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Wat is het Model Nederlandse
Kwaliteit?
Het Model Nederlandse Kwaliteit is, zoals
eerder aangegeven, een evaluatie-instrument.
Het bestrijkt negen aandachtsgebieden: vijf
gebieden die betrekking hebben op de organisatie,en vier gebieden die betrekking hebben
op de resultaten van uw organisatie. In afbeelding r ishet Model schematisch weergegeven.
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In dit artikel laten weu kennis maken met een
evaluatie-instrument dat n kan helpen bij het
werken aan Total Quality Management: het
Model Nederlandse Kwaliteit.
'Weer iets nieuws?'Nee, zo nieuw is het met.
Maar devraag oj het nieuw is, isniet zo interessant. Interessanter isdevraag wat hetu
oplevert.
Wezullen u laten zien wat het u kan opleveren.
Dat doen weaan de hand van de ervaringen
van ecu waterbedrijf: NV Duiuwatcrbcdrijf
Zuid-Holland.

Waarom het model Nederlandse
Kwaliteit?
Drs.A.C.Hoekstra, kwaliteitsmanager bij
NVDuinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH):
"Deafgelopen jaren hebben wij,evenals andere nutsbedrijven, ontdekt dat de zekerheden
van een monopolistische marktpositie beginnen te wankelen. Zo laat een kwaliteits- en
prijsbewuste klant steeds meer van zich horen
en doet een zich terugtrekkende overheid
nadrukkelijker een appèl op onze eigen verantwoordelijkheid op beleidsterreinen als milieu
en arbo. Ook de nieuwe Europese wet- en
regelgeving, met vérstrekkende gevolgen voor
de liberalisering van producten, diensten en
activiteiten, iseen sterk sturende factor
geworden.
Willen wc zelfnog invloed uitoefenen op
deze veranderende omgeving, dan zullen we
ons meer moeten opstellen als ondernemer:
pro-actief in plaats van reactief Maar dit
vraagt om een omslag in onze bedrijfscultuur.
Zo'n omslag kost tijd en inspanning van het
gehele personeel.Vooral de managers hebben
hierin een grote verantwoordelijkheid, omdat
zij een voorbeeldfunctie vervullen. En dat,
terwijl in alle drukte het gewone werk moet
doorgaan. In zo'n situatie is het van het allergrootste belang dat we behouden waaraan wc
ons bestaansrecht te danken hebben: de goede
kwaliteit van ons hoofdproduct water als
eindresultaat van het voortbrengingsproecs.
Dit kan eenvoudig bereikt worden door een
geborgde, georganiseerde manier van werken
te introduceren met ISO9001als referentienorm. Dan weten wezeker dat afspraken die
wegemaakt hebben, niet onder de druk van
veranderingen vroegtijdig worden losgelaten.
En als het proces eenmaal geborgd is,zijn veranderingen door organisatiewijzigingen veel

makkelijker te implementeren. Ook zijn de
consequenties van de veranderingen beter te
overzien, zodat we niet voor ongewenste verrassingen komen testaan. Op deze wijze blijft
op ieder moment duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.De klant kan onder alle
omstandigheden eengerechtvaardigd vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid van ons
product."
DuinwaterbcdrijfZuid-Holland isgecertificeerd volgens ISO9001.Toch heeft DZH de
keuze gemaakt om tegaan werken aan Total
Quality Management: continu verbeteren van
de gehele organisatie, met het Model
Nederlandse Kwaliteit als hulpmiddel.
Vanwaar die keuze?
Drs.A.C.Hoekstra: "Het werken aan een
kwaliteitssysteem volgens ISO9001heeft ons
meer duidelijkheid opgeleverd en minder
klachten. Het behalen van een certificaat was
motiverend voor de medewerkers. Maar de
cultuuromslag waar ikzojuist over sprak
vraagt om meer dan procesbeheersing. Om die
omslag te bewerkstelligen werden andere
initiatieven genomen. Wewilden weten ofdie
initiatieven effect hadden, dus zochten we
naar modellen en methoden om die effectiviteit meetbaar te maken. En zo'n model is het
Model Nederlandse Kwaliteit. Het Model
Nederlandse Kwaliteit geeft invulling aan een
aantal gebieden waarop ISOgeen acht slaat.
En het maaktje resultaten op aldie gebieden
meetbaar. Dit betekent overigens niet dat de
weg naar ISOvoor niets is geweest!
Integendeel: deeisen uit de ISO9000-serie
hebben een prominente plaats in het Model
Nederlandse Kwaliteit."
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Kiwa Management Consultants heeft de
ervaring dat dit een evenwichtig model is waar
alle mogelijke organisatorische elementen en
alle denkbare stakeholders in terug te vinden
zijn. Maar hoe werkt het nu?
Zelfevaluatie isde kern van dezaak.Aan elk
aandachtsgebied iseen set van vragen gekoppeld over uw bedrijf De kracht van het Model
Nederlandse Kwaliteit isdat iedere ondernemer zelf aldan niet ondersteund door een
adviseur, een eerlijke en betrouwbare zelfevaluatie kan uitvoeren. Uw score op de aandachtsgebieden is meetbaar. Het gaat daarbij
niet om absolute scores,maar om verbeterkansen die u zelfontdekt. Hier zit dus weer
een verschil met ISO:bij het Model
Nederlandse Kwaliteit bepaalt u zelfde maatstafdie Li wilt halen. Het Model helpt u bij het
maken van keuzes.
Een belangrijk voordeel van de methodiek
van het Model Nederlandse Kwaliteit is dat
men al evaluerend, spelenderwijs wordt 'meegesleept' in het verbeteringsproces.
Het werken aan dezelfevaluatie heeft veel
weg van een spel. Weliswaar een serieus spel,
want de focus isde werkelijkheid, maar de
manier waarop de teamleden samenwerken is
speels.Het is de bedoeling dat er consensus
ontstaat, dus ieder probeert anderen te overtuigen van zijn standpunt en probeert hen
warm te krijgen voor verbeterprojecten. De rol
van de consultant isdievan 'spelleider': hij
geeft de regels aan, hij licht het model toe. Op
deze manier hebben de teamleden alle ruimte
om zich op het evaluatiespel te storten.

Schema van het Mode! Nederlandse Kwaliteit.
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Het gebruik vanhetmodel betekent voor
het bedrijfsbrede 'Kwaliteitsplan DZH',dat
binnen éénplan alle deelplannen verenigd
worden. Inditplan worden alleen projecten
opgenomen die voldoen aandeeisen encriteria vanhetmodel. Hetvoordeel hiervan isdat
er nueenduidelijke samenhang, synergieen
balans istussen deverbeterprojectcn ende
gewenste bedrijfsresultaten. Een bijkomend
voordeel isdatdeze wijze vanbeoordelen het
aantal projecten beperkt houdt; projecten
zonder duidelijke meetbare resultaten vallen
nu buiten de boot.
Daardoor wordt niet onnodig veel geëist
van hetmanagement ende medewerkers,
maar worden zijoptimaal ingezet.

Drs.A.C.Hoekstra: "Deeerste kennismaking voor dedirectie enhet managementteam vanDZH bestond uitdepositiebepaling
van hetbedrijf Dezeoefening, eensoort quick
scan, besloeg totaal drie dagdelen en leverde
als resultaat eenconsensus over het kwaliteitsniveau vanDZH op.
Deaanvankelijke scepsis bij teamleden
toen we'weer met iets nieuws' begonnen sloeg
om in enthousiasme toen bleek datweinzo
weinig tijd en metzoweinig inspanning,
inzicht kregen inhetreilen en zeilen vanhet
bedrijf Bovendien werd ineen oogopslag
duidelijk, welke deelaspecten bijzonder positiefofnegatief scoorden en dusookwelke
gebieden heteerst inaanmerking kwamen
voor verbetering.
De tweede stap werd nueenvanzelfsprekende activiteit, namelijk het onderbouwen vande quick scan meteenzelfevaluatierapport. Ieder teamlid (erwarener
negen), beschreefdaarvoor nu één vande
negen aandachtsgebieden vanhet Model.
Het rapport bevatte eenevaluatie vande stand
van zaken binnen deze aandachtsgebieden en
onderbouwende informatie vanuit de DZHorganisatie. Omzekerheid tekrijgen ofdeze
zelfevaluatie voldoende kritisch was, hebben
wehet rapport voor eenexterneaudit opgestuurd naar hetInstituut Nederlandse
Kwaliteit.
Hun rapportage gafaan datdezelfevaluatie goed, zij hetietstekritisch, wasuitgevoerd. Derapportage vanhet Instituut
Nederlandse Kwaliteit bevatte naast vele
punten vanwaardering ook waardevolle
suggesties voor verbetering.
Het zelfevaluatietappott vormt debasis
voor hetnemen vanstructurele maatregelen
ter verbetering.
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Wehebben hetvoornemen om,alshet
Model Nederlandse Kwaliteit in de gehele
organisatie voldoende is geïmplementeerd,
opnieuw eenzelfevaluatie opte stellen.
Een opnieuw uitgevoerde externe auditzal
dan moeten aantonen ofweinstaat zijn
geweest hetgewenste kwaliteitsniveau ook
daadwerkelijk te bereiken."
Bijdeimplementatie vande verbeteringen
kan Kiwa Management Consultants u ondersteunen methaar kennis en ervaring ophet
gebied vanveranderingsprocessen.

Overeenkomsten en verschillen met
de ISO9000-serie
Er bestaat eenaantal inhoudelijke overeenkomsten tussen hetModel Nederlandse
Kwaliteit endeISO9000-seric. De overeenkomsten zijn metname tevinden bijde
aspecten: management vanprocessen, beleid
en strategie.
Vier duidelijke enbelangrijke verschillen

tussen de ISO9000-serieen het Model
Nederlandse Kwaliteit zijn:
De benaderingswijze: de ISO-normenjooi
t/m 9003behelzen eisen.Alsuaandeze
eisen voldaan heeft, kanuw bedrijfdoor
externe beoordeling gecertificeerd worden.
Het Model Nederlandse Kwaliteit is een
zelfevaluatie-instrument, met daaraan
gekoppeld eenstappenplan. Ukent zichzelfeen score toe(inpunten),diemakkelijk gevisualiseerd kanworden. Uw bedrijf
krijgt geen certificaat. Welbestaat de
mogelijkheid ommeetedingen naar de
Nederlandse Kwalitcitsondcrschcidingof
Nederlandse Kwaliteitsprijs.
Bijcertificatie volgens ISO9001t/m9003is
handhaven vandebestaande kwaliteiteen
harde eis,verbetering niet. HetModel
Nederlandse Kwaliteit kwantificeert de
scorevaneenbedrijf waardoor nahet
doorvoeren vanverbeteringen bij herevaluatie eenhogere score tezien is;dit
nodigt u uit totvoortdurend verbeteren.
ISOissterk gelicht op procesbeschrijving
en procesbeheersing. Het Model
Nederlandse Kwaliteit isgericht opdoelmatigheid indecombinatie van organisatie
en resultaten.
Het Model Nederlandse Kwaliteit beslaat
inhoudelijk meer aandachtsgebiedendande
ISO-eisen.Deduidelijkste uitbreidingen
van hetModel Nederlandse Kwaliteit ten
opzichte vanISOzijn deaandachtsgebieden: waardering door klanten, waardering door personeel, waardering door
maatschappij en ondernemingsresultaat.

Conclusie
Alsvervolg opISO-certificatie biedt het
Model eenbruikbare 'kapstok' metveleaan-

Ontstaan van hetModel Nederlandse Kwaliteit
Het Model Nederlandse Kwaliteit, ontwikkeld door hetInstituut Nederlandse Kwaliteit,is
afgeleid vanhet EFQM-model, hetzelfevaluaticmodel vandeEuropean Foundation for
Quality Management. Naar opzet, filosofie enambities ishetNederlandse model vrijweleen
kopiegeworden vanhetEFQM-model. Erzijn drie inhetoogspringende verschillen:
Op Europees niveau iseenEuropean QualityAward in hetleven geroepen. Bedrijven die
aan Total Quality Management doen kunnen meedingen naar deze prijs, diegerelateerd is
aan descore vanhetbedrijfin het EFQM-model.
In Nederland kunnen bedrijven zich inschrijven voor twee sootten 'beloning':de
Nedetlandse Kwaliteitsprijs, dievergelijkbaar ismetdeEuropean QualityAward,ende
Nederlandse Kwalitcitsondcrschciding, waarvoor deeisen iets lager zijn. Overigens kunt u
het Model ookgebruiken zonder aandeze wedstrijden meetedoen.
Ook zijn erinNederland meer opbedrijfstakken gerichte criteria ontwikkeld: criteria speciaal voor profitondernemingen, voor non-profirondernemingen, voor onderwijsinstellingen envoor degezondheidszorg.
Een derde verschil betreft deindeling in fasen vanontwikkeling. HetModel Nederlandse
Kwaliteit legt eenrelatie tussen denegen aandachtsgebieden endevijf fasen vanontwikkeling:productgeoriënteerd, procesgeoriënteerd, systeemgeoriënteerd, ketengeoriënteerd
en totale zorg voor kwaliteit. InhetEFQM-model ontbreekt deze fasering.
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knopingspimtcnomdewegnaareenexcellenteonderneminginteslaan.Hetmodelis
bovendieneen'doe'-methodiek diezichuitstekend leentomdemetISO bereiktebasis
resultaatgericht enspelenderwijs uitte
bouwen.Deervaringen bijDZHzijn positief
Drs.A.C. Hoekstra:"Demanagersvan
drinkwaterbedrijven zijn vanoudsherechte
doeners,gespecialiseerd inhet vindenvan
technischeoplossingenomvandegrondstof,
hoeverontreinigd dezeookis,hoogbetrouwbaardrinkwater temaken.
Doordekomst van integraal management
moeterechterooksteedsmeeraandacht zijn
voorhet management vanpersoneel, financiën
enmiddelen.Hetmodel helpt nudemoderne
manager vanuirzijn integrale verantwoordelijkheid degewenste ondernemingsresultaten
tebereiken.Het model'leert'demanagerwat
vanheminstrumenteelenquaattitudeverlangd wordtvooreensuccesvolverloopvan
hetmanagement vandetotalekwaliteit
(TQM). Zokrijgt bijvoorbeeld het abstracte
begrip 'voorbeeldgedrag'eenconcreteinvulling.Mijn conclusieisdanookdatdedrinkwaterbedrijven nietsnelgenoegkunnen
beginnen met hetadopterenvanhetmodel."
Voormeerinformatie:KiwaManagement
Consultants,telefoonf030]6069700. f
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Veelbelangstellingvoor
VEWIN-workshop
'NederlandseKwaliteit'
Binnendebedrijfstak vandewaterleidingbedrijven bestaatgrotcbelangstellingvoorhet
modelNederlandseKwaliteit.Dit bleekuitde
opkomstbijdeVEWIN-workshop'Ondernemen methetmodelNederlandse Kwaliteit',
georganiseerd doorKiwaManagement
Consultantsopzy november19517.
Deworkshopwas metnamegerichtop directies,
managementteamlcdenenzorgjuuctioiiarissen
van waterleidingbedrijven.

Toelichting op het model
Het modelwerd toegelicht doof deheet
WimvandeMeentvanKiwaManagement
Consultants.HetmodelNederlandse Kwaliteit
isopgebouwd uit negen aandachtsgebieden.
Eenaantalvandezeaandachtsgebieden
werd naderdoor hemuitgewerkt. Hoemeet
je bijvoorbeeld detevredenheid vanjeklanten,
welkemaatstavenzijndaarvoortebedenken?
Hoewordtdekwaliteit vanleiderschap
bekeken?Hierbij zijn communicatieen
betrokkenheid desleutelbegrippen.
Vetderginghij inopdebarrièresende
versnellersdiehetgebruikvanhet model
belemmeren c.q.bevorderen.Eenbarrièreis
bijvoorbeeld dat korte-termijndoelstellingen
eenhogereprioriteit krijgen dandoelstellingenvoordelangetermijn. Eenandere
barrièreligrbijdehoudingenhetgedragvan
management en/ofpersoneel.Dezehoudingis
vaakmoeilijk teveranderen.Versnellers zijn
eenvisionaireleiding,resultaatgerichtheid en
eenconcurrerende markt.
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De praktijk bij Ericsson
Telecommunicatie
Dateenconsequentgebruikvanhet
modelookeenkrachtig management-toolis,
wetdduidelijk gemaaktdoordeheer
Avontuur,senior managervanEricsson
Telecommunicatie.In 15194kreegditbedrijfde
Nederlandsekwaliteitsonderscheidingenwist,
ondanksdesterkveranderendeinterneen
externemarktomgeving,deNederlandse
kwaliteitsprijs rebehalenin 19517. (Hetverschil
tussen deonderscheidingendeprijs isdat
voordeprijs eenhogerescoregeldtdanvoor
deonderscheiding.)
DeheerAvontuurbenadrukte mzijn
speechdelijnverantwoordelijkheid alsher
gaatomtotalekwaliteit.BijEricssonzijnde

negenaandachtsgebieden diehet model kent,
verdeeldovernegen lijnmanagers.
Dezemanagerszijn verantwoordelijk voorde
verbeteringen vanhet betreffende aandachtsgebied.ZoisdemanagerPersoneelen
Organisatie bijvootbeeld verantwoordelijk
voorhetverbeteren vandepersoneelstevredenheid. Elkeafdeling voert regelmatig
'kwaliteitsmetingen' uit mdevormvaneen
positiebepalingvolgenshet model.Zodoende
istotalekwaliteitnietalleeneenthema bij
het topmanagement, maar ishetin hethele
bedrijfdoorgevoerd.DeheerAvontuurzorgt
erdaarbijzoveelmogelijk voordardestaf
beperktblijft, enalleen faciliteert.
Samenwerkenaaneenexcellent bedrijfis
hetmotto bijEricsson.Het modelNederlandseKwaliteit biedtzedaarbij een prettige
kapstok.
Ervaringen binnen de bedrijfstak
Ineenduo-interview tussendeherenRob
VisserenVictorvanDijk, managementteamendirectielid van respectievelijk DuinwaterbedrijfZuid-Holland enWaterleidingmaatschappij Overijssel,werddepraktijk
binnen dewaterleidingbedrijven belicht.
Beiden benadrukten hetgebruikvanhet
modelalsbusinessmodel.Bijbeide bedrijven
loopteenintensiefreorganisatieproces.Zij
lichtten toeopwelkewijze'het management
vandetotalekwaliteit' bijdraagt omditproces
mgoedebanenteleiden.BijdeWMO ishet
modelvrijsnelbij hetreorganisatieproces ter
handgenomen.Alleafdelingsplannen worden
nugeschrevenconform denegenaandachtsgebiedenvanhet model.Verderhebbenalle
managerseenauditortraininggevolgd bijhet
InstituutNederlandse Kwaliteit. "Ditwas
eigenlijk eentraining integraal management",
aldusVictorvanDijk. Hetmodelbevaltzeer
goed,vooralomdat het stuurinformatie
oplevertvoorhet topmanagement. Hetadhoc
oplossenvanproblemen issterk verminderd,
menwerktnu ineen totaalstructuur.
BijDZHisdekoppelingtussenhetreorganisatieproces enhetmodelNederlandse
Kwaliteit nietdirecttotstandgekomen.Maar
opeengegeven momentkwammentothet
inzichtdatdetweeprocessenzeerveelmet
elkaarremakenhadden.Visserbenadruktehet
feitdatje hetmodelgoedmoetzien tegebruiken.Hetiseenhulpmiddel voorprestatieH 2 O : 3-1998

