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een aangrijpingspunt van sturing geworden. Met behulp van kwaliteitssystemen, veelal

afkomstig uit het bedrijfsleven – zoals ISO, EFQM/INK, Lean, Six Sigma – wordt geprobeerd
om de prestaties van overheden, politiekorpsen, rechtbanken, zorginstellingen en scholen te

verbeteren. Bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht en geoptimaliseerd, dienstverlening

wordt gemeten en verbeterd. Dat vindt plaats naast of in combinatie met andere vormen
van prestatiesturing, bijvoorbeeld sturing aangaande strategische planvorming, financieel

management en human resources management. Ook daarvoor wordt met prestatie-

instrumenten gewerkt en ook die worden veelal overgenomen van bedrijven. Dat is in het
neoliberale tijdperk van managerialism heel gewoon; overheden, uitvoeringsorganisaties en
maatschappelijke instellingen zijn in zekere zin ‘normale bedrijven’ geworden (Noordegraaf
et al., 2011).

Kwaliteiten organiseren; leren dat kwaliteit geen last is
Inleiding

Alle publieke en maatschappelijke instellingen – overheden, politiekorpsen, rechtbanken,

ziekenhuizen, GGZ-instellingen, scholen, et cetera – doen aan kwaliteit, zoals dat heet. Ze
hebben kwaliteitsbeleid en kwaliteitssystemen, ze stellen kwaliteitsfunctionarissen aan

en meten kwaliteit van dienstverlening en ze houden rekening met kwaliteitstoezicht.
Maar het is de vraag of de kwaliteit daardoor verbetert. Want de inzet van kwaliteitsbeleid,
kwaliteitssystemen en dergelijke is nogal kunstmatig en geforceerd. Kwaliteit is een ‘aspect’
geworden, dat apart geobjectiveerd kan worden, en waarop met instrumenten bewust

gestuurd kan worden. Bovenal geldt daarbij: incidenten moeten worden voorkomen, risico’s

moeten worden beheerst, en lasten voor professionals moeten worden gereduceerd. Dát is
de invulling van kwaliteit van dienstverlening geworden.

Ofschoon daar begrijpelijke redenen aan ten grondslag liggen – waarover zo meer – is dit een
teleurstellende situatie. Juist in publieke domeinen en in maatschappelijke dienstverlening
is kwaliteit geen aspect van dienstverlening dat via beleid en functionarissen aan te pakken

is en zeker geen last als in incidenten, risico’s en lasten. Publieke dienstverlening kent

onvermijdelijk kwaliteit of beter een verzameling aan kwaliteiten (meervoud) die in een
samenspel tussen betrokkenen (managers, medewerkers, cliënten, stakeholders, eigenaren)
via alledaagse werkstromen gestalte krijgen. Kwaliteit is dan iets positiefs en ook al is dat niet

maakbaar, het is wel beïnvloedbaar. Hieronder worden enkele leidraden gepresenteerd voor
een reële beïnvloeding van kwaliteit van publieke dienstverlening. Bovendien wordt betoogd
dat die beïnvloeding permanente aandacht vereist, en dat dit om een lerende houding vraagt

of, beter, lerende verhoudingen. Kwaliteit zit niet in systemen, noch in diensten, maar in
alledaagse werk- en klantrelaties.
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Het gevolg is niet alleen dat een stapeling van prestatiesystemen plaatsheeft met alle

gevolgen van dien (gevoelens van beklemming, bureaucratisering, et cetera). Het gevolg is
ook dat kwaliteit een bestuurbaar aspect van publiek organiseren is geworden. Kwaliteit

is objectiveerbaar, naast andere objectiveerbare elementen van organisatorisch handelen
(financiële gezondheid, commitment, klanttevredenheid, et cetera). Kwaliteit is maakbaar;
via PDCA-cycli kan steeds meer kwaliteit gemaakt worden. En daar kunnen vervolgens

aparte circuits en functionarissen voor worden ingeschakeld. In veel publieke organisaties

wordt kwaliteit als het ware uitgeplaatst naar stafcircuits, waarin staffunctionarissen
kwaliteitssystemen draaiende houden.
Maatschappelijke oorzaken

Het bestuurbaar maken van het aspect kwaliteit, naast andere aspecten, is verklaarbaar. Het
past bij enkele omstandigheden die in het genoemde neoliberale tijdperk nogal dwingend
aanwezig zijn (Noordegraaf & De Wit, 2012):
•
•
•

Schaarste: middelen zijn schaars, dus organisaties moeten zuinig en secuur middelen
inzetten; prijs/kwaliteitverhoudingen zijn maatgevend;

Veeleisende burgers: cliënten eisen waar voor hun geld, waarbij de bejegening, service en
nazorg op orde moeten zijn;

Onzekerheden: burgers willen weten waar ze aan toe zijn, zodat ze geen risico lopen en
geen kansen laten liggen.

Dit soort omstandigheden is niet alleen economisch en sociaal-cultureel, zelfs

sociaalpsychologisch; ze zijn ook technologisch. Technologie produceert mogelijkheden,
maar ook onzekerheden, en die kunnen vervolgens met behulp van technologie – meten,
monitoren, ranken, transparant maken – worden gereduceerd, althans op het eerste gezicht.

Dat impliceert dat kwaliteit niet enkel een bestuurbaar aspect is, en ook niet alleen een

met instrumenten omgeven aspect. Het is tevens een stevig gewortelde wereld geworden

van techneuten, experts, adviseurs die met behulp van technologie op PDCA gebaseerde
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kwaliteitssystemen draaiende proberen te houden. Niet alleen omdat managers of

hun handen, teneinde de verspreiding van bacteriën te verminderen? Maar ook die

Kwaliteit wordt een last

De kwaliteit of kwaliteiten (meervoud) die organisatorisch handelen is, is daarmee voor

beleidsmakers dat willen, ook omdat het mogelijk is en omdat er maatschappelijke vraag
naar is.

Het gevolg van de verzakelijking van kwaliteit is dat kwaliteit van overheidsoptreden en
maatschappelijke dienstverlening niet automatisch verbetert. Sterker, je zou de stelling

aan kunnen dat meer sturen op kwaliteit de facto minder kwaliteit impliceert (Hardjono,
2011). Omdat je prestaties en diensten die lastig stuurbaar zijn, toch gaat objectiveren en

bijna kunstmatig gaat (ver)maken. Dat is ook steeds meer de ervaring van diegenen die
in en rond publieke dienstverlening actief zijn. Ziekenhuizen bijvoorbeeld moeten vaak

meerdere kwaliteitssystemen draaiende houden, waarbij de ‘kwaliteitsperformance’ aan de
hand van enkele honderden indicatoren wordt gemeten. Ze figureren in kwaliteitslijstjes,

waar ze geen grip op hebben, en vaak in meerdere lijstjes tegelijk, waarop ze uiteenlopende

plekken innemen. En ze merken dat professionals en medewerkers gaan klagen over

handelingen staan niet op zichzelf; ze zijn ingebed in werkstromen waarin (informele)
regels, routines en werkpraktijken specifieke acties en interacties genereren.

alles relationeel, vooral in heel praktische zin. Dat betekent ook dat diegenen die kwaliteiten

moeten versterken, er altijd zelf bij zijn. De werkstromen zijn kwaliteit, en de in die
werkstromen betrokken managers, medewerkers, professionals, cliënten – en artefacten,
zoals gebouwen, hulpmiddelen, materialen – zijn daar onvermijdelijk onderdeel van. Dat

betekent ook dat aangrijpingspunten voor kwaliteitsverbetering vooral dáár gelegen zijn. Als
betrokkenen niet zelf inzien dat via hun acties en interacties kwaliteit geproduceerd wordt,

dan kunnen kwaliteitssystemen nog zo dwingend zijn, en dan kunnen staffunctionarissen
nog zo hun best doen, maar dan heeft sturen op kwaliteit weinig effect.
Slimme systemen

de negatieve effecten van kwaliteitssystemen (De Bruijn, 2007, 2010). De uitvraag van

Kwaliteitssystemen kunnen ondertussen wel heel nuttig zijn, mits ze niet al te zwaar zijn

voor beeldvorming rond kwaliteit.

2.

informatie wordt een ritueel; het registreren van prestaties wordt een last; ze worden
afgerekend op kwaliteitsproblemen in plaats van succes; incidenten worden maatgevend

Dit betekent dat kwaliteit voor veel, zo niet de meeste publieke organisaties een last is
geworden. Het werken aan en met kwaliteit is een kwestie geworden van registratielasten,

opgetuigd en slim zijn (‘smart’ in plaats van ‘SMART’), om meerdere redenen:
1.
3.

ze kunnen zaken inzichtelijk maken, aan de orde stellen en bespreekbaar maken;
ze kunnen het gevoel van urgentie versterken en veranderdruk uitoefenen;

ze kunnen het vehikel zijn om kennis aangaande kwaliteit te verspreiden en het
leervermogen te vergroten.

verantwoordingscircussen, naming & shaming, afrekenen, en reputatieschade. Dit

Want aanspreekbaarheid en leervermogen, dat is wat nodig is om de genoemde voortgaande

alle kwaliteitssystemen en –indicatoren overboord moeten, zoals soms wel eens wordt

complicaties, of met indicaties dat patiënten ontevreden zijn? Kwaliteitszorg is met andere

terwijl kwaliteit datgene is waar publieke en maatschappelijke instellingen en hun
medewerkers betekenis aan ontlenen. Nu is het niet zo dat de conclusie vervolgens is dat

geconcludeerd. Want systemen en vooral kwaliteitsstandaarden hebben veel waarde, juist
in complexe professionele organisaties. Het betekent wel dat kwaliteitszorg een tandje
minder kan: minder verplichtingen, minder functionarissen, minder formats en rankings.

Het betekent vooral dat het perspectief op kwaliteit anders moet. Hoe kan datgene waar het
organisaties en medewerkers om gaat, en dat wat de cliënt verlangt op minder – letterlijk –
lastige wijze gestalte geven. Hieronder enkele leidraden.
Kwaliteit in perspectief

Kwaliteit via werkstromen
Voor alles geldt dat kwaliteit geen afzonderlijk aspect is van organisatorisch handelen. Het is

ook niet zo dat dit handelen – bijvoorbeeld zorgverlening – kwaliteit ‘heeft’. Organisatorisch
handelen is kwaliteit. Je kunt niet zeggen dat loketmedewerkers patiënten ontvangen, dat

acties en interacties van gedaante te laten veranderen. Spreken medische professionals
elkaar aan op het al dan niet handen wassen, bijvoorbeeld? Of, hoe gaan ze om met
woorden gebaat bij lerende houdingen of beter lerende verhoudingen. Dat begint niet bij

kwaliteitsfunctionarissen, en ook niet bij leidinggevenden – al moeten bestuurders en

managers kwaliteitsissues zich vooral toe-eigenen –, het begint bij medewerkers en andere
betrokkenen zelf en hun onderlinge werkrelaties. Leidinggevenden kunnen daarbij wel

belangrijk zijn, door voorbeeldgedrag ten toon te spreiden en door het ontstaan van lerende
praktijken te faciliteren, maar medewerkers en professionals zijn nog veel belangrijker. Dat

heeft gevolgen voor hun opleidingen en socialisatie, zeker als medewerkers hoger opgeleid

zijn en beter zijn ingebed in herkenbare beroepsdomeinen. Leervermogen kan en dient

dan onderdeel te worden van hun professionele repertoires. Aanspreekbaarheid, kritisch
vermogen, samenwerkingsbereidheid – het zijn ingrediënten van slimme kwaliteitszorg.
Conclusie

artsen diagnoses stellen, dat verpleegkundigen röntgenfoto’s maken, en dat dit alles meer

Het is verleidelijk om bij het bekritiseren van ontwikkelingen of het leggen van andere

die nooit als zodanig te isoleren is en toe te wijzen is aan specifieke handelingen. Natuurlijk

terwijl het juist zo moeilijk bestuurbaar is te maken. Als er al termen aan het voorgaande

of minder meetbare kwaliteit kent. Het samenspel tussen alle betrokken in gekoppelde
werkstromen genereert een kwaliteitservaring die weliswaar beoordeeld kan worden, maar

kunnen handelingen eruit gelicht worden. Bijvoorbeeld: wassen artsen en verpleegkundigen
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accenten vernieuwde termen te gebruiken en te spreken over bijvoorbeeld ‘Kwaliteit 2.0’.
Dat is onverstandig. Want het leidt er veelal toe dat daarop vervolgens weer gestuurd wordt,
gegeven moeten worden, dan is het passender om te spreken van ‘Kwaliteiten organiseren’.
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Vandaar de titel. Waarbij geldt dat:
•
•
•

organiseren buiten de organisatie begint, bij opleiding, socialisatie en verwachtingen;
dat acties en interacties in werkstromen kwaliteiten produceren;

dat omstandigheden en faciliteiten tellen, en dat systemen dat niet kunnen tellen, maar
dat ze wel zaken inzichtelijk en bespreekbaar kunnen maken.

Dit betekent dat enkel spreken in termen van ‘vertrouwen’ en het ‘vrij laten’ van professionals
geen antwoord is op de gevoelde lasten van kwaliteit. Los van het feit dat een professional
nooit echt vrij is (want gebonden aan standaarden en protocollen) kan een vrije professional
nooit in zijn eentje diensten en dus kwaliteiten produceren. Het produceren van kwaliteiten
zit in de routines, omgangsvormen en methodieken – de beperkingen dus – en kan ook
via die wegen verbeterd worden. Het werken aan werk – werkstromen, werkrelaties,
werkhoudingen – dát is kwaliteitsmanagement.
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