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Nog een trend. De aandacht vwr k w a l k i t s verbetering. Denkt u dat de íaatste jeren de
foepenokwaliteit van de g e m n d h e i d m r g i$
men?
Wij zijn in onze eigen dienst ook bez$ met:
Hoe moet je kwaliteit meten? Er wardlt veel gepraat over het meten van de kwaliteit van
schoonmaak en van voeding. Maar leaen wij
daar nu niet over praten. Moe meten wij de
kwaliteit van een telefonist of de kwaliteit van
een portier? Hoe meten wij de kwakiteit van
bewaking, van een transportdienst? Alles is
meetbaar, als je het maar meetbaar wil
maken. Het probleem is alleen, wil je het
meetbaar maken? Je kunt ook de produktie
van een arts meten, alleen wat zijn je meetpunten? Je kunt bijvoorbeeld een arts beoordelen op het feit of de poli-kliniek o p tijd begint en of de patiënt niet langer dan vijf of tien
minuten moet wachten. Dit zegt echter natuur!ijk,nog niets over de medische kwaliteit. Maar
nogmaals: je moet de kwaliteit wel willen meten- H e t is een gigantisch karwei en het is
gooialeen mentaliteitsombuiging.
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L h=e e f i een deel van u w schoonmaakactivitei>w
ten'&tbesteed aan twee schoonmaakbedrii-

i s bii elkaar toch

heel gewoon voor ons. Daarnaast kennen wij
ook nog een menu voor vegetariërs.
Geeft u dan bijvoorbeeld ook joodse voeding?
Ja, maar aan deze voeding moet veel extra
aandacht besteed worden. Daarom maken wij
het niet zelf klaar. Dat komt uit een andere instelling hier in Amsterdam, die over een
~eeft'u
ln WWorganimta ook te ma
h i d s t i f d w r k ~ r t i n gI"AJ@T
Ja, in het A.Z.U.A, wreirkan
nu
week. Elke maand wordt er 1 dag uitgeral,
terd. Een herbezetding van arbeidsplratgen
hebben wij er echter niet mee kunnen realise
ren. Wel hebben wij kunnen voorkomen dat
mensen ontslagen muesten worden. Dit hebben wij betaald uit de herhezettingspot. Na de
verhuizing in 1984 is een reorganisatie gekomen, waarbij een aantal mensen weg moesten. Door de ATV is dat dus niet nodig gebleken.
Een andere ontwikkeling i n de gezondheidszorg: budgettering. Heefi u daar iets mee te
maken?
Ja, wij bouwen ons budget op. Wij willen een
confrontatie aangaan tussen de hoeveelheid
geld die in onze dienst omgaat en het takenpakket en het takenniveau dat uitgevoerd
moet worden. Zo is dus een budget op te bouwen en dat is heel iets anders dan een begroting van het vorige jaar overnemen. Bij de ppbouw vaneen takenpakket benoem je de activiteiten die uit te besteden zijn, de
doorberekening naar de medeparticipanten
van het A.Z.U.A., welke rapportages -erin zitten, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij een bepaalde functie horen, etc. En
uit deze beschriivinq van de taak rolt een aantal formatieplaaisendat nodig is voor het uitoefenen van die taak. Pas nu kun je bij bezuinigingen praten waarop er bezuinigd moet worden. Uit een iaakbeschriivina kun ie b e ~ a a l d e
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trekking op academische ziekenhuizen en dat
is weer anders dan de algemene ziekenhuizen
of verpleeghuizen. Daar zit echt verschil in.
Het ontwikkelen van normen voor de voeding
is heel ingewikkeld, hebben wij geconstateerd. Maar toch moet uit dat onderzoek
ook een norm komen. Daarna moet je je afvragen of het zinnig is voor de andere onderdelen
van de civiele dienst ook nog normen te ontwikkelen. Wat is bijvoorbeeld een norm voor
een telefooncentrale7 Daar is wel een norm
voor en dan zouden w i
hebben hier in het A.Z.
Wij werken nu met o
Dus die norm is niet zo
te passen in het A.Z.
dienst zit redelijk
De schggnma

aan het werk komen n o g invloed hebben o p
die beslissing. Maar b i j d e sollicitatie waren
weinig vrouwen, dus de keuze hoefde niet
eens gemaakt te worden. En v a n een verdrinmannen was dus zeker geen Wrake.
ging
Die tendens hoor je b11 d e v e r ~ l e g i n gveel,
maar dat geldt binnen m i j n dienst zeker niet.

Correspondentieadres
C R Swierts, Organisatie en Adviesbureau Do
ta Nederland BV, Keizer Karelweg 489, 1181 RH
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L. Gufl-Schrijnemakers, r . vv111airis-8rreeis,iitS.'L%
Stevens, 1984 en 1985. Uitgeverij Educaboek B.V.,
Culemborg; drie delen: la, l b en 2; ISBN
90 11 003705,
90 11 006194 en 90 11 007883,
f 29.50 per deel.
Nadat deel l a en lb reeds vorig jaar beschikbaarwaren, is dit najaar ook deel 2 verschenen, waarmee de
uitgave compleet is. De docenten Huishoudkunde
aan de verschillende VZ-opleidingen zullen ongetwijfeld blij zijn met een boek dat speciaal is samengesteld voor deze nieuwe opleiding.
Het is ingedeeld in vijf vak-onderdelen, te weten:
voeding - wonen textiel - leiding en beheer - ergonomie
.
.- .. ..-.
Elk onderdeel is uitgewerkt in een serie lessen,
waarbij steeds de volgende indeling wordt aangehouden: introductie- informatie-theorie- praktijk.

roep zülle" de leerlingen ongetwijfeld in aanraking
komen met culturele minderheden, vegetariërs enz.
De onderdelen voeding, wonen en textiel zijn vrij
sterk gericht op de vaardigheden; meestal onderbouwd door de theorie. Voor deze beroepsopleiding
lijkt me dit een vrij logische aanpak. De beroepshouding wordt in het boek niet expliciet aan de orde gesteld, wel - zoals de auteurs ook zelf aangeven - impliciet, met name door de keuze van werkvormen. Er
worden vrij veel verschillende werkvormen gehanteerd en van de leerlingen wordt een redelijk zelfstandige aanpak verwacht.
Er is helaas weinig.ofgeen specifieke aandacht besteed aan differentiatie, noch wat betreft de heterogene instroom van leerlingen, noch wat betreft het
toekomstig beroepenveld, te weten: bejaardenzorg,
gezinszorg, kraamzorg en gehandicaptenzorg.

De leerstof is m.i. vrij willekeurig ingedeeld en wordt
voornamelijk lineair, voor een klein deel concentrisch, aangeboden. Het boek geeft vrij veel informatie op het gebied van voeding, wonen en textiel.
Leiding, beheer'en ergonomie komen summier aan
de'orde. Getracht is om theorie en praktijk zo goed
maaeJiik~g
,elkaar af te stemmen; wat ontbreekt is
hi5houdkundige_aanpak, wat betreft in@$$ dB verschillpqde.vakonderdelen. Over
&lihg afste,mme$~" de middelen arbeid,
t>
&
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nauwdiik gespro-

Wat betreft de uitvoering: het boek ziet er zeer aantrekkelijk uit. Het is rijk geïllustreerd en de foto's en
tekeningen vormen een duidelijke ondersteuning
van de leerstof. Alle delen zijn uitgevoerd met perforatie voor een multoband, wat de mogelijkheid biedt
- .
om zelf materiaal toe te voegen.
De verschillende hoofdstukken zijn.stbeds op dezelfde wijze ingedeeld, hetgeen de overzichtelijkheid bevordert. Mede door de goede grafische verzorging
zal het voor de leerlingen een prettig boek zijn om te
hanteren
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