ringsryclus. Te verwachten valt dat de nieuwe handreiking
nauw zal aansluiten bij de veranderingen in de resultaatgebie-
den en meer inspiratie zal bieden voor de vormgeving van de
verschillende planning- en verantwoordingsdocumenten. Een
aparte werkgroep is bezig om daarbij ook goed te kijken naar
de principes van VBTB (Rijk) en de uitgangspunten van het
Besluit Begroting en VerantwooÍding (gemeenten).

Afgestemde publicaties
De bovenstaande wijzigingen zijn afkomstig uit de nieuwe
Handleiding, Binnenkort komen in het verlengde van de
Handleiding meerdere nieuwe publicaties beschikbaar. In fe-
bruari komt de 'Gids voor evaluatie'. Dit is mede belangrijk
voor het uiwoeren van een zelfevaluatie en de audit erop.
Daarna komen o.a. nieuwe versies van de handreiking voor
besturing.

Tot slot
Het INK zegt dat er rondom de wijzigingen sprake is van 'evo-

lutie en geen revolutie'. Dat klopt, in de zin dat het echt niet
nodig is om al het oude materiaal weg te gooien nu het nieuwe
er is. Er is veelal sprake van voortschrijdend inzicht, een door-
zetten van een bestaande lijn. Toch, als je maar lang genoeg
evolueert dan wordt iets vanzelfeen revolutie en dat lijkt hier
wel een beetje aan de hand te zijn. Het onderstrepen van de

principes, het benadrukken van het stakeholdersperspectief en
vooral het 'boven de discussie gaan hangen'wat het model
doet als het om resultaatgerichtheid gaat - dat alles maakt dat
er ten minste van een evolutiesprong kan worden gesproken.
Darwin zou er bij gaan klappen. In een tijd dat modellen kri-
tisch worden bejegend en prestatiesturing minstens zoveel vij-
anden als aanhangers kent, laat men vanuit het INK zien dat er
nog genoeg leven in het model zit.

Peter Noordhoek

C e m ee nte I i i ke o rgan i sati e

Verkiezi ng bu rgem.eester voor verkie-
zing gemèenteíaad

Het lokaal bestuur zal na de invoering van de gekozen bur-
gemeester een groot beroep op de burgers doen. ln het
slechtste geval moet de kiezer in korte tijd drie keer stem-
men.

De verkiezingen voor de gekozen burgemeester moeten wat
het kabinet betreft plaatsvinden voor de raadsverkiezingen.

Het kabinet vreest dat er verkiezingsmoeheid ontstaat als de

kiezers na de raadsverkiezingen nog eens naar de stembus


