
 

Kwaliteit op Maat 
Volgende ontwikkelingsfase.  
 
Schriftelijke bijdrage aan presentatie ‘visie op ontwikkeling’ van het bestuur t.b.v. de 
ALV van 15 juni. 
 
Wij zijn als leden van onze vereniging verbonden op het gebied van het thema 
arbeid en gezondheid. Sinds de start van KoM in 2016 proberen we positieve invloed 
uit te oefenen op het denken, doen en laten van instituties die zich hier ook mee 
bezig houden. Dit doen we door deel te nemen aan werktafels, adviesgroepen, 
projecten, campagnes en werkwijzers.  
 
Wij doen dat niet zomaar. Wij zijn ervan overtuigd dat onze beïnvloeding altijd moet 
starten vanuit ons vakmanschap en kennis van het werkveld. Wij zijn gedreven door 
de inhoud en de werkelijkheid. Natuurlijk gaat het daarbij ook om onze belangen als 
professional, maar de inhoud staat voorop. Daarmee onderscheiden we ons van 
andere belangenorganisaties. 
 
Dat starten vanuit de inhoud in onze ogen cruciaal is, zou wel eens te maken 
kunnen hebben met onze gedrevenheid voor het vak, onze betrokkenheid bij het wel 
en wee van medewerkers in organisaties en onze weerstand tegen mooie woorden, 
maar weinig daden. Wij zien er ook niet tegenop om de (ogenschijnlijke) spanning 
tussen werknemers- en werkgeversbelang te adresseren en gezamenlijk te 
verminderen of zelfs om te buigen naar een win-win situatie.  
 
Ook vanuit een groter perspectief, het maatschappelijk belang, denken we een 
steentje bij te kunnen dragen. Wederom denken we daarbij als eerste vanuit 
maatschappelijk belang, onze kennis van ons vak en de werkelijke context. 
 
Wij zijn daarin de afgelopen jaren eigenlijk heel succesvol geweest. Op allerlei 
fronten hebben we invloed uit geoefend en bewegingen bij kunnen sturen. In de 
praktijk blijkt dat dit succes steunt op twee zaken: 
 Mensen met energie, een duidelijke richting, vakkennis, inzichten in de context 

en vaardigheden om effectief te beïnvloeden. 
 Acteren onder een paraplu van de vereniging KoM met een substantieel aantal 

leden en een duidelijk profiel. 
In feite waren deze mensen de afgelopen 7 jaar veelal de bestuursleden van KoM. 
Geleidelijk heeft zich ook een missie/visie ontwikkeld. Zie daarvoor een aparte 
notitie. 
 
Door gebrek aan tijd hebben wij ook thema’s laten liggen en soms hadden we met 
meer energie meer kunnen bereiken.  
 
Als dit beïnvloeden vanuit de inhoud een historische kernopdracht is en we daarin 
willen groeien, dan hebben we simpel gezegd meer energieke mensen nodig die 
onder de paraplu van KoM dit werk gaan doen. Zie hier de kern van onze 
ontwikkelvisie.  
 
Wat wij voor ons zien is dat de KoM de komende jaren met meer mensen op meer 
thema’s actief is. Onze vereniging is dan zowel de paraplu waaronder deze mensen 



 

‘gelegitimeerd’ zijn om invloed uit te oefenen als de organisatie die hun werk 
faciliteert.  
 
Hoe dat faciliteren er precies uitgaat zien en hoe we zorgen dat iedereen 
gelegitimeerd is, gaan we verder uitwerken. Uiteraard met de steun van de 
ledenvergadering als belangrijke voorwaarde. Dat uitwerken willen we graag 
samendoen met een paar van die nieuwe mensen die zich verbonden voelen met 
een thema en kansen zien om met beïnvloeding van de ‘buitenwereld’ de wereld een 
stukje mooie, beter te maken. De contouren daarvan staan hierna. 
 

VanPlan voor vertaalslag van ontwikkelrichting naar praktische 
vormgeving  
 
VanPlan 
We gebruiken het woord VanPlan in plaats van Plan van Aanpak. Dat is bewust. Wij 
beseffen dat de verandering een iteratief proces is. Weliswaar met een duidelijke 
richting, maar ook met zich onderweg ontwikkelende stappen op basis van 
voortschrijdend inzicht.  
 
Oude en nieuw 
Wij beseffen ook dat ontwikkelen een combinatie is van eerder opgedane ervaring 
en inbreng van nieuwe mensen die ieder hun eigen verhaal, ervaringen en situatie 
meebrengen.  
 
Thema-kamers 
In de voorbereiding kwamen we uit op het idee van ‘thema-kamers’. Kleine groepjes 
die rondom een thema de beïnvloeding organiseren. De Kom faciliteert zo’n kamer. 
Maar andere vormen zijn ook denkbaar.  
 
Ontwikkelgroep 
Een kleine groepje gaat aan de slag met dit vertalen. Wij denken aan de volgende 
samenstelling: 
 Enkele zittende bestuursleden en nieuwe bestuursleden. 
 Geïnteresseerde leden (de toekomstige gebruikers van de thema-kamers?). 
 
Onderwerpen 
Als bestuur denken wij dat de volgende onderwerpen in de vertaling aan de orde 
moeten komen: 
 Structureel juridische aspecten. Bijvoorbeeld: ‘Moeten de extra mensen deel 

uitmaken van het bestuur?’ En ‘Zijn de statuten nog passend?’ 
 Rol van bestuur t.o.v. de groep beïnvloeders. ‘Gaat het bestuur over de inhoud 

van het beïnvloeden, of is dit aan de beïnvloeders zelf?’ 
 Faciliteren. ‘Met welke ondersteunende services zijn de beïnvloeders geholpen?’ 
 Verantwoording over de richting van de beïnvloeding. ‘Hoe borg je dat de 

beïnvloeding in lijn blijft met de algemene visie van KoM op arbeid en 
gezondheid?’ 

 En, ‘Wat is die visie? Hoe schrijven we die zo op dat het ons helpt om keuzes te 
maken en te kunnen beoordelen of beïnvloeders in lijn met deze visie werken?’ 

 ‘Hoe leggen de beïnvloeders verantwoording af aan de andere leden?’ 
 ‘Wat is een passende begroting bij deze nieuwe structuur?’ 
 



 

Presentatie aan ALV 
Na de zomervakantie organiseren we een bijzondere algemene ledenvergadering 
waarin de uitgewerkte ontwikkelingsrichting gepresenteerd wordt. 
 
  
 
 
      


