
EEN WENDBAAR 
INTEGRAAL 
MANAGEMENT SYSTEEM

Handig inspelen op de toekomst

Door Rozemarijn de Rooij, Kwaliteitsmanager Nederlandse Transplantatie Stichting 

en Edwin Martherus, inspirerend consultant & coach, GoRisk

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft in 2016 een nieuw integraal 
managementsysteem geïmplementeerd, geïnspireerd door de nieuwe ISO-normen voor 
managementsystemen. Wij nemen u graag mee in onze aanpak en laten u de voordelen 
zien van dit wendbare toekomstbestendige managementsysteem.

de in- en externe context van de organisatie 
gelegd met de risico’s en kansen die invloed 
hebben op de visie, missie en doelen van 
een organisatie.
 
HOOGSTE TIJD VOOR INTEGRATIE 
EN VERANDERING
Bij de NTS waren veel ad hoc initiatieven 
ontstaan vanuit de noodzaak om in te spe-

De belangen en invloeden van kritische sta-
keholders en de snelle veranderingen in de 
interne en externe context van de NTS bren-
gen risico’s maar zeker ook kansen met zich 
mee. Om hier goed op in te spelen, zijn een 
wendbare organisatie, good governance en 
beheerste processen vereist.
In figuur 1 is de relatie tussen de belangen 
en invloeden van zowel de stakeholders als 

De NTS voert de wettelijke taken rondom or-
gaan- en weefseldonatie uit en opereert hier-
voor als Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) 
onder het ministerie van VWS. Daarnaast 
heeft de NTS een rol in publieksvoorlichting 
en communicatie, evenals beleidsadvisering 
en -uitvoering in het kader van orgaan- en 
weefseldonatie. De NTS heeft als netwerk-
organisatie te maken met een heel scala aan 
stakeholders zoals ziekenhuizen, weefsel-
banken, het algemene publiek, zorgverzeke-
raars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
en meer ‘intern’ de ondernemingsraad en de 
raad van toezicht. Deze stakeholders hebben 
(veranderende) belangen bij het bestaan en 
de dienstverlening van de NTS en oefenen 
in meer of mindere mate ook invloed uit op 
de organisatie. De omgeving van de NTS is 
ook voortdurend in beweging op met name 
economisch, sociaal/maatschappelijk en 
politiek/juridisch gebied. Denk hierbij aan de 
nieuw voorgestelde Donorwet, het 3D-printen 
van organen en weefsels en de opkomst van 
‘Facebookdonoren’. De eigen organisatie 
staat natuurlijk ook niet stil; zij is voortdu-
rend in beweging en kent vele (inter)nationale 
programma’s en projecten.
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Figuur 1: Kansen- & risicoanalysemodel.
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len op de veranderingen van behoefte in 
de omgeving en de interne behoefte tot het 
beter beheersen van de processen. Deze 
initiatieven waren niet altijd organisatie-
breed opgepakt, maar spontaan ontstaan 
op verschillende plekken in de organisa-
tie. Een goed overzicht, samenhang en 
een  geïntegreerde systematische aanpak 
ontbraken. Nu had de NTS wel een gecer-
tificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, 
wat dit zou moeten regelen. Echter, het 
bestaande kwaliteitsmanagementsysteem 
stond te ver van de mensen af, was nog 
onvoldoende geïntegreerd in alle proces-
sen, was niet aangesloten op de kansen en 
risico’s van de organisatie en bevatte veel 
onnodige administratieve procedures. Dit 
heeft ertoe geleid dat de NTS heeft beslo-
ten om het oude kwaliteitssysteem en de 
goede initiatieven om te bouwen naar een 
nieuw integraal managementsysteem en dit 
onderdeel uit te laten maken van de gover-
nance van de organisatie. 

PROJECT GESTART MET RESULTAAT
Eind 2015 is vanuit het bestuur en manage-
ment een project opgestart met als doel 

het implementeren van een flexibel en 
breed gedragen nieuw integraal manage-
mentsysteem als onderdeel van de gover-
nance van de organisatie, wat geschikt is 
om met de veranderende omgeving om te 
gaan en beter aansluit bij de behoeften en 
belevingen van zowel de NTS-organisatie 
als de vele externe stakeholders. Uit-
gangspunten en randvoorwaarden hierbij 
waren het maximaal betrekken van de 
medewerkers, optimaal gebruikmaken van 
bestaande goede initiatieven en een pro-
duct opleveren wat gebruikt wordt omdat 
het als nuttig wordt ervaren. Dit nieuwe 
integrale managementsysteem is halver-
wege 2016 heel succesvol geïmplemen-
teerd en heeft het bestuur, management 
en de gehele organisatie een aantal zaken 
opgeleverd:
• betere sturing en in- en externe 
 verantwoording van de organisatie; 
• systematisch en structureel inzicht in 

de veranderende context van de orga-
nisatie en belangen en invloeden van 
kritische stakeholders;

• een organisatiebreed inzicht in be-
oordeelde risico’s- en kansen, die zijn 

gebaseerd op de veranderende in- en 
externe context en de belangen en in-
vloeden van de kritische stakeholders;

• een nieuw herkenbaar samenhangend 
proceshuis en inzichtelijke beheerste 
processen op hoofdlijnen; 

• duidelijkere geaccepteerde taken, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
binnen de complexe processen;

• praktisch en tijdig inzicht voor bestuur 
en de managers over de mate van het 
‘in control’ zijn van de processen en de 
noodzakelijke verbeterpunten;

• betrokken en gemotiveerde 
 medewerkers. Het managementsysteem 

is begrijpelijker en sluit beter aan bij de 
perceptie en behoeftes van de 

 medewerker;
• tot slot is het managementsysteem 
 gecertificeerd voor ISO 9001:2015.

SYSTEMATISCHE AANPAK VAN 
 BUITEN NAAR BINNEN
De NTS heeft een aanpak gebruikt die 
aansluit bij de nieuwe ISO 9001:2015 voor 
managementsystemen. Het veranderproject 
bestond uit vijf onderdelen: 
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medewerkers bepalen of de risicogeba-
seerde procesbeschrijving nog klopt: zijn 
de risico’s inderdaad nog de kritische 
risico’s, zijn er activiteiten bijgekomen of 
stappen komen te vervallen? Vervolgens 
wordt bekeken of de kritische beheers-
maatregelen afdoende effectief zijn en wat 
het restrisico is. Als de beheersmaatrege-
len niet voldoende zijn, zullen extra maat-
regelen getroffen moeten worden. Deze 
worden beschreven en inclusief planning 
toegekend aan een eigenaar. Deze acties 
worden opgenomen in de jaarplanning van 
elke afdeling (zie figuur 3). Procesbeheer-
sing verdwijnt nu niet in de kast, maar 
wordt dynamisch en levert echte verbete-
ringen op.

5. Risicogestuurd auditen voor extra 
 zekerheid. Als bestuurder wil je voor jezelf 

cesbeschrijvingen. Het doel en resultaat 
van elk proces is vastgelegd. Daarna elke 
hoofdactiviteit (maximaal acht) binnen het 
proces wat hiernaartoe moet leiden. Bij 
elke activiteit is gekeken naar wat de input 
en de output is. Op basis hiervan zijn als 
eerste de kritische risico’s bepaald. Dit 
zal dit in de toekomst worden uitgebreid 
met de kansen om bijvoorbeeld eventuele 
verspillingen tegen te gaan. Er is gekeken 
welke bestaande beheersmaatregelen er 
zijn om de risico’s te beheersen. Hierbij 
kan onder andere aan werkinstructies 
gedacht worden, maar ook aan periodieke 
overleggen, contracten en concrete pro-
jecten. 

4. Zelfevaluatie en zelfsturing processen. 
Tweemaal per jaar wordt een zelfbeoorde-
ling van het proces uitgevoerd. Betrokken 

1. Analyseren van omgeving en verbinden. 
Het managementteam heeft een stakehol-
dersanalyse en een contextanalyse uitge-
voerd. Dit leverde inzicht in de omgeving 
van de NTS en de belangrijke klanten en 
stakeholders. Hierop is de strategie over 
hoe we met onze stakeholders omgaan 
aangepast en wordt de veranderende con-
text meegenomen in de kansen & risicobe-
paling en de daaruit volgende actiepunten.

2. Beoordelen en reageren op risico’s en 
kansen. We zijn begonnen met het maken 
van een Enterprise Risico Management 
model wat aansluit op ons proceshuis. 
Met dit model en de contextanalyse en 
de stakeholdersanalyse als input is een 
strategisch risico- en kansenprofiel van de 
NTS door het management opgesteld (zie 
figuur 2). Hierbij zijn de grootste strategi-
sche risico’s en kansen benoemd met hun 
mogelijke oorzaken en effecten. Vervol-
gens zijn aan de top-risico’s en top-kansen 
acties gekoppeld en belegd om deze op 
te pakken. Als bestuur en management 
weten we daardoor nog beter of we met 
de juiste dingen bezig zijn en welke zaken 
echt prioriteit hebben. 

3. Borgen maatregelen in governance 
en processen. De processen binnen de 
NTS zijn geïdentificeerd en vastgelegd in 
een proceshuis, waarin we onderscheid 
maken tussen strategische, operationele 
en ondersteunende processen. Per proces 
zijn de verantwoordelijke medewerkers 
uitgenodigd om in een drietal sessies mee 
te schrijven aan de risicogebaseerde pro-

Figuur 3: Weergave risicogebaseerde procesbeschrijving met zelfevaluatie (vereenvoudigd).

Figuur 2: Kansen- & risicoprofiel organisatie.
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en voor de externe verantwoording rich-
ting bijvoorbeeld de RvT of Inspectie extra 
zekerheden inbouwen of de organisatie 
de risico’s beheerst met betrekking tot 
het uitvoeren van de wettelijke taken en/
of het inspelen op de veranderende wereld 
om ons heen. Dit bovenop de in punt 4 
genoemde zelfevaluaties door lijnmanage-
ment en proceseigenaren en de rol die een 
kwaliteitsmanager of compliance manager 
hierin vervult. Ons auditprogramma is vol-
ledig risicogestuurd ingericht. Op basis van 
het kansen & risicoprofiel van de organi-
satie (punt 3) zijn auditdoelstellingen en 
auditobjecten opgesteld en vastgesteld door 
het MT. Het auditorteam is door de NEN 
getraind om risicogestuurde audits uit te 
voeren. Dit levert effectievere uitvoering van 
de audits op, omdat er wordt gefocust op de 
echt belangrijke zaken. Ook levert het een 
hogere kwaliteit van verbetermaatregelen 
op, waar de organisatie echt iets aan heeft. 

Alle bovenstaande onderdelen en 
 ‘producten’ vormen met elkaar een sa-

menhangend geheel. De stakeholders en 
de context zijn het vertrekpunt, de risico’s 
en kansen vormen het uitgangspunt en de 
processen zijn de basis waarin alles landt. 
Ze bewegen met elkaar mee en vormen 
samen een managementsysteem dat ons 
voorbereid houdt op de toekomst.

ERVARINGEN OM TE DELEN
Tijdens de uitvoering van het project heb-
ben we zowel positieve als negatieve erva-
ringen opgedaan. Wij willen u deze do’s en 
don’ts niet onthouden (zie kader).

Gedurende het traject werden twijfels bij 
de medewerkers steeds meer weggeno-
men. Ook het feit dat het management-
systeem als basis continue verbetering 
heeft, maakt dat besluitvorming nu mak-
kelijker is, want het kan weer bijgesteld 
worden. De eenmalige grote tijdsinveste-
ring van de medewerkers is heel waarde-
vol voor de toekomst en biedt een basis 
voor aan sluiting bij en begrip van het 
management systeem.

TERUGBLIK OP HET EERSTE JAAR
Inmiddels is dit managementsysteem 
ruim een jaar in werking. De organisatie 
is heel blij met dit managementsysteem 
en de richtlijnen die ISO 9001 voorschrijft. 
Door het ‘risico en kansen denken’ is het 
managementsysteem minder abstract 
geworden voor de medewerker. Zij kunnen 
het toepassen en worden betrokken bij de 
zelfevaluatie en audits. Het bestuur en ma-
nagement zijn ook zeer tevreden, omdat de 
sturing en de keuzes die gemaakt worden 
expliciet herleidbaar zijn. De toepassing 
van de verschillende onderdelen van het 
managementsysteem is praktischer. Het 
punt leiderschap wordt hiermee beter in-
gevuld en is duidelijker zichtbaar voor de 
organisatie. 

Het systeem is verder doorontwikkeld. Zo 
is het punt ‘kansen’ duidelijker naar voren 
gebracht in de procesbeschrijvingen. Juist 
dit punt is voor de medewerkers, bestuur 
en MT belangrijk, omdat het uitgaat van 
mogelijkheden en verbeteringen. Het was 
dan ook niet lastig om dit explicieter te 
maken. 

Het interne auditprogramma richt zich in 
2017 extra op het nieuwe managementsys-
teem en de werking van de verschillende 
onderdelen. Dit brengt meer begrip bij de 
auditors en het management. De uitkom-
sten hiervan kunnen het management-
systeem weer verder verbeteren en door-
ontwikkeling initiëren. Risico’s en kansen 
komen overal in terug en de medewerkers 
hoeven nu ook niet meer na te denken als 
hiernaar gevraagd wordt. Omdat de audit-
rapporten gedeeltelijk in lijn met de pro-
cesbeschrijvingen zijn qua lay-out, zijn deze 
ook goed herkenbaar en interpreteerbaar.

TOT BESLUIT
De gekozen aanpak is een effectieve ma-
nier om in relatief korte tijd een ISO-certi-
ficeerbaar managementsysteem op te bou-
wen en te implementeren. Voor ons heeft 
het nieuwe integrale wendbare manage-
mentsysteem veel meer meerwaarde dan 
het ooit heeft gehad. Door onze ervaringen 
te delen, hopen we dat u ook geïnspireerd 
raakt voor uw managementsysteem. Wij 
denken dat dit het systeem voor vandaag 
en de toekomst is en zijn benieuwd of u 
diezelfde mening deelt. Q

DON’TS
• Wettelijke eisen en beheers-

maatregelen centraal stellen.
• Bestaande initiatieven niet betrekken.
• Besluitvormingsproces niet vooraf 

 regelen.
• Als kwaliteitsmanager 
 het werk gaan doen.
• Managementsysteem los zien van  

governance-structuur 
 en planning & control cyclus.
• Verzanden in details risico’s 
 en beheersmaatregelen.
• Absolute consensus zoeken.
• Zeggen dat het geen extra tijd kost 

voor medewerkers.
• Geen tijd inplannen voor het project.
• Zeggen dat het simpel of eenvoudig is.
• Geen bewustzijn en motivatie
 creëren onder medewerkers.
• Blijven vasthouden aan de separate 
 ISO-normen.
• Managementsysteem beschouwen 

als statisch.
• Niet luisteren naar mening/visie 
 management en medewerkers.

DO’S
• Organisatiedoelen en risico’s 
 centraal stellen.
• Maximaal betrekken van alle 
 medewerkers.
• MT en medewerkers zelf het 
 werk laten doen.
• Verantwoordelijkheden beleggen.
• Bij groepssessies externe partij
  laten faciliteren.
• Blijven denken in PDCA-cyclus.
• Zoek aansluiting bij belang 
 externe stakeholders.
• Zelfbeoordeling direct aansluiten 
 op procesbeschrijving.
• Projectmatige aanpak met 
 goede planning.
• Breder trekken kwaliteits-

managementsysteem naar 
 integraal managementsysteem.
• MT draagt managementsysteem. 
• Houd informatiebijeenkomsten.
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