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Kwaliteitsmanagement als innovatie in de lokale besturen in 
Vlaanderen 

Modellen en technieken binnen kwaliteitsmanagement worden 
steeds vaker gebruikt binnen lokale besturen in Vlaanderen. Dit 
eerste rapport binnen het vijfjarig project kwaliteit en innovatie 
in de Vlaamse lokale besturen dient als basis voor het uitvoeren 
van een surveyonderzoek bij de lokale besturen (gemeenten en 
OCMW’s) in de tweede helft van 2008. De in dit rapport 
beschreven innovatieliteratuur vormt hierbij een kader om de 
verspreiding van kwaliteitsmanagement te verklaren. Verder 
wordt een voorlopige stand van zaken opgemaakt van het gebruik 
van kwaliteitsmanagement in de publieke sector in Vlaanderen. 
In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de impact en de 
succes- en slaagfactoren voor de introductie van 
kwaliteitsmanagement. Het rapport eindigt met een besluit dat 
de aanzet vormt voor het verdere onderzoeksproject.  
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1. Inleiding 

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering uit 1999 en 2004 telde 
respectievelijk 23 en 35 verwijzingen naar ‘innovatie’. Bij het programma 
‘Vlaanderen in actie’ werd 225 keer naar innovatie verwezen. In Nederland 
is er een gelijkaardige evolutie in de aandacht voor innovatie in de 
verschillende regeerakkoorden (0 in 2002, 5 in 2003 en 37 in 2007). Het 
merendeel daarvan in gericht op innovatie binnen de private sector. Bij 
beleidsmakers groeit het besef dat West-Europa als regio voor een groot 
stuk afhankelijk is van de mate waarin organisaties erin slagen succesvol 
innovaties door te voeren. Innovatie wordt een “buzzword” (Devos, Van De 
Woestyne, & Van den Broeck, 2007). 
 
In tegenstelling tot de perceptie van veel waarnemers, is innovatie echter 
allerminst een nieuw thema in de bestuurskunde en de sociale 
wetenschappen. Reeds in 1965 schreef Thompson: “There is a growing 
feeling that modern organizations, and particularly the large, bureaucratic 
business and government organizations, need to increase their capacity to 
innovate”. Ook hij verwees reeds naar de turbulente (technologische) 
omgeving waarin organisaties zich bevinden. Het moderne onderzoek naar 
de verspreiding van innovaties is begonnen in de jaren ’40 en ’50 (Rogers, 
2003). 
 
Het denken rond innovatie heeft de jongste decennia een hele evolutie 
doorgemaakt. Niet enkel technologie wordt aanzien als innovatie. Alle 
zaken die op een nieuwe manier benaderd worden, worden gevat onder 
innovatie. Een typevoorbeeld is het succes van Ikea, dat volgde uit de 
introductie van een nieuw winkelconcept.  
 
Ook de overheid tracht innovatie binnen haar eigen diensten te stimuleren. 
Sinds 2007 heeft de Vlaamse overheid haar eigen innovatieprijs (Wouters, 
2007). Dat niet enkel technologische zaken onder ‘innovatie’ vallen, bleek 
ook uit het feit dat de ‘Borstvoedingsadvieslijn’ een van de winnaars was. 
Deze lijn laat verpleegkundigen toe om telefonisch en elektronisch contact 
op te nemen met een lactatiekundige via een hulplijn. Op Europees niveau 
ondersteunen de European Public Sector Awards innovatieve 
overheidsdiensten. Door innovatie te stimuleren trachten overheden 
antwoorden te geven op de uitdagingen van vandaag de dag. Aan de ene 
kant wensen burgers meer en meer een klantvriendelijke en vraaggerichte 
overheid. Aan de andere kant dient men deze doelstelling te bereiken 
binnen krappe budgettaire marges. Het ziet er naar uit dat deze evolutie 
zich ook in de toekomst zal voortzetten.  
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Achterliggend aan het innovatiedenken ligt de doelstelling van de overheid 
om te zorgen voor goed bestuur. Modellen en technieken van het 
kwaliteitsmanagement zijn instrumenten om deze doelstelling te bereiken. 
Het is dus belangrijk om te weten of en in welke mate organisaties deze 
instrumenten om de werking van de organisatie te verbeteren ook effectief 
gebruiken.  
 
Dit rapport is het eerste binnen het project ‘Kwaliteit & Innovatie in de 
Vlaamse lokale besturen’. Doel van dit project is om de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement binnen de lokale besturen in Vlaanderen te verklaren 
vanuit de innovatieliteratuur. Enerzijds is er een descriptief luik. We zullen 
hierbij trachten zicht te krijgen op het gebruik van moderne 
managementinstrumenten binnen de lokale besturen in Vlaanderen. De 
kennis hierover is totnogtoe enkel gebaseerd op anekdotisch bewijs. Tevens 
willen we ingaan op de vraag hoe organisaties het gebruik van deze 
modellen en instrumenten evalueren. Hiertoe zullen alle lokale besturen 
(gemeenten en OCMW’s) van Vlaanderen bevraagd worden over hun gebruik 
van instrumenten en modellen van kwaliteitsmanagement. Anderzijds willen 
we verklaren waarom organisaties bepaalde instrumenten al dan niet 
gebruiken en hoe modellen en technieken van kwaliteitsmanagement een 
organisatie juist binnenkomen. Vooral hierbij kan de innovatieliteratuur, 
samen met andere bestuurskundige theorieën, een nuttige kapstok vormen.  
 
In dit eerste rapport gaan we eerst -in het tweede hoofdstuk- in op het 
theoretisch kader, dat het verspreidings- of diffusieproces van innovaties 
beschrijft. We definiëren het begrip ‘innovatie’, onderscheiden 
verschillende vormen van innovatie en beschrijven het diffusiemodel van 
Rogers. Tevens gaan we in op een aantal empirische onderzoeken die de 
verspreiding van innovaties trachten te verklaren. Deze kennis zal dienen als 
kader om in een latere fase van het project de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement bij lokale besturen te bestuderen. 
 
Het derde hoofdstuk maakt een stand van zaken op van het gebruik van 
kwaliteitsmanagement in de publieke sector in Vlaanderen. De meest 
gebruikte modellen, technieken en instrumenten en de belangrijkste 
netwerken, congressen en spelers passeren de revue. Diversiteit is troef op 
alle vlakken, zo zal blijken uit dit overzicht. 
 
In het vierde hoofdstuk gaan we in op de literatuur omtrent de impact van 
kwaliteitsmanagement, die kan dienen als input voor de onderzoeksvraag 
naar de evaluatie van het effect van kwaliteitsmanagement in het survey-
onderzoek in 2008. De conclusie van dit hoofdstuk is dat de verschillende 
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studies elkaar tegenspreken, en dat er geen ‘beste’ model is. Integendeel, 
de impact van kwaliteitsmanagement hangt af van het 
implementatieproces. Om die reden is het belangrijk om de succes- en 
faalfactoren van kwaliteitsmanagement te onderzoeken. In de laatste 
paragraaf van het hoofdstuk worden deze factoren op basis van een 
overzicht van de literatuur opgelijst. 
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2. Innovatie in de publieke sector 

De literatuur en de theorie (?) rond innovatie zal de kapstok vormen voor dit 
vijfjarig project. Kwaliteitsmanagement wordt hierbij geoperationaliseerd 
als een innovatie. Daarvoor is het uiteraard nodig om innovatie 
terminologisch af te bakenen. Dit hoofdstuk analyseert de literatuur en 
theorie rond innovatie. Eerst wordt innovatie gedefinieerd. Daarna 
bespreken we een aantal manieren om soorten innovatie van elkaar te 
onderscheiden. In een derde deel gaan we in op het diffusiemodel van 
Rogers dat gebruikt wordt om de verspreiding van innovaties te verklaren. In 
een vierde deel onderzoeken we een aantal veel gebruikte bestuurskundige 
theorieën die iets kunnen zeggen over de verspreiding van innovaties. 
Daarna wordt de theoretische literatuur geconfronteerd met enkele reeds 
voorhanden zijnde empirische bevindingen. 

>  2.1.  Wat is innovatie? 

 
Het is met innovatie net zoals met tal van andere concepten in de sociale 
wetenschappen: een eensluidende definitie bestaat niet. Meer dan andere 
begrippen is innovatie echter een containerbegrip geworden. Iedereen 
verwijst ernaar, maar weinigen vullen het echt duidelijk in1. Bij degenen 
die innovatie wel duidelijk omschrijven, zien we dan weer grote verschillen 
(Lam, 2006). Deze verschillen dragen uiteraard niet bij tot de algemene 
bruikbaarheid van innovatieonderzoek. We overlopen kort een aantal 
definities, en geven aan waarin ze van elkaar verschillen. Hieruit distilleren 
we een definitie die geschikt is voor ons onderzoek naar de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement binnen lokale besturen. 
 
 
>  2.1.1. Nieuw, maar voor wie? 

Een vrij algemeen aanvaarde definitie van de term ‘innovatie’ vinden we bij 
Thompson (1965): “the generation, acceptance, and implementation of new 
ideas, processes, products or services”. Deze definitie blijft echter op de 
vlakte op over hoe het ‘nieuwe’ aspect moet ingevuld worden. Alle 
beschrijvingen zijn het erover eens dat innovatie nieuw is voor de entiteit 

                                                 
 
 
1 In sommige studies wordt zelfs helemaal geen definitie van het begrip gegeven (zie bvb. van 

der Panne, van Beers, & Kleinknecht, 2003). 
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die ze aanneemt. Maar hoever dat ‘nieuwe’ juist moet reiken, daar is geen 
eensgezindheid over (Daft, 1978; Downs & Mohr, 1976). Een mogelijke 
benadering is om innovatie te beschrijven als het eerste (of bijna eerste) 
gebruik door een organisatie binnen een groep van organisaties met 
gelijkaardige doelstellingen (Becker & Whisler, 1967) 2 . Dit is de strikte 
interpretatie van het begrip en is moeilijk toepasbaar op lokale overheden. 
Zoals Aiken et al. (1972) aangeven: “Thus, the first incidence of a local 
government in Belgium providing financial assistance to large families 
would be an innovation. But what about the second local government (…)? 
And what about the first time a local government in another country 
developed such a program?” Om deze moeilijkheden uit de weg te gaan, 
hanteren de meeste andere auteurs een minder strakke definitie. Innovatie 
wordt dan het eerste gebruik, maar in relatie tot degene die het gebruikt: 
een persoon, een organisatie, een situatie, een samenleving,… Volgens 
Rogers (2003: 12) is een innovatie een “idea, practice, or object that is 
perceived as new by an individual or other unit of adoption”. Dus, “if an 
idea seems new to the individual, it is an innovation” (Rogers & Shoemaker, 
1971). Walker definieert een innovatie als “a program or policy which is 
new to the states adopting it”. Hij kiest dus voor de ruime definitie, zoals 
de meeste andere auteurs die over innovatie bij organisaties publiceerden 
dat doen (Walker, 1969: 881; Walker, 2006; Damanpour, 1996; Aiken et al., 
1972; Knight, 1967). De keuze voor één van beide opties heeft uiteraard 
vergaande gevolgen voor verder onderzoek. Om aan de terminologische 
moeilijkheden tegemoet te komen, hebben verschillende auteurs 
voorstellen gedaan om innovatie voor een bepaalde organisatie te 
onderscheiden van innovatie als eerste gebruik (ooit). Osborne (1998) 
verwijst hierbij naar de studie van Kimberly (1981), die een onderscheid 
maakt tussen objectieve en subjectieve innovatie. Objectieve innovatie 
verwijst naar het eerste gebruik ooit. Subjectieve innovatie refereert dan 
weer aan het eerste gebruik door degene die de innovatie aanneemt. 
 
 
>  2.1.2. De introductie: neutraal of succesvol? 

Mohr (1969) definieert innovatie als “the successful introduction into an 
applied situation of means or ends that are new to that situation”. Een 
gelijkaardige definitie spreekt over “the successful implementation of 
creative ideas within an organization” (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & 
Herron, 1996). Deze definities hebben echter één nadeel: de introductie 
                                                 
 
 
2 Zie ook (Mullin, 2000; Knight, 1967). 
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moet ‘succesvol’ zijn. Het spreekt echter voor zich dat veel innovaties niet 
(of niet direct) succesvol zijn in hun introductie. Een strikt onderscheid 
tussen succesvolle en niet-succesvolle introducties is bovendien 
problematisch, omdat veel innovaties slechts in beperkte mate of in een 
gewijzigde vorm gebruikt worden. Het kan net interessant zijn de redenen 
hierachter te achterhalen. Een laatste argument tegen deze definitie, is dat 
wat succesvol is in de ene organisatie dat niet noodzakelijk is in de andere.  

 
 
>  2.1.3. Een verbetering? 

Een probleem gelijkaardig aan de discussie over de introductie, behandelt 
wat er gebeurt na de introductie. Een bepaalde definitie van ‘innovatie’ 
luidt: “the intentional introduction and application within a job, work team 
or organization of ideas, processes, products or procedures which are new 
to that job, work team or organization and which are designed to benefit 
the job, the work team or the organization” (West, Hirst, Richter, & 
Shipton, 2004). Uit de definitie van Rogers blijkt echter dat ‘innovatie’ niet 
noodzakelijk iets positiefs is. Door de populariteit van het concept heeft 
‘innovatie’ een positieve betekenis gekregen. Er is echter niets in de 
definitie van Rogers dat dit verantwoordt. Ook zaken die door velen als 
negatief worden bestempeld, vallen onder de noemer ‘innovatie’ en 
doorlopen de normale diffusiestappen (zie later). In de literatuur wordt 
vaak verwezen naar een ‘pro-innovation bias’ in innovatie-onderzoek: “the 
often unwritten assumption, in theory and research, that innovations 
benefit their adopters” (Abrahamson & Rosenkopf, 1993; Rogers, 2003). Een 
innovatie kan echter ook de introductie van een nieuwe drug zijn, een 
nieuwe politieke stroming, een nieuwe managementstijl,... Aan innovatie 
moeten dus niet meteen positieve kenmerken verbonden worden. In het 
dagelijkse gebruik van het woord, gebeurt dat echter wel. Hierin ligt een 
potentiële bedreiging voor het openbaar bestuur: het is niet omdat iets 
nieuw is, dat het ook beter is. Onderzoek naar het succespercentage van 
innovaties wijst uit dat de meeste van de voorstellen voor nieuwe diensten 
of producten het uiteindelijk niet halen (van der Panne et al., 2003: 310). 
Een groot deel van de topmanagers in bedrijven is bovendien ontevreden 
met de opbrengst van investeringen in innovatie (The Boston Consulting 
Group, 2006). En zelfs wanneer een innovatievoorstel uiteindelijk 
geïmplementeerd wordt, is de meerwaarde soms onduidelijk of quasi 
onbestaand. Bestaand onderzoek naar bijvoorbeeld e-government in kleine 
Vlaamse gemeenten (zie verder) heeft aangetoond dat besturen vaak een 
innovatie aannemen zonder eerst een rationele kosten-batenanalyse uit te 
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voeren. Het gevaar bestaat dat men ervan zou uitgaan dat een snelle en 
wijde verspreiding van een innovatie positief is, terwijl dat niet 
noodzakelijk het geval is (Nutley & Davies, 2000).  
 
 
>  2.1.4. Invention vs. innovation 

Hoewel er uitzonderingen zijn (Barnett, 1953), legt men er in de literatuur 
de nadruk op dat een innovatie niet hetzelfde is als een uitvinding 
(‘invention’) (Mohr, 1969; Walker, 2006). Bij een uitvinding ligt de nadruk 
sterk op het technische aspect, en op het eerste gebruik ooit (objectieve 
innivatie). De term ‘innovatie’ moet daarentegen breed ingevuld worden, 
en behelst zaken als e-government, burgerparticipatie, 
competentiemanagement,…  
 
Bovendien gaat het bij ‘invention’ om de ontdekking van iets nieuws, het 
genereren van nieuwe ideeën. Innovatie verwijst ook naar het gebruik van 
iets nieuws (Osborne, 1998). Beide zijn soms radicaal verschillend. De fax 
werd in 1843 uitgevonden, maar werd pas in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw op grote schaal gebruikt. Reeds in 1601 wees een experiment uit dat 
vitamine C een eenvoudige remedie was tegen scheurbuik bij zeevaarders. 
Pas aan het einde van de 18e eeuw werd de remedie geïmplementeerd door 
de Britse marine. Het zou duren tot de tweede helft van de 19e eeuw 
alvorens scheurbuik volledig werd uitgeroeid (Rogers, 2003). 
“Implementation, or actual use of an idea has to occur in order to turn a 
new idea into an innovation” (Walker, 2006: 313).  
 
 
>  2.1.5. Conclusie 

Hierboven hebben we een aantal verschillende definities overlopen van de 
term ‘innovatie’. Op basis van een evaluatie van de voor- en nadelen, zullen 
we in ons onderzoek een innovatie definiëren als  
 

“de introductie van iets (een idee, praktijk, techniek,…) dat nieuw 
is voor degene (persoon, organisatie) die het aanneemt”.  

 
Of de introductie succesvol is of niet en of ze al dan niet voor verbetering 
zorgt, laten we in het midden. Het is uiteraard wel relevant dit te 
onderzoeken. 
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>  2.2. Soorten innovatie 

 
De ene innovatie is de andere niet. Verschillende auteurs hebben een 
bijdrage geleverd in het categoriseren van innovaties. We bespreken een 
aantal veel gebruikte manieren om soorten innovaties van elkaar te 
onderscheiden.  
 
 
>  2.2.1. Administratief vs. technisch 

Daft (1978) maakt een onderscheid tussen administratieve en technische 
innovaties. Onder de laatste categorie vallen ideeën voor nieuwe 
producten, diensten of processen. Administratieve innovaties houden hierbij 
verband met de sociale structuur van de organisatie. Het gaat hierbij om de 
aanwervingspolitiek, de allocatie van middelen en het structureren van 
taken, beslissingsmacht en beloningen. Dit onderscheid komt vrij goed 
overeen met dat tussen outputinnovatie en procesinnovatie (Aiken et al., 
1972; Hartley, 2005). Onder dat laatste verstaan we een nieuwe procedure, 
techniek, structuur of activiteit om de input van de organisatie te 
transformeren tot output. Outputinnovatie verwijst daarentegen naar 
nieuwe diensten, programma’s of activiteiten voor gebruikers.  
 
 
>  2.2.2. Radicaal vs. incrementeel 

Vaak onderscheidt men radicale en incrementele innovatie, waarbij 
naargelang de mate van verandering voor de eerste dan wel de tweede 
categorie gekozen wordt (zie bvb. Damanpour, 1991). Hierover bestaat 
echter geen eensgezindheid binnen de literatuur. Gore (1962) maakt een 
onderscheid tussen drie soorten beslissingen: routinebeslissingen, adaptieve 
beslissingen en innoverende beslissingen. Het verschil tussen de tweede en 
de derde soort beslissing, zit hem in de mate van verandering. Innoverende 
beslissingen zouden immers een meer diepgaande verandering omvatten. In 
deze indeling is er geen plaats voor incrementele innovatie.  
 
Sommige auteurs stellen zich bovendien vragen bij het nut van een dergelijk 
onderscheid. Ze wijzen er terecht op dat kleine, incrementele ingrepen op 
lange termijn vaak een groter effect ressorteren dan radicale innovaties 
(Henderson & Clark, 1990). Meijer (2007) onderzocht bijvoorbeeld de 
introductie van e-mail in overheidsorganisaties. In de cases was er bij geen 
enkele organisatie een systematisch beleid hierrond. De innovatie kwam 
zeer langzaam en incrementeel de organisatie binnen. Op lange termijn 
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spreekt het echter voor zich dat e-mail een radicale impact heeft gehad op 
de manier van communiceren binnen overheidsorganisaties. 
 
Een bijkomend probleem is dat wat incrementeel is voor de ene organisatie, 
radicaal is voor de andere (Downs et al., 1976). De introductie van EFQM in 
een organisatie die geen enkele ervaring heeft met kwaliteitsmodellen is 
vrij radicaal. Voor een organisatie die reeds met verschillende modellen 
(vb. CAF) heeft gewerkt, is de innovatie mogelijk eerder incrementeel. 
 
Wel moet men incrementele innovatie onderscheiden van ‘ontwikkeling’. 
Een ontwikkeling valt niet onder de noemer ‘innovatie’ en blijft binnen het 
bestaande ‘product-service-market paradigm’. Er moet dus op zijn minst 
een beperkte mate van discontinuïteit zijn vooraleer men van een innovatie 
kan spreken (Osborne, 1998). Het bepalen van de grens tussen een 
ontwikkeling en een innovatie is echter een moeilijk en subjectief proces. 
 
 
>  2.2.3. Typologie van Osborne 

Osborne (1998) onderscheidt twee innovatiedimensies. De eerste dimensie 
verwijst naar de impact van de innovatie op wat de organisatie produceert. 
Heeft de innovatie te maken met bestaande diensten of worden er nieuwe 
diensten gecreëerd? De tweede dimensie gaat in op de relatie tussen de 
innovatie en de gebruikers van de diensten van de organisatie. Wordt er 
ingespeeld op de bestaande noden van de gebruikers of op nieuwe noden? 
Op deze wijze onderscheidt de auteur vier soorten van 
organisatieverandering: totaal (nieuwe diensten, nieuwe noden), 
expansionistisch (bestaande diensten, nieuwe noden), evolutionair (nieuwe 
diensten, bestaande noden) en ontwikkelingsgericht (bestaande diensten, 
bestaande noden). Deze laatste soort wordt –in tegenstelling tot de drie 
eerste- niet beschouwd als innovatie. Onder de term innovatie worden 
immers enkel ‘disruptieve’ veranderingen gevat.  
 
 
>  2.2.4. Typologie van Rogers 

Rogers (2003: 222-265) reikt een aantal andere variabelen aan op basis 
waarvan innovaties van elkaar kunnen verschillen. Een eerste kenmerk van 
een innovatie is het relatief voordeel dat de innovatie heeft tegenover de 
voorgaande situatie. Dat voordeel is niet steeds even makkelijk 
operationaliseerbaar. Soms gaat het om een economisch voordeel, in andere 
gevallen om een sociaal voordeel (vb. hogere status). Een tweede kenmerk 
is de compatibiliteit met de bestaande waarden en overtuigingen, eerder 
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geïntroduceerde ideeën en de bestaande noden van potentiële gebruikers 
van de innovatie. Als derde is er de complexiteit van een innovatie, die een 
rem kan zetten op de verspreiding. Testbare innovaties kunnen als vierde 
de verspreiding versterken. En als laatste is er de mate waarin de resultaten 
van een innovatie makkelijk observeerbaar zijn door andere leden van het 
sociaal systeem.  
 
 
>  2.2.5. Conclusie 

Verschillende auteurs hebben verschillende manieren gevonden om 
innovaties van elkaar te onderscheiden. Het probleem is dat geen enkele 
typologie algemeen aanvaard is. Wolfe (1994) geeft een overzicht van 17 
verschillende veelgebruikte typologieën3 die binnen de literatuur gebruikt 
worden. Een aantal daarvan werden reeds in de voorgaande paragrafen 
beknopt besproken. Dit overzicht maakt duidelijk dat er talloze manieren 
zijn om innovaties te categoriseren. Deze variëteit is ook één van de 
moeilijkheden van de innovatieliteratuur. Door totaal verschillende zaken 
onder één noemer (innovatie) te plaatsen, is het moeilijk om tot eenduidige 
conclusies te komen. 
 

                                                 
 
 
3 Er bestaan ook nog andere typologieën, zie bijvoorbeeld Osborne (1998: 24-28). 
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Tabel 1: Categorisering van soorten innovatie op basis van 
literatuuroverzicht (Wolfe, 1994) 

Aanpasbaarheid Is de innovatie aanpasbaar aan de noden en objectieven van 
degene die de innovatie aanneemt? 
 

Architecturale 
impact 

Blijft de kern van het product stabiel, terwijl de verbanden 
tussen de componenten van het product worden gewijzigd? 
 

Ligging Is de innovatie verbonden met de dagelijkse activiteiten 
(centraal) of niet (perifeer) 
 

Compatibiliteit Is de innovatie compatibel met bestaande waarden en 
overtuigingen? 
 

Complexiteit Is de innovatie makkelijk begrijpbaar of niet? 
 

Kost Is de innovatie duur of goedkoop? 
 

Deelbaarheid Is de innovatie een vast pakket, of zijn de delen bruikbaar 
onafhankelijk van elkaar? 
  

Duur Hoe lang is de innovatie toepasbaar? 
 

Grootte Wat is het effect van de innovatie op de manier van 
functioneren van de organisatie? 
 

Observeerbaarheid Zijn de voordelen van de innovatie observeerbaar of niet? 
 

Focus Ligt de focus van de innovatie op technische of 
administratieve zaken? 
 

Doordringendheid Wat is de proportie van het gedrag binnen een organisatie 
dat geaffecteerd wordt door de innovatie? 
 

Fysieke kenmerken Gaat het om fysieke objecten (hard) of sociale of 
procesinnovaties (zacht)? 
 

Radicaliteit Ontstaat er als gevolg van de innovatie nieuw gedrag? 
 

Relatief voordeel Wat is het voordeel van de innovatie tegenover de 
voorgaande situatie? 
 

Status Werd de innovatie eerder aangenomen om redenen van 
prestige, of om redenen van winst of effectiviteit? 
 

Onzekerheid Is de link tussen de inputs, processen en effecten van de 
innovatie duidelijk? 
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>  2.3. Het diffusiemodel van Rogers 

 
Binnen dit onderzoek zijn we niet zozeer geïnteresseerd in innovaties op 
zich, dan wel in de verspreiding van innovaties. De literatuur rond de 
diffusie van innovaties komt hierbij van pas. Het meest bekende werk in dit 
domein, is dat van Rogers (2003), die bijna een halve eeuw onderzoek 
gedaan heeft naar de verspreiding van innovatie. Het bekendste element uit 
zijn werk is de S-curve die modelleert hoe een innovatie zich verspreidt. Zij 
geeft meer bepaald het cumulatieve aantal gebruikers van een innovatie 
weer. Deze cumulatieve S-curve vinden we ook terug in andere 
diffusiemodellen (Bass, 1969). Achterliggend hieraan is de assumptie dat het 
diffusieproces verloopt volgens een normaalcurve. Hierbij verloopt de 
verspreiding in de eerste fase relatief traag. Na verloop van tijd komt het 
verspreidingsproces op gang en bereikt het zijn piek. Hierna daalt het 
aantal nieuwe gebruikers stelselmatig, omdat de innovatie haar 
saturatiepunt bereikt heeft. Volgens Rogers zijn er op deze curve vijf 
verschillende categorieën te onderscheiden. Hij spreekt over (1) Innovators 
(2,5%), (2) Early adopters (13,5%), (3) Early majority (34%), (4) Late 
majority (34%) en (5) Laggards (16%). Conceptueel is het onderscheid 
duidelijk, in realiteit is de overgang tussen de verschillende fasen uiteraard 
moeilijk exact vast te stellen. De grootte van de categorieën is afhankelijk 
van de standaardafwijking van de normaalverdeling.  
 

Figuur 1: Schematisch overzicht van de verspreiding van innovatie 
doorheen de tijd 

(1) (2) (3) (4) (5)
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Aan elke groep verbindt Rogers andere kenmerken. Innovators zijn 
avontuurlijk en kosmopolitisch ingesteld. Ze zijn vrij welvarend en kunnen 
daardoor eventuele mislukkingen makkelijk opvangen. Hun rol in het 
diffusieproces is die van ‘gatekeeper’. Zij bepalen welke nieuwe ideeën het 
systeem binnenkomen. Door andere leden van het lokale sociaal systeem 
wordt vaak neergekeken op deze groep, die als te innovatief wordt aanzien. 
Early adopters zijn eerder lokaal gericht. In tegenstelling tot innovators 
zijn ze meer een deel van het lokale sociale systeem. Hierdoor nemen ze 
vaak de rol van opinieleider aan. Bij hem of haar gaan andere leden van het 
sociaal systeem te rade voor advies. Pas bij de early majority komt een 
idee echt van de grond. Deze groep neemt een tussenpositie in. Het 
beslissingsproces duurt iets langer. Rogers verwijst voor deze groep naar 
een citaat van de Britse schrijver Alexander Pope om deze groep te 
beschrijven: “Be not the first by whom the new are tried, Nor yet the last 
to lay the old aside”. De Late majority staat sceptisch en afwachtend 
tegenover innovatie. Vaak zijn ze weinig welvarend, waardoor ze de 
onzekerheid die een innovatie met zich meebrengt willen reduceren. 
Economische en sociale druk is soms nodig om een innovatie aan te nemen. 
Als laatste groep zijn er de laggards. Zij staan vrij geïsoleerd in het sociale 
systeem en wantrouwen innovaties. Op basis van onderzoek heeft Rogers 
‘early adopters’ met ‘late adopters’ vergeleken. We sommen de meest 
relevante verschilpunten op in Tabel 2. 
 

Tabel 2: Kenmerken van early adopters in vergelijking met late adopters 
(Rogers, 2003: 288-291) 

Socio-economisch -Geen verschil in leeftijd 
-Beter opgeleid 
-Hogere sociale status en welvarender 
 

Persoonlijkheidskenmerken -Minder dogmatisch 
-Rationeler 
-Beschikken over meer informatie 
-Positiever tegenover verandering 
-Betere omgang met verandering 
-Positiever tegenover de wetenschap 
 

Communicatiegedrag -Participeren meer aan sociale activiteiten 
-Groter netwerk 
-Meer kosmopolitisch 
-Meer contact met ‘change agents’ 
-Meer toegang tot interpersoonlijke en massa-
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communicatie  
-Meer kennis 
-Vaker opinieleider 
 

 
Het model van Rogers is geschreven met het oog op adoptie van innovatie 
bij individuen, niet bij organisaties. Het onderzoek naar de kenmerken van 
organisaties die veel innoveren, is heel wat complexer. Hoewel we ook bij 
organisaties een gelijkaardige S-curve kunnen veronderstellen, is het intern 
verspreidingsproces (binnen de organisatie) totaal verschillend. Concreet 
ziet Rogers vijf stappen in het innovatieproces binnen een organisatie. In de 
agenda-setting fase (1) wordt een probleem geïdentificeerd en wordt 
gezocht naar oplossingen. Vooral wanneer er sprake is van een mismatch 
tussen de verwachte en de feitelijke prestaties zal een probleem op de 
agenda geplaatst worden. Bij matching (2) worden het probleem en de 
innovatie met elkaar samengebracht. Wanneer de beslissing uiteindelijk 
genomen is, eindigt de initiatiefase en begint de implementatiefase. Hierna 
belandt de innovatie in de herdefiniërings-/herstructureringsfase (3). 
Innovaties in een nieuwe organisatie implementeren, vereist een aanpassing 
van de innovatie aan de kenmerken van de organisatie. Soms gebeurt het 
omgekeerde en moeten de structuren aangepast worden aan de innovatie. 
Rogers spreekt hierbij van ‘mutual adaptation’. Bij verduidelijking (4) wordt 
de innovatie steeds meer gebruikt binnen de organisatie. In de laatste fase, 
‘routinisering’ (5), maakt de innovatie deel uit van de gewone activiteiten 
van de organisatie.  
 
Ook bij het verspreidingsproces binnen de organisatie is er in de literatuur –
naast de categorisering van Rogers- sprake van een brede diversiteit aan 
verschillende benaderingen. Wolfe (1994) heeft een aantal verschillende 
bijdragen hierrond geïnventariseerd. Onderliggend aan alle benaderingen 
ziet hij zeven fasen: awareness, matching van de innovatie met een 
probleem, evalueren van de voordelen, adoption (of afwijzing), 
confirmation, routine en infusion, waarbij de innovatie ten volle gebruikt 
wordt. In realiteit is het uiteraard heel wat moeilijker de verschillende 
fasen duidelijk van elkaar te onderscheiden.  
 
Onderzoek naar de determinanten van de verspreiding van innovatie binnen 
organisaties wordt vaak bekritiseerd omdat het de terminologie en 
methodologie van innovatie bij individuen gewoon overneemt. Dit kan tot 
foute conclusies leiden. Bij innovatie in organisaties is het cruciaal een 
onderscheid te maken tussen de initiatie- en de implementatiefase. We 
kunnen veronderstellen dat het effect van bepaalde variabelen niet 
hetzelfde is in deze twee fasen. Zo is het mogelijk dat de complexiteit van 

 ׀ 19 ׀



 

een organisatie een positief effect heeft op de initiatie van innovatie, maar 
een negatief op de implementatie. Bij gecentraliseerde organisaties met 
veel formele regels speelt het omgekeerde effect. “The factors that 
increase the probability that organizational participants will devise and 
present innovation proposals are precisely those factors that decrease the 
probability that the organization will adopt the proposals” (Sapolsky, 
1967). Het is dus moeilijk om zomaar te stellen dat bepaalde 
organisatiekenmerken lineair samenhangen met de uiteindelijke 
verspreiding van innovatie (Wolfe, 1994; Rogers, 2003). Eerder is het zo dat 
er sprake is van effecten die niet uniform zijn over de verschillende fasen. 
Dit wordt ook wel eens het ‘ambidexter model’ genoemd. 
 
Desalniettemin zijn er volgens Rogers bepaalde factoren die deze elkaar 
tegenwerkende effecten niet, of althans veel minder vertonen. De mate van 
‘organizational slack’ (speelruimte) is hier een voorbeeld van. Rogers 
veronderstelt dat organisaties met meer ‘uncommitted resources’ beter in 
staat zijn innovaties in te voeren, vooral bij duurdere innovaties. Grotere 
organisaties hebben meer vrij te spenderen middelen, dus dit zou verklaren 
waarom zij meer geneigd zijn te innoveren. Een andere factor die 
samenhangt met de mate van innovatie binnen een organisatie, is de 
aanwezigheid van ‘champions’: charismatische individuen die hun gewicht in 
de schaal werpen voor de introductie van een innovatie. Deze 
‘innovatiekampioenen’ bevinden zich op het niveau van het top- of 
middlemanagement, afhankelijk van de radicaliteit van de innovatie. Ze 
bekleden de rol van opinieleider. 
 
 

>  2.4.  Theoretische beschouwingen over innovatiestudies bij 

organisaties 

 
Rogers (2003) verwijst slechts in beperkte mate naar de variabelen die een 
invloed hebben op het al dan niet aannemen van een innovatie. Dit is 
nochtans een van de centrale onderzoeksvragen in dit project. Verschillende 
auteurs vullen deze onderzoeksvraag op verschillende manieren in. Een 
aantal daarvan verwerpen modellen die lineaire verbanden zoeken tussen 
bepaalde kenmerken en het al dan niet aannemen van een innovatie. Downs 
& Mohr (1976) veronderstellen bijvoorbeeld dat dure innovaties eerder door 
welvarende organisaties worden aangenomen, terwijl dat bij innovaties met 
een lage kostprijs niet noodzakelijk zo is. Indien dat het geval is “there 
would be no point in trying to generalize the impact of (…) wealth on 
innovativeness because wealth would not have a constant impact (Downs et 
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al., 1976: 703). Omgekeerd kan de aard van de innovatie ook een effect 
hebben op de kenmerken van de organisatie (de complexiteit, centralisatie, 
formaliteit,…). Vernieuwing op het vlak van de website zal bij een on line 
winkels zeer gecentraliseerd gebeuren, omdat dit deel is van de organisatie 
haar ‘core business’. Voor andere organisaties verloopt het beslissingsproces 
hier mogelijk decentraal, informeel en weinig complex. Wat moet 
onderzocht worden, zijn niet enkel de kenmerken van de organisatie op 
zich, maar ook de kenmerken van de innovatie en de relatie tussen die 
kenmerken en de organisatiekenmerken. De auteurs raden dan ook aan om 
innovatie per innovatie te bestuderen, en geen ‘innovatiegemiddelde’ te 
nemen over verschillende innovaties heen, zoals in talloze innovatiestudies 
gebeurt. De conclusie is dat het zinloos zou zijn om te zoeken naar de 
kenmerken van ‘de’ innovatieve organisatie.  
 

Figuur 2: Het oude model van innovatiestudies en het model van Downs 
& Mohr (1976) 

Organisatiekenmerken Innovatie

Organisatiekenmerken

Innovatie

Innovatiekenmerken

 
 
Een andere kritiek van Downs & Mohr is de operationalisering van innovatie 
in metingen. De makkelijkste manier om innovatie te meten, is om aan 
mensen te vragen wanneer zij een bepaalde innovatie voor het eerst 
gebruikt hebben. Deze werkwijze is vrij eenvoudig toe te passen, maar zegt 
niets over de intensiteit van het gebruik. Dit kan echter een effect hebben 
op de resultaten. De auteurs geven het voorbeeld van organisaties waar 
prestige belangrijk is. De variabele ‘prestige’ zal vrij sterk samenhangen 
met het al dan niet aannemen van een innovatie. De verwachte correlatie 
met (de sterkte van) het uiteindelijke gebruik zal echter heel wat lager 
liggen.  
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Naast de beschouwingen van Downs & Mohr zijn er ook vanuit verschillende 
andere bestuurskundige invalshoeken variabelen geïdentificeerd die van 
belang zouden zijn in het verspreidingsproces van innovaties. We overlopen 
kort een aantal van deze modellen en theorieën. 
 
>  2.4.1. Public choice en New Public Management 

Onder het op rational choice gebaseerde ‘public choice’ verstaan we de 
toepassing van een aantal van de principes van de neoklassieke economie op 
de publieke sfeer. Belangrijk is vooral de assumptie dat individuen op een 
rationele manier trachten hun eigen nut en voordeel te maximaliseren op 
basis van volledige informatie. Public choice past dit principe toe op zaken 
als stemgedrag, beslissingsprocessen en het gedrag van de administratie. 
Het probleem hierbij is dat overheidsorganisaties iets maximaliseren, maar 
het onduidelijk is wat. Vanuit verschillende hoeken wordt hier een andere 
invulling aan gegeven. Niskanen (1971) stelt dat topambtenaren hun eigen 
budget maximaliseren, om op die manier hun loon te verhogen. De 
assumptie hierbij is dat het loon van ambtenaren gekoppeld is aan het 
budget waarover zij beschikken. Bovendien gaf Niskanen aan de vraagzijde 
van overheidsdiensten (de politici) een zeer passieve rol. Op beide punten is 
heel wat kritiek gekomen wegens de onrealistische veronderstellingen, die 
bovendien voornamelijk gebaseerd zijn op de Amerikaanse situatie (Breton 
& Wintrobe, 1975; Dunleavy, 1992; Peters, 2001). Niskanen stelde twee 
soorten oplossingen voor voor het overaanbod. Enerzijds moesten er meer 
diensten naar de private sector worden overgeheveld. Anderzijds moest er 
meer competitie komen tussen overheidsdiensten (Geveke & Steunenberg, 
1995). De theorie van Niskanen laat vooral toe een antwoord te geven op de 
vraag waarom overheden niet innoveren. Er is een gebrek aan competitie, 
waardoor er geen incentive is om de eigen werking te verbeteren. 
 
Doorheen de tijd zijn verschillende modellen geconstrueerd die een andere 
invullingen geven aan het nutsmaximalisatiebeginsel. Dunleavy (1992) 
verwierp de assumptie dat topambtenaren voornamelijk geïnteresseerd zijn 
in het verhogen van hun budget. Integendeel zullen ze er eerder op gericht 
zijn hun dienst te hervormen tot een kleine elite-organisatie dicht bij het 
politieke machtscentrum (‘bureau shaping’). In deze benadering zullen 
organisaties innoveren indien ze op die manier dicht bij het machtscentrum 
komen te staan. Toegepast op dit project dat de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement in lokale besturen in Vlaanderen onderzoekt: lokale 
besturen zullen een systeem van kwaliteitsmanagement invoeren wanneer 
zij hierdoor een grotere impact hebben op de strategische besluitvorming.  
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New Public Management (NPM) baseerde zich voor een groot stuk op de 
inzichten van de public choice literatuur (meer specifiek was er bijzondere 
aandacht voor de neo-institutionele economie; Hood, 1991). Een ander 
onderdeel was de klemtoon op ‘managerialism’, dat “let managers manage” 
als slogan hanteerde. Managementideeën moesten voorgaan op 
bureaucratische ideeën. Doorheen de tijd is NPM een containerbegrip 
geworden, waaronder zowel een ideologie, een managementstijl en een 
beschrijving van de bestaande hervormingen werd geplaatst. De 
belangrijkste ingrediënten waren onder meer de nadruk op de burger als 
klant van overheidsdiensten, een betere controle van de uitgaven, meten 
van prestaties en sturen op resultaten, gebruik van managementtechnieken 
uit de private sector, decentralisatie en de introductie van 
competitiemechanismen (Frederickson, 1996; Vigoda, 2003). NPM verwees 
tevens naar de moeilijkheid om gecentraliseerde, hiërarchisch opgebouwde 
systemen aan te passen aan de snel wijzigende omgeving. Verhoest et al. 
(2007) stellen dat onder de NPM-doctrine organisaties zullen innoveren 
wanneer ze voldoende managementautonomie hebben en er druk op hen 
wordt uitgeoefend. Deze druk kan zowel intern (controle door overheid) als 
extern (competitie met andere aanbieders) zijn (Verhoest, Verschuere, & 
Bouckaert, 2007). 
 
 
>  2.4.2. Moral hazard 

Een situatie van ‘moral hazard’ doet zich voor wanneer de daling van de 
negatieve gevolgen van een risico leidt tot een veranderd gedrag van 
actoren. Moral hazard kan het best geduid worden met situaties uit de 
verzekeringssector, waarbij mensen meer risico’s gaan nemen, naarmate ze 
beter verzekerd zijn. Wat heeft moral hazard nu te maken met innovatie? 
Innovatie brengt noodzakelijkerwijze een vorm van risico met zich mee. 
Binnen de publieke en de private sector wordt op verschillende manieren 
omgegaan met deze risico’s.  
 
Enerzijds is het zo dat publieke diensten op andere waarden gestoeld zijn 
dan private ondernemingen. Bij private ondernemingen zijn de 
doelstellingen financieel van aard. Voor publieke diensten vormt het 
financiële verhaal maar een beperkt deel van de missie. Een ander deel is 
zeker ook het verzorgen van de continuïteit van de dienst en het algemeen 
belang. Op een vrije markt zijn er meestal verschillende producten of 
diensten die ongeveer dezelfde eigenschappen hebben. De overheid is 
echter vaak monopolist. Het wegvallen van diensten als de politie, 
belastingscontrole, justitie, sociale uitkeringen bedreigt het algemeen 
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belang. In dit opzicht kan de overheid minder innoveren, aangezien risico 
inherent is aan innovatie. 
 
Anderzijds hebben overheidsdiensten een belangrijk voordeel tegenover 
private ondernemingen. Private ondernemingen hebben een ‘incentive’ om 
efficiënt te werken, omdat zij –in tegenstelling tot organisaties in de 
overheidssfeer- failliet kunnen gaan. In die optiek kunnen 
overheidsorganisaties ook meer risico’s nemen op financieel vlak. In 
tegenstelling tot de private sector hangt hun voortbestaan immers niet af 
van financiële maatstaven. In het verleden heeft de overheid verschillende 
zaken ingevoerd die voor de private sector niet onmiddellijk winst zouden 
opleveren (vb. infrastructuurwerken, ruimtevaart). 
 
Los van het onderscheid publiek-privaat zijn er andere situaties te bedenken 
waarin moral hazard een effect heeft wanneer eenzelfde innovatie moet 
doorgevoerd worden door twee verschillende organisaties. Grotere 
organisaties hebben vaak meer capaciteit en een grotere financiële reserve 
om een innovatie door te voeren die voor kleinere organisaties mogelijk 
levensbedreigend zou zijn.  
 
 
>  2.4.3. Bureaucratie 

Voor NPM waren er een aantal oudere paradigma’s die beschreven wat 
overheden doen (descriptief), of zouden moeten doen (prescriptief). Het 
meest bekende is waarschijnlijk het traditionele bureaucratische paradigma 
zoals Max Weber dit reeds een eeuw geleden heeft beschreven.  
 
De traditionele Weberiaanse bureaucratische administratie is gebaseerd op 
een aantal principes. Een organisatie functioneert hiërarchisch, taken 
worden functioneel gescheiden, op basis van algemene onpersoonlijke 
regels (rechtsgelijkheid). Taakuitoefening gebeurt binnen een zakelijk 
begrensd gebied op basis van specifieke bekwaamheden. Hierdoor worden 
complexe problemen teruggebracht tot kleine, uitvoerbare taken. Tevens is 
er een strikte scheiding tussen de middelen van de organisatie en de 
middelen van de functionaris (Hinssen, 1994). Als laatste worden alle 
bestuurshandelingen schriftelijk vastgelegd en bewaard. Het ambtelijk 
apparaat moet op die manier betrouwbaar, voorspelbaar, berekenbaar en 
bestuurbaar worden. Weber noemde het model ‘technisch superieur’, 
omdat het toelaat grote organisaties te sturen en te controleren.  
 
Doorheen de jaren is er veel kritiek gekomen op het functioneren van de 
traditionele bureaucratie. De belangrijkste kritiek verwijst naar het te ver 
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doortrekken van de principes van een bureaucratische organisatie. Hierdoor 
wordt een middel uiteindelijk een doel, en wordt bijvoorbeeld te veel 
nadruk gelegd op het strikt naleven van de regels (Pröpper, 1993). 
 
Thompson (1965) onderzocht de relatie tussen bureaucratie en innovatie. De 
bureaucratie wordt volgens hem gekenmerkt door een sterke productieve 
efficiëntie, en een lage capaciteit tot innovatie. In een bureaucratie 
trachten managers functies en processen te perfectioneren en het gedrag 
binnen de organisatie te controleren. In een dergelijke strakke organisatie, 
is conflict theoretisch gezien onmogelijk en niet legitiem. Conflicten zijn 
echter vaak de basis van creativiteit. Ze creëren onzekerheid en problemen, 
die de basis vormen voor nieuwe ideeën over het functioneren van de 
organisatie. Het systeem van het werken met extrinsieke beloning zou 
bovendien een stimulans zijn voor conformiteit in plaats van creativiteit. 
Wanneer het invoeren van de innovatie niet de voorziene voordelen 
opleverde, kan het individu hierop afgerekend worden. Als laatste zet het 
hiërarchisch systeem een rem op innovatie. Ideeën kunnen door de direct 
leidinggevende geblokkeerd worden. Om goedgekeurd te worden, moet de 
innovatie daarentegen veel hoger in de hiërarchie klimmen. Om die redenen 
verwacht Thompson een negatief verband tussen innovatie en de mate van 
bureaucratisering. Innovatie zou dan geassocieerd kunnen worden met een 
lage afhankelijkheid van formele regels en procedures. Toch mogen we hier 
niet vergeten dat dit aspect voornamelijk verwijst naar de beginfase van de 
introductie van een innovatie. Mogelijk maakt de hiërarchische structuur 
van de bureaucratie het gemakkelijker innovaties effectief te introduceren, 
eens de beslissing genomen is. 
 
 
>  2.4.4. Neo-institutionele theorieën 

Neo-institutionele theorieën gaan niet in de eerste plaats uit van rationeel 
calculerende actoren. Organisaties functioneren binnen een omgeving die 
gekenmerkt wordt door een grote mate van onzekerheid. Experimenten 
binnen de sociale psychologie bewijzen dat mensen het moeilijk hebben om 
van de norm af te wijken (Nuttin, 1999). Ook organisaties zijn onderhevig 
aan dergelijke druk in de richting van conformiteit. DiMaggio & Powell 
(1983) spreken hierbij van ‘isomorfisme’: een proces waardoor een 
organisatie binnen een groep organisaties die zich in gelijkaardige 
omstandigheden bevinden sterk gaat lijken op die andere organisaties. Ze 
onderscheiden drie vormen van isomorfisme. Een eerste vorm is dwingend 
(‘coercive’). Hiermee verwijzen de auteurs naar formele en informele druk 
op de organisatie door de organisatie waarvan zij afhankelijk zijn, of 
culturele verwachtingen vanuit de maatschappij. Soms gaat het om 
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rechtstreeks dwingende regelgeving, maar in andere gevallen is de dwang 
indirect. DiMaggio & Powell geven hier het voorbeeld van buurtcomités die 
niet hiërarchisch zijn opgebouwd. Deze comités moeten zich toch 
hiërarchisch structureren om op die manier te kunnen onderhandelen met 
hiërarchische organisaties (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Als tweede is er het mimetisch (‘mimetic’) isomorfisme. Deze vorm vertrekt 
vanuit de vaststelling dat organisaties opereren onder een toestand van 
onzekerheid, en van daaruit andere (als succesvol aanziene) organisaties 
gaan imiteren. Een recent onderzoek naar de validiteit van maatstaven die 
de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur meten, toonde aan dat deze 
maatstaven geen goede weergave zijn van hoe het bestuur werkelijk 
functioneert. De samenhang tussen de verschillende maatstaven was immers 
eerder beperkt. Het is op basis van de huidige metingen onmogelijk 
eenduidige goede en slechte praktijken aan te duiden (Van Roosbroek & Van 
Dooren, 2008). Bij mimetisch isomorfisme gaan organisaties zich vanuit die 
onzekerheid spiegelen aan één of meerdere modelorganisaties. Soms 
gebeurt dat expliciet, door onder meer consultingbedrijven die één model 
als te volgen voorbeeld naar voor schuiven. Het kan echter ook gaan om 
impliciete fenomenen, waarbij een organisatie die aanzien wordt als ‘best 
practice’ gevolgd wordt door andere organisaties.  
 
De derde vorm van isomorfisme is normatief (‘normative’) en hangt samen 
met de toegenomen professionalisering van beroepen (‘professions’). Er zijn 
twee vormen van isomorfisme in deze categorie. Enerzijds is er het effect 
van opleiding en vorming. Anderzijds is er de groei van netwerken van 
mensen die hetzelfde beroep uitoefenen. Personeelsleden die een bepaalde 
functie bekleden hebben hun universitaire opleiding gevolgd aan -zeker in 
Vlaanderen- niet meer dan een handvol universiteiten. Ook op cultureel vlak 
worden zij op allerlei manieren gesocialiseerd (kleding, manier van spreken, 
…). Op die manier zien managers “problems in a similar fashion, see the 
same policies, procedures and structures as normatively sanctioned and 
legitimated in much the same way” (DiMaggio & Powell, 1983: 153).  
 
Deze theorie kan een kader bieden om te verklaren waarom een innovatie 
wordt aangenomen door organisaties. Zoals DiMaggio & Powell (1983: 148) 
het zelf zeggen: “Early adopters of organizational innovation are commonly 
driven by a desire to improve performance. But new practices can become 
(…) infused with value beyond the technical requirements of the task at 
hand. As an innovation spread, a threshold is reached beyond which 
adoption provides legitimacy rather than improves performance”. Vooral in 
de latere fasen van de diffusie zou er dus sprake zijn van isomorfisme. 
Hiermee gaan ze in tegen de visie van Rogers (2003: 231), die meent dat de 
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rol van status eerder speelt bij gebruikers die zich in de eerste fase van het 
adoptieproces bevinden: “Status motivations for adoption seem to be more 
important for innovators, early adopters, and early majority, and less 
important for the late majority and the laggards”. De uitspraak van Rogers 
is echter gericht op innovatie bij individuen en geldt niet noodzakelijk voor 
organisaties. 
 
Een met DiMaggio & Powell nauw verwante theorie is die van het 
‘bandwagon effect’. Wanneer er sprake is van een ‘bandwagon’ nemen 
organisaties een innovatie aan “not because of their individual assessments 
of the innovation’s efficiency or returns, but because of a bandwagon 
pressure caused by the sheer number of organizations that have already 
adopted this innovation” (Abrahamson et al., 1993). Er zijn twee 
verschillende soorten bandwagon effecten. Enerzijds zijn er de 
institutionele effecten, waarmee de auteurs verwijzen naar het streven 
naar legitimiteit bij onder meer DiMaggio & Powell (1983). Anderzijds zijn 
er ook competitieve effecten4. De assumptie hierbij is dat organisaties in de 
eerste plaats proberen om het verlies van competitief voordeel te 
vermijden. Wanneer andere organisaties een innovatie hebben aangenomen 
waarvan het effect onduidelijk is, heeft de eigen organisatie twee keuzen. 
Ofwel neemt ze de innovatie aan, waardoor ze het uiteindelijk zeker niet 
slechter zal doen dan andere organisaties. Ofwel neemt ze de innovatie niet 
aan. Wanneer de innovatie dan echter positieve effecten blijkt te hebben, 
zal de performantie van alle andere organisaties substantiële progressie 
maken, terwijl de eigen organisatie niet beter presteert. Deze situatie zal 
de organisatie trachten te vermijden. Uiteindelijk zal ze dus de innovatie 
aannemen, ook al is het onduidelijk of dit een positief effect heeft op de 
werking van de organisatie. 
 
Zowel de theorie van DiMaggio & Powell, als die van Abrahamson & 
Rosenkopf richten zich in de eerste plaats op de latere fasen in het 
adoptieproces. Een onderzoekshypothese zou dus kunnen zijn dat rationele 
analyses van kosten en baten zich eerder voordoen bij innovators en early 
adopters. Organisaties die later in het diffusieproces een innovatie 
aannemen zouden dit veeleer doen omwille van ‘status motivations’ en 
vrees om achterop te lopen.  
 

                                                 
 
 
4  DiMaggio en Powell gaan hier in beperkte mate ook op in (Powell & 
DiMaggio, 1991: 66). 
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Een derde relevante invalshoek binnen het neo-institutionalisme, is de 
theorie over padafhankelijkheid (‘path dependency’). In de literatuur 
circuleren zowel brede als minder brede invullingen van dit begrip. De 
brede invulling van het begrip heeft als assumptie dat het verleden een 
sterke invloed heeft op de toekomst ('history matters'; zie bvb. Sewell, 
1996). Een typisch voorbeeld van padafhankelijkheid in deze zin, is het 
voortbestaan van het QWERTY/AZERTY-toetsenbord bij computers. 
Oorspronkelijk (rond 1860) werd gekozen voor de QWERTY-combinatie op 
typmachines om een probleem op te lossen met oude alfabetisch 
gerangschikte toetsenborden. Omdat de meest gebruikte letters vaak vlak 
naast elkaar stonden, kwamen de letterstangetjes soms in elkaar vast te 
zitten. Om dit te vermijden werd het QWERTY-toetsenbord uitgevonden, 
dat als doel had de snelheid van het typen te verminderen. Met de opkomst 
van elektronische typmachines en PC’s is het QWERTY-toetsenbord dus 
inefficiënt geworden, omdat er geen letterstangetjes meer nodig zijn. 
Sindsdien zijn er verschillende toetsenborden op de markt gekomen die 
toelaten om veel sneller te typen (bijvoorbeeld het DVORAK-toetsenbord), 
allemaal zonder succes.  
 
Mahoney (2000) is voorstander van de enge variant van padafhankelijkheid. 
Een fenomeen is volgens deze auteur padafhankelijk wanneer de 
uiteindelijke uitkomst sterk afhankelijk is van keuzes in het beginstadium 
van de ontwikkeling. Deze beginkeuzes zijn bovendien niet te verklaren op 
basis van een analyse van de aanwezige omgevingsvariabelen in de 
beginperiode. Een derde voorwaarde is dat eens de beginkeuze gemaakt is, 
ze een bijna deterministische keten van gebeurtenissen in gang zet. In de 
enge definitie voldoet het voortbestaan van het QWERTY-toetsenbord dus 
enkel aan de eerste en de laatste voorwaarde, niet aan de tweede. De 
beginkeuze voor een traag typend toetsenbord is immers perfect te 
verklaren. 
 
De literatuur over padafhankelijkheid wijst ons er dus op dat we beperkt 
worden door keuzes uit het verleden. Toegepast op de introductie van 
kwaliteitsmanagement, kunnen we ons de vraag stellen in welke mate 
bepaalde kwaliteitsmodellen een gelijkaardige evolutie ondergaan. Bij 
zelfevaluaties bij overheden wordt frequent gebruik gemaakt van CAF. Het 
lijkt erop dat organisaties die nu een zelfevaluatie uitvoeren, meer geneigd 
zullen zijn CAF te gebruiken in plaats van andere systemen van 
zelfevaluatie. Door de keuze van andere overheden en de daaruit 
opgebouwde expertise, is het vooral voor kleinere besturen moeilijk om af 
te wijken van het pad dat door anderen gekozen werd. 
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>  2.4.5. Knowledge creep, incrementalisme en ‘groping along’ 

Beleidsmakers krijgen vanuit verschillende hoeken informatie, die ze -zo 
wordt verondersteld- systematisch analyseren om een rationele beslissing te 
nemen. ‘Knowledge creep’ verwerpt deze beschrijving als onrealistisch, 
omwille van twee redenen. Ten eerste verschaft informatie zelden een 
voorverpakte oplossing voor de problemen. Informatie wordt eerder 
gebruikt als achtergrond en sluipt (‘creeps’) op die manier in 
beleidsoverwegingen. “Rarely will policy makers be able to cite the findings 
of a specific study that influenced their decisions, but they have a sense 
that social science research has given them a backdrop of ideas and 
orientations that has had important consequences” (Weiss, 1979). Ten 
tweede verwerpt Weiss de notie als zouden alle beslissingen op één moment 
worden genomen. Beslissingen worden daarentegen gradueel genomen, 
zonder een formele afbakening van het besluitvormingsproces in 
agendasetting, deliberatie over alternatieven, beslissing en uitvoering. Vaak 
hebben leidinggevenden geen andere optie dan het compromis te 
aanvaarden dat lager op de ladder is uitgewerkt. Veel beslissingen 
‘gebeuren’ gewoon (Weiss, 1980).  
 
De bevindingen over ‘knowledge creep’ zijn relatief gelijkaardig aan die van 
het incrementalisme. Ook hierbij wordt de notie van rationele 
beleidsmakers die alle mogelijke alternatieven afwegen, verworpen. De 
belangrijkste principes zijn: 
 

• Beleidsmakers maken geen uitgebreide analyse en evaluatie van 
alternatieven, maar focussen op beslissingen die slechts 
incrementeel afwijken van de bestaande situatie. 

• Het aantal overwogen alternatieven is beperkt. 
• Problemen en de relatie tussen doel en middel worden continu 

geherdefinieerd.  
• Er bestaat niet zoiets als één juiste beslissing. 
• Beslissingen zijn voornamelijk gericht op remedies voor de huidige 

problemen (Etzioni, 1967; Lindblom, 1959). 
 
Lindblom (1959) beschrijft het gedrag van beleidsmakers als ‘muddling 
through’. Beslissingen gebeuren in de vorm van ‘successive limited 
comparisons’. Er bestaat geen instantie die het gehele (soms tegenstrijdige) 
beleid adequaat kan sturen. Beleidsmakers kiezen daarom voor beperkte 
veranderingen aan het beleid in plaats van grote wijzigingen, waarvan zij de 
gevolgen niet kunnen inschatten.  
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Een derde benadering (‘groping along’) werd in 1988 geïntroduceerd door 
Robert Behn (1988). In tegenstelling tot het incrementalisme van Lindblom 
is deze benadering niet gericht op beleid, maar op het managen van 
(publieke) organisaties. Managers weten over het algemeen waar ze naar 
toe moeten, en hoe dat ongeveer moet gebeuren. Ze zijn continu op zoek 
naar manieren om het einddoel te bereiken (‘groping along’). Echter, “a 
public agency’s ability to solve a difficult problem in a new way comes 
from step-by-step problem solving and adaptation to an environment”. Het 
invoeren van innovaties verloopt dus traag en stapsgewijs. Managers kiezen 
er bovendien eerder voor om snel een (beperkte) innovatie in te voeren en 
te leren van de ervaring hiermee. Het model “advises the manager to pay 
little attention to framing an initial policy, to act quickly (presumably 
without specific statutory authority in many cases), to test ideas through 
experience, and to regard the divergent actions of implementers as reason 
to adjust the policy, not just to change the action” (Golden, 1990). 
 
Wat betekenen deze theorieën wanneer ze toegepast wordt op 
kwaliteitsmanagement als innovatie? Ten eerste zou er niet zoiets bestaan 
als één moment vanaf wanneer binnen een lokaal bestuur iemand zich 
bezighoudt met kwaliteitsmanagement. Het zou eerder gaan om een 
gradueel (beslissings)proces, waarbij één of meerdere medewerkers zich 
voor een deel van hun tijd bezighouden met een bepaald instrument binnen 
kwaliteitsmanagement. Na verloop van tijd wordt er meer tijd en geld 
geïnvesteerd in het werken aan kwaliteit. Het implementeren van een 
model van kwaliteit is in de praktijk dan eerder een teken dat de 
organisatie reeds op verschillende manieren aan kwaliteit werkt. Ten 
tweede zou men bij de uitbouw van kwaliteitsmanagement niet rechtstreeks 
(instrumenteel) gebruik maken van bevindingen uit sociaal-
wetenschappelijk onderzoek (of ervaringen van andere besturen). Wel 
verschaft dit onderzoek naast andere bronnen zoals congressen, ervaringen 
van collega’s, enz. een achtergrond waartegen beslissingen worden 
genomen. 
 
 
>  2.4.6. Contingentietheorie 

Contingentietheorieën verwerpen de oude managementfilosofie van het 
scientific management dat stelt dat er zoiets zou bestaan als een ‘one best 
way’ om organisaties te managen (Lewin & Volberda, 1999). Eigen aan alle 
vormen van contingentietheorie is de stelling dat de organisatie goed 
presteert wanneer er een ‘fit’ is tussen factoren zoals de structuren en 
processen, organisatiegrootte, technologie, strategie, organisatiecultuur en 
mensen (Drazin & de Ven, 1985; Tosi & Slocum, 1984). Organisaties worden 

 ׀ 30 ׀



hierin als relatief passieve objecten beschreven, die zich moeten aanpassen 
aan de relevante situatie. Ze zijn niet in staat de omgeving te kiezen, of te 
beïnvloeden (ten Cate, 2005). Bepaalde auteurs kijken zelfs op een lager 
niveau dan de organisatie en stellen dat onderdelen binnen de organisatie 
met andere omgevingen geconfronteerd worden (Lawrence & Lorsch, 1967). 
De optimale organisatie zou volgens hen ook per afdeling verschillen.  
 
Een relevant onderscheid voor de studie van innovatie, is dat tussen de 
organische en de mechanistische organisatie. Mechanistische organisaties 
kenmerken zich door rigide structuren. Functies worden onderverdeeld in 
voor elk individu duidelijk en formeel afgebakende taken. Hierdoor heeft 
enkel de top van de organisatie een duidelijk zicht op het geheel. 
Interacties gebeuren meestal verticaal, en veel minder horizontaal. Dit 
prototype heeft veel overeenkomsten met de bureaucratische organisatie 
van Weber. Het omgekeerde beeld zien we bij de organische organisatie. 
Relaties zijn veranderlijk en afhankelijk van (steeds wijzigende) 
omgevingsvariabelen. Individuen dragen bij aan het doel van de organisatie. 
Takenpakketten worden continu aangepast en op elkaar afgestemd. 
Communicaties zijn eerder horizontaal en kennis kan zich om het even waar 
in het organisatienetwerk bevinden. De hypothese is dat een organische 
organisatiestructuur vaker voorkomt in een turbulente omgeving, terwijl 
mechanistische organisaties meer geschikt zijn voor stabiele omgevingen 
(Burns & Stalker, 1961; Lam, 2006). 
 
Door het verwerpen van de ‘one best way’ van organiseren, is er volgens de 
contingentietheorie dus ook geen ‘beste organisatiestructuur’ om innovaties 
in te voeren.  
 

>  2.5.  Empirische bevindingen 

 
Er bestaat heel wat empirisch onderzoek naar de variabelen die de 
verspreiding van een innovatie kunnen verklaren. Dit onderzoek komt vaak 
tot tegengestelde bevindingen (Downs et al., 1976). Dit is een gevolg van de 
invloed van de kenmerken van de omgeving, de organisatie en de innovatie 
zelf op het al dan niet aannemen en gebruiken van een innovatie. Niet 
alleen hebben deze variabelen elk apart een effect. Samen interageren ze 
met elkaar, waardoor het uiteindelijke effect in de realiteit moeilijk te 
voorspellen is. In deze paragraaf bespreken we de impact van de kenmerken 
van de organisatie, de omgeving en de innovatie zelf op het al dan niet 
aannemen van een innovatie. Daarna bekijken we een aantal onderzoeken 
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die specifiek betrekking hebben op innovatie in Vlaanderen en in lokale 
besturen. 
 
 
>  2.5.1. Organisatiekenmerken en innovatie 

Mohr (1969) vermeldt een aantal kenmerken die een positieve impact 
hebben op het al dan niet aannemen van een innovatie: grootte, ‘rijkdom’ 
(wealth), de beschikbaarheid van middelen, ‘modernere’ waarden binnen 
de gemeenschap en de turbulentie van de omgeving. Grootte en de 
beschikbaarheid van middelen hebben volgens de meeste onderzoeken een 
positieve invloed op innovatie (Rogers, 2003; Osborne, 1998). Walker (1969) 
deed bijvoorbeeld onderzoek naar de verspreiding van innovaties over 
Amerikaanse staten. Hieruit kwam naar voor dat grote staten met een 
ruimer budget sneller innovaties invoerden. Een meta-analyse van 
innovatie-onderzoek naar het effect van de grootte van de organisatie wijst 
voorts op een beperkt, doch statistisch significant verband (Camisón-
Zornoza, Lapiedra-Alcamí, Segarra-Ciprés, & Boronat-Navarro, 2004). Een 
andere meta-analyse komt echter tot sterkere verbanden (Damanpour, 
1996).  
 
Deze resultaten passen binnen de ‘moral hazard’-theorie. De kans bestaat 
steeds dat er iets misloopt bij de introductie van een innovatie. Bij het 
invoeren van nieuwe ICT-infrastructuur kunnen bijvoorbeeld 
compatibiliteitsproblemen optreden. Grote organisaties met meer middelen 
hebben zowel het financieel als het menselijk kapitaal om hier snel op in te 
spelen. Voor kleinere organisaties zijn de problemen minder snel op te 
lossen. Een andere reden zou kunnen liggen in de grotere specialisatie in 
grote organisaties5. Deze specialisatie is volgens Damanpour (1996) ook de 
reden voor de positieve relatie tussen de complexiteit van een organisatie 
en haar innovatiebereidheid. De andere kenmerken van een bureaucratie 
wijzen echter in de richting van een negatieve relatie tussen grootte en 
innovatie (gebrek aan flexibiliteit, onpersoonlijke werkomgeving, 
Damanpour, 1996). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat verschillende 
studies een omgekeerde relatie vonden tussen innovatie en grootte (voor 
een overzicht, zie Osborne, 1998). Een onderzoek in de Amerikaanse 
staalindustrie wees bijvoorbeeld uit dat de grote ondernemingen laggards 

                                                 
 
 
5 Toch bestaan er ook studies die aanhalen dat specialisatie een negatief effect kan hebben op 

het aannemen van een innovatie. Osborne (1998) haalt op basis van verschillende case 
studies voorbeelden aan van organisaties die specialisatie zien als een hinderpaal voor 
innovatie. 
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waren in het introduceren van innovaties (Adams & Dirlam, 1966). Een 
bijkomend probleem is dat veel onderzoeken impliciet veronderstellen dat 
het verband tussen grootte en innovatie lineair zou zijn. Ander onderzoek 
naar radicale productinnovatie vond echter dat vanaf een bepaalde grens 
(volgens de auteurs bij 11.000 personeelsleden) de grootte een hinderpaal 
begint te worden voor innovatie (Ettlie & Rubenstein, 1987). Dit alles wijst 
erop dat we onmogelijk met zekerheid uitspraken kunnen doen over wat we 
kunnen verwachten in onze studie naar kwaliteitsmanagement in lokale 
besturen.  
 
Een organisatievariabele waarover weinig discussie is, is het belang van 
leiderschap (‘leadership’) voor het al dan niet aannemen van een innovatie. 
Innovatie betekent verandering, en tegen verandering is vaak weerstand. 
Steun voor de innovatie vanuit de top verhoogt de slaagkansen significant 
(Osborne, 1998). 
 
Een belangrijk empirisch onderzoek naar de relatie tussen 
organisatiekenmerken en innovatie, is dat van Damanpour (1991). Hij 
onderzocht de bevindingen van verschillende empirische onderzoeken. De 
resultaten zijn opgesomd in Tabel 3. Een aantal resultaten liggen in de lijn 
van de verwachtingen. Andere resultaten wijken daar dan weer van af. De 
zwakke relatie tussen de mate van formaliteit binnen de organisatie en 
innovatie zou verklaard kunnen worden door de noodzaak aan strikte, 
duidelijke regels tijdens de implementatiefase, zoals verschillende auteurs 
doen. De resultaten verwerpen deze hypothese echter. Het ‘ambidexter 
model’ van Rogers vindt dus geen steun in de meta-analyse van Damanpour. 
 

Tabel 3: Relatie tussen organisatiekenmerken en innovatie 

Relatie Organisatiekenmerk 
Positief Specialisatie 

Functionele differentiatie 
Professionalisme 
Houding managers tegenover verandering 
Technische kennis 
Percentage managers 
Vrij te besteden middelen 
Externe communicatie 
Interne communicatie 
 

Niet significant Formaliteit binnen organisatie 
Lengte mandaat managers 
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Relatie Organisatiekenmerk 
Verticale differentiatie 
 

Negatief Centralisatie 
 
De verschillende organisatiekenmerken spelen bovendien op elkaar in. Het 
effect van specialisatie, de mate van formaliteit en verticale differentiatie 
verschilt naargelang de innovatie geïntroduceerd wordt in een 
productiebedrijf of een organisatie die diensten levert. Gestandaardiseerde 
werkprocedures zouden innovatie in een productieomgeving faciliteren, 
maar kunnen een hinderpaal zijn in een dienstenorganisatie. Een tweede 
onderscheid is dat tussen for-profit en not-for-profit omgevingen. De 
factoren die de introductie van een innovatie bevorderden, verschilden 
naargelang de omgeving van de organisatie (Damanpour, 1991).  
 
 
>  2.5.2. Omgeving en innovatie 

Een grote kritiek op de literatuur rond innovatie, is het feit dat er vaak 
vanuit wordt gegaan dat organisaties opereren in een vacuüm (Osborne, 
1998). Slechts een beperkt aantal empirische studies heeft aandacht voor de 
rol van de omgeving op het al dan niet aannemen van een innovatie. 
Osborne (1998) onderzoekt het effect van de financiering van non-profit 
organisaties op het aannemen van innovaties. In tegenstelling tot 
traditionele denkpatronen ondernamen organisaties die door de overheid 
gefinancierd werden significant meer innovatieve activiteiten dan andere 
organisaties. Dit zou te maken kunnen hebben met het verschil in 
verwachtingen vanuit de omgeving. Uit het onderzoek bleek eveneens dat 
innovatieve organisaties meer (complexe) verbanden hadden met externe 
partners. Er is dus een link tussen netwerken en innovatie. Een laatste 
bevinding was dat er vanuit de omgeving druk was in de richting van 
innovatie. Innoveren was één van de voorwaarden om middelen te 
verkrijgen van de overheid. 
 
In de eerder aangehaalde studie naar innovatie in Amerikaanse staten, wees 
Walker op het bestaan van regionale en nationale innovatieleiders. 
Onderzoek naar de verspreiding van innovatie in Amerikaanse lokale 
besturen verwerpt echter deze bevinding (Bingham, 1977). Besturen die 
innovatief zijn op één gebied, zijn niet noodzakelijk meer innovatief op een 
ander gebied. Beide studies zijn het wel eens over het regionale patroon 
van de verspreiding van innovatie. Berry (1994) onderzocht het gebruik van 
strategische planning door Amerikaanse overheidsdiensten. Aansluitend op 
ander onderzoek, bleek dat organisaties die genoeg financiële ruimte 
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hebben meer geneigd zijn strategische planning aan te nemen. Ook hier 
werd een regionaal verspreidingspatroon gevonden. Het bestaan van een 
relatie tussen omgeving en innovatie is conform de verwachtingen van neo-
institutionele theorieën. Organisaties kijken niet enkel naar de fit tussen 
organisatie- en innovatiekenmerken, maar worden ook beïnvloed door hun 
omgeving. 
 
 
>  2.5.3. Innovatiekenmerken en de relatie met innovatie in het 

algemeen 

Globaal gezien is het aantal studies dat het effect van innovatiekenmerken 
onderzoekt op het al dan niet aannemen van een innovatie, beperkt. Een 
studie onderzocht de verspreiding van technische en administratieve 
innovaties in het onderwijs (Daft, 1978). Uit deze studie bleek dat een 
organisatie wat innovatie betreft twee kernen bezit. Technische innovaties 
worden voorgesteld door lagere hiërarchische niveaus (bottom up), terwijl 
administratieve hervormingen van de organisatie door de hoogste niveaus 
worden geïnitieerd (top down). Opleidingsniveau bleek daarbij een 
belangrijke randvariabele. Hoger opgeleid personeel was meer geneigd een 
innovatie (zowel technisch als administratief) voor te stellen. Bij minder 
goed opgeleid personeel, verliep de introductie eerder top down. Het advies 
van de auteur voor andere organisaties is dan ook eenvoudig: werf goed 
opgeleid personeel aan en geef hen de vrijheid beslissingen te nemen over 
innovaties.  
 
 
>  2.5.4. Verspreiding van innovatie in grote bedrijven en KMO’s 

Ook de privé-sector besteedt uiteraard heel wat aandacht aan innovatie. 
Een recent onderzoek bij grote bedrijven en KMO’s in Vlaanderen 
identificeerde een aantal knelpunten voor innovatie. Een eerste knelpunt 
betrof de tijdsdruk. Daarmee samenhangend is er als tweede de financiële 
druk. Door de druk van competitie en van aandeelhouders is het moeilijk om 
te innoveren: “het gebeurt dat het management beslissingen neemt om op 
korte termijn zichtbare successen te realiseren” (Devos et al., 2007: 54). 
Dit gaat soms ten koste van wat er moet gebeuren op lange termijn. Het 
derde knelpunt is het tekort aan personeel, dat vooral nijpend is in 
groeibedrijven. Als vierde zijn er de interne systemen en procedures die 
doorlopen moeten worden: “een project vereist vaak zo veel administratie 
en planning dat elke vorm van creativiteit sneuvelt” (Devos et al., 2007: 
55). Hiermee samenhangend wordt ook verwezen naar de moeilijkheid van 
interne samenwerking. Uiteraard speelt de houding van de medewerkers 
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een bepalende rol in het innovatieproces. Sommigen zijn behoudsgezind en 
staan a priori negatief tegenover grote innovatieprojecten. Anderen zijn dan 
weer onvoorbereid of overmoedig en focussen enkel op de hype rond de 
innovatie. Als laatste is er nog de regelgeving (milieu, intellectuele 
eigendom,…) die een rem op innovatie kan zetten.  
 
 
>  2.5.5. De verspreiding van innovaties in lokale besturen 

>  2.5.5.1. Binnen Vlaanderen 

Binnen Vlaanderen bestaan er twee studies die de verspreiding van één of 
meerdere innovaties onderzoeken. De oudste studie naar de diffusie van 
innovatie in Vlaanderen, is die van Aiken et al. (1972). Zij onderzochten de 
innovatie binnen de lokale besturen in België. Het model dat ze daarbij 
volgden, was dat van Burns & Stalker (1961, zie eerder). Dit model stelt dat 
organische organisaties beter geplaatst zijn om innovaties in te voeren. 
Organische organisaties kenmerken zich door een grotere diversiteit, minder 
nadruk op formele regels, grote mate van decentralisatie en veel 
communicatie, zowel intern als extern.  
 
In de studie werd de verspreiding van proces- en outputinnovaties 
onderzocht. Het ging hierbij onder meer over de aanwezigheid van zaken als 
een sportraad, PERT-systemen, computers, een industriepark, een 
zwembad,... Op basis van correlatie-analyses vond men dat de introductie 
van procesinnovaties positief samenhing met de grootte van het lokale 
bestuur, de omgeving van het bestuur, en de differentiatie van de interne 
structuur. Onder deze laatste noemer vallen onder meer de mate van 
decentralisatie, interne en externe communicatie, het gemiddelde 
opleidingsniveau binnen de organisatie, en de mate van professionalisme. 
Voor outputinnovaties waren de verbanden veel minder eenduidig, hoewel 
ook hier in het algemeen steun werd gevonden voor de hogere 
innovatiecapaciteit van dit type besturen. Dat de resultaten echter 
verschilden van innovatie tot innovatie ligt in de lijn van het later 
verschenen werk van Downs & Mohr (1976): het effect van 
organisatiekenmerken is afhankelijk van de kenmerken van de innovatie die 
bestudeerd worden. Een andere bevinding was dat er een verschil was 
tussen de kenmerken die een effect hebben op het voorstellen van een 
innovatie en de invoering ervan.  
 
Een beperking van deze studie is dat er gewerkt werd met correlaties. Deze 
wijzen op samenhang en niet op causaliteit. Het is dus niet noodzakelijk zo 
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dat er een oorzakelijk verband is tussen de introductie van innovaties en de 
onderzochte variabelen.  
 
Een tweede studie naar de verspreiding van innovaties, was die van Rotthier 
et al. (2006). In tegenstelling tot de vorige studie is dit onderzoek eerder 
kwalitatief van aard. De auteurs onderzochten hierbij de verspreiding van e-
government in (kleine) Vlaamse gemeenten (Rotthier, Boudry, & De Rynck, 
2006). Uit de studie blijkt duidelijk dat organisaties niet steeds innoveren 
op basis van rationele kosten-batenanalyses. De verspreiding van ICT bij 
Oost- en West-Vlaamse lokale besturen werd voornamelijk beïnvloed door 
het aanbod van leveranciers, decretale verplichtingen en het ‘me too’-
fenomeen. Het eerste fenomeen is een gevolg van de beperkte ICT-kennis 
binnen kleine lokale overheden. Hierdoor kiezen zij vaak voor een vaste 
leverancier van ICT-middelen. Op die manier wordt vermeden dat 
verschillende bedrijven de schuld voor een fout zouden afschuiven op een 
andere leverancier. Besturen zijn in hun keuzes dus beperkt door eerdere 
keuzes (‘path dependency’).  
 
Met het ‘me too’-fenomeen wordt verwezen naar situaties waarbij besturen 
innovaties aannemen omdat zij niet het gevoel willen hebben achter te 
blijven op de andere besturen. Gemeenten willen niet voor elkaar 
onderdoen. Eén van de verantwoordelijken binnen een gemeente beschreef 
het fenomeen als volgt: “Natuurlijk, we moeten toch niet onderdoen voor 
een andere gemeente. We moeten de eerste niet zijn, maar ook niet de 
laatste. Als je de eerste bent, ben je altijd beduveld, maar als je de laatste 
bent, ben je te laat” (Rotthier et al., 2006: 79). Er speelt dus een vorm van 
competitie tussen de gemeenten, waarbij men het gevoel heeft niet achter 
te kunnen blijven. Tekenend is het voorbeeld van de aanname van een e-
loket bij kleine Vlaamse gemeenten. Hieraan zijn vrij hoge vaste kosten 
verbonden, los van de grootte van de gemeente. Het rapport haalt het 
voorbeeld aan van een gemeente in West-Vlaanderen met 9.000 inwoners. 
Het e-loket in deze gemeente is ondertussen vijf jaar operationeel en 
verwerkt slechts één à twee aanvragen per maand. In geen enkele van de 
onderzochte gemeenten was de adoptie van een e-loket het resultaat van 
een rationele kosten-batenanalyse. Deze bevindingen passen binnen de 
theorie van het neo-institutionalisme, en meer bepaald de bevindingen van 
DiMaggio & Powell (1983). 
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>  2.5.5.2. Buiten Vlaanderen 

 
Ook buiten Vlaanderen zijn er uiteraard verschillende onderzoeken gebeurd 
die specifiek op lokale besturen gericht waren. Het verschil tussen deze en 
andere studies die de verspreiding van innovaties binnen de publieke sector 
onderzoeken, is dat studies bij lokale besturen een groot aantal organisaties 
kunnen onderzoeken. Hierdoor is het makkelijker om surveyonderzoek uit te 
voeren. We bespreken kort een aantal van deze studies.  
 
Walker (2006) onderzocht de verspreiding van een brede reeks van 
innovaties in lokale besturen in Engeland. De mate waarin factoren uit de 
omgeving en de organisatie de verspreiding van een innovatie konden 
verklaren, verschilden van innovatie tot innovatie. Zo waren kleinere lokale 
besturen meer geneigd om productinnovaties te aanvaarden, terwijl grotere 
besturen sneller technologische innovaties aannamen.  
 
Hunmin (2006) analyseerde de verspreiding van innovaties in lokale besturen 
in Zuid-Korea. Slechts in een zeer beperkt percentage van de gevallen was 
de introductie van een innovatie een gevolg van een serieus probleem, een 
crisis, of een electorale belofte. Over het algemeen werden de innovaties 
geïntroduceerd voor efficiëntiedoeleinden.  
 
Newman et al. (2001) analyseerden de rol van de centrale overheid in het 
creëren van een ‘normatief klimaat voor innovatie’. In het Verenigd 
Koninkrijk, dat een traditie heeft van sterke centralisatie, tracht de 
centrale overheid op verschillende manieren de introductie van innovaties 
in lokale besturen te stimuleren. In sommige gevallen heeft dit een positief 
effect, in andere gevallen niet. Het deelnemen aan competities werd door 
bepaalde winnaars als zeer positief ervaren, maar was demoraliserend voor 
andere lokale besturen. Over het algemeen had het stimuleren van niet-
innovatieve organisaties echter weinig effect. Tevens werd gekeken naar de 
rol van burgers en gebruikers in het stimuleren van innovatie. Hieruit bleek 
dat deze rol zeer beperkt was. Burgers waren zelden betrokken bij de 
concrete organisatie van overheidsdiensten. De druk scheen dus eerder 
indirect.  
 
Bingham (1978) bestudeerde de verspreiding van verschillende soorten 
innovaties in de lokale overheidssector. Hij onderzocht verklaringen op drie 
niveaus: het individu, de organisatie en buiten de organisatie. Net als in 
veel andere studies verschilden de variabelen die de verspreiding 
verklaarden van innovatie tot innovatie. De grootte van de organisatie en 
(daarmee samenhangend) de beschikbaarheid van middelen bleken opnieuw 
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belangrijke verklarende variabelen voor de verspreiding van innovatie. De 
politieke kleur van een gemeente (conservatief of progressief) had 
daarentegen weinig invloed op het al dan niet aannemen van een innovatie.  
 
 
>  2.5.6. Conclusie 

De enige constante lijkt te zijn dat er geen echte lijn zit in de bevindingen. 
Dit is consistent met de meer theoretische innovatieliteratuur die stelt dat 
een eenzijdige focus op organisatiekenmerken nooit een eenvormige theorie 
kan opleveren. Er moet gekeken worden naar de kenmerken van de 
omgeving, de organisatie én de innovatie zelf om de verspreiding van 
innovaties te verklaren. Het is mogelijk dat er bij innovatie-onderzoek 
vooral gekeken wordt naar complexe innovaties. In dat geval is het duidelijk 
dat grote organisaties een structureel voordeel hebben. Zij hebben immers 
de kennis in huis om deze complexe wijzigingen door te voeren. Een 
oververtegenwoordiging van dit soort onderzoeken in de innovatieliteratuur 
zou in meta-analyses kunnen leiden tot een positieve relatie tussen 
innovatie en grootte (zie bvb. Camisón-Zornoza et al., 2004) en dus tot 
foute conclusies over de onafhankelijke rol (als die al bestaat) van grootte 
op het al dan niet aannemen van innovatie.  
 
 

>  2.6. Conclusie: een eengemaakte innovatietheorie? 

 
In ons onderzoek naar de verspreiding van kwaliteitsmanagement als 
innovatie zullen wij innovatie invullen als het aannemen van een nieuwe 
techniek van kwaliteitsmanagement door de organisatie. We kiezen hierbij 
voor de brede definitie. Een innovatie is bovendien niet noodzakelijk iets 
dat positief is voor de organisatie. Dit is een eerste aanbeveling naar 
beleidsmakers toe. Er wordt zeer sterk de nadruk gelegd op het feit dat 
overheidsdiensten innovatief moeten zijn. Hierbij wordt soms vergeten dat 
de introductie van innovaties soms ongewenst is, niet vlot verloopt of niet 
de verhoopte gevolgen heeft. 
 
Het scheppen van klaarheid in de conceptuele jungle van het innovatie-
onderzoek is geen eenvoudige opgave. Innovatie is een modewoord 
geworden dat te pas en te onpas opduikt. Het verschil in context waarin het 
woord gebruikt wordt, maakt het moeilijk om ooit te komen tot een 
uniforme innovatietheorie. De literatuur rond innovatie kan een kader 
aanreiken om de verspreiding van een innovatie te duiden. Het fenomeen 

 ׀ 39 ׀



 

innovatie hangt echter zo sterk samen met algemene (en uiteenlopende, 
soms elkaar tegensprekende) bestuurskundige theorieën, dat het moeilijk is 
om een set van variabelen te identificeren die in alle situaties een uniform 
effect hebben op het al dan niet aannemen van een innovatie (Osborne, 
1998). Er is dus geen innovatietheorie die een eenduidig kader vormt 
waaruit testbare hypothesen worden gedistilleerd.  
 
Wat de literatuur rond de verspreiding van innovaties wel kan bieden, is een 
kader waarbinnen de verspreiding van kwaliteitsmanagement in de lokale 
besturen in Vlaanderen kan geanalyseerd worden. Het overzicht van de 
literatuur rond innovatie heeft reeds een aantal belangrijke inzichten 
opgeleverd.  
 
Ten eerste kunnen we verwachten dat de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement zal verlopen volgens een S-curve. Het kan interessant 
zijn te analyseren op welk punt van de curve de lokale besturen zich op dit 
moment bevinden. Zit het gebruik van instrumenten binnen 
kwaliteitsmanagement nog steeds in stijgende lijn of is het verzadigingspunt 
bereikt? Wat zijn de verschillen tussen de early adopters en de late 
adopters?  
 
Ten tweede zullen we om de verspreiding van een innovatie te analyseren, 
rekening moeten houden met factoren in de omgeving, de kenmerken van 
de organisatie en de kenmerken van de innovatie zelf. In het laatste 
hoofdstuk komen we hierop terug. 
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3. Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de 
publieke sector in Vlaanderen: een stand 
van zaken6 

>  3.1. Inleiding 

 
De bedoeling van dit hoofdstuk is om een soort stand van zaken op te maken 
van waar kwaliteit en kwaliteitsmanagement vandaag staan in de publieke 
sector in Vlaanderen. We bespreken hiervoor de modellen en technieken die 
binnen overheid en non-profit het meest gebruikt worden, en gaan in op de 
belangrijkste netwerken, conferenties en organisaties met betrekking tot 
kwaliteitsmanagement. Het overzicht zal aantonen dat er op alle vlakken 
sprake is van een grote diversiteit. Het artikel begint echter met een 
overzicht van het kwaliteitsdenken in de afgelopen decennia. 
 
 
>  3.2. Evolutie en definitie van kwaliteit 

Hoewel het denken in termen van ‘kwaliteit’ een constante is doorheen de 
geschiedenis, is de specifieke klemtoon en visie op het kwaliteitsdenken 
geëvolueerd van een objectieve, producentgerichte invulling naar een meer 
subjectieve, consumentgerichte invulling. Het kwaliteitsmanagement is mee 
geëvolueerd met dit kwaliteitsdenken: van op output gerichte 
kwaliteitsinspecties en statistische kwaliteitscontroles (1945-1950) naar 
meer subjectieve consumentgeoriënteerde systemen waarbij goederen en 
diensten vooral moeten voldoen aan de verwachtingen van de klant. 
Momenteel zijn we aanbeland bij de fase van het organisatiebrede ‘Total 
Quality Management’, beter bekend als ‘Integrale Kwaliteitszorg’. De 
promotie van een klantgerichte kwaliteitscultuur door participatief 
management staat hierbij centraal. Deze cultuur dient door iedereen binnen 
de organisatie belichaamd te worden.  
 

                                                 
 
 
6  Dit hoofdstuk is een aangepaste versie van een artikel dat eerder verschenen is (Van 

Roosbroek & Demuzere, 2007). De auteurs danken iedereen die dit artikel mee heeft 
mogelijk gemaakt. Al de organisaties, netwerken en conferenties die in dit hoofdstuk aan 
bod komen, werden gecontacteerd. Indien er toch nog fouten of onvolkomenheden in de 
tekst zouden staan, is dit een gevolg van de weergave daarvan door de auteurs. 
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Hoewel kwaliteit momenteel verankerd is binnen de publieke sector waren 
de eerste kwaliteitsmanagementsystemen voornamelijk gericht op 
productieomgevingen binnen de private sector. Een aantal veranderingen in 
het maatschappelijk, politiek, en juridisch systeem in de late jaren ’70 (als 
gevolg van economische crisis) zorgden voor de opkomst van een nieuw 
overheidsmanagement en de intrede van (integrale) kwaliteitszorg binnen 
de publieke sector. Bij de openbare besturen zien we vooral de laatste 
jaren een stijging van het aantal initiatieven op het vlak van 
kwaliteitsmanagement. Zo werden OCMW-voorzieningen door de 
kwaliteitsdecreten verplicht om een kwaliteitsbeleid uit te stippelen, en dit 
te concretiseren in een kwaliteitssysteem, een kwaliteitsplanning en een 
kwaliteitshandboek.  
 
 
>  3.3. Wat is kwaliteit? 

 
Alvorens een overzicht te geven van enkele kwaliteitsmodellen, gaan we 
eerst wat dieper in op het kwaliteitsconcept. Hoe kan dit gedefinieerd 
worden en wat zijn de invalshoeken? Pollitt & Bouckaert (1995) maken bij 
de definiëring van het concept kwaliteit een onderscheid tussen het 
‘producent georiënteerde perspectief’ en het ‘consument georiënteerde 
perspectief’. Bij het producent georiënteerde perspectief wordt kwaliteit 
gerelateerd aan de output en is de doelstelling het beantwoorden aan 
voorop gestelde vereisten. Kwaliteit is in dit geval: “The intrinsic features 
of the good or service itself, as seen by those producing it”. Bij het 
consument georiënteerde perspectief daarentegen wordt kwaliteit 
gerelateerd aan de effecten van het product of de dienst op de gebruiker 
(burger/klant). Zoals eerder al vermeld, is het perspectief van waaruit men 
kwaliteit benadert doorheen de tijd geëvolueerd van producent 
georiënteerd naar meer consument georiënteerd. Afhankelijk van de 
invalshoek van waaruit het kwaliteitsconcept wordt benaderd, bestaan er 
verschillende visies en definities, waardoor het moeilijk is om met 
eenzelfde maat en gewicht over kwaliteit te spreken. De betekenis van 
kwaliteit is afhankelijk van persoon, situatie, en tijd (Demeulemeester & 
Callewier, 1997). De vraag is daarom of het überhaupt mogelijk is om een 
eenduidige definitie te geven van het kwaliteitsconcept, of zoals Löffler 
(2001) weergeeft: “What is the likelihood that two or more strangers would 
have the same views when it comes to deciding on what is a high quality 
public service and what isn’t?”.  
 
Binnen de literatuur zijn er verschillende gangbare invullingen van het 
begrip ‘kwaliteit’, elk met hun eigen sterktes en zwaktes.  
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Tabel 4: Invullingen van kwaliteit, hun sterktes en hun zwaktes (Reeves 
& Bednar, 1994) 

Kwaliteit als… Sterkte Zwakte 

Uitmuntendheid 1. Goed voor marketing en HR 
2. Uitmuntendheid wordt door 
iedereen als kwaliteit aanzien 

1. Niet bruikbaar in praktijk; 
moeilijk meetbaar 
2. Kenmerken uitmuntendheid 
kunnen wijzigen doorheen de tijd 
3. Consumenten willen niet 
noodzakelijk betalen voor 
uitmuntendheid 
 

Waarde (‘value’) 1. Omvat zowel prijs als kwaliteit 
2. Legt nadruk op interne 
efficiëntie en externe 
effectiviteit 
3. Vergelijkingen mogelijk tussen 
verschillende producten 
 

1. Moeilijk om individuele 
componenten te extraheren 
2. Definitie niet allesomvattend, 
kwaliteit en ‘value’ betekenen 
niet hetzelfde 
 

Voldoen aan 
specificaties 

1. Goede meetbaarheid 
2. Leidt tot hogere efficiëntie 
3. Noodzakelijk voor globale 
strategie 
4. Laat toe om 
consumentenbehoeften te 
disaggregeren 
5. Beste definitie bij 
uiteenlopende voorkeur van 
verschillende klanten 
 

1. Klanten kennen interne 
specificaties niet 
2. Moeilijk voor diensten met 
hoge graad van menselijk contact 
3. Standaardisering kan 
flexibiliteit organisatie 
verminderen; de omgeving kan 
snel veranderen 
4. Interne focus 
 

Voldoen aan 
verwachting, of ze 
overtreffen 

1. Evalueert vanuit 
gebruikersperspectief 
2. In alle industrieën toepasbaar 
3. Varieert naargelang 
veranderingen in de markt 
4. Allesomvattende definitie 

1. Meest complexe definitie 
2. Moeilijk meetbaar 
3. Gebruikers kunnen niet steeds 
eigen verwachtingen articuleren 
4. Houdingen voor consumptie 
beïnvloeden waardering 
5. Verschil tussen evaluaties op 
korte en op lange termijn 
6. Tevredenheid en kwaliteit in de 
praktijk moeilijk te scheiden 
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Kwaliteit wordt dus op verschillende manieren gedefinieerd. Bovendien is 
het zo dat ook binnen één definitie de invulling van het begrip kan 
verschillen. Wanneer kwaliteit bijvoorbeeld gelinkt wordt met de 
verwachtingen van gebruikers, dan is het duidelijk dat kwaliteit een sterk 
evoluerend concept is. De verwachtingen van gebruikers wijzigen immers 
doorheen de tijd.  
 
Bij de studie van kwaliteitsmanagement en het daaraan gekoppelde 
kwaliteitssysteem- of model dienen we ons telkens af te vragen op welke 
wijze men kwaliteit definieert en meet. Zo maakt kwaliteit binnen de 
kwaliteitsverbeteringsbenadering van Total Quality Management integraal 
deel uit van de globale managementstrategie van een organisatie. Kwaliteit 
staat in dit geval synoniem voor ‘good management practice’. In de 
volgende paragraaf geven we een kort overzicht van een aantal modellen en 
technieken die gebruikt worden om binnen organisaties naar een permanent 
hoog kwaliteitsniveau te streven. 
 
 
>  3.4. De modellen van kwaliteit en hun verspreiding binnen de 

Vlaamse context  

 
Met de opkomst van het kwaliteitsdenken in de publieke sector deden ook 
diverse kwaliteitsmodellen en -technieken hun intrede. Veel van deze 
modellen en technieken zijn afkomstig uit de private sector. Het 
overplaatsen van modellen en technieken uit de private sector naar de 
publieke sector is voor een deel mogelijk, zolang er rekening wordt 
gehouden met de specifieke eigenschappen en karakteristieken van de 
publieke sector. Het blind kopiëren van modellen en technieken die 
gebruikt worden in de private sector zonder afstemming op de specifieke 
karakteristieken van de publieke sector is echter zinloos, wegens verschillen 
in context en doelstellingen. 
 
In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens kort in op een aantal veel 
gebruikte modellen: de ISO-normen en kwaliteitssystemen, de Balanced 
Scorecard, het European Foundation Quality Management (EFQM) model, het 
Common Assessment Framework (CAF), PROSE, Investors in People (IiP), en 
Kwadrant. Het is niet onze bedoeling om een uitgebreid overzicht te geven. 
We beperken ons tot de voor Vlaanderen meest relevante modellen en gaan 
niet dieper in op andere kwaliteitssystemen (bv. Kwalidroom in de sector 
van het sociaal-cultureel werk, TRIZ). Over het algemeen zijn organisaties 
in de publieke sector niet verplicht om met kwaliteitsmodellen of -
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technieken te werken. Een uitzondering hierop is het decreet kwaliteitszorg 
binnen de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Dit decreet speelde een 
belangrijke rol bij het stimuleren van kwaliteit in deze sectoren. Daarom 
beginnen we dit onderdeel met een korte beschrijving van het decreet 
kwaliteitszorg en wat extra uitleg over het kwaliteitshandboek.  
 
 

>  3.4.1. Decreet kwaliteitszorg 

>  3.4.1.1. Beschrijving van het decreet 

 
In 1997 traden er twee kwaliteitsdecreten in werking: het decreet 
betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen (1 
januari) en het decreet voor de welzijnssector (29 april). De krachtlijnen 
van beide decreten waren gelijklopend: de voorzieningen motiveren om op 
een transparante manier aan kwaliteit te werken, waarbij de erkenning van 
de voorziening gekoppeld werd aan de implementatie van het 
kwaliteitsbeleid. Aangezien de regeling voor de gezondheids- en de 
welzijnssector zo nauw bij elkaar aanleunde keurde de Vlaamse overheid op 
17 oktober 2003 een overkoepelend decreet kwaliteitszorg goed. Dit nieuwe 
kwaliteitsdecreet bundelt de positieve elementen van de vorige twee 
decreten. Vertrekkend van het basisprincipe dat het de kerntaak is van een 
voorziening om voor haar gebruikers een kwalitatief verantwoorde hulp- en 
dienstverlening te organiseren, verplicht het decreet elke instelling tot het 
uitstippelen van een kwaliteitsbeleid, vertaald in een kwaliteitssysteem, 
kwaliteitsplanning en kwaliteitshandboek.  
 
Een goed functionerend systeem van zorg en welzijn is in het nieuwe 
decreet de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen: de 
patiënten/cliënten/bewoners (of hun vertegenwoordigers), de organisaties, 
en de overheid. De overheid vervult hier een geheel eigen en onafhankelijke 
rol en waakt erover dat de voorzieningen werk maken van een 
kwaliteitsbeleid. Hiertoe reserveert zij de beschikbare middelen voor het 
het opbouwen en overdragen van de nodige kennis, en voor opleidings- en 
vormingsinitiatieven. Het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin voert audits uit bij de voorzieningen. Inspecteurs gaan na of 
uitvoeringsbesluiten van het nieuwe kwaliteitsdecreet worden toegepast en 
volgen de voortgang van de in het decreet geformuleerde afspraken. Indien 
de hulp- en dienstverlening beneden een bepaald maatschappelijk 
aanvaardbaar kwaliteitsniveau ligt, kunnen voorzieningen onder bepaalde 
voorwaarden een administratieve geldboete krijgen.  
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>  3.4.1.2. Kwaliteitshandboek  

 
In het decreet kwaliteitszorg is bepaald dat alle voorzieningen een 
kwaliteitshandboek (art. 5) moeten opstellen. Het kwaliteitshandboek is een 
op schrift gesteld document met de volgende inhoudelijke elementen: (1) 
een weergave van het kwaliteitsbeleid met de missie, visie, doelstellingen 
en waarden van de organisatie; (2) de elementen van het kwaliteitssysteem 
dat de voorziening zal uitwerken, invoeren, en onderhouden; (3) de wijze 
waarop de kwaliteitsplanning van de organisatie wordt georganiseerd; en 
tenslotte (4) de aanduiding van de verantwoordelijke voor het 
kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitshandboek is een naslagwerk voor alle 
betrokkenen, een hulpmiddel voor het vastleggen van een kwaliteitssysteem 
waarin procedures en kwaliteitscriteria vastgelegd zijn en een bewijsmiddel 
naar derden dat men over een effectief kwaliteitssysteem beschikt. 
 
 
>  3.4.2. Kwaliteitsmodellen 

>  3.4.2.1. ISO normen en kwaliteitssystemen 

 

‘ISO’ staat voor ‘International Standards Organization’. Deze in 1947 
opgerichte NGO is een netwerk van 156 nationale normalisatie-instituten. 
Deze normalisatie-instituten zorgen voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke standaarden of normen op allerlei domeinen (industrie, 
farmacie, publieke sector,…). Een norm wordt door ISO gedefinieerd als: 
“documented agreements containing technical specifications or other 
precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions 
of characteristics, to ensure that materials, products, processes and 
services are fit to their purpose”.2  
 
Onder de duizenden ISO normen zijn de ISO 9000 normen één van de 
bekendste. Deze normen hebben als taak een kwaliteitssysteem binnen een 
organisatie te ontwikkelen en toe te passen zodat processen binnen de 
organisatie op een consistente manier verlopen. Kwaliteitsborging staat 
centraal. De ISO 9000 familie werd in 1987 ontwikkeld en twee maal 
                                                 
 
 
2 www.iso.org
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vernieuwd, in 1994 en eind 2000. De ISO 9000 (2000) bestaat nu uit één 
norm en twee richtlijnen: ISO 9000 richtlijnen betreffende de concepten, 
grondbeginselen en een verklarende woordenlijst; ISO 9004 richtlijnen voor 
prestatieverbetering en totale kwaliteit; en ISO 9001 eisen voor het 
kwaliteitsmanagement en de praktische richtlijnen tot ‘business 
excellence’. In tegenstelling tot normen kunnen richtlijnen niet 
gecertificeerd worden. Enkel ISO 9001 kan dus gecertificeerd worden. 
Certificatie is de officiële (maar niet noodzakelijke) afronding van de 
systeemopbouw en implementatie.  
 
Het proces voor het implementeren van een kwaliteitssysteem gebaseerd op 
de ISO normen en daaraan gekoppeld het behalen van een certificaat 
gebeurt in verschillende stappen. Alvorens een kwaliteitssysteem te 
implementeren dient een kwaliteitsbeleid geformuleerd te worden. In dit 
kwaliteitsbeleid worden de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en 
actieplannen voor het waarborgen van kwaliteit uitgedrukt. Vervolgens 
wordt dit kwaliteitsbeleid vertaald in kwaliteitsdocumentatie. In een 
kwaliteitshandboek wordt uiteengezet wat er gedaan zal worden 
(procedures) en op welke manier het werk gedaan zal worden 
(werkinstructies). Tenslotte geven kwaliteitsregistraties een indicatie van 
wat er effectief gebeurd is en hoe dit gedaan is. Om een certificaat te 
behalen, komen auditors van de certificerende instelling van het land in 
kwestie de organisatie bezoeken om de praktijk te toetsen aan de gekozen 
norm. Een behaald certificaat blijft drie jaar geldig. Meestal wordt na het 
behalen van een certificaat jaarlijks een inspectiebezoek georganiseerd, 
waarbij het kwaliteitssysteem opnieuw wordt geëvalueerd. 
 

 

>  3.4.2.2. Balanced Scorecard 

 
De Balanced Scorecard (BSC) is een managementinstrument dat een 
overzicht geeft van de prestaties van een organisatie. Dit model werd in 
1992 geïntroduceerd door de Amerikanen Kaplan en Norton. De 
kerngedachte achter de BSC is het operationaliseren van de beleidsvisie van 
een organisatie in concrete, meetbare indicatoren. Zoals de benaming 
aangeeft streeft dit model naar het vinden van de juiste balans tussen de 
verwachtingen en de belangen van de aandeelhouders, klanten, eigen 
medewerkers en de organisatie zelf.  
 
Het proces waarbinnen een BSC tot stand komt, begint met het formuleren 
van de visie en de missie van de organisatie. De beleidsvisie van een 
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organisatie bestaat uit vier elementen: (1) de gewenste financiële 
doelstellingen; (2) de klantenwensen; (3) de gewenste interne processen; en 
(4) het gewenste innovatie- en leervermogen. Deze visie dient vertaald te 
worden in algemene (strategische) en concrete (operationele) 
doelstellingen. Het bereiken van deze doelstellingen is cruciaal voor de 
goede werking van de organisatie (kritische succesfactoren). De 
doelstellingen van de organisatie worden dan verder geconcretiseerd naar 
specifieke, meetbare, aanvaardbare, relevante, en tijdsgebonden (SMART) 
indicatoren. Op basis van deze indicatoren en de metingen op deze 
indicatoren krijgt de organisatie een gestructureerd overzicht van de scores 
op de zogenaamde kritische succesfactoren. De BSC kan omschreven worden 
als een geïntegreerd prestatiemeetsysteem. Geïntegreerd omdat alle 
prestatie-indicatoren (verspreid over de vier perspectieven) afgeleid worden 
van de door het management geformuleerde organisatiedoelstellingen en –
strategieën. 
 
Ook in de publieke sector wordt de BSC gebruikt. Het model wordt dan soms 
wel aangepast aan de specifieke karakteristieken van de publieke sector. Zo 
is, in het tegenstelling tot in de private sector, het financiële perspectief 
niet het belangrijkste aspect in de publieke sector. Dit perspectief wordt 
dan ook vaak vertaald naar een ‘finaliteitsperspectief’, waarbij de 
eindopdrachten van de organisatie in beschouwing worden genomen eerder 
dan de financiële resultaten. In Figuur 3 is de Balanced Scorecard 
weergegeven. 
 

Figuur 3: De Balanced Scorecard 
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>  3.4.2.3. European Foundation for Quality Management (EFQM) 

 
In 1988 werd de European Foundation for Quality Management (EFQM) 
opgericht door 14 grote Europese ondernemingen. De EFQM maakt deel uit 
van het Europees Kwaliteitsplatform. Gesteund door de Europese Commissie 
heeft dit platform als doel om organisaties over heel Europa aan te zetten 
tot en te ondersteunen bij het ontplooien van activiteiten die moeten leiden 
tot (1) een verhoogde tevredenheid bij de klanten, bij de burgers, en bij de 
totale samenleving; alsook tot (2) het bereiken van excellente resultaten 
inzake hun kernactiviteiten. Om dit doel te kunnen verwezenlijken werd in 
1991 een algemeen managementmodel ontwikkeld, het EFQM model for 
Business Excellence. Het EFQM model is een kader om de vooruitgang van 
organisaties te beoordelen en verbeteringsactiviteiten te ontwikkelen 
waarbij succesvolle toepassingen bekroond kunnen worden met een 
kwaliteitsprijs (European Quality Prize, European Quality Award). Hoewel 
het EFQM model ontwikkeld is voor de private sector wordt het ook gebruikt 
in de publieke sector. Het aangepaste EFQM model for Excellence (2000) is 
meer toegankelijk voor de publieke sector dan het oorspronkelijke EFQM 
model for Business Excellence.  
 
Het EFQM model stelt organisaties in staat om hun eigen functioneren 
gestructureerd te beoordelen. Door deze beoordeling kunnen organisaties 
hun functioneren verbeteren en zo streven naar een excellent werkende 
organisatie. De beoordeling van de organisatie gebeurt door mensen uit de 
organisatie zelf of door opgeleide EFQM assessoren. De evaluatie is zeker 
geen willekeurige evaluatie, maar een samenhangende, systematische 
evaluatie aan de hand van negen criteria die als leidraad fungeren. Deze 
criteria omvatten het geheel van de organisatie, zowel qua organisatie als 
naar behaalde resultaten. Het achterliggend idee hierbij is de filosofie dat 
kwaliteit meer is dan enkel de kwaliteit van het eindproduct. Kwaliteit 
maakt integraal deel uit van het volledig organisatieproces, dat aan een 
continue verbetering onderworpen dient te worden.  
 
Het EFQM model bestaat enerzijds uit organisatorische aandachtsgebieden 
(vijf criteria: leiderschap, medewerkers, beleid & strategie, 
partnerschappen & middelen) en anderzijds uit resultaatgerichte 
aandachtsgebieden (vier criteria: resultaten met betrekking tot 
medewerkers, klanten, samenleving en kernresultaten). Terwijl de 
organisatorisch gerichte aandachtsgebieden betrekking hebben op de 
activiteiten die het mogelijk maken dat de organisatie bepaalde resultaten 
behaalt (‘enablers’) hebben de resultaatgerichte aandachtsgebieden 
betrekking op de resultaten over de verschillende aspecten van de 
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bedrijfsvoering (‘results’). Voor de beoordeling zijn elk van de negen 
criteria uitgesplitst in een aantal subcriteria. De subcriteria zijn verder 
opgesplitst in een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn 
vragen die aan bod komen tijdens de beoordeling. Op basis van deze vragen 
wordt de gehele organisatie in kwaliteitstermen doorgelicht, worden 
prioriteiten voor de toekomst gesteld en wordt de basis voor een 
verbetercyclus gelegd. De toepassing van het EFQM model is dan ook geen 
eindpunt, maar veeleer een beginpunt. In Figuur 4 is het EFQM model met 
de negen criteria en hun respectievelijke gewichten in de totale score van 
de organisatie schematisch weergegeven.  

 

Figuur 4: Het EFQM model 
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>  3.4.2.4. Common Assessment Framework (CAF) 

 
Het CAF model is een vertaling van het EFQM model naar de context van de 
publieke sector. Het `Gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor 
overheidsdiensten` is het resultaat van de samenwerking tussen de 
Europese ministers van ambtenarenzaken. Het model werd in 2000 
ontwikkeld door een werkgroep van nationale experten, de Innovative 
Public Services Group (IPSG). De opdracht van de werkgroep bestond erin 
om verschillende initiatieven rond modernisering van de overheidsdiensten 
binnen de Europese lidstaten te coördineren. Toen in 2002 een CAF 
ondersteuningscentrum werd opgericht bij EIPA, het ‘European Institute of 
Public Administration’, werd het CAF model voor de eerste keer aangepast. 
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Het model werd vereenvoudigd en nog meer afgestemd op de publieke 
sector. In 2006 kwam er een tweede herziene versie waarbij vooral de 
scoring werd aangepast. 
 
Het CAF model is opgebouwd naar analogie met het EFQM model (negen 
criteria verdeeld in organisatorische en resultaatgerichte 
aandachtsgebieden), maar houdt in vergelijking met het EFQM model dus 
meer rekening met de specifieke context van de publieke sector en is in alle 
bestuurslagen toepasbaar. Het CAF model helpt organisaties om hun eigen 
functioneren op een systematische manier (a.d.h.v. negen criteria) te 
evalueren. Via de methode van zelfevaluatie kunnen bepaalde knelpunten in 
de organisatie vastgesteld worden en vervolgens in volgorde van 
belangrijkheid verbeterd worden. Net zoals het EFQM model, is het CAF 
model gebaseerd op de principes van Integrale Kwaliteitszorg. 
Kwaliteitsmanagement draait hierbij niet enkel om de resultaten van een 
organisatie in termen van afgeleverde dienstverlening of producten, maar 
valt eerder samen met het globale organisatiemanagement. In Figuur 5 is 
het CAF model weergegeven. 

 

Figuur 5: Het CAF model 
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>  3.4.2.5. PROSE 

 
PROSE is zowel een organisatie die zich bezig houdt met 
kwaliteitsmanagement binnen de non-profit sector (vooral onderwijs, 
vorming en welzijn, gezondheid; zie verder) als een tool voor organisaties 
om zichzelf grondig te evalueren en om op een systematische wijze aan 
kwaliteitsverbetering te doen. Net als CAF is het PROSE instrument 
gebaseerd op het EFQM model. De negen criteria (van het EFQM model) 
geven de belangrijke aspecten weer die bij de evaluatie van een organisatie 
onder de loep dienen genomen te worden. Voor elk criterium of 
aandachtspunt dienen een aantal vragen beantwoord te worden om zo een 
zicht te krijgen op de manier waarop de organisatie functioneert t.a.v. dit 
specifiek aandachtspunt. Het PROSE instrument is modulair opgebouwd 
zodat het zowel gebruikt kan worden voor het analyseren van deelaspecten 
binnen de organisatie als voor de totaliteit van de organisatie.  
 
Om aan kwaliteitsverbetering te kunnen doen is het belangrijk om zicht te 
krijgen op de aspecten die het meeste nood hebben aan verbetering. 
Hiertoe is de EFQM Quickscan de eerste stap binnen het PROSE instrument. 
Deze scan of sneldiagnose laat toe om op een gerichte manier een eerste 
algemene screening te doen van de organisatie, om dan het PROSE 
instrument toe te passen voor een meer diepgaande diagnose en analyse van 
de aandachtpunten waar kwaliteitsverhoging het meeste aangewezen is.  
 
De leden van het PROSE netwerk kunnen sinds 2003 hun goede praktijken 
laten erkennen via een PROSE kwaliteitslabel. Het label blijft drie jaar 
geldig. Sedert eind 2006 is het ook mogelijk om een gecombineerd 
PROSE/EFQM C2E certificaat aan te vragen. In Figuur 6 wordt de modulaire 
opbouw van het PROSE instrument geschetst en het PROSE kwaliteitslabel 
weergegeven. 
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Figuur 6: Het PROSE instrument en het PROSE kwaliteitslabel 

 

 
 
>  3.4.2.6. Investors in People IiP 

 
Investors in People (IiP) is een kwaliteitsmodel dat sterk gericht is op de 
inzet en de betrokkenheid van de werknemers als hoeksteen van de 
organisatie. Ambitie en doelen van organisatie, team en individu worden 
met IiP op elkaar afgestemd en doelgericht vertaald naar 
ontwikkelingsinspanningen. Het IiP model werd in 1990 in het Verenigd 
Koninkrijk ontwikkeld. Het model kan toegepast worden in zowel de private 
als de publieke sector. 
  
IiP is een praktisch proces waarbij effectieve strategieën ontwikkeld worden 
om de prestaties van mensen te verbeteren met behulp van mensen. 
Gestructureerde aandacht besteden aan de ontwikkeling van mensen leidt 
tot inzetbare en betrokken medewerkers, wat dan weer leidt tot verbeterde 
prestaties van de medewerkers, het team/de afdeling en de organisatie.  
 
Het gedachtegoed van Investors in People is vastgelegd in de IiP Standaard. 
De IiP Standaard bestaat uit tien indicatoren. Voor elke indicator zijn er een 
aantal stellingen, of ‘bewijzen’, waaraan organisaties die het beste uit hun 
mensen naar boven willen halen, moeten voldoen. De indicatoren zijn 
opgebouwd rond de drie principes die aansluiten bij de normale 
planningscyclus van bedrijfsvoering: plannen, uitvoeren, en beoordelen. 
Doordat certificering onderdeel uitmaakt van het IiP proces worden goede 
praktijken formeel erkend en de verbetercyclus geborgd. Het IiP keurmerk 
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is drie jaar geldig. Om de erkenning te behouden, moet de organisatie elke 
drie jaar een assessment ondergaan. Figuur 7 toont de IiP standaard en het 
IiP keurmerk. 
 

Figuur 7: De IiP standaard en het IiP keurmerk 

 
 

>  3.4.2.7. Kwadrant 

 
Kwadrant is een managementmodel, ontwikkeld in 2000, dat 
zorginstellingen helpt om een diepgaande doorlichting en evaluatie te 
maken van hun eigen functioneren en hun resultaten. Tegelijkertijd zet 
Kwadrant zorgorganisaties aan tot leren, sturen, en resultaatgericht 
werken. Kwadrant is het resultaat van een samenwerking tussen Vlaamse 
zorgorganisaties en het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap 
(K.U. Leuven), met begeleiding van het INK (Instituut Nederlandse 
Kwaliteit). De eerste uitgave van het model was afgestemd op algemene en 
psychiatrische ziekenhuizen. De tweede uitgave voegde daaraan de woon- 
en zorgcentra toe, met bijpassende beschrijvingen, verfijningen en 
verbeteringen. In de derde en vierde uitgave (2006) werd het model verder 
verfijnd en verbeterd. 
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Het Kwadrant model steunt op een aantal kernwaarden die in meerdere of 
mindere mate terug te vinden zijn in andere kwaliteitsmodellen (Baldrige, 
EFQM en INK). Via de methode van zelfevaluatie kunnen de zwakke punten 
in de organisatie vastgesteld worden en in volgorde van belangrijkheid 
verbeterd worden. De zelfevaluatie gebeurt aan de hand van negen 
aandachtsgebieden (zie EFQM, CAF) met behulp van één van drie 
verschillende instrumenten: (1) Kwadrant Vizier; (2) Kwadrant Kompas; of 
(3) Kwadrant Kompas+. Terwijl de zelfevaluatie bij Kwadrant Kompas en 
Kwadrant Kompas+ steunt op een selectie van uitspraken die rechtstreeks en 
vaak letterlijk aansluiten bij de originele Kwadrant-formuleringen, wordt er 
bij Kwadrant Vizier een diepgaand onderzoek uitgevoerd, waarbij de 
organisatie in kaart brengt hoe ze invulling geeft aan de onderscheiden 
aandachtsgebieden en wat ze presteert per gebied. In Figuur 8 wordt het 
Kwadrant model weergegeven. 
 

Figuur 8: Het Kwadrant model 

 
 
 
>  3.4.2.8. Instrumenten binnen kwaliteitsmodellen 

 
Er bestaan een hele reeks van instrumenten die specifiek binnen 
kwaliteitsmanagement gebruikt worden. Het is onduidelijk hoe breed de 
waaier van instrumenten is die specifiek onder de noemer 
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kwaliteitsmanagement valt, aangezien de moderne benadering van 
kwaliteitsmanagement vaak samenvalt met algemeen 
organisatiemanagement. We beperken ons hier tot een aantal veel 
geciteerde instrumenten. 
 
Handvesten of charters zijn documenten waarin de organisatie een aantal 
waarden en standaarden vastlegt waaraan ze wil beantwoorden in haar 
dienstverlening naar de gebruiker toe. Managers kunnen handvesten 
gebruiken om de organisatie meer klantgericht te maken (Van Roosbroek, 
Thijs, Van de Walle, & Bouckaert, 2006). Een ander instrument zijn 
tevredenheidsmetingen. Deze meetinstrumenten laten toe om op basis van 
de percepties van gebruikers en medewerkers een subjectief 
kwaliteitsoordeel te vellen. Ook klachtenmanagement is een instrument 
binnen het kwaliteitsmanagement, om twee redenen. Ten eerste heeft het 
oplossen van problemen van de burger een invloed op zijn tevredenheid 
over de dienstverlening. En ten tweede is een klacht een bron van 
informatie over wat er misloopt in de organisatie (en dus verbeterd kan 
worden). In de literatuur wordt er binnen het klachtenmanagement een 
onderscheid gemaakt tussen de eerste en de tweede lijn. In de eerste lijn 
wordt de klacht intern behandeld. Een klacht over een gemeentebestuur 
wordt dan eerst door het bestuur zelf verwerkt. Pas indien de burger dan 
nog niet tevreden is, kan hij een beroep doen op de tweede lijn: een 
ombudsman die volstrekt onafhankelijk is van het bestuur zelf. In de 
praktijk wordt dit systeem echter niet altijd gevolgd, en is er soms enkel 
een interne klachtendienst of een ombudsdienst.  
 
 
>  3.4.3. Het gebruik van modellen en instrumenten binnen de 

publieke sector in Vlaanderen 

 
In deze paragraaf is het de bedoeling een beeld te schetsen van het gebruik 
van kwaliteitsmanagement binnen openbare besturen in Vlaanderen. Eerst 
en vooral willen we opmerken dat het geven van betrouwbare cijfers m.b.t. 
het gebruik van de hierboven geschetste kwaliteitsmodellen binnen 
openbare besturen moeilijk is. Hiervan bestaat immers geen systematisch 
overzicht. Door zowel anekdotisch bewijs (organisaties die ooit hun praktijk 
hebben voorgesteld) als informatie uit databanken van organisaties die een 
bepaald model gebruiken en/of databanken van organisaties die 
gecertificeerd zijn, is het mogelijk om een eerste schets te geven van het 
gebruik van modellen en technieken. 
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De ISO 9000 familie kent een zekere verspreiding binnen de Vlaamse 
overheidsinstellingen. Zo haalde de gemeente Aalter in 1994 - als eerste 
gemeente in België - een ISO 9001 kwaliteitslabel. In 2007 kon ook het 
OCMW van Waregem - als eerste OCMW in Vlaanderen - een ISO 9001 label in 
de wacht slepen. Verder hebben onder meer de VDAB, De Post, de Directie 
Chemische Risico’s (federale overheid), de NMBS en de schoonmaakdienst 
van de Vlaamse Overheid ervaring met ISO. 
 
Over het gebruik van de Balanced Scorecard bestaat er enkel anekdotisch 
materiaal, wat logisch is aangezien er geen specifieke organisatie is die het 
gebruik hiervan registreert of certificeert. De BSC werd/wordt onder meer 
toegepast in de stad Gent, de stad Antwerpen, het OCMW van Genk en de 
dienst Inspectie en Audit van Kind en Gezin. 
 
Wat betreft het gebruik van EFQM kunnen we kort zijn: slechts een beperkt 
aantal Belgische publieke organisaties behaalden reeds het ‘committed to 
excellence’ certificaat: de Dienst Beroepsopleiding van de Vlaamse 
Overheid, de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen, en De Post. Veel 
organisaties streven echter niet naar het behalen van een certificaat en 
gebruiken EFQM enkel als intern evaluatie-instrument. Hierover bestaat 
enkel anekdotisch bewijs.  
 
Het CAF is de vertaling van het EFQM voor de publieke sector en wordt 
frequent gebruikt binnen openbare besturen. Anno november 2007 hebben 
meer dan 1100 organisaties zich geregistreerd als CAF gebruiker in de 
databank van het European Institute of Public Administration (EIPA). Een 
200-tal organisaties zijn afkomstig uit België, waarmee België het best 
vertegenwoordigd is in de databank. Op lokaal niveau zijn er elf 
gemeentebesturen (met 20 CAF evaluaties), drie gemeentelijke 
politiediensten, zes OCMW’s (met zeven CAF evaluaties) en twee provincies 
opgenomen. Ook andere bestuursniveaus zijn uiteraard goed 
vertegenwoordigd. 
 
Momenteel zijn er meer dan 500 PROSE licentiehouders (zoals bijvoorbeeld 
CGG Vlaams-Brabant-Oost, Katholieke Hogeschool Mechelen, Vrij Technisch 
Instituut Ieper). Vermoedelijk hebben minstens 80% daarvan het instrument 
ondertussen effectief gebruikt voor een integrale zelfevaluatie. In bepaalde 
sectoren is er een algemeen gebruik: in de bijzondere jeugdbijstand hebben 
alle voorzieningen in Vlaanderen (meer dan 120) in 2003 deelgenomen aan 
een dwarsdoorsnede-onderzoek met het PROSE instrument. In totaal zijn er 
al zeven labels uitgereikt (twee in 2004 en vijf in 2007). Vier organisaties 
hebben het PROSE+ label behaald, samen met een C2E certificaat. 
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Het Investors in People label kent een steile opgang in de publieke sector. 
In Vlaanderen is het aantal besturen dat een IiP label heeft behaald, wel 
eerder beperkt. In 2004 behaalde de stad Gent als eerste Vlaamse 
organisatie uit de publieke sector het IiP label. In 2006 was het aan de beurt 
aan de stad Kortrijk (met daarrond instellingen zoals AZ Groeninge Kortrijk, 
PZ Heilige Familie Kortrijk, Cleaningboy Kortrijk, politiezone VLAS, 
adviesbureau Amelior vzw). Partena - onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen 
- verkreeg in 2007 als eerste ziekenfonds het IiP kwaliteitslabel. Ook binnen 
de Vlaamse overheid zijn er plannen om met IiP aan de slag te gaan.  
 
Het aantal instellingen dat met Kwadrant werkt, blijft toenemen. 
Organisaties die een Kwadrant zelfevaluatie verricht hebben kunnen 
toetreden tot het netwerk Kwadrant (zie verder). Momenteel telt het 
netwerk zo’n 40-50 leden (zoals bijvoorbeeld A.Z. Sint-Maarten te 
Mechelen, Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, Sint-Jozefskliniek 
Izegem).  
 
Wat betreft de instrumenten binnen kwaliteitsmanagement, is er enkel rond 
klachtenmanagement een zekere duidelijkheid. Het Gemeentedecreet 
bepaalt dat de gemeenteraad bij reglement een systeem van 
klachtenbehandeling dient te organiseren. Tevens voorziet het decreet de 
mogelijkheid om in een ombudsdienst te voorzien. Sinds het midden van de 
jaren ’90 verschenen in de besturen op verschillende niveaus 
ombudsdiensten (Vlaams, federaal, maar ook in sectoren zoals pensioenen, 
post, ziekenhuizen). Het aantal ombudsdiensten bij de lokale overheid is 
vooralsnog beperkt, vooral in kleine gemeenten (Pauwels, 2007). Op Vlaams 
niveau is er het klachtendecreet dat organisaties verplicht om een systeem 
van klachtenmanagement in te stellen. Binnen de Vlaamse en federale 
overheid zijn handvesten aan een ‘revival’ bezig. Op Vlaams niveau is er het 
‘Vlaams dienstverleningscharter’, bij de federale overheid gaat het om het 
‘Charter voor een klantvriendelijke overheid’. De lokale en andere openbare 
besturen werken vooralsnog niet met handvesten. Tevredenheidsmetingen 
worden in diverse openbare besturen op verschillende manieren toegepast. 
Cijfers over het gebruik van dit instrument bestaan er echter niet. 
 
 
>  3.5. De belangrijkste netwerken, conferenties en spelers binnen het 

kwaliteitsdomein in Vlaanderen 

 
Het kwaliteitsdomein in Vlaanderen/België is relatief versnipperd. We 
hebben daarnet gezien dat er een brede waaier aan gebruikte modellen 
bestaat. Analoog hieraan is er niet één dominerende instantie, maar een 
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brede hoeveelheid van organisaties en netwerken die zich met het thema 
van kwaliteitsmanagement bezig houden. De bedoeling van de volgende 
paragrafen is om het kwaliteitsdomein en haar belangrijkste spelers op de 
verschillende overheidsniveaus te schetsen. We focussen ons in de eerste 
plaats op de publieke sector en op netwerken, conferenties of organisaties 
waar mensen uit de publieke sector sterk bij betrokken zijn. Meer specifiek 
spitsen we ons toe op de sectoren administratie, zorg, welzijn en (in 
mindere mate) de politie. Eerst bespreken we een aantal netwerken rond 
kwaliteitsmanagement. Daarna gaan we in op de belangrijkste conferenties. 
Tenslotte behandelen we een aantal van de belangrijkste spelers binnen het 
kwaliteitsdomein. 
 
 
>  3.5.1. De netwerken 

>  3.5.1.1. Regionale Ondersteuningspunten Kwaliteitszorg7 

Naar aanleiding van het kwaliteitsdecreet van 1997 werden welzijns- en 
zorgvoorzieningen verplicht om te werken aan kwaliteit. Als reactie hierop 
richtte de VVSG de Regionale Ondersteuningspunten Kwaliteitszorg op, een 
netwerk voor managers, leidinggevenden (middenkader), 
verantwoordelijken en kwaliteitscoördinatoren die binnen de 
welzijnsvoorzieningen van de OCMW’s verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling en invoering van kwaliteitsmanagement. Gemiddeld worden er 
door het netwerk jaarlijks vijf informatiesessies per provincie 
georganiseerd. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 20 
personen per groep. In totaal bereikten de ondersteuningspunten reeds 3000 
mensen in een periode van 10 jaar. 
 
 
>  3.5.1.2. Kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen 

Vanuit de opleidingen rond kwaliteit in de overheid van het Instituut voor de 
Overheid (K.U.Leuven) was er een vraag van de deelnemers naar een 
verdere opvolging en uitwisseling van goede praktijken. Naast het element 
van netwerking en ervaringsuitwisseling wil het netwerk een opstap bieden 
om kwaliteitsmanagement in de lokale overheden te promoten en te 
bevorderen. Het netwerk organiseert twee soorten activiteiten: enerzijds is 

                                                 
 
 

7  Zie ook het Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen van de 
VVSG/Politeia  
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er het jaarlijkse Kwaliteitscongres voor lokale besturen, anderzijds is er 
jaarlijks een aanvullende samenkomst (ca. 20 deelnemers) waarop goede 
praktijken rond een bepaald thema worden gepresenteerd.  
 
 
>  3.5.1.3. Netwerk kwaliteit 

Rond de eeuwwisseling trachtte de Vlaamse overheid aan haar diensten het 
gebruik van het EFQM kwaliteitsmodel op te leggen. Al snel werd men 
geconfronteerd met de moeilijkheid om een kwaliteitsmodel verplicht te 
maken voor organisaties, waardoor het project niet in haar opzet slaagde. 
Vanuit deze ervaring werd beslist om het overbrengen van goede praktijken 
te faciliteren, waardoor organisaties kunnen leren van elkaar. Per jaar 
worden daarom door het Agentschap voor Overheidspersoneel en MOVI 
(netwerk voor management in de Vlaamse overheid) vier activiteiten 
georganiseerd. Gemiddeld zijn hierop 55 ambtenaren aanwezig, 
voornamelijk van diensten van de Vlaamse overheid. Recentelijk is de 
aansturing van het netwerk in handen genomen door een stuurgroep die 
samengesteld is uit kwaliteitsmedewerkers van de Vlaamse overheid. De 
stuurgroep tracht eveneens specifieke inhoudelijke topics zoals bv. 
peterschapsprojecten vorm te geven. 
 
 
>  3.5.1.4. Netwerk klachtenmanagement 

Dit netwerk is gegroeid vanuit de opleiding 'Klachtenmanagement' van het 
Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven), en richt zich tot mensen die 
werken rond klachtenbehandeling en klachtenmanagement. Aangezien 
klachtenmanagement relatief nieuw is binnen de overheid, is het van groot 
belang dat mensen uit dit domein ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. 
In functie van de vraag van de deelnemers worden er jaarlijks een paar 
activiteiten georganiseerd. Gemiddeld zijn bij dergelijke activiteiten 40 
mensen aanwezig. 
 
 
>  3.5.1.5. Kwaliteitsnetwerk.be 

Naar aanleiding van een project van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen werd in een samenwerking tussen het Netwerk Kwaliteit, het 
Instituut voor de Overheid en andere partners die bezig zijn met 
kwaliteitsmanagement de website www.kwaliteitsnetwerk.be gelanceerd. 
Op de website wordt een kort overzicht gegeven van bestaande 
kwaliteitsmodellen. Het belangrijkste ‘product’ van de website is een 
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nieuwsbrief die drie à vier keer per jaar verschijnt en waarin het 
belangrijkste nieuws rond kwaliteitsmanagement is opgenomen. 
 
 
>  3.5.1.6. VCKConnect en Valk 

Beide initiatieven gaan uit van VCK, het Vlaams Centrum voor 
Kwaliteitszorg. Bedoeling is om kwaliteitsmanagers samen te brengen en 
ervaringen uit te wisselen. Bij ‘Valk’ gaat het om maandelijkse workshops 
met telkens een actueel beroepsaspect als thema. VCKConnect is een 
bedrijfslidmaatschap dat internationaal en multidisciplinair werkt en 
organisaties op verschillende manieren in contact brengt met andere 
organisaties die werken rond kwaliteit. De meeste deelnemers aan de VCK 
netwerken zijn afkomstig van de private sector. Gemiddeld 25 percent 
werkt in de overheids- of non-profit sector. 
 
 
>  3.5.1.7. Netwerken optimale bedrijfsvoering - lokale politie 

Sinds de hervorming van de politiediensten in 2001-2002 zijn er in 
Vlaanderen, per provincie, één of meerdere netwerken van 
beleidsmedewerkers en procesbegeleiders van de lokale politiezones 
opgericht. Het aantal deelnemers varieert per netwerk van een twintig- tot 
een vijftigtal deelnemers. Jaarlijks worden er ongeveer 10 à 11 
bijeenkomsten georganiseerd. Op de netwerken worden ervaringen en 
kennis gedeeld rond allerhande thema's van optimale bedrijfsvoering 
(organisatieontwikkeling en integrale bedrijfsvoering)3.  
 
>  3.5.1.8. Netwerk Kwadrant 

Vanuit de opleidingen rond het managementmodel Kwadrant van het 
Centrum voor Ziekenhuis- en verplegingswetenschap (K.U. Leuven), was er 
een vraag om een overlegplatform op te starten zodat de deelnemers 
contact konden houden met elkaar. Het netwerk organiseert gemiddeld een 
vijftal evenementen per jaar, waarbij elk evenement door zo’n 50 mensen 
uit de zorgsector wordt bijgewoond. Doel is enerzijds om ervaringen uit te 
wisselen, en anderzijds om op basis van die ervaringen het Kwadrant model 
aan te passen aan vragen uit de sector. 

                                                 
 
 
3 Ter ondersteuning van deze netwerken werd een praktijkboek voor optimale bedrijfsvoering bij de politie ontwikkeld 

en ter beschikking gesteld via http://users.telenet.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/. 
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>  3.5.1.9. PROSE netwerk 

Sedert 2000 is dit netwerk actief in de sectoren onderwijs & Vorming, en 
(sedert 2002) gezondheid & welzijn. Voor de meer dan 500 licentiehouders 
van het PROSE-instrument worden jaarlijks gemiddeld een vijftal 
evenementen georganiseerd, waarvan telkens ook minstens een brede 
studiedag of congres, vaak in samenwerking met koepelorganisaties uit de 
sector. Aan de vormingsactiviteiten en gebruikerssessies nemen gemiddeld 
25 personen deel. Aan het PROSE netwerk is ook een interactief luik 
gekoppeld, in de vorm van een gebruikerssite met ondersteunende 
informatie (o.a. voorbeelden van goede praktijken, discussieforum, 
gebruikersregister).  
 
 
>  3.5.2. De conferenties 

>  3.5.2.1. Kwaliteitscongres voor lokale besturen 

Sinds 2005 wordt er jaarlijks een kwaliteitscongres specifiek voor lokale 
besturen georganiseerd. De conferenties vonden totnogtoe plaats in Gent 
(2005), Hasselt (2006) en Kortrijk (2007). In 2008 wordt het congres in 
Leuven georganiseerd. Het aantal deelnemers ligt rond de 200 à 300. Het 
congres wordt getrokken door de stad of provincie waar het doorgaat en het 
Kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen. Meestal spelen het Instituut voor de 
Overheid en de VVSG ook een rol in het organisatiecomité. De congressen 
worden vaak gesponsord door een aantal organisaties die op de een of 
andere manier actief zijn binnen kwaliteitsmanagement. Op het congres 
worden traditioneel de lokale besturen aangeduid die mogen deelnemen aan 
de Belgische kwaliteitsconferentie. 
 
 
>  3.5.2.2. Belgische kwaliteitsconferentie 

Sinds 2001 wordt er tweejaarlijks een Belgische kwaliteitsconferentie 
georganiseerd. Aanleiding voor het eerste congres was de dynamiek die met 
de eerste Europese kwaliteitsconferentie was ontstaan. Net zoals bij de 
andere kwaliteitsconferenties is het de bedoeling goede praktijken op het 
gebied van kwaliteitsmanagement uit te wisselen tussen overheidsdiensten. 
De drie beste voorbeelden mogen deelnemen aan de Europese 
kwaliteitsconferentie. De conferentie wordt getrokken door de Belgische 
ministers van ambtenarenzaken. Gemiddeld nemen 750 mensen deel aan 
deze conferentie. 
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>  3.5.2.3. Europese kwaliteitsconferentie 

De in 1999 opgerichte ‘Innovative Public Services Group’ binnen Eupan, een 
informeel netwerk van topambtenaren binnen de Europese Unie, 
organiseerde in 2000 de eerste Europese kwaliteitsconferentie voor 
openbare besturen. Ondertussen werden reeds vier Europese conferenties 
georganiseerd. De vorige conferenties gingen door in Portugal (2000), 
Denemarken (2002), Nederland (2004) en Finland (2006). De vijfde Europese 
kwaliteitsconferentie zal plaatsvinden in Parijs in oktober 2008. Het doel 
van de conferentie is om kennis en ervaringen tussen verschillende Europese 
landen uit te wisselen.  
 
 
>  3.5.2.4. Kwaliteitscongres van VCK 

Reeds sinds eind jaren ’80 organiseert het Vlaams Centrum voor 
Kwaliteitszorg een congres voor mensen die bezig zijn met 
kwaliteitsmanagement. Het publiek bestaat voor een groot deel uit mensen 
uit de private sector, maar ook mensen uit de publieke sector zijn 
vertegenwoordigd. Gemiddeld nemen 250 mensen deel aan het congres. 
 
 
>  3.5.2.5. CAF users event 

Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een event gehouden voor Europese 
gebruikers van het CAF model. De activiteit wordt georganiseerd door EIPA 
en het land dat op dat moment voorzitter is van de Europese Unie. Het doel 
van de conferentie is om informatie over het gebruik van CAF uit te wisselen 
tussen organisaties. Het deelnemersaantal ligt gemiddeld op 150 à 200. 
 
 
>  3.5.2.6. Congressen PROSE 

Jaarlijks wordt over thema's binnen kwaliteitszorg een conferentie, 
symposium of studiedag georganiseerd door het PROSE-netwerk. De 
doelgroep verschilt van jaar tot jaar (2005: hoger onderwijs en bijzondere 
jeugdbijstand; 2006: gezondheid & welzijn en onderwijs & vorming; 2007: 
levenslang leren). Gemiddeld nemen 80 tot 100 personen deel aan 
dergelijke conferenties. Deze evenementen worden vaak aangegrepen voor 
het uitreiken van de PROSE kwaliteitslabels aan organisaties die hun goede 
praktijk hebben kunnen bewijzen.  
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>  3.5.3. De belangrijkste spelers binnen het kwaliteitsdomein 

>  3.5.3.1. Centrum voor Ziekenhuis- en verplegingswetenschap (CZV) 

Doel van de organisatie: Het Centrum voor Ziekenhuis- en 
verplegingswetenschap van de K.U.Leuven verzorgt opleidingen, onderzoek 
en maatschappelijke dienstverlening rond verschillende thema’s. Er werken 
een 40-tal mensen voor de organisatie. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: CZV doet onderzoek naar 
kwaliteitsmanagement binnen de zorgsector. Daar waar de activiteiten 
vroeger vooral toegespitst waren op ziekenhuizen, breiden de activiteiten 
zich momenteel uit naar de woon- en zorgcentra en thuisverpleging. Het 
CZV stuurt ook het netwerk Kwadrant aan en is de hoofdverantwoordelijke 
voor de aanpassing van het Kwadrant model. Verder geeft de organisatie 
twee maal per jaar een opleiding over het Kwadrant model (telkens 20 à 25 
deelnemers). Van de 40 personeelsleden houdt ongeveer de helft zich bezig 
met kwaliteitsmanagement in de brede zin. 
Contact: Kristof Eeckloo (kristof.eeckloo@med.kuleuven.be) en 
www.czv.kuleuven.be.  
 
 

>  3.5.3.2. Eipa 

Doel van de organisatie: Het European Institute of Public Administration 
(EIPA), dat gelokaliseerd is in Maastricht, doet onderzoek, geeft vorming en 
voert consultancy-opdrachten uit. Het gaat om een Europees instituut met 
opdrachten in alle Europese landen. De organisatie is gestructureerd volgens 
drie thema’s: ‘European Decision Making’, ‘Public Management and 
Comparative Public Administration’ en ‘European Policies’. Er werken in 
totaal een 100-tal mensen.  
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Kwaliteitsmanagement valt 
uiteraard binnen het thema ‘Public Management and Comparative Public 
Administration’. Er worden trainingen gegeven en consultancy-opdrachten 
uitgevoerd rond het gebruik van kwaliteitsmodellen en -instrumenten, zoals 
bijvoorbeeld CAF, Balanced Scorecard, en het meten van 
gebruikerstevredenheid. Een viertal personen uit de ‘academic staff’ houdt 
zich expliciet bezig met kwaliteitsmanagement. Sinds 2001 is binnen EIPA 
een CAF ondersteuningscentrum (‘resource centre’) actief. Dit centrum 
heeft -naast opleiding en consultancy- verschillende taken, onder meer het 
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groeperen van expertise rond het CAF, het onderhouden van een databank 
met geregistreerde gebruikers van het CAF, en het ondersteunen van de 
lidstaten bij het opzetten van hun kwaliteitsstrategie. 
Contact: Nick Thijs (n.thijs@eipa-nl.com), Patrick Staes (p.staes@eipa-
nl.com), en www.eipa.nl.  
 

>  3.5.3.3. Instituut voor de Overheid  

Doel van de organisatie: Het Instituut voor de Overheid (IO) is een 
onderdeel van de Katholieke Universiteit Leuven. Het IO houdt zich bezig 
met fundamenteel en toegepast onderzoek, opleiding, vorming en training, 
en wetenschappelijke dienstverlening. De organisatie bestaat uit vijf 
professoren en 25 à 30 wetenschappelijk medewerkers. Thematisch houdt 
de organisatie zich bezig met verschillende zaken binnen bestuurskunde en 
overheidsmanagement: beleid & ethiek, ICT & e-government, financiën & 
prestatiemanagement, bestuurlijke relaties & organisatie, 
personeelsmanagement & gelijke kansen, veranderingsmanagement, de 
relatie tussen overheid en burger, en kwaliteitsmanagement. Slechts een 
beperkt deel van de staf houdt zich exclusief met kwaliteitsmanagement 
bezig. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Een groot deel van de 
activiteiten van deze universitaire instelling is uiteraard gericht op 
onderzoek. Zo werden onderzoeken uitgevoerd naar kwaliteitsmanagement 
in andere landen, binnen justitie, en binnen lokale overheden. Een ander 
onderdeel van de activiteiten van het IO zijn de jaarlijkse vormingen 
‘Kwaliteit in de overheid’ (drie dagen; 20 deelnemers), 
‘Kwaliteitsmanagement in lokale besturen: CAF’ (i.s.m. VVSG & EIPA; twee 
dagen; 20 deelnemers) en ‘Klachtenmanagement’4 (twee dagen; 20 
deelnemers).  
Contact: voor kwaliteitsmanagement, Steven Van Roosbroek 
(steven.vanroosbroek@soc.kuleuven.be) en Sara Demuzere 
(sara.demuzere@soc.kuleuven.be), en voor klachtenmanagement Frankie 
Schram (Frankie.Schram@law.kuleuven.be). Zie ook: 
www.instituutvoordeoverheid.be.
 
 

                                                 
 
 
4 Recentelijk is er een opsplitsing in de opleiding tussen lokale en niet-lokale besturen. 
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>  3.5.3.4. VVSG  

Doel van de organisatie: De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG) vertegenwoordigt alle 308 Vlaamse gemeenten en OCMW’s, een 
honderdtal politiezones en zo’n 50 intercommunales. Haar belangrijkste 
doelstellingen zijn het bevorderen van de kwaliteit van de lokale 
beleidsvoering, het versterken van de lokale beleidsruimte, en de lokale 
democratie. In totaal werken ongeveer 100 mensen voor de VVSG. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: De VVSG was de initiatiefnemer 
van de Regionale Ondersteuningspunten Kwaliteitszorg, maar verleent ook 
op verschillende andere manieren diensten rond kwaliteitsmanagement en 
organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld door publicaties, vormingen en 
procesbegeleidingen.  
Contact: Theo Wijnen (theo.wijnen@vvsg.be) en www.vvsg.be.  
 
 

>  3.5.3.5. UAMS 

Doel van de organisatie: De Universiteit Antwerpen Management School 
(UAMS) heeft als doelstelling om managers te ondersteunen bij het nemen 
van beslissingen om hun organisatie vooruit te helpen. Dit gebeurt door 
vorming en consultancy. In totaal zijn meer dan vijftig personen verbonden 
aan de UAMS. Een groot deel daarvan werkt echter freelance als 
ondersteuning bij opleidingen en consultancyopdrachten. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Voor kwaliteit in de publieke 
sector heeft UAMS vier relevante opleidingen: ‘CAF’, ‘Balanced Scorecard in 
de overheid’, ‘Klachtenmanagement bij de overheid’, en ‘Quality 
Management’. Deze opleidingen halen jaarlijks elk een 20-tal deelnemers. 
Daarnaast geeft UAMS op aanvraag trainingen en begeleidingen rond 
kwaliteitsmanagement binnen de organisatie zelf. 
Contact: Patricia Coucheir (Patricia.Coucheir@ua.ac.be), Christine Ennekens 
(Christine.Ennekens@ua.ac.be), en www.uams.be.  
 
 
>  3.5.3.6. B>best 

Doel van de organisatie: De VZW B>best (Belgian business excellence 
success transfer) is samen met het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg de 
Belgische vertegenwoordiger in de European Foundation for Quality 
Management (EFQM). Doel van de organisatie is om de kwaliteitsgedachte te 
promoten in België. De organisatie biedt hiertoe workshops, 
praktijkcursussen en opleidingen aan. In totaal werken zo’n 10 mensen voor 
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de organisatie, in vaste dienst of op vrijwillige basis, aangevuld met een 
netwerk van freelance consultants, trainers, en EFQM getrainde assessoren 
en validatoren. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Zo goed als alle activiteiten van 
B>best zijn gerelateerd aan kwaliteitsmanagement. Er worden opleidingen 
gegeven over onder meer de Balanced Scorecard en EFQM. Twee 
opleidingen (‘Klachtenmanagement voor steden en gemeenten’ en 
‘Committed to Excellence in de Social Profit’) zijn specifiek gericht op de 
(semi-)publieke sector. Als vertegenwoordiger van EFQM geeft B>best advies 
aan, en levert het consultants, assessoren en validatoren voor organisaties 
die een EFQM-label willen behalen. 
Contact: Roland Verkest (roland.verkest@telenet.be), Alexis Willems 
(alexis.willems@bbest.be), en www.bbest.be.  
 
 
>  3.5.3.7. VCK 

Doel van de organisatie: Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) 
tracht een forum te zijn voor organisaties om van elkaar te leren en goede 
praktijken uit te wisselen. Hiertoe worden onder meer talrijke 
netwerkactiviteiten georganiseerd, zoals Valk, VCKConnect en een jaarlijks 
congres. Er werken een vijftal mensen voor de organisatie. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: De gehele organisatie is gericht 
op kwaliteitsmanagement. Eén keer per jaar wordt een kwaliteitscongres 
georganiseerd. Tevens kiest de organisatie een ‘Kwaliteitsmanager van het 
jaar’ en begeleidt ze organisaties in het EFQM-traject. Er wordt ook nieuws 
rond kwaliteitsmanagement verspreid en opleidingen georganiseerd (bv. 
EFQM Validator en EFQM Assessor). 
Contact: Annette Geirnaert (geirnaert@vck.be) en www.vck.be.  
 
 
>  3.5.3.8. WIVO 

Doel van de organisatie: WIVO (het West-Vlaams Instituut voor de Vorming 
van Overheidspersoneel) wil aan besturen een kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening aanbieden op het vlak van opleiding, selectie, coaching, en 
consultancy. De activiteiten spitsen zich voornamelijk toe op HR 
management en organisatieontwikkeling. WIVO stelt een 10-tal mensen 
tewerk. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van freelancers voor specifieke 
opdrachten. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Er wordt vorming aangeboden 
waarin kwaliteitsmanagement aan bod komt (‘Management Lokale 
Besturen’). 
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Contact: Catherine Ruys (Catherine.ruys@west-vlaanderen.be) en 
www.wivo.be.  
 
 
>  3.5.3.9. Amelior 

Doel van de organisatie: Via opleiding en consultancy helpt Amelior 
organisaties bij het implementeren van managementsystemen. Binnen 
Amelior zijn zo’n 40 mensen actief op verschillende terreinen, zoals 
kwaliteit, veiligheid, milieu, HRM en management.  
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Amelior verzorgt tweedaagse 
seminaries over het CAF model en de Balanced Scorecard in de overheid. 
Verder geeft de organisatie ook een brede waaier aan opleidingen over 
kwaliteit die niet specifiek op de publieke sector gericht zijn. Zoals bij 
andere managementactiviteiten wordt er ook in company training, advies en 
begeleiding aangeboden. 
Contact: Pascal Anckaert (pa@amelior.be), Jeroen Vanlerberghe 
(jvl@amelior.be), en www.amelior.be.  
 
 
>  3.5.3.10. VOCA 

Doel van de organisatie: VOCA Training & Consult geeft opleiding en voert 
consultancyopdrachten uit in de welzijns- en gezondheidssector. Thematisch 
houdt de organisatie zich onder meer bezig met kwaliteitszorg, 
personeelsbeleid, teambuilding, communicatiesystemen, 
samenwerkingsvaardigheden, strategische ontwikkeling.  
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: VOCA organiseert open 
opleidingen rond verschillende algemene (o.a. ‘Total Quality Management’) 
of specifiekere thema’s van kwaliteitszorg. Daarnaast geeft VOCA interne 
opleidingen voor leidinggevenden op maat van een specifieke welzijns- of 
gezondheidsorganisatie.  
Contact: Koen Joly (koen.joly.voca@ccv.be) en www.voca.be.  
 
 
>  3.5.3.11. PROSE 

Doel van de organisatie: PROSE wil organisaties binnen de brede non-profit 
sector (in de eerste plaats onderwijs & vorming en gezondheid & welzijn) op 
verschillende manieren helpen zich te ontwikkelen en kwaliteitszorg te 
implementeren. De organisatie doet dit onder meer door het verspreiden 
van methoden en instrumenten voor integrale kwaliteitszorg en door het 
leveren van ondersteuning, advies en vorming hierover. PROSE werkt, 
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behalve met een vaste medewerker in Vlaanderen en in Nederland, met een 
twintigtal erkende experts.  
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: De gehele organisatie houdt zich 
bezig met kwaliteitsmanagement. PROSE stelt daarbij een op het EFQM 
model gelijkende tool ter beschikking die organisaties helpt zichzelf te 
evalueren en om op een systematische manier aan kwaliteitsverbetering te 
doen. Verder biedt de organisatie een aantal mogelijkheden tot netwerking 
en informatie-uitwisseling aan, zoals workshops, studiedagen, en een 
website met ondersteunende informatie (o.a. voorbeelden van goede 
praktijken, discussieforum, gebruikersregister). 
Contact: dr. Andre Vyt (info@prose.be) en www.prose.be.  
 

>  3.5.3.12. FOD P&O 

Doel van de organisatie: De Federale Overheidsdienst Personeel & 
Organisatie (FOD P&O) heeft als belangrijkste doelstelling ertoe bij te 
dragen dat federale ambtenaren en diensten goed functioneren. Op 
federaal niveau is het de organisatie die het meest bezig is met 
kwaliteitsmanagement. In totaal werken 543 mensen voor de organisatie, 
die onder meer ook het opleidingsinstituut OFO en het selectiebureau Selor 
omvat.  
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: De FOD organiseert elke twee 
jaar de Belgische kwaliteitsconferentie. Verder verspreidt ze publicaties 
over kwaliteitsmanagement binnen de diensten van de federale overheid, 
en begeleidt ze andere diensten bij de invoering van technieken van 
kwaliteitsmanagement. Een 16-tal interne adviseurs houden zich bezig met 
allerlei verbeterprojecten, zoals BPR’s, CAF en tevredenheidsmetingen. 
Contact: Ben Smeets (ben.smeets@p-o.be), www.p-o.be en 
www.publicquality.be.  
 
 
>  3.5.3.13. Departement Bestuurszaken en Agentschap voor 

Overheidspersoneel 

Doel van de organisatie: Voor de Vlaamse overheid zijn zowel het 
Departement Bestuurszaken als het Agentschap voor Overheidspersoneel 
bezig met kwaliteit. Het departement staat in voor de beleidsvoorbereiding, 
het aansturen van de beleidsuitvoering, monitoring/opvolging, toezicht en 
controle, en beleidsevaluatie. Er wordt onder meer gewerkt rond de thema's 
kwaliteit, bestuurlijke organisatie, personeel en organisatie, logistiek, 
vastgoed, informatica en e-government. Het Agentschap voor 
Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de agentschappen en departementen 
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van de Vlaamse overheid op het vlak van personeel en organisatie (P&O) 
zodat ze een beleid inzake P&O kunnen voeren dat bijdraagt tot de 
realisatie van de strategische doelstellingen van hun eigen 
beleidsdomein. AgO is actief in volgende domeinen: strategie en 
organisatie, HR design, prestatiemanagement, personeelsontwikkeling, 
managementontwikkeling, personeels- en klantenbevragingen, anders 
werken, individueel welzijn, integriteit, en tenslotte kwaliteit. Bij het 
departement en het agentschap werken respectievelijk ongeveer 300 en 70 
mensen. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Het departement heeft als taak 
de minister te ondersteunen bij het uitwerken van diens beleid 
(beleidsvoorbereiding en evaluatie van het beleid). Het departement werkt 
in die zin het kwaliteitsbeleid van de Vlaamse overheid uit (dit gebeurt 
onder meer via de beheersovereenkomsten en de interne leidraad 
organisatiebeheersing). Naast het organiseren van het netwerk kwaliteit, 
neemt AgO de eindredactie van de nieuwsbrief kwaliteit op zich en helpt 
entiteiten bij het opzetten van een PDCA-cyclus aan de hand van CAF, 
EFQM, IiP en andere modellen.  
Contact: Inge Lynen (inge.lynen@bz.vlaanderen.be) voor het departement, 
Barbara Van Den Haute (barbara.vandenhaute@bz.vlaanderen.be) voor het 
agentschap. 
 
 
>  3.5.3.14. Agentschap voor Binnenlands Bestuur  

Doel van de organisatie: Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wil 
Vlaamse gemeenten, OCMW's, en de provincies en de openbare besturen die 
ermee samenhangen, helpen bij het leveren van een kwaliteitsvolle 
dienstverlening. Het Agentschap geeft onder meer het tijdschrift 
BinnenBand uit. Voor het Agentschap werken ongeveer 500 personen. 
Activiteiten m.b.t. kwaliteitsmanagement: Het agentschap probeert er op 
verschillende manieren voor te zorgen dat het kwaliteitsdenken ingang vindt 
en ruimer verspreid wordt binnen de lokale en provinciale besturen in 
Vlaanderen. Zo is het Agentschap lid van de stuurgroep die de Belgische 
conferenties voor kwaliteit in overheidsdiensten voorbereidt.  
Contact: Katie Heyse (katie.heyse@bz.vlaanderen.be) en 
www.binnenland.vlaanderen.be.  
 
 
>  3.5.3.15. Consultingbedrijven 

Er zijn ook verschillende consultingbedrijven actief op het terrein van 
kwaliteitsmanagement. Ze zijn gespecialiseerd in het geven van advies aan 
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organisaties. Op globaal niveau zijn vier organisaties 
(PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young en KPMG) de 
belangrijkste spelers. Zij worden ook wel de ‘Big Four’ genoemd en zijn ook 
in België actief. Steeds meer profileert ook de bank Dexia (afdeling Public 
Finance) zich op het introduceren van kwaliteitsmanagement in 
organisaties. Ook kleinere bedrijven zijn actief op het gebied van consulting 
rond kwaliteitsmanagement bij overheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
Agora Strategy Consultants (www.agorasc.be), De Grave Consulting 
(www.dgconsult.net) Allanta VZW (www.allanta.be), O&I consulting 
(www.oi-belgium.be) en European Public Quality & Benchmarking (Patrick 
Staes, p.staes@eipa.eu). Het veld van de kleine en middelgrote 
consultingbedrijven is evenwel zeer versnipperd. Veel bedrijven hebben 
ervaring met of kwaliteitsmanagement of de publieke sector. Slechts een 
beperkt aantal bedrijven heeft echter ervaring met de invoering van 
kwaliteitsmanagement in de publieke sector. Een belangrijk nadeel van 
consultingbedrijven is dat de prijs niet altijd haalbaar is voor kleine 
openbare besturen. 
 
 
 
>  3.6. Conclusie 

Het onderzoeken van de verspreiding van technieken en instrumenten van 
kwaliteitsmanagement binnen een lokaal bestuur kan niet los gezien worden 
van de omgeving waarbinnen de organisatie functioneert en de kenmerken 
van de innovatie. Dit hoofdstuk was een aanzet om wat duidelijkheid te 
scheppen in het sterk uiteenlopend Vlaams kwaliteitsdomein. 
 
Het is duidelijk dat kwaliteit de laatste jaren aan belang heeft gewonnen. 
Er leeft heel wat rond kwaliteit binnen de publieke sector in Vlaanderen. 
Diversiteit is op alle vlakken troef. Binnen de verschillende sectoren worden 
er andere modellen en technieken gebruikt en er is een uitgebreid gamma 
van verenigingen en netwerken die op de een of andere manier 
ondersteuning bieden aan organisaties die streven naar een kwaliteitsvolle 
dienstverlening. De uitdaging voor dit Steunpuntproject naar de verspreiding 
van kwaliteitsmanagement in lokale besturen is om verder te gaan dan het 
anekdotisch bewijs dat vandaag de dag voorhanden is. 
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4. De impact van kwaliteitsmanagement en 
succes- en faalfactoren 

>  4.1. Inleiding 

 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Paragraaf 4.2 gaat in op de 
literatuur rond de impact van kwaliteitsmanagement. Deze paragraaf is een 
samenvatting van de working paper ‘The impact of quality management on 
the performance of public sector organisations’. In de daaropvolgende 
paragraaf gaan we in op de succes- en faalfactoren voor de introductie van 
kwaliteitsmanagement.  
 
 
>  4.2. De impact van kwaliteitsmanagement 

 
Deze paragraaf is een managementsamenvatting van de working paper over 
de impact van kwaliteitsmanagement op het functioneren van de 
organisatie. Hiervoor baseerden we ons op de internationale academische 
literatuur hierrond. De belangrijkste conclusies van de working paper 
waren: 
 

1. In alle landen wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in het 
introduceren van kwaliteitsmanagement in organisaties. Vreemd 
genoeg is het aantal publicaties dat het effect van de invoering van 
kwaliteitsmanagement in een organisatie onderzoekt, eerder 
beperkt. De piek van publicaties in dit veld dateert bovendien van 
midden jaren ’90. 

 
2. De (25) empirische studies werden in drie types ingedeeld: de 

studies die een grote impact op het functioneren van een 
organisatie suggereren, studies die niet tot eenduidige bevindingen 
komen en studies die slechts een beperkte (of geen) impact 
suggereren. Er waren ongeveer evenveel studies in elk van de drie 
verschillende categorieën. Dit suggereert dat de gevolgen van de 
introductie van kwaliteitsmanagement niet eenduidig zijn. 

 
3. In de studies die wezen op een relatief grote impact, zaten een 

aantal auteurs die kwaliteitsmanagement mee hebben ingevoerd in 
de onderzochte organisatie. Hierdoor is de auteur betrokken partij. 
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Dit leidt tot een mogelijke bias in de richting van positieve 
resultaten. Eenzelfde (omgekeerd) effect is mogelijk bij de groep 
studies die geen positieve resultaten suggereert. In academische 
literatuur worden opvallende, onvoorziene conclusies vaak sneller 
gerapporteerd (Best, 2004). Het tellen van studies in de ene of 
andere categorie zegt daarom niet noodzakelijk iets over het effect 
van kwaliteitsmanagement. 

 
4. Een aantal studies onderzoekt hoe hetzelfde instrument toegepast 

wordt in verschillende organisaties/landen. De impact van hetzelfde 
instrument was sterk uiteenlopend. Daarom is het belangrijk verder 
te kijken dan enkel het gebruikte instrument. Vooral belangrijk is 
dat de succes- en faalfactoren van kwaliteitsmanagement worden 
onderzocht. Dit zal gebeuren in de volgende paragraaf. 

 
5. In sommige metingen worden wel de baten gemeten, maar niet de 

kosten (in termen van tijd en geld). Het is perfect mogelijk dat een 
programma van kwaliteitsmanagement een significant deel van haar 
doelstellingen bereikt, terwijl de kosten groter zijn dan de baten.  

 
6. De literatuur is vaak onduidelijk over welke doelstelling er juist 

nagestreefd wordt bij de invoering van kwaliteitsmanagement. 
Historisch gezien is het opsporen van fouten of defecten de 
belangrijkste reden om een systeem van kwaliteitsmanagement te 
introduceren. In een dienstenomgeving, en door de opkomst van 
Integrale Kwaliteitszorg is dit echter minder relevant. Binnen 
overheidsdiensten verwijst men frequent naar verbeteren van de 
dienstverlening als reden voor de introductie van 
kwaliteitsmanagement. In de Verenigde Staten werd Total Quality 
Management vaak gebruikt om de kosten binnen de organisatie te 
doen dalen. Als laatste kan kwaliteitsmanagement gebruikt worden 
om de legitimiteit van de organisatie te verhogen. Het sociologisch 
neo-institutionalisme leert ons dat externe legitimiteit een 
belangrijke motivatie is voor organisaties. Innovaties worden vaak 
ingevoerd, niet omdat zij een technische meerwaarde zouden 
bieden, maar onder druk van verschillende vormen van isomorfisme, 
die ervoor zorgen dat organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken 
(zie het tweede hoofdstuk waarin het sociologisch neo-
institutionalisme aan bod kwam). Naast deze externe legitimiteit, 
kan kwaliteitsmanagement ook ingevoerd worden om de interne 
legitimiteit van bijvoorbeeld het management te verhogen.  
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7. Het probleem is dat het vaak niet duidelijk is wat het uiteindelijke 
doel is van de invoering van kwaliteitsmanagement. Voor gewone 
medewerkers kan het lijken dat een betere dienstverlening de 
belangrijkste motivatie is, terwijl het topmanagement haar externe 
legitimiteit wil vergroten, of de kosten naar beneden wil halen. Er 
zijn talloze scenario’s te bedenken waarbij een bepaalde 
doelstelling nu eens intermediair is, en dan weer finaal. Een 
doelstelling kan zijn om fouten op te sporen, om zo de kosten van 
de klachtendienst te doen dalen. Of om kosten te doen dalen, en 
daardoor een sluitende begroting (externe legitimiteit) te kunnen 
voorleggen. Of om te zorgen voor een betere dienstverlening aan de 
gebruiker en daardoor de interne legitimiteit te vergroten.  

 
8. Wanneer gevraagd wordt aan managers om de impact van een 

programma van kwaliteitsmanagement te evalueren, kiezen zij vaak 
de meest succesvolle projecten om het gehele programma te 
evalueren. De mislukte projecten worden genegeerd. Dit heeft 
gevolgen voor de onderzoeksmethodologie. Het uitvoeren van een 
survey bij gemeentesecretarissen levert mogelijk niet de meest 
valide weergave op van het effect van de introductie van 
kwaliteitsmanagement. 

 
9. Het is moeilijk uitspraken te doen over causaliteit. De productiviteit 

van publieke organisaties stijgt immers over de jaren heen 
(Goodsell, 2004). Een gestegen productiviteit na de introductie van 
kwaliteitsmanagement is daarom niet zonder meer toe te schrijven 
aan die introductie. 

 
 
>  4.3. Succes- en faalfactoren van kwaliteitsmanagement 

De voorgaande paragraaf ging in op de literatuur rond de impact van 
kwaliteitsmanagement. Vanuit de vaststelling dat kwaliteitsmanagement 
naar gelang het geval wel of geen impact heeft op de performantie van de 
organisatie, is het belangrijk de factoren te onderzoeken die wel leiden tot 
een substantiële impact. De introductie van kwaliteitsmanagement is 
immers een verandering en traditioneel zijn mensen hiervan afkerig. 
Daarom onderzoekt deze paragraaf de succes- en faalfactoren van 
kwaliteitsmanagement op basis van de internationale literatuur. Er wordt 
hierbij niet ingegaan op factoren die eigen zijn aan specifieke modellen en 
technieken. 
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>  4.3.1. Stakeholders 

Mizaur (1993) situeert kwaliteitsmanagement op het kruispunt tussen de 
klant/gebruiker, de medewerker en de organisatie die financiert. Om 
succesvol te zijn dient kwaliteitsmanagement met de belangen van alle drie 
deze stakeholders rekening te houden. Het succesvol introduceren van 
kwaliteitsmanagement is dus een evenwichtsoefening.  

Van Dooren & Van de Walle (2004) onderzoeken de opinie van een aantal 
organisaties die een CAF evaluatie hebben uitgevoerd. Er werd gepeild naar 
het belang van het gedrag van de verschillende stakeholders bij de 
introductie van CAF (zie Figuur 9). Het grootste belang wordt gehecht aan 
de steun van en stimulering door het topkader van de organisatie. Als 
tweede gingen de meeste respondenten akkoord met de stelling dat de 
toepassing van CAF een zaak was van de gehele organisatie, wat opnieuw 
wijst op het belang van het betrekken van alle stakeholders bij het invoeren 
van kwaliteitsmanagement. Toch wijzen andere uitspraken op een specifiek 
grotere betrokkenheid van bepaalde actoren, meer bepaald het topkader en 
één persoon (vaak de persoon die het project aanstuurt binnen de 
organisatie). Dit hoeft geen contradictie te zijn. Het feit dat alle 
stakeholders bij het project betrokken worden, vergroot juist de nood aan 
coördinatie.  
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Figuur 9: Stakeholders bij de introductie van CAF in de organisatie 

90) wijst op de moeilijke verhouding tussen kwaliteitszorg en wat 
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het topkader

...stond of viel met de
interesse en toewijding van

één persoon

...was vooral een zaak van de
medewerkers aan de basis
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stafdienst

...was een zaak van externen

 

Pollitt (19
hij ‘professionele medewerkers in interpersoonlijke beroepen’ noemt. Het 
gaat hierbij om ‘professionals’ binnen de gezondheidszorg of het onderwijs. 
Zij schuiven vaak hun eigen normen en standaarden naar voor, waardoor zij 
in conflict kunnen komen met kwaliteitsmanagers. “In numerous instances, 
managers cannot challenge professionals on grounds of equal or superior 
professional knowledge”. Er zijn verschillende gradaties in de sterke van de 
interventies van kwaliteitsmanagers: (1) vermaning/aanmaning, (2) 
positieve incentives, (3) verplichting om aan kwaliteitsmanagement te doen 
(met negatieve sancties), (4) zelfde als vorige fase, met als extra het 
bepalen van hoe het systeem van kwaliteitsmanagement er moet uitzien, (5) 
zelfde als vorige fase, waarbij het centrale niveau participeert aan het 
systeem (door bijvoorbeeld toegang te hebben tot de data), (6) zelfde als 
vorige fase, maar centraal worden de data gebruikt om individuele 
medewerkers te sanctioneren of te belonen. In de mate dat de organisatie 
van (1) naar (6) evolueert, zal de weerstand tegen kwaliteitsmanagement 
stijgen. Enkel fase (3) en (4) leiden volgens Pollitt tot succes. Op die manier 
kunnen kwaliteitsmanagers in mindere (3, enkel vetomogelijkheid) of 
meerdere (4) mate de kenmerken van het systeem sturen, maar hebben 
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professionele medewerkers toch nog voldoende vrijheid om het systeem te 
bepalen. Rollen (5) en (6) negeren het feit dat kwaliteitsmanagers vaak 
onvoldoende zicht hebben op het werk van medewerkers om hier een 
professioneel oordeel over te vellen.  

Het succes van de introductie van kwaliteitsmanagement is als laatste ook 
afhankelijk van de cultuur die bij de verschillende stakeholders heerst. 

  4.3.2. De eigenheid van de publieke sector 

management kent haar oorsprong in de private sector. 
Verschillende auteurs hebben benadrukt dat het moeilijk is om technieken 

Nieuwe managementtechnieken invoeren brengt vaak grote veranderingen 
met zich mee. Het succes van kwaliteitsmanagement zal mede afhangen van 
de mate waarin de organisatiecultuur al die niet afkerig staat tegenover 
verandering (Kravchuk & Leighton, 1993). “Managers should first 
comprehensively examine their organization’s underlying culture and the 
operating climate created and constantly influenced by that culture” 
(McNabb & Sepic, 1995). Voor instrumenten en technieken binnen het 
kwaliteitsmanagement die gericht zijn op de burger/klant 
(gebruikershandvest, klantenbevraging) is een klantgerichte cultuur 
eveneens een succesfactor (Lovell, 1992). Soms kan deze cultuur botsen met 
de manier waarop instrumenten binnen kwaliteitsmanagement gebruikt 
worden. Het gebruik van de Balanced Scorecard om diensten of mensen te 
bestraffen, wordt bijvoorbeeld niet als wenselijk aanzien (McAdam & 
Walker, 2003).  

 

>

Kwaliteits

uit de private sector over te planten naar de publieke sector (Swiss, 1992; 
Radin & Coffee, 1993). Gebruikers van overheidsdiensten zijn immers vaak 
geen ‘klanten’ in de traditionele zin van het woord (Mintzberg, 1996). Zij 
moeten immers gedwongen gebruik maken van deze diensten. Het dienen 
van het belang van de gebruiker (vb. overtreders van regels) is vaak 
tegengesteld aan het algemeen belang. Bovendien wordt dat algemeen 
belang politiek ingevuld (Walsh, 1991). Een andere moeilijkheid is dat 
kwaliteitsmanagement in de eerste fasen van haar evolutie voornamelijk 
gericht was op een productieomgeving, en niet op dienstverlenende 
organisaties. Een succesfactor is met andere woorden het aanpassen van 
kwaliteitsmanagement aan de eigen situatie van de organisatie.  

 ׀ 78 ׀



 

>  4.3.3. Leiderschap 

Kravchuk & Leighton (1993) onderzoeken de implementatie van Total 
n erikaanse staten en komen tot de bevinding dat 

leiderschap een zeer belangrijke verklarende variabele is. ‘Managerial 

uctie van kwaliteitsmanagement. Zeker met de opkomst van Total 
Quality Management is het verschil tussen kwaliteitsmanagement en 

>  4.3.4. Quick wins 

Een vierde constante in de literatuur is het belang van quick wins. 
management is een werk van lange adem, waarbij soms complexe 

instrumenten gebruikt worden. De finale resultaten zijn vaak pas op lange 

>  4.3.5. Expertise 

Een faalfactor die frequent terugkomt, is het gebrek aan expertise rond 
kwaliteitsmanagement. Surveyonderzoek is bijvoorbeeld relatief complex en 
de interne capaciteit om dergelijke onderzoeken uit te voeren eerder 

Quality Ma agement in Am

leadership’ was hierbij veel belangrijker dan de steun van het politieke 
niveau.  

Ook verschillende andere auteurs wijzen op het belang van leiderschap voor 
de introd

algemeen organisatiemanagement vervaagd. Het introduceren van 
kwaliteitsmanagement in de organisatie gaat hierdoor gepaard met 
substantiële veranderingen doorheen de gehele organisatie. Leiderschap is 
nodig om deze veranderingen door te voeren en de weerstand ertegen weg 
te nemen. Kwaliteitsmanagement hangt met andere woorden nauw samen 
met strategisch management (Dobbs, 1994). 

 

Kwaliteits

termijn zichtbaar. Hierdoor is het belangrijk via een aantal projecten op 
korte termijn de meerwaarde van de introductie aan te tonen (West, 
Berman, & Milakovich, 1993; Cohen & Eimicke, 1994). Dit vergroot de kans 
dat het kwaliteitsmanagementprogramma aanvaard wordt.  
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beperkt (W niewski, 20is 01). Hierbij kan externe hulp een alternatief bieden. 
Dit kan echter in conflict komen met het draagvlak van het project binnen 

Naast expertise is een essentiële voorwaarde voor het slagen van 
waliteitsmanagement uiteraard het investeren van voldoende tijd en geld. 

Het principe van continue verbetering wijst erop dat kwaliteit een “never-
4). Kwaliteitsmanagement vraagt met andere 

woorden een voortdurende investering in termen van tijd en middelen. Het 

. Het is dan ook belangrijk dat 
kwaliteitsmanagement een permanent onderdeel van de werking van de 

Binnen de psychologie wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en 
xtrinsieke motivatie. Ook bij de introductie van zaken binnen de 

organisatie kan een dergelijk onderscheid gemaakt worden. Een belangrijke 
ot  verplicht (opgelegd) gebruik van een model. Binnen 

de Vlaamse context zijn instellingen in de gezondheids- en 

de eigen organisatie. Het CAF model is bijvoorbeeld specifiek ontworpen om 
tegemoet te komen aan de moeilijkheid van andere bestaande modellen 
(zoals ISO en EFQM). 

 

>  4.3.6. Tijd en geld 

k

ending process” is (Dobbs, 199

ontbreken van middelen (bijvoorbeeld voor training) is dan ook een 
faalfactor (Berman & West, 1995). 

Een vaak gehoorde kritiek op bepaalde modellen, is dat ze een hele 
bureaucratie (in de pejoratieve zin van het woord) met zich meebrengt. 
Hierdoor zouden bijvoorbeeld zelfevaluatierapporten al snel in de kast 
belanden (van de Wiel, 2007)

organisatie uitmaakt. Op die manier is het niet iets dat ‘erbij komt’.  

 

>  4.3.7. Motivatie 

e

externe m ivator is het

welzijnsvoorzieningen door het kwaliteitsdecreet verplicht om aan kwaliteit 
te werken. De druk kan echter ook minder direct zijn. Het sociologisch neo-
institutionalisme stelt dat ‘early adopters’ over het algemeen een innovatie 
aannemen om hun eigen performantie te verhogen. Organisaties die een 
innovatie pas later in het diffusieproces aannemen, doen dat echter vaak 
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om hun legitimiteit (en niet in de eerste plaats hun performantie) te 
verhogen. Over het algemeen gaat men er binnen de literatuur van uit dat 
het effect van de introductie groter is wanneer de motivatie voor de 
introductie in de eerste plaats intrinsiek is (Chu & Wang, 2001). 

 

>  4.4. Conclusie 

De vraag naar de impact van kwaliteitsmanagement kan niet in zwart-wit 
rmen beantwoord worden. Het is duidelijk dat de introductie van 

kwaliteitsmanagement positieve gevolgen kan hebben voor de organisatie. 
er mogelijk dat de introductie faalt. Het is in de eerste 

plaats van belang waarom organisaties al dan niet slagen. Daarom 

n kwaliteitsmanagement bevorderen. Daarnaast is 
voor het introduceren van kwaliteitsmanagement uiteraard de nodige 

stakeholders te 
betrekken.

te

Evengoed is het echt

onderzocht dit hoofdstuk de succes- en faalfactoren van de introductie van 
kwaliteitsmanagement.  

Algemeen kan gesteld worden dat het betrekken van alle stakeholders, 
binnen een cultuur die open staat voor verandering en een organisatie en 
leiding die willen veranderen (interne motivatie) factoren zijn die de 
succesvolle introductie va

expertise vereist, en moet er vanuit de leiding niet enkel morele steun, 
maar ook steun in termen van tijd en geld komen. Omdat werken aan 
kwaliteit een permanent proces is, waarvan de resultaten niet onmiddellijk 
duidelijk zijn, is het belangrijk om op korte termijn een aantal zichtbare 
resultaten te boeken. Als laatste is het belangrijk rekening te houden met 
de specifieke situatie van de publieke sector, die over het algemeen 
diensten levert aan mensen vanuit een monopoliepositie.  

Naast algemene aanbevelingen dient men uiteraard rekening te houden met 
het model of het instrument binnen kwaliteitsmanagement dat men tracht 
te introduceren. Bij het introduceren van een gebruikershandvest is het 
bijvoorbeeld belangrijk om zeker ook de burgers als 
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5. Besluit: aanzet voor het onderzoek naar de 
verspreiding van kwaliteitsmanagement in 
de Vlaamse lokale besturen 

De bedoeling van dit laatste hoofdstuk is om de voorgaande hoofdstukken 
samen te brengen, om zo als basis te dienen voor het verdere onderzoek. 
We gebruiken hierbij het denkkader van de innovatieliteratuur (zie 
hoofdstuk 3).  
 
In het denken rond innovatie kunnen we verschillende fasen onderscheiden, 
die in Figuur 10 schematisch zijn weergegeven. In de eerste fase (1) werd er 
voornamelijk gekeken naar de organisatiekenmerken die een invloed hadden 
op het al dan niet aannemen van een innovatie. Het kan hierbij zowel om 
organisatiestructuur, als om organisatiecultuur gaan. Empirisch gezien zijn 
deze kenmerken ook het gemakkelijkst te analyseren. In dergelijke studies 
worden bijvoorbeeld uitspraken gedaan over het effect van bureaucratie op 
het al dan niet aannemen van een innovatie. 
 
Latere studies (2) namen ook de kenmerken van de omgeving en van de 
innovatie mee in hun analytisch kader. Ook deze zaken hebben immers een 
effect op het al dan niet aannemen van een innovatie. Voor de omgeving 
gaat het bijvoorbeeld om het sociologisch neo-institutionalisme, dat stelt 
dat organisaties soms innovaties aannemen omwille van redenen van 
legitimiteit. Voor de innovatie zelf moeten de innovatiekenmerken in 
rekening gebracht worden.  
 
Een volgende evolutie in het denken rond innovatie (3) is het verwerpen van 
lineaire effecten op het aannemen van een innovatie. Onder 
omgevingskenmerk A kan organisatiekenmerk B een zeer ander effect 
hebben op het aannemen van een innovatie dan onder omgevingskenmerk B. 
Hierbij wordt –aansluitend op de contingentietheorie- de ‘one best way’ van 
organiseren verworpen. 
 
Een uitwerking hiervan (4) is dat men het adoptieproces opsplitst in een 
initiatie- en een implementatiefase. Het effect van variabelen is niet 
noodzakelijk hetzelfde. Het werk van Rogers leert ons dat verschillende 
kenmerken van de organisatie op een verschillende manier spelen in het 
innovatieproces. Bureaucratische organisaties zijn bijvoorbeeld relatief 
traag in het initiëren van een innovatie. Eens de beslissing genomen is, 
beschikt ze echter wel over de structuren om de innovatie snel door te 
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voeren binnen de gehele organisatie. In ons onderzoek zullen we dus een 
onderscheid moeten maken tussen de beslissing om een innovatie aan te 
nemen, en de uiteindelijke graad van implementatie. 
 
In de laatste fase van het model (5) wordt ook de terugkoppeling gemaakt. 
Het aannemen van een innovatie kan immers tevens een effect hebben op 
de omgeving en de organisatie. Door moderne technologieën is het 
bijvoorbeeld beter mogelijk een organisatie te sturen op een aantal 
kernresultaten. De evolutie in de richting van beheersovereenkomsten is 
hier een ander voorbeeld van. Deze innovatie heeft een effect op de 
kenmerken van de organisatie (meer autonomie) en de omgeving. Een ander 
voorbeeld is de grootte van een organisatie. Mogelijk is het niet alleen zo 
dat grote organisaties meer geneigd zijn te innoveren. Omgekeerd kan het 
ook zo zijn dat organisaties die meer innoveren, groter worden.  
 
De verschillende modellen zijn hieronder schematisch weergegeven. 
 

Figuur 10: Modellen voor de verspreiding van innovatie 

 

(1) 
Organisatiekenmerken Innovatie

 
 

(2) 

Omgeving

Organisatiekenmerken

Innovatiekenmerken

Innovatie
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(3) 

Omgeving

Organisatiekenmerken

Innovatiekenmerken

Interactie Innovatie

 
 

(4) 

Omgeving

Organisatiekenmerken

Innovatiekenmerken

Interactie  Initiatie             Implementatie

 
 
 

(5) 

Omgeving

Organisatiekenmerken

Innovatiekenmerken

Interactie  Initiatie             Implementatie
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De literatuur rond innovatie leert ons dus dat we bij de analyse van de 
verspreiding van een innovatie rekening moeten houden met de kenmerken 
van de organisatie, de innovatie en de omgeving. Er is echter geen 
innovatietheorie, in de zin dat het zeer moeilijk is hypothesen te 
formuleren op basis van de literatuur over hoe de kenmerken van de 
omgeving, organisatie en innovatie juist met elkaar samenhangen. Verder 
dan model (5) biedt de literatuur rond innovatie vooral weinig 
eensgezindheid. 
 
Voor ons onderzoek is het dus belangrijk om de omgeving, de organisatie en 
de innovatie zelf te analyseren en te onderzoeken hoe deze bijdragen tot 
het al dan niet aannemen van kwaliteitsmanagement. Het derde hoofdstuk 
was hiertoe een aanzet, met een analyse van de gebruikte modellen en 
instrumenten, en de binnen kwaliteitsmanagement relevante spelers.  

De empirische onderzoeken naar de verspreiding van innovaties bieden ons 
een tweede houvast. De in deze onderzoeken gevonden verbanden, kunnen 
ook in dit onderzoek meegenomen worden. De modellen in Figuur 10 leren 
ons echter dat de verbanden uit andere onderzoeken niet zomaar kunnen 
worden overgenomen in ons onderzoek.  

Als laatste zullen prospectieve interviews met gemeentesecretarissen een 
verder inzicht verschaffen in de factoren die de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement in lokale besturen in Vlaanderen kan verklaren. De 
informatie uit deze verschillende bronnen zal gebruikt worden als input voor 
de survey bij alle lokale besturen.  
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