
5juni 2016 Kwaliteit in Bedrijf

VERBETEREN MET DE BLINDKLINKTANG 

onderzoek is voor de vierde keer 

op rij uitgevoerd. De onderzochte 

sociale ondernemingen laten 

voor het vierde jaar op rij groei-

cijfers zien: de werkgelegenheid 

groeide tussen 1 januari 2014 

en 1 januari 2016 met 24%. Dit 

beeld komt overeen met de voor-

gaande jaren waarin de sector 

ook sterker groeide. 

Sociale ondernemingen creëren 

Er is sprake van een duidelijke 

trend: social enterprises creë-

ren economische groei. Zowel 

werkgelegenheid als omzet bij 

dit soort bedrijven groeien har-

der dan het MKB-gemiddelde. 

Dit beeld komt naar voren uit 

het onderzoek van De Social 

Enterprise Monitor; het grootste 

onderzoek naar sociale onder-

nemingen in Nederland. Het 

SOCIAL ENTERPRISES 
 BLIJKEN SUCCESVOLLER

aangezien de overheid de am-

bitie heeft om ‘maatschappelijk 

verantwoord in te kopen’. Het 

grootste deel komt vanuit uit 

B2B klanten (46%) en consu-

menten (32%). Een opvallend 

grote meerderheid van de social 

enterprises (82%) geeft aan dat 

de maatschappelijke bewustwor-

ding bij klanten in de afgelopen 

twee jaar is toegenomen.

vaak nieuwe producten en dien-

sten. 54% van de ondernemin-

gen geeft aan in de afgelopen 

twee jaar een product of dienst 

op de markt gebracht te hebben 

dat nog niet bestond. 20% van de 

onderzochte bedrijven is jonger 

dan twee jaar.

Sociale ondernemingen halen 

slechts 11% van hun omzet uit 

de overheid. Dat is opvallend, 
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Een tijdje geleden stond ik in een lift en daar viel mijn oog op de alarmknop 

op het bedieningspaneel – zie de foto. Noem het beroepsdeformatie, maar 

aan de hand van die foto kunnen we een volledige PDCA-cyclus recon-

strueren. Iemand heeft de functie, de vormgeving en de uitvoering van het 

paneel bedacht (plan). Het paneel is geproduceerd, in de lift geplaatst en 

in gebruik genomen (do). Iemand heeft geconstateerd én gesignaleerd dat 

de knop niet duidelijk was (check). Daarna is er een oplossing bedacht en 

uitgevoerd (act): op de mooie vlakke plaat met verzonken en verlichte be-

dieningsknoppen is met popnagels een extra plaatje aangebracht dat niets 

aan duidelijkheid overlaat: ‘Meneer of mevrouw, dáár zit de alarmknop!’

Het bedieningspaneel is ‘verbeterd’, of, volgens Van Dale: ‘gezuiverd van 

fouten, van gebreken’. Van Dale vermeldt bij ‘verbeteren’ ook ‘overtref-

fen in hoedanigheid of prestatie’. Die betekenis lijkt wat minder te passen 

bij het gepopnagelde plaatje. Wat zou de ontwerper ervan vinden? Zou 

hij op de hoogte zijn van de aanpassing? Verstoort het plaatje één van de 

oorspronkelijke ontwerpeisen? Zijn er andere ervaringen met het paneel? 

Vond een groot deel van de liftgebruikers het een onduidelijke knop of was 

het maar een enkeling? Lag het wel aan de knop zelf of was bijvoorbeeld 

de verlichting in de lift onvoldoende? Waren er nog andere aanpassingen 

mogelijk of gewenst? Wij weten het 

niet…

Van verbeteren komen we al snel bij 

verbeterplannen. Die roepen bij mij 

altijd vragen op. Heeft immers niet elk 

plan het doel om te verbeteren? Moest 

er echt iets worden verbeterd wat fout 

was of gaat het om een vernieuwing 

omdat de wensen van klanten veran-

deren? En hoe verhoudt de verbetering 

zich tot het oorspronkelijke plan? Is dat 

er wel? Hoe ziet het complete plaatje 

eruit? Niet elke lage score op een vraag 

uit een klanttevredenheidsonderzoek 

hoeft te leiden tot een verbeteractie. 

En niet elke verbetering heeft een plan 

nodig.

Plannen krijgen pas echt betekenis 

door visie (waar willen we heen en hoe) 

te spiegelen aan actualiteit (hoe is het 

gegaan en wat gebeurt er) om op basis 

daarvan prioriteiten te stellen voor de 

komende periode. Daarvoor moet je wel even de tijd nemen en niet meteen 

klaarstaan met de popnageltang die overigens ook wel ‘blindklinktang’ 

wordt genoemd...
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