
2 Managen is puzzelen

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen in intensieve samenwerking met de heer

Norman Speirs van het Management Wisdom Insitiute Europe.

Hoe leg je een puzzel? Sommige mensen vinden het heerlijk om de deksel

met de afbeelding voor zich te hebben staan en kijken er zo nu en dan eens

naar. Op deze manier houden ze overzicht en weten ze aan welk gedeelte ze

werken. Weer anderen houden van het detail. Ze zoeken herkenbare stukjes

en gaan ermee aan het werk. Van het een komt dan het ander. Weer anderen

beginnen met de hoeken, leggen eerst alle buitenste stukken aan elkaar. Ze

maken het kader, waar de rest van de stukken in passen.

En zo werkt het eigenlijk ook met management. Iedere manager hanteert

zijn eigen benadering. Het leuke is dat niets bij voorbaat verkeerd is, het

gaat alleen om de vraag of de benadering werkt in de context waar ze wordt

toegepast. Managementmodellen helpen bij het vinden van een passende be-

nadering in de context waarin de prestaties moeten worden geleverd. Ver-

schilt de context, dan kan het model ook verschillen.

Veel verschillen en een overeenkomst

Er zitten veel verschillen tussen de in dit boek beschreven modellen. Toch is

er ook iets dat verbindt. Op een abstracter (theoretisch niveau) zijn de model-

len aan elkaar verbonden. In dit hoofdstuk laten we de hoofdlijn van deze sa-

menhang zien. De oorsprong ligt bij dr. Edwards Deming. Kern van zijn

werk is dat hij organisaties beschouwde als systemen. En volgens Deming

hebt u grondige kennis nodig om deze systemen te begrijpen en te sturen.

Dr. Edwards Deming

Dr. Edwards Deming was een wetenschapper uit de VS. Na de Tweede Wereld-

oorlog was Deming betrokken bij de economische ontwikkeling van Japan.

Zijn expertise gecombineerd met zijn betrokkenheid bij de Japanse samen-

leving leidde ertoe dat hij een uitnodiging ontving van de Japanse Unie voor

Wetenschappers en Ingenieurs (JUSE). In zijn lezingen richtte hij zich tot de

Japanse chief executives: verbetering van kwaliteit zal leiden tot een verminde-

ring in uitgaven en tot een vermeerdering in productiviteit en marktaandeel.
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De Japanners vonden dit zo’n vernieuwende denkwijze dat ze er onder lei-

ding van Deming mee aan de slag zijn gegaan. Deming leerde ze de principes

van statistische procescontrole (SPC), een voorloper van Total Quality Manage-

ment (TQM). Deming wordt beschouwd als de invloedrijkste persoon van niet-

Japanse afkomst op het gebied van Japanse productie en industrie. Veel Japanse

bedrijven werken nog steeds volgens zijn gedachtegoed (Toyota, Sony e.a.).

In de jaren zeventig ontvangt Deming als eerste Amerikaan de Second Order

of the Sacred Treasures (een Japanse onderscheiding) van de toenmalige eer-

ste minister Nobusuke Kishi. Dit omdat het Japanse volk de heropbloei en

het succes van hun industrie te danken had aan zijn werk.

In de jaren negentig heeft Deming zijn levenwerk samengevat in een werk:

The system of profound knowledge. De kern hiervan wordt in dit hoofdstuk be-

handeld.

Uitgangspunten van het Deming-denken

Voordat we toekomen aan ‘the system of profound knowledge’ is het van be-

lang een aantal uitgangspunten van Deming goed te begrijpen.1

Deming heeft zijn werk geschreven over management en kwaliteit. De kern

is echter goed management. Centraal in zijn denken staat dat de kwaliteit op

de werkvloer (bijvoorbeeld in de productie) niet beter kan zijn dan de kwali-

teit die de bedrijfstop mogelijk maakt. De manager die zegt dat hij de kwali-

teitszorg heeft gedelegeerd aan een kwaliteitsmanager is nog niet klaar met

denken. Daar klopt volgens Deming iets niet. Die arme kwaliteitsmanager

heeft namelijk het product of de dienst niet ontworpen, het marketingbeleid

niet uitgestippeld, de prijzen niet bepaald, de leveranciers niet uitgezocht en

de strategie niet bepaald. En toch zeggen dat hij verantwoordelijk is voor

kwaliteit?

Wanneer is delegeren op zijn plaats? En wanneer niet? In West-Europees ma-

nagement hanteren we vaak de stelregel: in geval van twijfel altijd delegeren.

Zoals u zult begrijpen is dit suboptimaal en schadelijk voor de organisatie.

De onzichtbare gevangenis

Deming geeft aan dat westers management zichzelf in een ‘gevangenis’ heeft

opgesloten. De ‘gevangenis’ is een manier van denken die ruimte en moge-

lijkheden ontneemt.

De oorsprong van de ‘gevangenis’ ligt bij Frederick Taylor en zijn scientific

management. Taylor wees erop dat als een werknemer aan het voetballen is in

zijn vrije tijd, hij alles in het werk stelt om zijn team te helpen. Als diezelfde
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werknemer de volgende dag op zijn werk verschijnt, doet hij echter niet zijn

best om zo hard mogelijk te werken, maar probeert hij er over het algemeen

binnen veilige grenzen de kantjes van af te lopen. Deze theoretische aanname

vormde de basis voor prestatiesystemen zoals management by objectives en bo-

nussystemen. Taylor vertelde in wezen dat werknemers hun hersenen beter

thuis konden laten en precies dienden te doen wat hen werd opgedragen. Het

management had erop toe te zien dat het laatste ook echt gebeurde.

De geest van dit denken van wantrouwen en onvermogen waart nog steeds

rond in organisatieland. Het is disfunctioneel en beschadigend. Het ont-

neemt potentie en groeimogelijkheden. Eraan ontsnappen is echter lastig.

Daarom noemt Deming dit ‘de gevangenis’.
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Wie wil ontsnappen uit deze gevangenis kan het gestructureerde denken van

Deming gebruiken om problemen logisch aan te pakken. Dit gestructureerde

denken heet system of profound knowledge (het systeem van grondige kennis).

Uitgangspunten van Deming

Succesvol management en leidinggeven aan een organisatie gaan volgens De-

ming over de volgende uitgangspunten. Hierop is dan ook het system of pro-

found knowledge gebaseerd:

1. obsessie voor kwaliteit: voortdurend willen verbeteren is een way of life. Het

management moet een focusverschuiving in aandacht maken: van de nega-

tieve effecten van slechte kwaliteit naar de positieve effecten goede kwaliteit;

2. we zitten allemaal in een team: de organisatie zien als een systeem. Strate-

gie maken we voor het hele systeem (niet voor onderdelen) en verbeteren

richten we ook op het hele systeem;

3. wetenschappelijke benadering: als iets afwijkt in het systeem (variatie), zijn

er twee typen oorzaken: algemene oorzaken (toe te schrijven aan het sys-

teem) en speciale oorzaken (toe te schrijven aan delen van het systeem).

Op basis van gezond verstand, gevoel en ervaring moeten we niets wijzi-
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gen aan het systeem. We hebben wetenschappelijk bewijs nodig om syste-

men echt te verbeteren.

The system of profound knowledge (SOPK)

Op basis van het voorgaande is the system of profound knowledge ontwik-

keld. Deming zegt hierover dat het goed begrijpen van management net

zoiets is als het aanleren van een nieuwe taal. U leert de grammaticaregels

op school, de woordjes, de zinnen. Maar als u het zelf moet doen, bij de bak-

ker dat brood moet bestellen, gaat dat de eerste keren heel moeizaam. Alleen

door het te doen, op uw ervaring te reflecteren en het opnieuw te proberen

leert u het echt. Het SOPK helpt op een gestructureerde manier het mana-

gen te leren. Vandaar dat zoveel managementmodellen hier direct of indirect

van afgeleid zijn.

Het SOPK is een raamwerk waarbinnen de juiste taken met maximale inzet

worden verricht. In dit systeem worden processen vanuit systemisch perspec-

tief benaderd en worden statistische beginselen toegepast. Het raamwerk be-

staat uit de volgende elementen:

1. organisaties als sociale systemen;

2. variatietheorie;

3. kennistheorie;

4. inzicht in psychologie.

Figuur 2.1 Het SOPK-model

PsychologieVariatie

KennisSystemen

Hieronder werken we de vier elementen uit.
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Wat is een systeem eigenlijk? Er zijn vele definities. In dit boek gaan wij

ervan uit dat een systeem een netwerk is van verbindingen en elementen die

samenwerken voor een gezamenlijke visie, het belang van de organisatie. De

visie helpt om de koers te bepalen en die te behouden. De visie moet duide-

lijk zijn voor iedereen in het systeem. Men moet zich erin herkennen en

zich ermee verbonden voelen. De visie moet een zodanige werking hebben

dat iedereen zegt: ‘Daar gaan we voor, daar willen wij ons aan committeren.’

De losse componenten binnen het systeem zijn belangrijk (bijvoorbeeld afde-

lingen en individuele functies) maar op zichzelf niet toereikend om het doel

van het systeem te bereiken. In vrijwel elk systeem bestaat er een onderlinge

afhankelijkheid tussen de componenten. Hoe groter deze afhankelijkheid,

hoe groter de behoefte aan coördinatie, afstemming, communicatie en sa-

menwerking.

Organisaties bekijken we dus als interactieve systemen en zij moeten ook zo

worden aangestuurd. Een succesvolle aansturing betekent het streven van

elke manager naar de optimalisatie van het gehele systeem en niet naar opti-

malisatie van een onderdeel van het systeem. In twee zinnen eenvoudig om-

schreven, in de praktijk een minder simpele taak. Wat doet u wel als mana-

ger? Wat doet u juist niet? Het puzzelen begint!
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Grondige kennis van de interactie tussen onderdelen van het systeem leidt

direct tot vragen over hun functioneren. Daarvoor dienen managers te be-

schikken over een minimale kennis over het statistische begrip ‘variatie’.

Het klinkt allemaal lastiger dan het is. Variatie betekent afwijking van het ge-

middelde. Dat iets afwijkt is eigenlijk niet zo heel erg interessant, want eigen-

lijk wijkt alles en iedereen af. Maar de oorzaak van de afwijking is wel interes-

sant. Daar kunnen we iets van leren. Variatie moet u als manager dus niet al-

tijd meten, maar het is vooral van belang dat u begrijpt waar deze vandaan

komt. Op basis van onderzoek van Shewart (hij is ook de eigenlijke vader van

de PDCA-cirkel) komt Deming tot twee soorten variaties in systemen.

1. Variatie met een algemene oorzaak. Dit zijn kleinere afwijkingen die zich

in ieder proces voordoen. Ze tasten de stabiliteit van het proces niet aan.

Ze zijn een gevolg van hoe het systeem in zijn geheel ontworpen is. Hebt

u bijvoorbeeld een grote organisatie met veel afdelingen waarbij intensief

samengewerkt moet worden, dan weet u dat door coördinatieproblemen

de doorlooptijden kunnen fluctueren. Wilt u dit aanpakken, dan kunt u

optimaliseren binnen het systeem tot een maximum en dan moet u het

ontwerp van het systeem aanpakken.
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2. Variantie met een bijzondere oorzaak. Dit zijn over het algemeen grotere

afwijkingen (niet altijd!) ten opzichte van het gemiddelde. Ze kunnen het

systeem danig verstoren en vragen om gerichte aanpak. In het voorbeeld

van hiervoor kan het bijvoorbeeld zijn dat de doorlooptijden ineens oplo-

pen. De variatie neemt toe. Onderzoek kan dan uitwijzen dat er een

nieuwe manager benoemd is die eigenlijk nog niet precies weet hoe het

werkt. Dit is een bijzondere oorzaak waarbij een gerichte interventie naar

die manager het proces weer stabiel kan maken.

Interessant hierbij is dat er in het managementdenken wordt gewerkt met

een TBG (tolerantiebovengrens) en een TOG (tolerantieondergrens). Zolang

de afwijkingen binnen de TBG en TOG blijven zijn er geen indicaties voor

een bijzondere afwijking. Dan wordt het proces als stabiel verondersteld. Het

behoort tot de taak en het domein van de manager om het onderscheid te

kennen en begrijpen tussen bijzondere en algemene oorzaken. Zonder derge-

lijke grondige kennis knoeit hij maar wat raak. Hoewel hij zich waarschijn-

lijk uit de naad werkt, verergert de toestand alleen maar.
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Naast begrip van systemen en variatie dient een manager begrip te hebben

van kennistheorie. Ervaring zonder theorie leert ons niets. Het is de theorie

die ons helpt om feiten van meningen en gevoelens te onderscheiden.

De voornaamste taak van het management is het doen van redelijk betrouw-

bare voorspellingen van de toekomst. De voorspellingen zijn gebaseerd op

theorie en kennis. Het gaat om logisch doorredeneren en niet acteren op

basis van persoonlijke opvatting of gevoel. Een feit met betrekking tot een

empirische observatie bestaat niet. Dit laatste is namelijk niet gevoed door ar-
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gumenten maar door persoonlijke voorkeuren en dit leidt volgens Deming

tot geknoei en uiteindelijk het instabiel maken van het systeem. Gebruik dus

altijd theorie, aldus Deming.

En toch realiseert Deming zich dat een goede theorie ook maar een waarheid

is:

‘De zwaartekracht is een verdraaid knappe theorie. Dit lijkt iedere keer weer op te

gaan... Maar één strijdig voorbeeld en ook die theorie staat op losse schroeven.’

dr. E. Deming

Een theorie leidt tot vragen. Uw denklijn wordt navolgbaar en transparant.

Medewerkers kunnen hierover vragen stellen, consistentie checken. Uiteinde-

lijk leiden deze vragen tot leren. Immers, zonder de juiste vragen te stellen

kunnen we geen lering trekken uit ervaringen en voorbeelden.

Soms gaan we ondoordacht te werk; zonder het fundament van theorie kan

twintig jaar ervaring neerkomen op 1 jaar ervaring dat 20 keer is overgedaan.

Voor echt leren introduceert Deming de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check –

Act). Dit wordt ook wel (onterecht) de Deming-cirkel genoemd. Zoals eerder

aangegeven heeft Deming het overgenomen van Shewart (The Economic Con-

trol of Quality of Manufactured Product, Princeton, NJ, 1931).
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Kennis van zowel individuele als groepspsychologie is nodig om tegemoet te

komen aan de aangeboren verlangens van de mens om te leren, creëren, bij

te dragen en trots te zijn op zijn werk.

Volgens Deming is het essentieel om u te realiseren dat iedereen zijn eigen

leerstijl heeft. Het is aan de manager om deze te herkennen en hierop aan

te sluiten. Om zo het gehele systeem in ontwikkeling te brengen.
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Binnen prestatiebeloningssystemen van bedrijven ligt de nadruk op ieder

voor zichzelf. Dit ondermijnt de optimalisatie van het systeem (de organisa-

tie) in zijn (haar) totaliteit. Deming geeft dus aan zeer voorzichtig te zijn

met prestatiebeloning en bonussen. De kredietcrisis in 2008 en verder heeft

dit op een pijnlijke wijze bevestigd.

Deming geeft aan dat de intrinsieke motivatie, de motivatie die van binnen-

uit komt, de belangrijkste ontwikkelkracht in een organisatie is.
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Dit in tegenstelling tot de extrinsieke motivatie, de motivatie die wordt opge-

wekt door externe factoren. Overstimulatie met extrinsieke motivatie kan de

intrinsieke motivatie vernietigen. Dit is een zeer schadelijke ontwikkeling

voor organisaties.
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Veertien punten voor goed management

Het toepassen van het SOPK leidt volgens Deming tot veertien punten voor

goed management.
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Doelen zijn gericht op de lange termijn, gericht op continue verbetering van

producten en diensten. Ze zijn robuust, ze worden dus niet bijgesteld bij de

eerste de beste aanleiding. Niet iedere dag veranderen, niet met alle winden

mee waaien, niet paniekerig reageren als de verkoop terugloopt. Iedereen

moet de langetermijndoelstellingen kennen (management, medewerkers, leve-

ranciers en klanten). Verdeel de middelen zo dat het de langetermijnbehoeftes

vervult, in plaats van de kortetermijnwinstdoelstellingen. Centrale vraag is:

wat wilt u over vijf à tien jaar met uw bedrijf hebben bereikt? Om vervolgens

meteen de vraag te beantwoorden: hoe wilt u dat tot stand brengen?
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De kern van de nieuwe filosofie is dat we niet langer genoegen kunnen

nemen met de kwaliteitsniveaus die we vroeger tolereerden. Kwaliteitsverbe-

tering is een van de goedkoopste manieren om de productiviteit te verhogen.

Immers, een bekende economische kettingreactie is: P = O : I (productiviteit

= output : input). Verhoogt u de kwaliteit, dan neemt de output toe, de input

neemt af (tijd, geld, ruw product, mensen) en de productie verhoogt.
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Door kwaliteit op te bouwen in het product/de dienst zelf, is massa-inspectie

aan het eind onnodig. Eigenlijk zegt Deming dat controleren moet, maar dat

we er niet afhankelijk van moeten zijn. Het sleutelwoord is afhankelijkheid.

Als u afhankelijk bent van controle om kwaliteit te verkrijgen, laat u na het

proces zelf te verbeteren, aldus Deming.
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Stop het belonen van bedrijfsvoering enkel op het prijskaartje. Bij de beoor-

deling van contracten dient gekeken te worden naar de totale kosten en niet

alleen naar de contractprijs. U dient de gevolgen van een contract te kennen

en daar de totale prijs op te berekenen.
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Verbeter voortdurend de kwaliteit en productiviteit en verlaag daarmee de

kosten. Management heeft als taak een sfeer te creëren waarin:

� innovatie van producten en diensten kan plaatsvinden;

� innovatie van processen;

� verbetering van bestaande producten en diensten;

� verbetering van bestaande processen.
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De gedachte: maak beter gebruik van elke medewerker. Houd hierbij in ge-

dachten dat iedereen op zijn eigen manier leert. En de ene manier van leren

is niet beter dan de andere.
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De verantwoordelijkheid van managers moet verschuiven van puur cijfers naar

kwaliteit. Een leider volgens Deming is iemand die onder meer:

� begrijpt hoe het werk van de groep binnen de doelstellingen van de orga-

nisatie past;

� probeert voor elkaar te krijgen dat iedereen plezier heeft in zijn werk;

� met raad en daad terzijde staat, niet veroordeelt;

� gebruik maakt van cijfers om mensen te begrijpen;

� vertrouwen schept;

� luistert en leert.
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Stimuleer onder andere tweezijdige communicatie. Discussie met een superi-

eur en wisseling van argumenten moeten plaatsvinden, zolang er voldoende

respect in het spel is. ‘Als je niet in discussie mag treden met je chef is hij

het niet waard om voor te werken’, aldus Generaal Lesli Simon.

8� /
��� �� �(
�� �(�� �)�������� �� ��) �)

Werk in interfunctionele teams om problemen aan te pakken. Met samen-

werking bereiken we meer, het management is verantwoordelijk dat dat tot

stand wordt gebracht. Deming: ‘Ik heb een zaklantaarn – het ding werkt op

twee penlites. Waar ik ook ter wereld ben kan ik ze kopen. Dat is pas samen-

werking!’
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Bijvoorbeeld vanuit het management vragen om ‘nul fouten’ of posters met

geheugensteuntjes ophangen. Dit soort affiches en aansporingen roepen

frustratie en ergernis op. Het is niet verkeerd om de ideeën van het manage-

ment uit te dragen, maar slogans zijn een belediging.
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Vervang dit door ondersteunend en stimulerend leiderschap om continue

verbetering van kwaliteit en productiviteit te bereiken.
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De dodelijke ziekten van management

Naast de veertien punten voor goed management presenteert Deming ook de

deadly diseases of management. Het zijn er in essentie vijf. We behandelen

ze kort:

1. gebrek aan doelgerichtheid en consistentie daarin;

2. nadruk op kortetermijnwinst;

3. prestatiebeoordeling;

4. jobhopping door management;

5. bedrijfsvoering op basis van alleen meetbare cijfers.
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Het is de taak van het management om de toekomstige richting van de orga-

nisatie te bepalen. Wanneer er geen richting is, heerst er ziekte. Dit is geen

onschuldige ziekte, zoals een verkoudheid. Gebrek aan richting in een orga-

nisatie is dodelijk.
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Veel managers worden afgerekend op aandeelhouderswaarde of politieke in-

cidenten. Allemaal gericht op de korte termijn. Ze zijn er in opgeleid.

MBA’s doceren onderwerpen om studenten strategisch te laten omgaan met

boekhouden, ondernemerschap, overnamen met vreemd vermogen en derge-

lijke. Ze leren studenten (toekomstige managers) te overleven op de korte

termijn en winsten te maximaliseren op de korte termijn.
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Individuele prestaties belonen holt het systeem uit. Volgens Deming: ‘Het

beoordelen en belonen op deze manier doen langetermijnplannen teniet en

breken teamwerk af, kweken achterdocht, krenken mensen en maken verbit-

terd.’
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De gewoonte om veelvuldig van baan te veranderen kweekt carrièremakers

die alleen geı̈nteresseerd zijn in snelle resultaten. Het is desastreus voor

teams, historische kennis en daadwerkelijke verbindingen met de organisatie.
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U kunt niet vertrouwen op cijfers alleen. Boekhouders zijn geen managers.

Wie beschikt er over de cijfers over de passie van de klant? Wie heeft de cij-

fers over de productiviteitsverbetering door betere samenwerking? In ieder

geval niet de boekhouders, controllers en financiële mensen.

En toch zijn dit de gebieden waar de winst te behalen valt. Waar de toekomst

van de organisatie zit. De aanpak van Deming: Manager, kom uit uw stoel,
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maak eerst een rationeel plan, werk daar vreselijk hard aan en verzamel de

gegevens daaromheen (PDCA). Bestudeer daarbij het proces (hoe pakken we

het aan en wat levert het op?) en niet alleen de resultaten (wat heeft het op-

geleverd).
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De letter f komt zes maal voor. Had u het goed? De tekst eenmaal lezen is

100% controle, tweemaal 200% controle. Bij eerste lezing vinden de meeste

mensen slechts vier of vijf f’en.

Interessante literatuur

De onderstaande literatuur heb ik gebruikt voor dit hoofdstuk. Wilt u meer

weten kijk dan even rond op internet, er is van alles te vinden over de theo-

rieën van Deming en de toepassing daarvan.

– W. Latzko en D. Saunders, Vier dagen met Dr Deming, Addison Wesley,

1996.

Een praktisch en overzichtelijk boek dat het denken van Deming goed

weergeeft. Het is opgebouwd aan de hand van seminars die Deming zelf

gegeven heeft.

– W.E. Deming, Out of the crisis, Cambridge, Massachusettes Institute of

Technology, MA, 1986.

Een van de kernwerken van Deming. Veel is hierop gebaseerd. Wel een

waarschuwing: het is een boek voor de echte liefhebber, of in ieder geval

iemand die zeer gemotiveerd is. Het is stevige kost.

– Cecelia S. Kilian, The world of W. Edwards Deming, tweede editie, Knox-

ville, TN, SPC Press, 1992.

Goed toegankelijk boek met mooi overzicht.
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3 Het INK-managementmodel

‘Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout

aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk te verdelen,

maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry
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De basis van het INK-managementmodel is het loslaten van de pretentie van

volledige objectiviteit, zoals dat bij ISO centraal staat. Het model is ontwik-

keld in opdracht van een aantal chief executive officers van veertien Europese

multinationals. Allen zagen zij ‘kwaliteit’ als een probleem voor zowel hun

eigen onderneming als voor Europa als geheel. Ze oordeelden dat de wed-

strijd tussen de continenten eerder op kwaliteit dan op prijs werd gevoerd en

dat ze het van Amerika – en in het bijzonder van Japan – leken te verliezen.

Hen stond ook een benadering voor ogen die breder en flexibeler was dan de

traditionele ISO-benadering, een benadering die voor hun gevoel te bureau-

cratisch was geworden en te zeer het domein van ‘kwalineuten’, de kwali-

teitsmanagers en de statistici. Tegelijk hadden ze een ander probleem: ieder

van hen zou voor zijn collega’s tot het einde der dagen volhouden dat de be-

nadering – en dus de kwaliteit van zijn onderneming – beter is dan die van

de ander. Om met deze ‘spanning’ om te gaan heeft men al in het begin aan-

gegeven dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Die gedachte is uit-

eindelijk de basis geworden voor het Europese model (het model van de Eu-

ropean Foundation for Quality Management, EFQM), waarvan het INK-ma-

nagementmodel de Nederlandse vertaling is.

Het INK-managementmodel is een zelfevaluatiemodel geworden, het is de

zelfevaluatie die wordt geauditeerd niet het systeem zelf. Iedereen kan dus

voor een eigen benadering kiezen. De audit is erop gericht te onderzoeken

of de zelfevaluatie goed en consequent is gebeurd en bovenal om aan te

geven of er verbeteringen mogelijk zijn. Die audits moeten zoveel mogelijk

door (lijn)managers worden uitgevoerd die begrip hebben voor de problemen

van hun collega-managers en zo min mogelijk door specialisten die op zoek
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gaan naar fouten in het verhaal. Van een dergelijke benadering verwacht

men de beste stimulans voor het werken aan kwaliteit. Om die stimulans te

vergroten is aan het INK-managementmodel een prijs verbonden, net als aan

het EFQM-model. De Nederlandse prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het In-

stituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Behalve deze prijs kent het Instituut Ne-

derlandse Kwaliteit een onderscheiding. In de verwachting dat veel organisa-

ties nog niet toe zijn aan de prijs – maar wel al hard willen werken aan kwa-

liteit – is deze onderscheiding bedoeld om alle organisaties te belonen die

erin zijn geslaagd een sprong in de kwaliteit van de organisatie te maken.
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Het INK-managementmodel is een belangrijk bepalend model voor de ana-

lyse en bevordering van integrale kwaliteit binnen Europa (EFQM) en Neder-

land. Het model is de bril waardoor naar kwaliteit wordt gekeken. Het is een

foto die van de organisatie wordt gemaakt en waarbij het ontwikkelen van het

filmpje net zo belangrijk is als het maken van de foto zelf.

In 2007 is het INK begonnen aan een vernieuwing van haar model. Deze

vernieuwing wordt in dialoog met toepassers van het INK-managementmo-

del, met kennispartners en met vertegenwoordigers uit de wetenschap opge-

steld. ‘De belangrijkste drijfveer is terug te voeren op de visie dat mensen

niet een onderdeel van de organisatie vormen, maar de organisatie zijn. Met

als gevolg dat de mens, de cultuur en veranderkundige aspecten meer plaats

in het model moesten krijgen. Een tweede reden om te veranderen stoelt op

de dynamiek van de omgeving waarin de organisatie toegevoegde waarde

moet genereren,’ aldus het INK.

Daarnaast is meer aansluiting gezocht bij Europese ontwikkelingen als

van EOQ & EFQM. Eind 2008 en begin 2009 zijn deze wijzigingen doorge-

voerd.

PDCA-cyclus en IMWR-cirkel

Ook speelt de Deming-cirkel (Plan, Do, Act, Check) een grote rol om de ver-

anderkundige kant van het model vorm te geven. De PDCA-cyclus is ont-

leend aan Deming.

Aanvullend aan de PDCA-cirkel heeft het INK een toevoeging aangebracht:

de emotionele dynamiek in een organisatie (Inspireren, Mobiliseren, Waarde-

ren, Reflecteren). Deze toevoeging geeft de zachte kant van organisatieont-

wikkeling aan.
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Figuur 3.1 Het INK-managementmodel in de Deming-cirkel
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Met ‘inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren’ wordt bovendien

meer de aandacht gevestigd op het toenemend belang van de individuele me-

dewerker. Organisaties worden steeds dynamischer door de grote diversiteit

in, maar ook buiten de organisatie. Deze dynamiek uit zich in de IMWR-be-

grippen.

Veranderen is niet alleen een rationeel proces, het komt ook aan op de juiste

manier van aanspreken van mensen. Aandacht voor samenspel, drijfveren,

visie en de ruimte van mensen is een cruciale factor voor succes. Deze in-

valshoek is verder uitgewerkt in de IMWR-cyclus.
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Figuur 3.2 De IMWR-cirkel

De dimensies van IMWR
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�
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Met inspireren bedoelt het INK ‘elkaar enthousiast maken om bij te dragen

aan de bestaansreden, de unieke kracht en positie van de organisatie’. Het

prikkelen van de geest om te komen tot nieuwe ideeën, betrokkenheid en uit-

dagingen.
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Met mobiliseren bedoelt het INK ‘het in beweging zetten om de doelstellin-

gen en de plannen van de organisatie te realiseren’. Het gaat om het benut-

ten van de inspiratie. ‘Het accent ligt op samenwerking tussen medewerkers,
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partners en andere belanghebbenden en het aanhoren en ontsluiten van be-

nodigde kennis, inzichten, geld en middelen.’ Vragen die hierbij spelen zijn:

� Motiveren leiding en medewerkers elkaar om plannen daadwerkelijk uit te

voeren?

� Zijn plannen voorzien van een realistische inschatting van resources?

� Zijn belanghebbenden gevraagd om input te geven?

� Is het duidelijk welke rol partners in de keten of het netwerk spelen?
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Met waarderen bedoelt het INK ‘het met elkaar bepalen wat er echt toe doet

om de toegevoegde waarde van de organisatie voor belanghebbenden invul-

ling te geven.’ Het gaat hierbij om zowel harde als zachte aspecten, alsmede

de verschillende rollen, bijdragen en beloningen van alle personen. Vragen

die spelen zijn:

� Wat is echt kritisch voor ons succes?

� Hoe vatten we de kern van onze organisatie in een set indicatoren?

� Welke bijdrage levert iemand aan de samenwerking?

� Hoe gaat het management om met persoonlijke beloningen?

� Hoe kunnen we onbespreekbare aspecten bespreekbaar maken?
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Met reflecteren bedoelt het INK: ‘stilstaan bij hetgeen bereikt is en leren van

de manier waarop dit is gebeurd via een dialoog.’ Vragen die hierbij spelen

zijn:

� Waren er andere aanpakken mogelijk geweest?

� Vanuit welke waarden is er vertrokken?

� Door welke oorzaken zijn de resultaten niet behaald?

Een complexe eerste kennismaking

Het INK-managementmodel oogt bij een eerste kennismaking als tamelijk

complex. Er wordt gesproken over vijf organisatiegebieden, vier resultaatge-

bieden en een aandachtsgebied verbeteren en vernieuwen. Daarbij kent het

model vier dimensies.

Bij het gebruik van het INK-managementmodel blijkt de genoemde com-

plexiteit mee te vallen. Met zijn gebieden en dimensies is het model zeker

breed van opzet. Tot de kern teruggebracht is de vorm van het model een

lijst van meerkeuzevragen, waarmee een organisatie zichzelf in beeld kan

brengen.
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Figuur 3.3 Voorbeeld van een ingevulde matrix voor het aandachtsgebied ‘leiderschap’
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Belangrijk uitgangspunt bij het model blijft het ‘Rijnlandse denken’. Het af-

wegen van belangen van alle stakeholders bij de sturing aan de organisatie

staat centraal. Dit in tegenstelling tot het Angelsaksische model waarbij geld

een dominante rol vervult bij de te maken keuzen in de sturing van de orga-

nisatie.
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Figuur 3.4 Handleiding Positie en Ambitie bepalen

Een goede hantering van het model is het begin van een proces van zelfeva-

luatie en consensusvorming over wat kwaliteit in het werk betekent. Op

basis hiervan wordt de gehele organisatie in kwaliteitstermen doorgelicht,
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worden prioriteiten voor de toekomst gesteld en wordt de basis voor een ver-

betercyclus gelegd. Vanzelfsprekend is het model, als elk model, een compro-

mis tussen compactheid en hanteerbaarheid. Sommigen zouden elementen

weglaten, anderen zouden er juist elementen aan toevoegen. Het model

heeft deze omvang om zo een maximale vergelijkbaarheid van prestaties mo-

gelijk te maken en een haarfijn gevoel te geven voor de elementen die een

rol spelen bij het leveren van kwaliteit.
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In dit hoofdstuk wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijze van het

Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Het instituut introduceert het model

doorgaans in samenhang met het werkboek Handleiding Positie en Ambitie be-

palen. Het is deze handleiding die de basis vormt voor deze tekst.
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Het model is – zoals dat heet – een ontwikkelingsmodel. Een organisatie

meet zichzelf aan de hand van de vier dimensies. De organisatie zelf wordt

bezien op vijf gebieden – de zogeheten organisatiegebieden – en nog eens

vier gebieden gaan over wat deze organisatie zoal bereikt: de zogeheten resul-

taatgebieden. Het tiende gebied gaat over hoe de metingen van de resultaten

leiden, via verbeterideeën, tot aanpassingen in de organisatie. In totaal gaat

het dus om tien gebieden.
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Het INK-managementmodel gaat ervan uit dat iedere organisatie ernaar

streeft op haar werkterrein tot de beste te behoren. Ook gaat het model ervan

uit dat iedere organisatie in conditie wil en moet blijven. Dat gaat niet van-

zelf, maar het model helpt. Op basis van twintig jaar ervaring onderscheidt

het INK vijf succesbepalende factoren, die als fundament dienst doen voor

het werken met het model. Excellente organisaties worden gekenmerkt door:

� inspirerend leiderschap;

� resultaatgerichtheid;

� continu verbeteren en vernieuwen;

� bouwen op vertrouwen;

� samenwerking.
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In de werkwijze van het model staat het begrip ‘audit’ centraal. Het begrip

‘auditeren’ gaat ervan uit dat er geluisterd wordt. In de praktijk van organisa-

ties betekent dit dat de organisatie door een auditteam wordt bezocht en op

basis van de verkregen informatie wordt beoordeeld. Bij het auditeren wordt

vooral naar twee zaken gekeken. In de eerste plaats wordt gekeken in hoe-

verre bij de organisatie de regelkring (plan, do, check, act) – de verbetercy-
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clus – echt op gang is gebracht en hoe de organisatie de begrippen ‘inspire-

ren, mobiliseren, waarderen en reflecteren’ hierin heeft verwerkt. In de twee-

de plaats wordt er gelet op de mate waarin de procesbeschrijvingen en de

normen die daarin zijn vastgelegd, een goede vertaling zijn van het beleid en

de strategie. Vanzelfsprekend moet dit zich later terugvertalen in de waarde-

ring en de eindresultaten.

In het kader van het INK-managementmodel zijn twee vormen van audit ge-

combineerd: financial audit en operational audit. Het is de bedoeling dat de

audit wordt uitgevoerd door het management en de medewerkers zelf (in-

terne audit) en door personen van buiten de organisatie (externe audit). In-

en externe audit vullen elkaar aan en vormen een check op elkaar. Zowel in

de analyse als in de werkwijze kan daarom worden gesproken van een veel-

omvattend model.
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Werken met het model betekent het doorlopen van een aantal stappen. Het

proces verloopt in grote lijnen als volgt.
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Het MT verkent de conditie en de prestatie van de organisatie. Hierbij komen

vragen aan de orde als:

� Waartoe zijn wij op aarde?

� Wat maakt ons succesvol?

� Wat zijn onze grootste uitdagingen?

� Kan het INK-managementmodel ons hierbij helpen?

Dit is in feite een introductie van het model. Vaak gebeurt de introductie in

de vorm van een introductiebijeenkomst, waarbij wordt ingegaan op de speci-

fieke situatie van de organisatie.
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Deze stap heeft een tweeledige doelstelling. Ten eerste het zicht krijgen op

de voor de organisatie relevante externe ontwikkelingen. Ten tweede het per

INK-veld een analyse uitvoeren van doelgroepen en daarbij behorende succes-

bepalende factoren.
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Het doen van een positiebepaling (quick scan) aan de hand van de hiervoor

genoemde ‘handleiding’. Het werken met de handleiding betekent daarmee

een voorgestructureerd werken volgens het model.
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