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Summary
What is this thesis about?
This thesis starts with the following question: is it possible to (re)gain trust in an association by
introducing, for instance, peer review between the members of an association?
This thesis uses and compares three case studies to link the three concepts of trust, associations and
quality. It describes how a proposal comes to be made in the General Assembly of the association on
peer review and the likelihood of it being accepted. It also shows how the history and context of the
association and its members influence this decision and how this can suddenly turn. This is done to
get a better grip and provide answers on the more general questions that underlie this thesis: the
what, how and why of associations and how trust can be(re)gained through quality interventions.
On Associations: What Questions
What is to trust in associations?
Trust is not a rational term, though it can be approached in a rational manner. As such, it is hard to
determine whether trust can be (re)gained in an association after crisis, transformation and
incidents. Within an association, it is easier to determine if members have trust in the way their
board improves trust. This study shows that it is possible to have all the members agree to a quality
approach even though they may be individually against it. This ‘surge’ of support seems a condition
for a renewal of trust.
What makes trusting associations important?
When faced with a crisis and serious incidents, it is often at the level of associations that a collective
effort can be made to change the image of a sector in a way individuals and their organizations and
institutions cannot. For governments and other parties, associations provide a collective address for
individual problems. For members, the association provides a reputational shield, a chartered
construction for our social needs. If only for this, associations have added value, though they may be
far less stable than before.
What is an association?
An association is a horizontal group that acts as a collective actor, with a structure recognizable by
relatively high entry-and-exit conditions and relatively closed standards of behavior for its members.
In “classic” associations, the borders of the group are recognizable by symbols and registrations. In
modern “social media” associations or “transsociations”, these distinctions hardly apply, and the
association is recognizable by its large proportion of members sharing a similar goal. Associations
need to be distinguished from “contract-based” organizations (government or business) on the one
hand and by vertical, “invitation only” networks and corporations on the other hand.
What do we know about associations?
Far less than we commonly think. Statistical information on the number of associations is unreliable
or ill-defined. Worldwide there must be millions, with the largest numbering millions of members.
Within a life-cycle approach, it is clear that people collect different association memberships
throughout their lives, be it in a social or occupational role. There is an impression that membership
of associations is declining, accompanied by aging membership. However, the evidence for this is not
conclusive and it seems that in the developing world associations are on the rise.
Though associations are studied in parts of the law and in the context of voluntary and other civic
initiatives, on the whole, we should be speaking about a great neglect of associations as a
phenomenon. This also why it is hard to deal with the kind of groupthink and other “pathologies”
that make many doubt the possibilities for change in or through associations. By looking at
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associations both from an institutional angle and by using a processional approach – what happens
when in time – new perspectives and patterns emerge.
Where do associations come from?
Looking at their historical roots, we see that from earliest history onwards, the shape and impact of
guilds or associations is mostly the result of interaction with parties in power; governments,
churches, and businesses. They rise on the flanks of institutions. For a while, especially the new
United States of America, as described by De Tocqueville, was a fascinating experiment in having
associations as the dominant institution. Nowadays, civic initiatives, often in digital shape, are seen
as rejuvenation of that idea. In fact, most associations are split off from other associations. There is
little evidence of completely new associations. Even in the digital domain, groups tend to develop
into more classical associations.
What kind of associations are there?
The thesis looks mostly at associations using two main dimensions: the height of entry-and-exit
criteria, and the measure of openness or closeness of the standards as they apply to members. Going
back to Durkheim and other sociological writers on groups, again, a need is seen to take a fresh look
at associations, including the way they are classified. For this classification, a proposal is made. The
thesis looks in depth into three cases; one with the public domain (public libraries), one both public
and private (notariat), and one private (real estate agents). All face a double threat of economic
crises and the transformative effects of digitization. In all cases this leads to incidents and deep
insecurity. One has no government oversight, the second does, the third partly.
On the Quality of Associations: How Questions
How to reach consensus on quality?
Quality is the consensus achieved after making implicit definitions explicit. It requires, 1) making
implicit definitions of quality explicit, and 2) having an intention to maintain or reach consensus on
this explicit definition. In many ways, quality is “an undetermined concept, impossible to define”
(Vinkenburg, 2017). It is the effort to define it and to reach consensus, that can create new realities.
In this study, it is found that – even when a majority of the members seem against a certain quality
initiative – in a very short time a majority can be reached under the right circumstances and the right
kind of association leadership, understanding the ‘politics of quality’. This is called a “surge”.
How to use quality interventions?
Over time, the issue of quality has translated itself into various approaches. After describing the
debate, the researcher translates the different schools or paradigms into four mindsets: 1) objective,
2) system, 3) professional, and 4) divergent. The first two hold the instruments that most know from
quality management: International Standard Organization (ISO) standards, the Baldridge/EFQM/INK
award scheme, and others. Associations work most from the first mindset, it often being part of their
‘business model’. This thesis gives an oversight of all these interventions and shows how most of
them have a tendency of controlling quality in associations, not “moving it.” In the end, it is doubtful
that as such they will contribute much toward trusting associations. The professional mindset is more
aimed at the right motivationand the importance of relations between all involved. This can translate
itself into a form of inter-collegial or peer review. However, the case studies show that even a
general agreement at the moment of introduction, does not have to translate itself into an
agreement by the members when asked. For this “the politics of quality” has to be understood.
Will quality emerge or surge?
Perhaps all these interventions take the eye too much away from what is really happening, and
where the interests of members truly lie. And how they see them. At least one of the case studies
shows that even when the added value of interventions is shown, it does not touch on the underlying
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issues—also of (dis)trust—that determine the behavior of members on their boards. The ratio behind
most interventions is in itself not strong enough to get a decision. All cases show that it takes a
strong and long-term effort to come to a positive decision on quality initiatives like peer review. At
the same time, a gradual approach will in the end not work to get consensus among the members
because of both internal and external trust issues. The pattern of activities that “emerges” is one of
inaction, and this at the same time the demand for action is high. The result in all cases is a crisis in
the board. The one way to counter that is a “surge” to consensus when the association leadership
finally takes the issue to the members. There was a “surge” in two cases where a decision on peer
review had to be made by the general assembly and the association leadership went to the members
in order to explain the need. In a third case consensus “emerged” under pressure of the coming of an
external oversight body. Analyzing this, it has to do with a combination of changes in society and the
role of associations on the one hand, and acceptance of actions from the board on the other hand,
once criteria are met. In this indirect way, it can be assumed that it is possible to (re)gain trust within
the association and that this again has an effect outside the association.
On Trusting Associations: Why Question
Why “trusting associations?”
This thesis answers the question of why it is important to look at the issue of trusting associations as
follows: public authority is dependent on respect for that hierarchical authority; the market functions
best with competition but cannot solve collective problems very well. Social networks and other
forms of cooperative institutions are flexible but often not stable or open enough to make lasting
agreements. For reasons such as these, associations and their standards are the logical platforms in
times of crisis and transformation. However, their collective nature also makes them vulnerable for
pathologies that make them less than rational in the eyes of others and less trustworthy than
needed. More recognition of the position of associations and more research into their nature may
also show how to amend that, leading to “tratio in associations”.
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Samenvatting
Waar gaat dit onderzoek over?
Dit onderzoek start bij deze vraag: is het mogelijk voor een vereniging om vertrouwen te (her)winnen
door bijvoorbeeld het introduceren van intercollegiale toetsing (‘peer review’) tussen de leden van
een vereniging?
Dit onderzoek gebruikt en vergelijkt drie casussen om de drie concepten van vertrouwen,
verenigingen en kwaliteit met elkaar te verbinden. Het beschrijft hoe een besluit naar de Algemene
ledenvergadering gebracht wordt ten aanzien van de introductie van peer review en hoe
waarschijnlijk het is dat daar positief op wordt beslist. Het laat ook zien hoe de geschiedenis en de
context van de vereniging en haar leden dit besluit beïnvloeden en hoe dit plotseling om kan slaan.
Dit wordt gedaan om zo meer grip en antwoorden te kunnen krijgen op de vragen die onder dit
onderzoek liggen: het wat, hoe en waarom van de vraag hoe vertrouwen kan worden (her)wonnen
door kwaliteitsmaatregelen.
Over verenigingen: wat?-vragen
Wat is er te vertrouwen aan verenigingen?
Vertrouwen is geen rationeel begrip, al kan het wel rationeel worden benaderd. Als zodanig is het
niet eenvoudig om aan te tonen hoe in de samenleving vertrouwen in verenigingen kan worden
verkregen na een periode van crisis en transformatie vol incidenten. Binnen de vereniging is het
eenvoudiger om te bepalen of er voldoende vertrouwen is, vooral door te kijken naar de mate
waarin besluitvorming door het bestuur wordt geaccepteerd als het spannend wordt. Dit onderzoek
laat zien dat het mogelijk is om de leden in te laten stemmen met een kwaliteitsbenadering, ook al
zijn de individuele leden er in hoge mate tegen. Deze ‘vloed’ (‘surge’) van steun lijkt een voorwaarde
voor het verstel van vertrouwen.
Wat maakt dat vertrouwen in verenigingen belangrijk is?
Op het moment dat het crisis in de samenleving is en ernstige incidenten het vertrouwen
ondergraven, is het juist op het niveau van verenigingen dat nog een collectieve inspanning kan
worden gepleegd om het beeld en de reputatie van een sector of professie te herstellen op een
manier waar mensen, organisaties en instituten zelf niet toe in staat zijn. Voor overheden en andere
partijen vormen verenigingen een collectief adres voor individuele problemen. Voor de leden kan de
vereniging de reputatie helpen beschermen en ondertussen een erkende constructie zijn waar we
onze sociale behoeften kwijt kunnen. Alleen al om deze redenen hebben verenigingen ‘meerwaarde’,
al kan het best zo zijn dat verenigingen een stuk minder stabiel zijn dan vroeger.
Wat is een ‘vereniging’?
Een vereniging is een horizontale groep die acteert als een collectief, met een structuur die
herkenbaar is door relatief hoge entree en exit barrières en relatief gesloten normen voor het gedrag
van haar leden. In ‘klassieke’ verenigingen zijn de grenzen van de groep herkenbaar door hun
symbolen en registratie-eisen. In moderne ‘social media’ verenigingen oftewel ‘transsociaties’ valt dit
onderscheid nauwelijks te maken en wat overblijft is dat een groot deel van de ‘leden’ een
vergelijkbaar doel met elkaar gemeen hebben. Verenigingen moeten aan de ene kant onderscheiden
worden van groepen die samenwerken op basis van contracten of overeenkomsten (bedrijven en
overheden) en aan de andere kant van verticale ‘enkel op uitnodiging’ gevormde netwerken en
coöptaties.
Wat weten we over verenigingen?
Veel minder dan we gewoonlijk denken. Statistische informatie over het aantal verenigingen is er
niet of is onbetrouwbaar of slecht gedefinieerd. Wereldwijd moeten het er miljoenen zijn, waarbij de
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grootsten miljoenen leden hebben. Binnen een levenscyclus benadering is het duidelijk dat mensen
verschillende lidmaatschappen verzamelen door hun leven heen, dan weer in een sociale en dan
weer in een beroepsrol. De indruk bestaat dat het lidmaatschap van verenigingen aan het dalen is,
net zoals er sprake zou zijn van vergrijzing. Het bewijs hierover is echter niet sluitend en het lijkt erop
dat op wereldschaal, zeker in de zich ontwikkelende landen, verenigingen juist in opkomst zijn.
Hoewel verenigingen object van studie zijn in delen van het recht en in de context van vrijwilligers en
burgerinitiatieven, kunnen we ook spreken van verwaarlozing van verenigingen als het gaat om de
bestudering ervan als fenomeen op zich. Dit is ook een reden waarom we niet goed weten om te
gaan met de ziekteverschijnselen van verenigingen als bijvoorbeeld groepsdwang. Dit is ook reden
om velen te doen twijfelen aan de kansen om door of via verenigingen verandering te bereiken. Door
naar verenigingen te kijken vanuit een meer institutionele optiek en door een ‘processuele’
benadering te gebruiken – ‘wat gebeurt wanneer in de tijd’ - kunnen nieuwe perspectieven en
patronen verschijnen.
Wat is de oorsprong van verenigingen?
Door naar de historische wortels te kijken, zien we dat al heel vroeg de impact van gilden en
verenigingen vorm krijgt als gevolg van de interactie met machtige partijen: overheden, kerken,
bedrijven. Ze trekken zichzelf omhoog langs de flanken van de grote instituten. Gedurende een tijd
werd er in de vroege Verenigde Staten een door De Tocqueville beschreven boeiend experiment
uitgevoerd met verenigingen als de dominante organisatievorm. Tegenwoordig zouden
burgerinitiatieven, een vernieuwing van dat idee kunnen betekenen. Er is weinig bewijs dat het echt
tot nieuwe organisatievormen gaat komen. Zelfs in het digitale domein van de sociale media lijkt het
er op dat alles uiteindelijk weer tendeert naar de klassieke verenigingen.
Wat voor soorten verenigingen zijn er?
Deze studie kijkt naar verenigingen vooral langs twee dimensies: de hoogte van entree & exit-criteria
voor het lidmaatschap en de mate van open of gesloten zijn van normen zoals die van toepassing zijn
op zittende leden. Terugkijkend naar Durkheim en andere sociologen in hun denken over
groepsvorming, valt te zien dat het nodig is om opnieuw naar verenigingen te kijken, inclusief de
wijze waarop deze worden geclassificeerd. Voor deze classificatie wordt een voorstel gedaan. Het
onderzoek richt zich daarnaast diepgaand op een drietal casussen; één in het publieke domein (de
openbare bibliotheken), één gemengd publiek-privaat (het notariaat) en één privaat (de
makelaardij). Allen krijgen te maken met een dubbele bedreiging van een economische crisis en het
transformerende effect van digitalisering. In alle gevallen leidt dat tot incidenten en vergaande
onzekerheid. Eén casus kent geen externe toezichthouder, een tweede wel, de derde gedeeltelijk.
Over de kwaliteit van verenigingen: hoe?-vragen
Hoe krijg je consensus over kwaliteit?
Kwaliteit is de overeenstemming (consensus) zoals die wordt bereikt na het expliciet maken van
impliciete definities. Het vereist 1) het expliciet maken van impliciete definities van kwaliteit en 2) de
intentie te hebben om consensus op deze expliciete definities te krijgen. In veel opzichten is kwaliteit
een “onbestemd concept, onmogelijk te definiëren” (Vinkenburg, 2017). Het is de inspanning om het
te definiëren en consensus te bereiken die nieuwe werkelijkheden kan scheppen. In dit onderzoek is
gebleken dat – ook al lijkt een meerderheid van de leden tegen een kwaliteitsinitiatief als peer
review – in een hele korte tijd een meerderheid kan worden bereikt onder de juiste omstandigheden
en met een goed lezen van de ‘politiek van kwaliteit’. Dit is de eerder genoemde ‘vloed’ (‘surge’).
Hoe kan aan kwaliteit worden gewerkt?
In de loop van de tijd heeft het denken over kwaliteit zich vertaald in verschillende benaderingen. Na
een beschrijving van het debat, heeft de onderzoeker de verschillende benaderingen of paradigma’s
vertaald in vier denkhoudingen: 1) objectief, 2) systeem, 3) sociaal en 4) divergent. De eerste twee
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omvatten de instrumenten die het meest bekend zijn vanuit kwaliteitsmanagement: certificering en
accreditering op basis van de ISO-normen en de INK Onderscheiding en -Prijs. Zeker de eerste wordt
zeer veelvuldig toegepast binnen verenigingen en maakt vaak onderdeel uit van het ‘verdienmodel’.
Deze thesis geeft een overzicht van alle mogelijke interventies en laat zien hoezeer de meeste gericht
zijn op de “beheersing” van kwaliteit en niet op het “in beweging brengen” van de kwaliteit. In die zin
kan de vraag gesteld worden wat de toegevoegde waarde ervan is voor het verhogen van
vertrouwen in verenigingen. De sociale denkhouding is meer gericht op professionele autonomie en
het onderhouden van de relaties tussen alle betrokkenen. Dat kan zich ook vertalen in een vorm van
intercollegiale toetsing of peer review, maar de casussen laten zien dat, zelfs als er in algemene zin
consensus lijkt te zijn over de invoering van zo’n interventie, dat nog niet tot instemming van de
leden leidt als het er in een ledenvergadering op aan komt. Om hier mee om te gaan moet de
‘politiek van kwaliteit’ goed worden begrepen.
Komt kwaliteit geleidelijk naar boven of komt het als een vloed?
Wellicht leiden alle interventies te zeer af van wat er in werkelijkheid binnen een vereniging aan het
gebeuren is en waar de werkelijke belangen van de leden liggen. En hoe zij deze zien. Ten minste een
van de casussen laat zien dat zelfs als de meerwaarde van de interventie hard wordt aangetoond, dat
dit nog niet de onderliggende zaken raakt – en het daaraan verbonden wantrouwen – dat het gedrag
van de leden en het bestuur daadwerkelijk bepaald. Alle casussen laten zien dat het een langdurige
en krachtige inspanning vergt om tot een positieve beslissing te komen over iets als peer review.
Tegelijkertijd werkt een geleidelijke aanpak niet om zo’n beslissing binnen te halen, dit vanwege
zowel interne als externe vertrouwenskwesties. Het patroon van activiteiten zoals dat ‘tevoorschijn
komt’ (‘emerges’) is er een van gebrek aan actie op hetzelfde moment dat de vraag om actie hoog is.
In alle casussen is het resultaat daarvan een ernstige bestuurscrisis. De enige manier om daartegenin
te gaan is naar het lijkt een ‘vloed’ (‘surge’) veroorzaken om tot consensus te komen door naar de
leden toe te gaan en de kwestie aan hen voor te leggen. In twee gevallen was er een vloed op het
moment dat een beslissing over een peer review aan de algemene ledenvergadering werd
voorgelegd. In een derde casus ontstond de consensus (‘emerged’) onder druk van de komst van de
externe toezichthouder. Uit een analyse blijkt dat er sprake moet zijn van een combinatie van
veranderingen in de samenleving en de rol van verenigingen enerzijds en de acceptatie van acties
door het bestuur aan de andere kant. Op deze indirecte wijze, kan aangenomen worden dat het
mogelijk is vertrouwen te herwinnen binnen de vereniging en dat heeft vervolgens weer effect
buiten de vereniging.
Over vertrouwen in verenigingen: waarom?-vraag
Waarom “vertrouwen in verenigingen”?
Deze thesis beantwoord de vraag waarom het belangrijk is om naar het thema van vertrouwen in
verenigingen te kijken als volgt: het overheidsgezag is afhankelijk van het respect van burgers voor
haar verticale autoriteit; de markt functioneert prima bij stevige concurrentie maar is niet goed in
het oplossen van collectieve problemen; sociale netwerken en andere vormen van coöperatieve
instellingen zijn flexibel maar vaak niet stabiel of open genoeg voor blijven afspraken. Juist omdat
verenigingen deze nadelen niet of minder hebben, zijn verenigingen en hun normen de logische
platformen in tijden van crisis en transformatie. Echter, hun collectieve aard maakt verenigingen ook
kwetsbaar voor kwalen – pathologiën – die hen minder rationeel lijken te maken dan andere vormen
en minder vertrouwenwekkend dan nodig. Meer (h)erkenning van de positie van verenigingen en
meer onderzoek naar hun aard kan mogelijk aantonen hoe dat anders kan, leidend “tratio” in
verenigingen.
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Introduction
“The art of associations then becomes, as I have said before,
the mother of action, studied and applied by all.”
- Alexis de Tocqueville, Democracy in America

1.

Questions

This thesis is about what may happen in an association—like that of the public libraries, the notaries
and real estate agents—when external circumstances such as financial crises or digitization, lead to
an internal crisis. Many reactions are possible, but the most common reaction is a demand for action,
mostly in the shape of a quality initiative, to ‘do better,’ or to improve. In any case, something needs
to be done or improved. More specifically, the issue of quality needs to be addressed. But in what
way and how? This uncertainty, in combination with the internal demand for action by members and
board, can very well lead to issues of trust. How to address these issues of trust and how to use
quality initiatives in this respect, are the problems that are central to this thesis.
This researcher works or has worked as an outside consultant in many fields, including many
government agencies and oversight bodies. For the past two decades, his work has also been
concerned with the development and implementation of sector- or association-wide quality
initiatives. He was and is responsible for assignments in this field and so is in a position to overview
developments. He reflected on what he saw and used this to develop new approaches. After bringing
his experiences together in a book (Noordhoek, 2011), describing different efforts at ‘Sector-wide
quality,’ a need was felt to go deeper into the question of how an association can respond to the
issue of trust. In the end, three specific and complex assignments proved to be very helpful in
addressing this question and gave much inspiration for the main study of the dissertation. In it, this
question about action and effectiveness has come to stand on the shoulders of a larger question:
what are associations and how do they respond to change? Underneath this question looms a
further one: Why bother? What is the relevance of associations in an age in which memberships
seem to decline in numbers and reputation? In other words: why should we care about trust
associations?
These last questions are difficult to answer directly, apart from freewheeling columns, tweets and
other expressions of opinion. In this study, the researcher tries to answer questions like these in as
systematic and factual a way as possible, indicating where necessary when more research is needed.
As there are thousands upon thousands of associations—we do not really know how many—a
sample of only three case studies can never be representative of them all. But by going deeper than
usual and focusing the study on a single representative moment in the development of an
association, much can be deduced from that. What emerged from the case studies is this litmus test,
posed as the central operational question of this study:
Do a majority of the members say ‘yes’ to a proposal by the board of the association for a
quality initiative across the whole of the membership of the association?
Without this general consent for a quality initiative, it is assumed that no real steps are being made
toward more ‘trust’ in or outside an association.
This is not just about the decision as such. The question is also important because it says something
about the ability to come to a consensus about a decision that can easily be perceived as against the
interest of the individual member. If, for instance, the decision is about a quality initiative like
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modern ‘peer review,’ the member might well feel that other members should be audited, but not
him or herself. Resistance like this should be overcome by the leadership of the association. When it
does, it says something about the capability of an association to come to a decision of general
interest or public value, which is at the very least a basis for trust.
One of the observations made in the case studies is that a gradual or a wait-and-see approach in
these circumstances does not seem to work, and even well-thought-out proposals may come up
short if and when the position of the members is not well understood. These misreadings or tactical
errors would lead in all three cases to an internal crisis. The three case studies will all show that a
‘surge’ is needed of support for the initiative in order to avoid (the next) crisis. In public or private
settings hierarchical decisions might make it possible to avoid the need for a surge, but in
associations, it seems unavoidable. This raises the next operational question:
Why does it take a surge to let the members decide ‘yes’ to a quality initiative across the
whole of the membership of the association?
In order to answer both questions, it takes two sets of added ‘what’ and ‘how?’ questions. One deals
with quality initiatives and one with associations.
Questions on quality:
1. What is quality?
2. What quality initiatives are there in the context of associations?
3. What are their characteristics?
4. What can be learned about their effectiveness, also in regard to the different paradigms
in the thinking about quality?
5. What can be said about the relative effectiveness of internal quality initiatives in relation
to external oversight activities?
6. What can be said about their acceptance and the required change strategy?
7. What can be said about the future of quality initiatives in associations?
The first question is the most vital in terms of understanding what the role of quality initiatives is or can
be. It will lead inevitably to the answer to the last question. In between, much knowledge that is already
there will be shown in a new light.
As described in chapter 18, in recent literature a debate has risen on the value of different schools of
thought in quality approaches. An ‘emergent’ approach or paradigm is proposed (Kemenade & Hardjono,
2018) as an alternative to empirical and other approaches. This author also identifies the need for a new
approach but thinks there should also be room for a ‘surgent’ approach in what he calls ‘the politics of
quality’ (Kemenade & Hardjono, 2011a).
Questions two and three are multidimensional in their answers because their answers refer to
different paradigms and are fundamentally of a theoretical nature. Questions four, five, and six will
be answered in the context of the case studies and summarized in the main study. Part of the answer
to question two is an oversight of quality initiatives. They can be found in attachment A4 (in Dutch)
and summarized in Part III of the main study.

Association questions:
1. What is an association?
2. What are its characteristics and categories?
3. What are the dynamics of an association?
4. How do associations deal with pressures?
5. How will associations develop, given these pressures?
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These association questions are, at first glance, more one dimensional compared to quality
questions. They concern questions dealing with data about the number of associations and
members, their impact, and the way they can be categorized. They are also about historical
descriptions of where associations come from in terms of quality and oversight, about how they
develop and how they try to show through quality initiatives and the change strategies that come
with them, that they can be trusted.
To give an answer to the first question of what an association is, the other questions need to be
answered if we are to get an idea about the fundamental ‘nature’ of an association. It is much more
than a legal entity with members. In many ways, this is about new definitions about what a ‘group’ is
and where its borders lie in the modern world. This first question cannot be fully answered without
more answers on the other ones, but as there are limits on time and resources, the first question
especially, is most of all ‘agenda setting’—more research needs to be done to end the “neglect of
associations,” hopefully leading to a new generative theory (Gergen K. J., 1994) about the nature of
associations.
The main study starts with the many association questions (part I and II) and will then go on to the
quality questions (Part III). They will be brought together in the end (part IV). Meanwhile, the three
case studies are summarized and interspersed in the main study (last chapters part I and II). The full
cases are in the attachments. Each attachment has its own summary (a warning though: they’re
written in Dutch). In the concluding chapter, we will end with an answer to the first two questions
about the decision of the members and the reasons for a surge.
There are no questions here about the exact nature of trust. Here, trust is more a condition for an
association to have an effective relationship between an association and its members and with the
outside world; it is not an object for research itself. The central operational question can be
considered as the final test of there being trust or not, but, in fact, it is extremely difficult to use trust
as a defining concept because the concept can be approached in so many ways. Some of the ways
trust can be defined and used, also in terms of literature, will be addressed in this first chapter. The
reason why trust is still in the title of this study has to do with the wish not to write about
associations or quality as static, unchangeable concepts. Exactly because associations and quality
have been around now for such a long time, is a good reason to want to see them in motion. Nothing
better for that than issues of trust. Trust is present, or it is not. Just like a rational approach is there,
or it is not. The presence or absence of these terms gives a needed dynamic to the study, but they
are not treated as forces in their own right. There is trust in an association when people say there is,
just as the reverse holds true: there is no trust when people say there is none. The title ‘Trusting
associations. A surgent approach to quality initiatives in ‘associations’ could be interpreted as
normative: it is important to have trust in associations and that an approach through a surge of
support for a quality initiative is the likely way to go. However, it is better to read the title like a
report on ongoing questions on how to deal with trust issues in associations. Here, quality initiatives
take center stage. There are others.
Before tackling the questions, we start with an indication of the academic and practical relevance of
this study. As this relevance is ultimately not in the hands of the researcher but of the reader, some
assumptions are made as to what the reader will find relevant. After this, more methodological
remarks are made as to the way the cases are written and to the way this ‘reflective practitioner’ has
observed basic ground rules in writing this study. The introduction ends with both a written and
visual structure for the whole of this study.
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2.

On Relevance

When Alexis de Tocqueville wrote about the “Art of Association” in his book about Democracy in
America (Tocqueville, Democracy in America, 1839), he did so in admiration for the seemingly easy
way in which Americans came together to build their communities. The equality between people
stunned him, as did the democratic way in which people took decisions in their associations and
deliberative bodies. How different to how things were done on the old continent of Europe.
There can be little doubt that things have changed a lot, both in the United States and in Europe,
since De Tocqueville rode around on horseback, making his observations, writing them down. But his
observations are relevant up to the present day. De Tocqueville wrote an appendix to his book with
some of the notes he took, but mostly with further masterly reflections on what he had seen and
heard. He was an observer with an academic eye, testing his assumptions and not just quoting others
(Tocqueville, 1996 (1839), p. 384). At the same time, he was also a social-constructionist avant-lalettre in his attempts to translate his observations into lessons, noting for instance “how difficult it is
rationally and logically to fit together all the machinery of legislation.” As a future politician, you can
sense the reflective practitioner at work (Tocqueville, Democracy in America., 1996 (1839)). And at
the same time, because or in spite of his efforts, “Faced by so vast a subject, I feel my vision hazy and
my judgment hesitant” (Tocqueville, 1996 (1839), p. 703). He went on anyhow, perhaps primarily
driven by a search for relevance, caring about the rigor of his thinking, not in which academic
tradition it stood. And he thought associations very relevant.
We still have associations. Much more probably than in his day. But they are far less omnipresent.
They are more a given, often considered to be rather out of date in terms of organization model. This
study is an attempt to look with fresh eyes at the phenomenon of associations. It has to be done by
riding digital horses and meeting other, stricter standards for research. But then, there are so many
more resources available than in De Tocqueville’s day and age that there is no reason for complaints.
The one thing that is the same, is the question of relevance. Here come the findings that in the eyes
of this researcher are most relevant in terms of both academic and practical relevance.
Academic Relevance
This study is broad, in the sense that it not only covers many subjects but also tries to combine
insights from different academic fields and disciplines. The danger of interdisciplinary research is that
by trying to touch everything, nothing is truly touched. It is the proposition that this study produces
insights and knowledge on several levels: in terms of a direct increase in knowledge, in terms of
conceptual development, and in terms of agenda setting. Each finding on its own, and in its entirety,
should provide ample opportunity for further research and study.
Knowledge Increase
-

At the base of this study are three case studies, representing a wider experience and study
by the researcher, also going back to the earlier book of 2011. Each case is described in great
detail from both a long-term historical perspective (roots of the profession or sector) and a
short-term perspective, the latter mostly a description of the decision-making process in an
association around the acceptance of a quality intervention in the shape of ‘peer review.’
This is fitting to approaches like that of Bouldings’ social dynamics (Boulding, 1970) and
especially Abbotts’ processual sociology (Abbott, 2016).

-

In general, studies of associations seldom go very far back and rarely as far back as the guilds
of the middle ages. Here, trying to go further back in the history of public libraries and the
notariat function, a different perspective arises on the reasons why one group of people has
its status raised and the other not. Proximity to power is a factor in this, raising or lowering
entry-and-exit criteria for membership.
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-

Another possibly unique insight in a case, that of the notariat, shows how over two
consecutive periods of forty years each, the members of the profession are endowed with a
public function by a foreign power, doing well with this, but ending up with a damaged
reputation and both external and internal crises. Because of the specific circumstances, this
may well be an atypical example, but in its extremity, it can show well how associations deal
with a breach of public trust. It can also show the added value of a historical approach to the
research into associations.

-

Because of significant differences in the way associations develop, this approach gets more
value when a comparative perspective is added. This study started with a comparison
between two, at first glance, very dissimilar associations. Both the public library association
and the association of notaries face an estimated decline of 40% due to digitization and
economic factors (A1, A2). Both plan a quality intervention to do something about it. The
public libraries are without a public oversight body, the notariat gets one. The comparison
shows how this makes a difference in terms of change. Through both quantitative and
qualitative approaches, a comparison in effectiveness is made between the internal quality
initiative and that of the outside oversight body. These can be all contributions to the study
of governance, oversight and self-regulation.

-

A number of observations are made, or confirmed, regarding, for instance, the nature of
quality initiatives (strong tendency to stabilize and not to increase dynamics), the duration of
audit cycles (decreasing) and the most effective method for doing peer reviews (inductive,
not deductive). These observations are, as yet, new or only partly dealt with in other studies.

-

Much of this study is dedicated to the study of associations itself, and the lack of clear data
over the total of associations (there often is much data available on the level of individual
associations). This is about, among many other things, data about the actual number of
associations, the number of members, the number of associations people belong to and their
impact on individual lives, economy and society. For probably the first time, an attempt is
made to get comparative data on a worldwide basis, showing great diversity (it exists at the
level of international NGOs, but not at national levels).

-

A third case was only added after the general assembly of the real estate agent association,
deeply conflicted about a quality initiative in the shape of peer review, asked the board to
prove that peer review has ‘added value’ for its members. Based on the conceptual insights
from earlier research and the first two cases, a research design was applied to over a
hundred pilot cases, resulting in over seventy direct and indirect points of possible added
value. Both results and design were validated by a third party. The final report not only
showed clear and specific added value but also brought new insight into the way associations
are made responsible for functions and factors that are, in fact, outside the scope of an
association to do something about. No comparable design or construct has been found
elsewhere in social and organization literature.

-

Even so, the general assembly preferred to ignore the results of the study into added value,
validated or not, in favor of personal ideas and feelings about peer review. This touches very
much upon conceptual developments surrounding quality initiatives, leading to a possibly
new approach. Based on the experiences of this practitioner, and detailed descriptions of the
way introductions of quality initiatives lead to crisis and resolution, it leads to ‘the politics of
quality,’ in which issues of ratio and sentiment, trust and distrust, play an important role.
Part of this is based on the observation that quality interventions do not just ‘emerge’ after a
rational debate between board and members. A ‘surge’ is necessary to conquer resistance. In
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academic terms, this might mean contributions to the thinking around quality and
organization sciences. Though this study is focused on associations, its findings could be
relevant to public administration and political sciences as well.
Conceptual Progress
On a number of fronts, this study had to make conceptual breakthroughs in order to proceed, though
it should be added that most of these have come about as a result of dialog with practical findings and
not so much with academic literature (for reasons that partly have to do with the agenda-setting part
of this study, literature on quality excepted). The following are some of the most important ones:
-

How to define associations? The classic definition of associations, as for instance defined by
Latin law, US fiscal codes or UN classification codes, turns out to be inadequate in the face of
digitization and other changes. Existing literature on associations (management) focuses
mostly on the function associations fulfill, not on their boundaries or essential nature. A crisis
in the case of the library produced a breakthrough in the shape of an ‘association matrix,’
putting standards as a defining characteristic of an association. This matrix generated more
and more insights, leading to several applications. Yet standards are not the only way to look
at associations. It is possible to produce a multi-dimensional view of associations where
every element is fundamentally linked to the other elements.

-

Associations have been defined in the same way for many years. The codification done by
the UN and other statistical offices has basically remained unchanged for decades. This does
not mean that the quality of the data has been upheld. To the contrary. Due to changes in
society, in the way in which sectors and professions develop, and to the impact of digitization
and the network economy, the categories no longer fit. Rethinking the concept of
associations must also lead to a new categorization of associations, for which here the base
is formulated.

-

The thinking about quality is and has been dominated by empirical, stability-seeking
initiatives like the certification of products and services, or by attempts at integral quality. In
associations, this is often part of the ‘business model,’ also because associations are big in
the certification and credentialing or accreditation of permanent education. For a long time,
writers and researchers on quality, including this one, have argued that overly rational
approaches are often inadequate and can turn counterproductive. This has led to much
writing about alternatives, but their impact has been limited. It is argued here that defining
quality has for too long been defined as an effort to reach consensus or formulate a
standard. In the interpretation of this researcher, defining quality is at least as much a way of
dealing with, and confronting, a lack of consensus. Seen through this prism of ‘the politics of
quality,’ it forces the observer to see what is actually going on and connect this with more
rational or trust-based approaches. The result is a new conceptual addition to the different
‘schools’ in the literature on quality.

-

One of the observations made in the case studies is that there seems to be no gradual way to
get any quality initiative accepted when it really comes close to the members themselves.
Change is mostly sought from outside. Only after a board crisis, always accompanied by
fundamental debates about the course of the association, is there chance of a quality
initiative being adopted, and then in a “surgent” (not “emergent”) manner. This study makes
the analysis as to why this surge is necessary.

-

This study fundamentally alters the way “horizontal” (internal audits, including intercollegial, peer review) audits are to be done. In practice, audits are done in a deductive way:
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a set of standards is applied to an audit object. The object (auditee) complies or not. In this
respect, internal audits are no different from external ones. However, under certain
conditions, an inductive approach is much to be preferred. For this, it is necessary to look
first at the situation of the auditee and only then determine which (set of) standards should
be used to give advice or judgment.
-

Inductive auditing may also help in order to get a clearer image of the added value of audits.
As mentioned above, the association matrix helps to gather and diagnose information on the
added value of audits. It also acts as a foundation for further research into the different
dimensions of associations.

-

This research is not about defining “trust” as such. Though interested in the concept of trust,
this study does not claim to use current academic insights in that respect or tries to measure
trust by surveys or other direct means. It does use a conceptual approach developed and
published by this researcher in the 1990s, born from observing too many quality initiatives in
which the value of a systematic approach was considered self-evident—it never was. Two
tensions come together: between rational and emotional, between trust and distrust. These
combined tensions can be endlessly used to explain how, for instance, the quality of politics
works. It is hoped others will start testing their use too.

Agenda Setting:
-

The neglect of associations. In 2011, this researcher published a book about “sector-wide
quality.” In it, many observations about quality initiatives were brought together. However,
there was a lack of useful data and literature about associations. To be sure, at the level of
individual associations and disciplines, there are masses of data, but what there are in the
shape of synthetic studies, are at the level of general management or legal publications, not
in terms of meta-studies. In the years after publication, research was expanded to other
(international) sources. Exact data about the number of associations (let alone members) is
not available and/or hard to interpret. There was no time or resources to commission
research by others, but there can be little doubt that associations are seldom the object of
research—in sharp contrast to what we know about businesses, government or even civil
initiatives and volunteer activities. As such, this study provides more questions than answers,
but they are provided in the hope of starting a new research agenda for others, to do
something about the neglect of associations.

-

The politics of quality. There is much naiveté, or worse, when it comes to the use of quality
initiatives. A dominant logic of strict standards, preferably applied by outside parties, takes
the eye away from the kind of skills it takes for the leaders of an association to get truly
effective initiatives accepted by the members. In every case described in this study, there are
many years in which the board lurches from crisis to crisis, not really understanding why this
happens. Meanwhile, trust is not restored. Looking at quality as the result of an interplay of
internal and external forces, unique to associations, might help in having more successful
initiatives.

Practical Relevance
Practical relevance is gained in terms of knowledge, in terms of new concepts and in terms of agenda
setting. This study was, unlike the book of 2011, not written with practical or immediate relevance in
mind. For that reason, for instance, there is no chapter on change management in this study. Still,
there is much to be found in terms of practica relevance.
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In Terms of Knowledge
-

In countries like the United States, the leadership of an association is considered a separate
profession, including credentialing, accreditation and permanent education. In most
countries, this is not yet the case. The literature available for leaders and professionals is
non-academic and derived from management and organizational insights, plus the necessary
knowledge in terms of legal, financial, IT and other sources. This is fine, of course, but if the
profession is to grow, the object of that profession needs to be better known and
understood. Studies like these are necessary from this perspective.

-

It should come up with better data on the number of associations and their members. This is
necessary in order to make lobby efforts for associations more impactful.

-

In terms of policy making, the tendency is to choose external oversight above internal
measures and/or quality initiatives. This study is not conclusive, but it is very likely that:
o Internal quality initiatives such as peer review are more effective than external
oversight bodies. Especially for associations that have many ‘lonely members,’ the
added value of peer review can be significant.
o But the presence of external oversight means more speed is taken to make decisions
on quality initiatives and ensures commitment.
o In short, associations have use of a vertical ‘keg’ on a horizontal ‘slate.’

In Terms of New Concepts:
-

The most relevant concept of this study might be that of the ‘politics of quality.’ The
chairman, members of the board and their supporters, especially, need to understand what
happens when they bring a quality initiative to the table. An association is neither a business
nor a government body, NGO or foundation. It has its own dynamic. This study describes that
dynamic, with special attention to its horizontal or democratic nature.

-

In line with this, the condition of having a “surge” in support from the members as a
precondition for a quality initiative, can be of great practical relevance. In its most basic
form, it means that the chairperson has to leave the boardroom and go out to the members
to make his or her case for the initiative.

-

Each case study shows new insights into the way a quality intervention like peer review can
be used. Multiple practical infoghts emerge from this, including statements on how to assess
collgues without the availability of “hard” sanctions, the frequency, methods and terms of
audits and how to give audits maximum impact. Most relevant of all, could be the shift
towards an “inductive audit”. Instead of starting an audit with the rules and standards to
which the members have to comply, an inductive audit starts with the actual position the
member is in. Starting from that the relevant rules and standards can be selected, never
letting more existential questions for the member get out of sight.

In Terms of Agenda Setting:
In the eyes of many, the problems of society are either solved by business initiatives or government
efforts. It is certainly not true for the whole of the world, but in the West, associations seem to have
a low status, with declining membership and relevance (in fact the number of associations is
probably relatively stable, but in demographic terms associations are graying). The public and private
value of associations are probably underrated, but this observation alone means little in practical
terms. Understanding the ‘politics of quality’ and discovering the practical value of how a surge
works are probably of more direct value.
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3.

The Structure of the Study

This study is structured around three themes and three cases. The three themes are trust,
association and quality. The three cases are associations in the field of public libraries, the notariat
and that of the real estate agents.
Trust is a general theme that will return again and again. In this introduction, more will be written
about the way trust plays a constant role in this study, but it is seldom an object of research itself.
Most of the attention will go to the concept of associations and that of quality. Together they make
up the three parts of this study.
The structure of the main body of this study aims to be a step-by-step approach to tackling the issue
of trust in associations as a whole. The elements of the study come together in Figure 1.2 and in the
table of contents.
The first part is the part in which many questions come up on the quantitative and qualitative
aspects of the research object: the associations. It is a story of few available or used sources of
knowledge and the title of part I reflects this: “On the Neglect of Associations.”1 Then, all the
elements that determine the matter of trust will be reviewed in Part II, called “On the Nature of
Associations.” The third part brings the questions of change to the fore, under the title of “Quality of
Associations.” Together, the three parts will lead to a sense of the dynamic of associations that might
hold an answer to the question of trust, as discussed and described in the main study. A combination
of the matrices used in the study will illustrate this.
In the fourth part, it will all come together. The three cases will be compared to each other and be
reviewed in light of the findings of the different chapters. One of the findings is about how decisions
in the case were actually made when it was finally up to the members to agree or not agree to the
proposal for better quality. Do the members trust the board of the association enough? This surge
will be analyzed in detail before finishing the study with the conclusions.
In Figure 1.2, it is shown how the three case studies feed into the main study. In the case studies, the
actual method used depends on available primary sources (observations and state of the moment
data) and secondary (literature) sources and data on the one hand, and the depth of the historical
research on the other hand. Progressive insights by the researcher also played a role, though it can
be said that chance played a role too; as it happened, each assignment for an association lent itself
more to validation. The main study was written after the case studies, although drafts were written
from early on (the 2009 book can be considered a draft). The matrices are born from the case
studies, but it is in the main study that they provide the backbone and the leading questions for the
study.
This study, its cases, and preliminary studies have known many questions, hypotheses, statements,
and other forms of operationalization, in an attempt to shape up to a more traditional methodology.
Some of them can still be read in the main cases. However, many of the questions and hypotheses
proved in time to be too limited in their scope. In this study, most answers superseded the questions.
It does not feel honest to reconstruct them in retrospect. This does not mean this study is not
systematic. It is, very much so. A systematic intellectual journey, inviting the readers to come along,
with insights on every page.

1

As understandable as it is to read the title in a normative way, this researcher regards it more as a statement
of fact and certainly an invitation to more research.

33

Trusting Associations

Figure 1 Structure of the Study
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4.

Three Themes: Trust, Associations and Quality

There can be little doubt that this study is broad in its scope and complex in its subject matter.
Reading this study works best when remembering that it is about three concepts and three cases. On
an abstract level, all are connected through one conceptual image in the shape of a 3D-matrix. This
chapter is about the themes or “words,” “terms” and “concepts” that dominate this study (Grood &
Medendorp, 1993).
When an economic crisis hits, when digitization undermines old ways of work and when the
newspapers are full of incidents concerning members of your association, then the reaction will
never be one that can only be described in rational terms. In trade and professional associations
(better named as “occupational associations”), it is clear that a likely loss of income will translate into
a loss of position and esteem, which can touch deeply on feelings and emotions. In voluntary
associations, there does not need to be a loss of income, but the impact can still be felt deeply. There
is no better word that captures this combined threat of income, position and status better than the
word “trust.” The size, cohesion or fragmentation of an association can best be seen through the lens
of this word. Yet, translating this word into a meaningful concept is hard. The research here
describes trust mostly in terms of a “fuzzy system,” using human emotions as a dynamic system that
holds enough keys to be measured. A specific key in the three cases is the vote of the introduction of
peer review – more emotional than it appears - and this again is set against the background of an
historic sociological approach to get closer to the issue or trust (Abbott, 2016). This study uses two
other concepts to raise enough issues to be able to say something about trust or trustworthiness:
‘associations’ and ‘quality’.
The next theme is that of “associations.” It concerns the seemingly passive vessel within which
mutual trust can blossom. In reality, associations are far from stable institutional vessels for trust. A
cumulation of ‘incidents’ that may hurt the association both from within (bonding for the in-group)
and from the outside (bridging for the out-group), may hurt the public and private added value of an
association. Evidence for this can be the loss of membership, lobbying power and revenue. However,
getting adequate data for this is one of the challenges of this study. For instance, the ‘economics of
trust’ states that trust always affects two measurable outcomes: speed and cost. When trust goes
down, speed will also go down. This could well be translated as the speed with which the
membership of associations grows or the speed with which decisions are taken. These data may be
found at the level of individual associations or their individual members, but not at any collective or
national level.
The last theme is that of “quality,” and the way this is actively, by intervention, used to address
issues of trust. This second concept carries with it a seeming rationality. In practice, you could argue
that every time a new standard is set for the behavior of the members, or a code of governance or
conduct is approved, the association is building trust. However, the question is whether these
interventions are followed by a perceived—inside and outside the association—change in the actions
of the association and its members. In practice, any meaningful form of quality will create differences
of opinion, resulting in resistance against change and other effects which may appear less than
rational in their cumulative effect.
Trust
These are the combined approaches through which the theme of trust is operationalized:
a. measurement of trust in professionals
b. the use of a historical perspective
c. describing an ‘incident and intervention’ perspective
d. association-as-a-construct perspective
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e. network and ‘social capital’ perspective
f. combining trust and ratio perspectives: seeking ‘tratio’
a. measurement of trust in professionals
For some trades and professions, there are trust indicators through repeated survey methods. They
provide rankings in terms of status (II, 4, table 5.2). Though the surveys provide indicators of trust
and how they can be measured, they are too limited in their scope to be used for associations as a
whole. They do provide some specific perspective for the cases of notariat (A2) and real estate
agents (A3). In all three case studies, there are also evaluations and satisfaction measurements
available on the changes in the association and the effects of quality initiatives. These will be brought
together and compared in part IV of this study. However, these measurements are mostly relevant in
the sense that they show how survey statements and actual voting behavior can differ over time.
Though much progress is made in the field of trust measurement, there is still too much progress to
be made to use them directly for this study.
b. The use of a historical perspective
Not by design, but because of questions that arose during the case studies, there is a strong historical
perspective in this study, which may also say much about the issue of trust. Comparing two cases
(public libraries and notariat), there was much about the nature of the associations that could not be
explained from just an economic crisis or the threat of digitization. It made the researcher dive into
the history of the sectors and professions in the first part of each case and become aware of historic
and international forces behind the development of associations. In the second part the micro
history was followed of the introduction of a quality intervention, each time leading to crucial
“events”. This again is much in line with Abbott’s idea of “processual sociology” (Abbott, 2016), even
though criticized by Wilterdink (Wilterdink, 2018). Partly, these forces can be explained by aspects
like power distance and the ownership of information, but it is also about the kind of bonding and
bridging that does or does not take place. Recent literature on the “history of trust” (Hosking, 2014)
(Uslaner, 2018) shows a renewed interest in vital questions about the role of trust in society. This
study is not directly aimed at giving answers to this, but it may contribute to the mechanisms behind
it, especially when through the use of the matrices, a new perspective is described on how
associations rise, fall and rise again.
c. Describing an “incident and intervention” perspective
in this study, it is implicitly assumed that the best way to show trust—or better, its lack—is by testing
that trust. The test comes when abstract notions about crisis and change leave the pages of
magazines and the far away images from media channels, and become real, and hit close to home. A
local library that suddenly closes its door, a notary you know personally is arrested because of his
involvement in a money-laundering scheme, the real estate agent from which you bought a house
goes bust. Some of these “incidents” can have such an impact that it seems to stand not just for an
individual member, but for the whole of the profession and its association. In that sense, they have a
symbolic meaning (Elchardus, 2005) and are often described as “the rotten apples that hurt the
whole cart.” (Scholten & Ellemers, 2016) They have a character that cries out for action. And this is
where it gets interesting. Each incident cries out for a response. A response that has to be put into
rational language, if it wants to convince. It also requires a response that has legitimacy, if it wants to
distinguish itself from the kind of behavior that caused the incident. It is here that quality
interventions come into play, as they can be generally described as an intervention in the status quo
and carry with it the legitimacy of certification; or aspects like these should make it possible to say
enough about trust in associations when this ‘incident and intervention’ mechanism goes into action.
When and if the members agree to the operational question to start with a quality intervention, this
may not prove that all the members trust the board to improve the association or even stop
incidents from happening, nor will it in any way immediately restore trust with the wider audience,
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but it can be enough of an indicator of (regaining) trust within the association itself to use for this
study.
d. Stability perspective
Associations—"classic associations” is the term that will be used here – are bodies or institutions
based on and disciplined by, both internal and external laws and regulations. Their governance is not
like that of businesses or (semi)-public bodies, but even the smallest has checks and balances built
into its structure.
A strong law is in itself not evidence of trust in an institution like an association. Quite the contrary. It
can be seen as evidence of mistrust in the self-governing capacity of the (members) of the
association. This is one reason why it is interesting to observe whether an association with an
external oversight body like the notariat (Case A2), has more trust issues than one without, like the
public library association (Case A1).
The speed with which institutional laws change, or better, the lack of speed, can be considered
evidence of trust. In the case of associations, we see little or no fundamental change in the laws
governing them (Ch. I.4). In that sense, associations are seen as stable, trustworthy institutions
indeed. This point is one of the reasons why this study finds it less interesting to look at the structure
of associations as such but is interested in the changes in standards within that system of (classic)
associations. On the whole, it must be understood that this makes associations more relevant from
the perspective of stability than that of change. This can be very relevant at the moment members
and other stakeholders look for associations to bring change! Associations are “stability engines,” the
places where you are “being heard” (Cefkin, Melissa & Anderson, 2007). They bring into practice
what Luhmann (Luhmann, 1979) wrote about trust leading to complexity reduction and reduction of
information costs. Other writers have expanded on this reasoning. In the Netherlands, for instance,
Zijderveld (Zijderveld, 2000). But again, what if associations are the only vehicle available for
individuals and small entrepreneurs who are confronted with scandals and other breaches of trust.
How do you “reconceptualize” that?
e. Network and a “social capital” perspective
Behind the general observations that can be made about associations and issues of trust, there
should be an awareness of the fact that for most parties involved, associations are but a means to an
end. The time is truly past that only through a walk up the association’s ladder can esteem be
realized. People and professionals can look for sources of position and status by other means than
through official membership of an association. In some ways, people try to return to the days of De
Tocqueville, where there was no strong government and no dominant businesses. Mutual
interdependence produced then the total trust or distrust you get when sharing is key to a good life.
Nowadays, the context is very different, but there is a new need for collective action in the shape of
network activities, civil society activities, voluntary or other participation activities (here, for now:
network activities). The actual volume of these activities is huge—and clearly giving a new dynamic
and perhaps an alternative to the classic way of associating. The motives or sources for this urge to
form new networks or communities is diverse: group dynamics, the goal of the group, its organizing
principles or system, culture, symbolic or power aspects all play a role. (DeKeijzer, 1996) (Cohen A. ,
1985) (Godfroij, 1981). Even a short look is enough to see that the amount of scientific research into
these network activities far outstrips that of the research into classic associations. To this researcher,
this is one more reason to keep some distance to network activities as the object of this study. This
too because it seems, strangely enough, even more necessary to do research into classic associations
than it is into network activities. There is also a more material reason, which has to do in with their
different dynamics, which again translates itself into different ways of decision making and the
consequences for the issue of trust. It is assumed here that trust becomes visible the moment all
members have to decide on the same issue or intervention. It is assumed that the rules of coming to
a consensus in an association differs from a network and so do issues of trust.
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To this, perhaps one exception can be made. This is the concept of “social capital,” as initiated by
Putnam (Putnam R. , Democracies in flux. The evolution of social capital in contemporary society.,
2002) (Putnam R. , 2015), and from different angles expanded by the likes of Murray (Murray, 2012)
and Silva (Silva, 2013), translated into trust issues by Nooteboom (Nooteboom, 2006-35)
(Nooteboom, 2005) and economic growth (Schaik, 2002) (Beugelsdijk & Smulders, 2009). Fukuyama
(Fukuyama, 1995) (Fukuyama, 2011) (Fukuyama, 1999) comes with his dimension of ‘kinship’ also
close to the concept of social capital, though he seeks it against an historical background of
orientations toward power and not in the context of small communities. Gaining social capital is
relevant to all activities in life, independent of the structure within the activities take place. There is a
strong argument to be made that the divide between rich and poor in societies is as much due to
social as it is to financial capital (Franklin, 2018). Even so, social capital remains, somewhat like trust,
an elusive concept. It is hardly ever an issue when soliciting a job in the world of business and
government. Money, that form of ordinary capital, remains king when it comes to the everyday
calculations of status and even trust. This is not the case in most, if not all associations. Not only
because volunteers play an important role in most associations, including leadership positions, but
also because even in purely professional associations, activities are done with the mindset of
volunteers. Here, status is likely to beat money as a motivator. Some, like Haidt (Haidt, 2012) with his
moral foundations theory, suggest this is linked to the specific morals people have come to hold
dear. This is a very wide interpretation of Kahneman’s analysis of our thinking processes (Kahneman,
2011) and it probably shows that social psychologists are still not finished with the way group
formation and socialization processes are actually done and never will be. New insights, though, are
coming up, see for instance Ellemers and others. Here we also look for organization sociological
insights. If, as the brothers Heath state, community building is about ‘The power of moments,’ this
might provide a reason why classic associations are in decline, as is evident from the case studies
presented here that in each case the rituals and moments of symbolic importance—causes for
trust—have declined in number and importance, making place for more businesslike approaches.
Relevant too might be findings like that from Lindberg (Lindberg, 2017), showing that as people go
through life, the number of relationships decline and, in effect, our social capital declines, an
explanation for increasing loneliness, but also for a decline in trust. But whatever the sources or daily
use of the social capital concept, the implications for the issue of trust are twofold. On the one hand,
it can be assumed that by gaining social capital there is also an accumulation of trust both in the
person and the association he or she represents. On the other hand, it must be assumed that there is
more to lose when there is a lot of social capital invested in an association. This will not be something
to investigate directly, but it is important to keep this in mind when looking at the dynamics of an
association. Most of all when it becomes ‘crunch time’ and a decision has to be made among the
members to decide on something that could be good in the long term but might hurt in the short
run. Why should I trust the board to be right?
f. Combining trust and ratio perspectives: seeking “tratio”
Getting a grip on issues concerning associations and quality took many years. A conceptual approach,
developed in the 1990s by this researcher, was important when looking at the reality of change
programs born from system approaches (which are still the dominant approach, associations
included, see Part III and A4). Many of the leaders of the organization he audited stated to be very
much in favor of some kind of logical and systematic change program but behaved as if they were
under siege from a dangerous enemy. The people in the organization could be blamed for their
resistance to change, but it appeared that the systematic approach itself was a big part of the
problem. Other elements of power and favoritism also played roles. In line with much modern
thinking, the underlying causes of resistance to change (Rijnja, 2012) became a source of new
insights. It came together in a number of articles, of which two written together with Prof. Saner
(Noordhoek & Saner, 2008) (Noordhoek & Saner, 2011), were a critique of the New Public
Management (NPM) movement. Central to the article was a matrix by this researcher in which, on
the one hand, a line was drawn from trust to mistrust and on the other hand a line from rational to
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emotional. The resulting matrix has specifically been used and tested in this study for the variant of
association standards (Part II), but other matrices have also been derived from it, including the
important matrix on four schools of quality approaches (Part III).
Trust and its counterpart distrust are brought together, with rational and emotional as counterparts.
There are many kinds of rationality (Bouwmeester O. , 2017) (Bouwmeester & Tack, 2017) and
emotionality can very well also be considered a kind of rationality or logic (Cornelis, 2000), but
because of the likely common perception of the term “emotion,” this is a better counterweight than
“irrationality” or “a-rationality,” though the latter two terms might be more correct. The term
“distrust” can be a natural counterweight for “trust,” as this term already carries the necessary
negative weight with it2. In other words, the terms are not used in a “descriptive” sense (Grood &
Medendorp, 1993) (Ahaus, 2006), as much as in a “conflicting” sense; creating clarity through looking
at perceived opposites.

Figure 2 T-Matrix on Trust

As will be seen, an “association matrix” plays a vital role in answering the question of what the
dynamics of an association are, yet over time there are other matrices, which were developed: for
the concept of quality (Q), the added value (V) of the activities of associations, the way an
association positions itself and promotes its own position (P), and the efforts at governance of
associations both from within and from outside (G). All of them might help with understanding the
dimensions in which human beings work together to form an effective association. Not all matrices
can be fully described within the confines of this research. Attention will most of all be given to the
association matrix and to the way quality interventions are used (leading to a translation into
different “mindsets” from which quality can be approached). The others will receive far less
attention, though there will be referrals to publications outside the research presented here. Even
so, what there is will be brought together in one more matrix.
Together, the six matrices lead to a three-dimensional picture of the concept behind associations.
This then, together with all the observations coming out of the three case studies and other sources,
will be the methodological base behind the final conclusions for this study. The terms within the
matrix will be defined later, but the reader is, of course, very welcome to try and come up with their
own meaning or test the validity of the concepts developed here.

2

The concepts of trust and distrust are paired in this research as on a line. Research into the concept of trust
and distrust has shown that both can exist also alongside each other; you can trust and distrust at the same
time. Accepting this, for the purpose of this research it is enough to present it as a dichotomy.
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Associations
Writing this study also required knowledge and understanding of two rather different disciplines: the
study of associations and the study of quality approaches. The first is, surprisingly enough, rather
new and in many ways still unrecognized. Though there are whole universities and faculties
dedicated to the study of businesses and public administrations, and there are chairs dedicated to
the study of co-operatives or corporations and of network and other co-optive initiatives, the study
of associations is only recognized as a separate discipline within parts of private law. It knows no
chair or other source of research beyond this. This is one of the reasons for calling the first part of
the main study “On the Neglect of Associations.”
The second discipline is the study into quality approaches, which has a history and a true body of
knowledge, but is as such not a big discipline, and so far, not aimed at quality practices within
associations as such.
‘Associations’ are the object of this study. But how to approach it? The single term ‘association’ gets
27 million hits on Google Search (November 14, 2018, query in English). The second step is to delete
from this number all references to verbs like ‘to associate’ (to connect or to link), even though they
can have much to do with the object. The third big step is to delete all references that have only to
do with a single association and not with associations as such or with any observations on
associations that are helpful from a historic, economic, social or comparative perspective—and from
a perspective of trust. During this research, a great many searches have been done, but only enough
to know that more needs to be done in order to get a sharp sense of where associations stand today.
In the context of the search for answers to the question of ‘trust in associations’ it is illustrative that,
looking through the databases available to Tilburg University Library, there were only 207 sources
found, of which only thirteen could be considered relevant to this study. The significance of this
query is limited, as this study will show that there are many more relevant titles to be found than just
thirteen, but it is an indication of the struggle for adequate sources into a concept with such selfevident meaning as “associations.” Associations, as entities, can be described as a known-unknown:
it is often used, but less is known than is generally assumed. That brings with it a lot of work and
thinking for this study. This will ultimately result in an “agenda” to pay more attention to associations
as an object of study. Before that, a serious attempt is made to define associations and seek
knowledge as to what they are, what they do and how they work and develop. This, in turn, will bring
with it a renewed categorization of associations and, more importantly, a description of the new
dynamic of associations in times of transformation.
Definition
We start out by seeing an association as a group or social unit recognizable by five conditions: 1)
voluntary entry and exit are by achievement and not by ascription; 2) the group decides on issues in
a fundamentally democratic nature; 3) there are autonomous standards through formalization and
specialization; 4) it is recognized as a legal entity and 5) as an association it shows self-similarity to
other associations.

This is in line with definitions by others (see ch. 3). In order to look at changes in the way
associations develop, those five conditions are brought back to the democratic decisionmaking nature of an association and its standards and the connection to an overarching
goal. Much more on this in part I and II, including the reasons for this approach as the basis
for a definition and questions related to its standards for entry & exit and the use of closed
or open standards. Knowing there are many kinds of associations, an earnest effort will be
made to encompass all kind of associations. This includes trade and professional
associations, but also more private and voluntary driven associations (the US Internal
Revenue Service recognizes twenty-seven different kinds of nonprofit entities for exemption
status (IRS, 2018, p. 557)). Many of these are active in, or share characteristics with, civil
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action and network activities. Nevertheless, this study starts and ends with associations that
in some measure are named as and are recognizable as associations and fit the approach
taken here. Network activities get another place in the association matrix and are part of a
wider dynamic. The same goes for purely market-driven associations like co-optives or
corporations, though much of what is written here applies to them as much as for more
‘meeting- or link-driven’ forms of association. The explanation for these borders comes with
the introduction of the association matrix and are not directly a consequence of legal
boundaries.
Knowledge and Sources
Knowledge of associations can be been brought together at several levels. Sometimes there is too
much literature available, or too little. Resources have been considered at several levels.
On the first level, there are the individual associations. Gaining knowledge about individual
associations is usually doable, if only for the fact that certainly classic associations have a strong
tradition of celebrating their jubilee and strongest achievements and that there are often older
members willing to write about the history of an association. Increasingly, economic and financial
institutions do detailed research at sector level about the performances of collectives like
associations in their field studies. In the context of this study, histories and sector studies have been
used, especially in the case studies. At the beginning of each case, a long-term historical perspective
is used. After this, there comes a detailed description with a timeline of the decision making within
an association on the introduction of a peer review approach.
On a second level, and exclusively concerning classic associations, there is a body of literature of a
legal nature. It is quite remarkable how stable this is (note that this study is mostly based on Dutch
and American sources). In every country studied here, there is a limited group of legal handbooks
that cover the legal aspects of each group that chooses an association as a legal entity. The nature of
this legal entity is marked by one specific item—members—and is the subject of private laws,
including fiscal laws. As the laws around legal entities change, so do the handbooks, but when
comparing for instance the handbook of Van Dijk of 1979 (when this researcher studied law at
Leyden University), with the edition of 2013 (Dijk & Ploeg, 2013) and with the new handbook edition
of 2018 (Schwarz, Zaman, & (Red.), 2018), the similarities are much stronger than the differences
between the editions. The whole body of private law has changed, but not the essential nature of
association law (In the Netherlands: Book II NBW). The same goes for the American situation, with
the important note that the status of an association seems very much dependent on fiscal codes and
that possible changes in that code require constant vigilance on the part of the associations (witness,
for instance, ASAE’s weekly policy brief (ASAE, 2018)). The one condition the IRS states for
qualification under section 501(c)(3), is that “the association must have a written document, such as
articles of association, showing its creation.” (IRS, 2018).
On a third level, there is also a significant amount of knowledge about the tasks and functions of
associations, including leadership issues. This is gathered quite effectively in the context of executive
association societies like ASAE in the United States and DNA in the Netherlands, and in a most
innovative way by the Dubai Association Centre (DAC). Most of this literature has been read or is
known by the researcher. However, almost all literature has the character of general or
“management” literature, not of academic literature. There is a great lack of quantitative data and
lack of more fundamental studies. Except for a single dissertation like that of Van der Rijken (Rijken,
2011) in the Netherlands, associations as such are no object of Ph.D. studies.
On a fourth level, this study has put effort into the counting of associations. Part I describes how
different sources at the national and international level cannot provide an accurate count of the
41

Trusting Associations

number of associations, let alone of its members. Some research is there, and cries out for more, but
it is limited (Grote & Lang, 2006). More research needs to be done, but what this researcher has
been able to count, indicates that the number of associations is much larger than is generally
assumed. It is also likely that, whereas in the Western countries the actual number may be in decline,
on a worldwide scale, the story might be different. From several conversations this researcher has
had, it looks like, at the moment, no public or private party, research institute or association is
interested in quantitative research into associations. It is hoped that this study will lead to more
research, by connecting better to, for instance, studies on volunteers (Haski-Leventhal, Meijs,
Lockstone-Binney, Holmes, & Oppenheimer, 2018) (Dekker & Hart, 2009) and possibly by connecting
to life-cycle statistics like that of Lindberg (Lindberg, 2017) because it seems important to move from
numbers on the institute of associations to that of the members and their motives for entering,
staying or leaving associations.
Also, in order to get to a fifth and more fundamental level, this study goes back to the ‘group’ nature
of an association and the standards involved. This also means a going back to the original thinkers
and sources of sociology. Most of all: Durkheim (Durkheim, 1897). This could well be the most
challenging part of the study, as it basically means covering all of sociological thought (including
economic and other subdisciplines). To limit the scope, here literature is used regarding groups and
their borders and added literature on trust in associations, and sources on formal categories for
associations.
There is a sixth and last level of gathering knowledge about associations. The effort to categorize
associations in a better way, using the association matrix, leads to an unavoidable test; how balanced
is the way we look at associations and define them correct? How do different standards and tasks
lead to different associations? This means looking into associations by sector and standard. This also
means using sector knowledge to a high degree. Care has been given to use literature that is as
representative of the sector as can be, but no doubt interesting titles will have been missed. Even so,
it is worth pointing out one other fundamental aspect of associations that was brought to life this
way: the fundamental right of people to gather themselves into associations. This is a fundamental
human right, laid down in treaties, that seems to get very little attention nowadays. An important
point for an agenda that gets longer as more knowledge is gained and missed.
Understanding the Dynamic
Most of the research done about associations in this study concerns the what? and how? questions.
This is unavoidable in order to make progress. Nevertheless, this study, including its case studies, is
about change, about the possible dynamics in associations. Are they but relics of the past or do they
have a future? In the combination of the case studies and insights from the main study, the question
of “why associations?” will be answered as much as possible, given the limitations in research and
the constant changes in society to which associations both have to respond and contribute. This will
be done by looking deep into the operational question of coming to a decision on a quality
intervention that is proposed in general and opposed when it becomes specific. Here, the association
has to prove its added value to the members—and indirectly to society at large. Again, the case
studies are important here and are also indicative of successful strategies to get the desired dynamic.
Still, to have the kind of validation this question of added value deserves, there can be no doubt
more research needs to be done—or perhaps we should accept that De Tocqueville was right when
he spoke about “the Art of Association.” An art, not a science.
Quality
In contrast to the study of associations, there is no lack of thinking or of sources when it comes to
“Quality” as a concept. Different “schools” or approaches can be found in the literature and are used
here. Within the context of this study, interest goes primarily to the use of the concept as a response
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to “incidents” that can damage the position or reputation of an association. In other words, quality is
not the object of this study, but its way of studying it. A perceived lack of quality asks for a response
or measure. This will or will not come in the shape of a “quality intervention”; any method of change
that has in it the perspective that it raises quality in a prescribed way. As loose as this definition
sounds, in fact, there are only a few generally accepted ways of intervening in the quality of an
association and its members, none more so than certification and accreditation. The inevitable
question is then: does it help? Does it change the perception of the association in the eyes of the
members and the outside world? Though, in fact, not that much is written on the use of quality
interventions by associations—by far the most is written with individuals and their organizations,
meaning businesses and (semi-) public bodies in mind—there is no shortage of sources. Associations
are perhaps their biggest user. Certification of products and services is often done at association
level, including the formulation of standards. Certification, as part of the ‘permanent education’ of
associations, is more often than not part of the entry requirements of an association. The internal
disciplining of members is also done on the base of quality standards. Last, but not least, the
knowledge transfer about quality approaches mostly takes place within the context of association
conferences, workshops and training. Much more, for instance, than in the world of universities or
schools of applied science. Given all that, how much could be expected from associations when an
answer has to be given to economic or digital challenges and a surplus of incidents? How resilient are
associations? This study, written after a book by this researcher on “Sector-wide quality” (Noordhoek
P. , 2011), is written on the assumption that regular quality interventions like product and service
certification and the internal disciplining systems, are not enough to keep the effects of crisis at bay.
Raising standards is not enough when the way standards are set themselves becomes the problem.
More is needed, different approaches are necessary.
Definition
The way we talk and write about “quality” is often intuitive. Something, a product or service, is
considered “good” and the word quality is mentioned. An appointment is kept, and it shows a
person’s quality. As the context in which the word quality is used changes, so does its specific
meaning, at least in the eye of this researcher. To many in the world of associations, there is less
doubt about its meaning. Almost always a standard has to be met to be certifiable, almost always a
measurable effort must be made in order to get accredited. Yet this study is written with a crisis in
the background and a noticeable need for change in the foreground. This makes room for other ways
of looking at the meaning of quality. In Part III an approach to quality is given that certainly differs
from the classic empirical or systemic way of looking at it. At the same time, it builds upon an intense
debate among a small group of professionals in the Dutch field of quality, among them Vinkenburg,
Van Kemenade, Hardjono, Van Schijndel and others, like this researcher, about the different minsets
from which to think about the concept of quality. This study hopes to bring this debate further with
some fresh insights on the actual effect of defining quality and putting this in the context of issues of
(dis)trust and (non-)ratio.
Different Interventions
Connected to the different views on quality are the different interventions that can be made in order
to influence the quality, however defined. They concern the interventions that are already known in
associations, but also many more that are not or less known. This goes far beyond the kind of
interventions that can be expected in empirical forms of quality like certification or the more
systemic ones like TQM or award schemes like Baldridge or EFQM. The more important distinction is
here between quality interventions aimed at controlling quality and those aimed at bringing more
dynamic into quality efforts. In this study, a second look is taken at source material from 2011 and
earlier on quality interventions and what happened with them. All can be found in attachment A4.
Sources come from both current literature and from information gained by the researcher.
Specific mention must be made of quality interventions that involve the members of associations
themselves in the role of auditor or reviewer. It concerns so-called “horizontal” inter-collegial “peer”
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review or “visitation.” For this, use is made of available literature, but most of it builds on research
done by the researcher in the context of fourteen associations with inter-collegial approaches.
There are three terms in the literature that can lead to misunderstandings: internal audits,
governance and academic peer review.
Internal audits are often done in the context of financial or business control. Most literature on
internal audits comes from accountancy and controlling professions. It is relevant, but concerns
professionals who are dedicated to their control function on an often full-time basis, and not parttime colleagues who do their review more based on their knowledge of the sector than that of the
audit profession. Governance can also be a misleading term here, as it does not concern reviews by
board members who are placed in a permanent position of authority. Governance is also a term
more applied to foundations and nonprofit institutions with their checks and balances than in the
context of associations with their board structures. Within associations, board members cannot be
auditors at the same time. Nevertheless, the literature on governance can and does provide insights
on quality initiatives like peer review, but a translation must be made for associations.
The final and perhaps most confusing aspect about the term “peer review,” especially in the context
of a dissertation, is that with academic peer review. On the surface, the difference is clear. Academic
peer review concerns publications and can be done without a meeting between author and reviewer.
Peer review as discussed here, involves a visit to the auditee. In practice, the difference is greater.
Academic peer review has a clear objective of objectivity and neutrality, peer review as written
about here is consciously inter-subjective. It would be interesting to write more on the differences
between both, also because there is a heated debate on the merits and demerits of academic peer
review, but here this researcher simply concurs with all those who say that peer review is the least
bad of all other alternatives.

44

Trusting Associations

5.

Three Cases: Public Libraries, Notaries and Real-Estate Agents

Out of many different quality initiatives in associations he has been involved with, this researcher has
selected three to describe in depth. In the main study, they will be summarized in two parts; the first
at the end of part I, the second half at the end of Part II. They will be brought together and compared
with each other in the final part of the study.
Their first half will be presented at the end of part I. Since most of the cases are in this half, this is
about their background and history. They help to illustrate the complex dynamic of associations as
described in the rest of the first part of this study, describing and analyzing events “as the social
proces evolves over time” (Abbott, 2016). How associations have come about may explain much
about the way they formulate entry-and-exit conditions and standards. This development hardly ever
goes in a straight line. There will be some surprising developments to discuss.
After Part II, on the “nature of associations,” the three cases are revisited to assess their resolutions
in Part III. As this part is about the “quality of associations,” it is fitting that three cases are about just
that. Each will conclude in such a way that it contributes an answer to the questions on change; first
of all, at the level of the case itself, but also on the question of change within associations as a whole.
In the final part of the main study, the three case studies will be compared with each other and
connected to the insights from the chapter on quality and associations. Here the subtitle of this study
becomes visible: a surging approach to associations.
It must be said that the summaries in the main study are not as rich as the case studies themselves.
All three have required extensive research effort and are extensively provided with observations and
relevant literature (which is the reason why the case summaries have no literature referrals. But they
have been written in Dutch. Readers who have not mastered this language can ask the author for a
(part) translation).
As such, all three studies can stand on their own. The second case study, on the development of
notaries, will, at the request of their board, be published separately by the Stichting ter bevordering
voor de Notariële Wetenschap (Foundation for the Promotion of Notarial Sciences) and Kluwer
Publishers, as part of their “Ars Notariatus” publication series.
To get to where this researcher is now, a whole host of specific methodologies have been used. This
is especially clear with the three case studies. Also, because they have been written before this main
text, they illustrate best how this study has grown from a methodological point of view.
The first case study as a very reflective practitioner
The case study of library services is probably a typical example of a study where a “reflective
practitioner” (Schön, 1983) (Brookfield, 1998) goes on a “journey” and makes observations while
“participating” (Lewin, 1948) and applying “double loop learning” (Argyris & Schön, 1978). The
reader is led step by step through the process of getting a new approach to an audit system accepted
by the public libraries. The role of the researcher is an active one, with a critical reflection on the
quality approach already in use and bringing a new, peer review-driven approach to the context of
libraries. What is developed within this context is also relevant to the other cases.
The new approach got off to a promising start, with seemingly broad support among people working
in the sector. However, in an unforeseen manner, the proposal was voted down in the general
assembly of the public library association. This crisis became a crucial learning experience not only
for this but for all three case studies. For a short time, his assignment was on the line, and he was
searching for how to deal with it. It was also then that, for the first time, the idea of doing a case
study came about; the first step on the way to this thesis. In the words of Giddens, it has started out
as “primarily an exercise in clarification in logical issues.” (Giddens, 1976)
After this crisis, this expert was to resume his role, but less as the creative expert and more as a
process manager and advocate of the new approach. His observations and the idea to turn it into a
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case study, also make him look at another assignment, that of the notaries. The world of notaries
seems different at first glance, but the similarities are certainly there. One element is certainly
different from the other case study: the libraries have no form of external oversight, but the notaries
do. Does this make a difference for the (speed of) change? This aspect and others are added to the
observations. In the end, the expert may seem a bystander in his own process, but that is not how it
felt during the process, which asked for constant vigilance. It must be said that the expert operated
in a team that provided great opportunities for reflection and coordination.
The second case, as a historian and constant observer
The role of the researcher in the case study of the notaries is less active and more distant than with
the libraries because the notariat has a well-functioning audit office. However, though the
involvement of the expert is much longer with the notariat than with the other case studies, he
personally had been less involved in the policy-making surrounding the quality initiative. This has
turned him into more an observer than in the other cases. This is also the only case for which formal
interviews have been done. All his insights and reflections come together in the text of the case as
[Onderzoekers (“researchers”) observations], recognizable by the square brackets; [OO: ].
Far more important than the interviews will be the time he spends in the library of the Foundation
for the Notariat scientific. Aided by the staff and others, a chronology is made of the development of
the notaries3. This includes a remarkable repetition in the dynamic, not yet observed (or liked) by the
people within the notariat who heard or read it. Still, it helps to inform the wider dynamic in the
associations of both notaries and libraries. So, in this second case study, literature becomes markedly
more important than in the case of the libraries, and especially literature of a legal nature. The study
of secondary literature and the direct process observations (including interviews) together make for
a detailed case study. This is also because it is possible to apply insights from the library case study,
including a matrix that shows off well the dynamic, into the case study of the notariat. Even so, there
are problems coming to an answer (a quantitative one) to one of the most pressing questions
concerning the effectiveness of peer review, especially compared to the results of the oversight
body. There is detailed insight into the results of the audits as performed by members of the
association, but not on the work of the oversight body, and most of the results are more of a
qualitative than a quantitative nature. In that regard, there is something with this case that is, from a
methodological perspective, not as satisfying as it could be.
A third case, as an outside expert
Unexpectedly, a third chance came along to have a case with a solid methodological base. In again
the role of independent expert, this researcher wrote a design for a system of peer review for the
association of real estate agents (NVM). As such, this process went very well, but it was clear that
there was a lot of resistance within the group of 4000+ brokers against the coming of the peer
review. The researcher was asked to write an “expert report” on the outcome of the twenty-two
pilot audits after the first three months, to be used as a source of information and as a base for
decision making. However, and mostly for other reasons than the audits, the only decision that was
taken was to extend the pilot, do more audits and have the debate again later. One of the members
at the board meeting also asked the following question: “Can we got more information on the added
value of these audits for the members and the association?” Hard pressed to answer this question
without repeating what the expert report already said, there came the idea of showing as many
perspectives to the added value question as possible and where relevant. This became the report
3

“Notaries” is the generic description used here. The full description of the function of a notary can differ from
country to country. In the United States, we would only talk about the “public notaries.” In the Netherlands, all
notaries are by definition public notaries, appointed by the crown, but they are responsible for their own
income, and as such are entrepreneurs.
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that is now the main part of the third case. It is both a validated and representative survey of all
aspects of the proposed audit approach. It uses as conceptual framework many of the things learned
in the other two cases and elsewhere. The feedback from the audits, the numbers, and findings on
the pilots was gathered by people other than the expert. Each audit has been evaluated with the aid
of a standard evaluation form. Extra statistics were gathered from available sources by the audit
office. The report has been distributed to all of the members and has been intensively debated at
official and informal meetings. This case has been written as it appeared that the proposal to have
peer review throughout the association was too controversial to make. At the time of writing, the
decision by the members has been made, and it is a positive one.
As the three cases unfold, this researcher steps from 1) the role of reflective practitioner to 2) that of
an observer using many sources, and finally, 3) into a straight research role. The conceptual aspects
of the three cases are taken up again in the main study.
For the record: in all three cases, this researcher was commissioned as an independent outside
consultant. This also goes for the writing of the report in the third case, that of the real estate agents’
association. In the other two (larger) cases all research and writing have been done in the
researcher’s spare time, without payment. The main study has been written without outside
commission or contribution.
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PART I

ON THE NEGLECT OF ASSOCIATIONS
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6.

To Associate or Not to Associate

How strange. In every time and age, we say something along the lines of “information is worth its
weight in gold.” If that is true, then why are most of our libraries so poor? Think about it. For most of
our history, the art of reading and writing must have been magic to most people. The few who could
read or write had much to treasure. None more so than the ones who were tasked with safeguarding
the written records of a village, a clan, or a nation. Written records that were revered or feared, but
always collected, until there was a need for a separate room or building to house them all4. In them
would be bookcases: bibliotheca. The ones who guarded the records must have known they guarded
the most valuable information there was. It must have felt like a special vocation. There must have
been a race going on: who had the biggest, most modern library? From Egypt to China: there is
evidence of the special position of librarians everywhere. Nowadays, we still know about the library
from Alexandria, the most beautiful in the world. It burned, and it probably burned because it was so
important; full of volumes of papyrus scrolls, as valuable as gold, or more. Therefore, to an alien
visiting this planet, what could be more important than a library? Who could have more authority
than a librarian?
Meet Alice the Library Lady. She wears glasses, carries her hair in a bun, and goes to and from her
work by public transport, saving her meager civil servant’s salary for more important things than a
car. No, she is not the most powerful person in the world. Unfortunately, she has become the living
cliché of a harmless, powerless, book-loving person. For all we know, she is the nicest possible
person and a great strength to her family and place. So, without a trace of cynicism: a warm person
and a good professional. Still, exactly because of this, we have to ask ourselves: what happened?
Maybe not that much. People with influence will always recognize the value or danger of knowledge
and will want to own it. It was others who started doing something with the information: the nobles
and their sons, the lawyers, the doctors; they started gathering and using all that was written. The
keepers mostly kept, copied, and sometimes printed what was given. And were beholden to those in
power. A society built around libraries never really came about, except in fiction (Rothfuss, 2007). Of
course, there were exceptions to the rule. Over the centuries, remarkable “keepers of the books”
reached prominence in universities and city libraries, as reading books became seen as the best way
to increase the education of the people. Many buildings still attest to their influence. The story of the
libraries and their librarians did not become a story of gathering books in order to limit the access to
that knowledge and make it more exclusive and thus expensive. Librarians did very little to bond
across distances and borders in order to standardize and control the flow of books. Human history
would have been quite different if that had happened. Kings and bishops would have had to bow to
the librarians—or probably would have become kings and bishops themselves. Instead, we have
libraries that are more sympathetic than powerful and more about service than about knowledge.
Together they are what? A sector, or branch? Their librarians are heads of organizations or activities;
more civil servants or employers than identifiable as professionals with a common cause5.
Sometimes an association just does not happen when you would most expect it. Strange.
Strange indeed, because elsewhere something rather different began6. Slavery was far from unusual
at the time when libraries became important but some of those slaves could write, perhaps learned
before being taken as a slave. They were in demand in order to write down, for instance, the slave
owners’ inventories or take stock of the harvest. They were asked to take “nota.” Together with
others who were not slaves (a not insignificant number, it must be said (Cohen D. , 1955)), they were
called “notarii”: those who take notes. And though there seems to be no direct link between the
notarii and the later “notaries” of the Italian city-states, the connection is clear. And, somehow,
4

For notes: see A1
It is extra intriguing to know that the oldest Dutch branch organization is the “National Association of
Booksellers”. Over 200 years old, they still play a key role in, for instance, keeping the price of books constant.
6
For notes: see A2.
5
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these Italian notaries became the forerunners of the modern European notaries. The notaries made
themselves indispensable in the business of exchanging information: in the end, only deeds and
statutes written or recognized by notaries received legal status. They did so by aligning themselves to
figures of power: bishops, kings, and emperors. And on the side, they started writing deeds for the
layperson as well. The result, after centuries of changes in status: an intriguing combination of public
status and private freedom. So much more than the librarian workers, they reaped wealth and status
from their profession. Yet, at the same time, they did so by providing their services to office holders:
first bishops and kings, later to other public office holders, and, in the process, becoming themselves
at least in part public-office holders. In this development, their professional association played a big
role; both for better and for worse, but always recognizable.
Why would one group of people, whom history has dealt all the chances of the world in purely
strategic terms, fail to organize itself, while another, at one time bound in slavery, succeed? These
are probably the kind of questions that can never fully be answered. At the same time, we have very
good reasons to try and get some answers, and not just the pragmatic ones of fighting incidents
within a profession. Too easily, we talk of transformations and this day and age is no exception, but it
is true that the pace of change is growing rapidly. Now both of the library services and the notaries
experience great change: estimates are that each faced a shrinking of its size of about 40% in the
crisis of 2008–2016, mostly caused by the digitization of its primary services: the lending of books
and the passing of housing formalities. An extreme challenge for both, requiring in the mind of this
researcher a “transsociation.” And what goes for these two, also goes for all of those hundreds upon
hundreds, if not thousands of other sector, branch, and professional associations. How to deal with
wrenching changes like these? History partly provides the answers. The question about the different
fates of librarians and notaries can probably be traced back to the sixteenth century, when people
like Erasmus and Martin Luther used the invention of the printing press to its utmost, spreading a
message that the Bible should not only be read in Latin but also in the people’s own writing, in the
process spreading books all around and making them part of every man’s possession. A technological
revolution if ever there was one. It was the same age that guilds and professional associations came
into their own, leading to the formation of a guild for the notarii, but not for the librarians, stuck in
their monasteries. It would take until the time after Napoleon Bonaparte and before central
government and businesses were so well-developed that they started to take care of the books for
those needing reading skills for reasons of ideology or charity. Both the public and private domain
claimed the libraries. How different it was for the notaries, close but not too close to the people and
power, and free enough to form associations to better protect their interests together than they
could alone. So, the development of associations can be both the start and the result of great historic
processes, with true technological transformations as a driving force of change. But then, how to
translate that to what is happening in the world of today, when associations seem to be declining in
both status and numbers? When there is evidence that they are not trusted to play a constructive
role in society or the market?
Before answering such “big questions,” let us first deal with some basics. Alexis de Tocqueville had a
sharp eye but was quite wrong when it comes to his idea that “associations,” as the mother of action,
“are studied and applied by all” (Tocqueville, Democracy in America, 1839). Just the first paragraphs
of this study will show this is not true, except for some limited aspects of the phenomenon. What are
we talking about? What is an association? Or perhaps, even more fundamental, what is a group?
Some answers are given here, partly based on historic and literature research and partly through
observations by the author. The latter leads to several case studies. Though the intention is to write
on a global level, it must be said that much of the research by this author is, first of all, based on
Dutch records and experiences, and secondly on knowledge of and experiences in the United States
of America. It starts here with an attempt at answering the question of “what is an association?”
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7.

What Is an Association?

What is an association? In essence, the dictionaries say little more than that associations are an
organized group of people who have the same job, aim, or interest. Added to it, several definitions try
to say something about the way the group is “organized” (Dictionary.com, sd): it needs to have a
structure or a “connection or cooperative link between people and organizations” (Grammarly.com,
2017), with “an established body of members and protocols” (Grammarly.com, 2017). When
debating this definition, more questions than answers arise. Where to draw the line?
Developing a Definition
For instance, seen from a historical or anthropological distance, clans, tribes, and even gangs can
seem a lot like associations. They have rituals, meetings, inner and outer circles, they honor and
expel. They also have a goal, dreams even, not the least of them earning respect. A goal that can also
take them to crushing other tribes, clans, and gangs (Voeten, 2018), but in what respect is that
different from a sporting association? What makes it extra hard to distinguish them is that official
definitions of the associations of today are very open and elementary when just using the legal
construction as its base. Neither Continental European law7 nor the US Fiscal Code8 demand much in
the way of definition, and still, associations seem relatively easy to recognize as legal entities from
others like the foundation, the cooperative or the participation. Still, the legal definitions do not
really answer the question as to what makes them distinctive or why, for instance, it is so special that
the right to form an association is part of the Universal Declaration of Human Rights under Article 9
(see also Ch. 14, p. 119). It seems up to the more general social sciences to come up with better or
more complete distinctions.
This starts here with the Dutch author Jolles (H.M., 1959) (Jolles, Verenigingsleven in Nederland.
Bijdragen tot de sociologie van het verenigingsverschijnsel, 1963) (Jolles H. , 1978). Mentioning him is
also a nod to someone who in the 1960s actively pointed out the importance of associations in
modern life 9. Jolles warned that there is a continuum between “situations” where people meet and
interact for a very short time and the “collectives” or even “social categories” where the interhuman
relations become inescapable and enduring. Describing this continuum is what this part of the study
is very much about, but first, here comes a more extended definition of a group and what conditions
then turn that group into an association.
Starting with a general definition of a group as “a social unit in which interhuman relations have
formed around a goal and that show themselves to be reasonably steady, enduring and immediate”.
Jolles comes to four general conditions to be formulated before a group can be called an association:
- voluntary entry and exit are by achievement and not by ascription
- the group decides on issues in a fundamentally democratic nature
- there are autonomous standards through formalization and specialization
- it is recognized as a legal entity
The last condition, that of being recognized as a legal entity (in Dutch: rechtspersoon) is in normal life
the main condition and where the question of recognition usually starts and ends. The other
conditions are at least as significant. The first condition makes a distinction between those group
7

See for instance: (Dijk & Ploeg, 2013) (Ploeg, 1978) (Tonkelaar, 1979) (Leeuwen, 1979)
See for instance: (IRS, 2018) (ASAE, Membership, 2016)
9
Jolles work and that of others was done justice in an article by Fassaert (Fasseart, 1987) from the Meertens
Institute in Amsterdam in a publication on “Associations and Change”. This author almost missed this article
because, as with so many other articles connected to associations, its title was connected to research on the
history of “harmony” of “brassband orchestra” associations so it looked like a single aspect title. One more
reason not to mention libraries, notaries or brokers in the title of this thesis.
8
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memberships to which you belong because of birth or other family relation or because of other
traditions. With associations, there is presumably always a choice or an endeavor involved. The
condition is less clear than it may seem at first sight: when a baby is baptized in a church, it often
automatically becomes a member of that church. It is presumably the parents that make the choice,
not the baby itself.
The fundamentally democratic nature of an association10 is also a condition that is not always
understood or valued enough. Together with political institutions, associations form the only
inherently democratic group of groups in society. For two reasons this is important to realize. For
one, though associations are democratic, their members may not be and can take their more
autocratic tendencies with them into the association, often leading to false assumptions. For
instance, other than what is assumed in businesses and government, general assemblies are not “the
boss” of the board. Both have, by law, a collective responsibility. For another, this might also explain
why governments or public authorities are often tempted to see associations as extensions of
themselves.
The autonomous standards might have the most impact on the actual functioning of associations.
Not only on the associations themselves, but also on the members and their products and services,
as it is mostly associations that set standards through instruments like certification and accreditation.
Much more on this, starting in this chapter.
To these four conditions, one extra element can be added that may help in distinguishing
associations from groups in general. Inspired by Abbott (Abbott, 2001) and the “emergence
paradigm” of Van Kemenade, it can be argued that if one looks at a large number of associations and
compares them with each other, there emerges a fractal-like pattern that shows that:
- associations have strong “self-similarity”
Almost everywhere in the world, there is the trinity of chairperson, secretary, and treasurer. There is
always a contentious relationship between the board and members and other similarities. As
associations split and merge across the globe, the same ways of organizing and deciding come back
time after time. For something that has such an open structure and so few legal demands, this is
quite remarkable and suggests that something more fundamental is going on than can be explained
from the disciplining by private law or by the work of the notaries and other lawyers involved.
When, around 2012, a new association was formed of digital “community managers,” many within
the world of associations were curious as to how the new generation would go about creating a new
association. As it turns out, in the standard way, including the holy trinity of chairman, secretary, and
treasurer. (Noordhoek P. , 2011)
It is presumed that it is the fundamental horizontal and democratic11 nature of the decisionmaking
that is of influence here. In the long run, the relations between the main elements and players of an
association may level out. It may also lead to a stronger need to come to truly collective decisionmaking—as expressed by the general assembly and not just by the board12. In this again, associations
differ from almost all other organizations. So, before moving on to other ways of looking at
associations, it is good to see how others tried to write about associations. One of the things we shall
see, is a dissatisfaction with the way associations have been studied at a general level.
10

See also Ch. 14, p. 128 and further, and (Adriaansens, 1979).
The democratic nature of associations suggests the sort of democracy we know from political parties, but
this does not need to be the case. For more, see Ch. 14 and publications like (Fung, 2003) (Warren, 1999)
(Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993) (Rosenblum, 1998).
12
The difference with the position of shareholders is that they can or cannot assent to a decision by the board.
Voting rights can differ. In the case of associations, board and general assembly are one collective, all in
principle with the same voting rights.
11
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A Small History of Writing about Associations
The first idea, that there was something that set associations apart from other forms of organization,
must have come with Alexis de Tocqueville study of Democracy in America (Tocqueville, 1839). What
he wrote would have a big impact and we will come back to it later (esp. Ch. 14, p. 122 and further).
In the American context, much must be put in the context of the development of democracy and the
strength of civic action, as described by Schudson (Schudson, 1999) and others.
The Americans themselves almost did not seem to know how special what they were doing was, but
it opened the eyes of others in several countries, including Germany. An initial stream of studies on
the “Verein” started to appear as part of new “sociological” sciences, led by Tönnies (Tönnies, 1887),
and including an essay by Max Weber at the first ever Sociologists’ Day to start “eine Soziologie des
Vereinwesens im weitesten Sinne des Wortes” (a sociology of associations as wide as possible
(Weber, 1911)). But it seems other developments were more urgent for the sociologists and so the
German wave of attention came to an end. Earlier historians started to write about the history of
certain kinds of associations, mostly the elite kind of “societies” and “circles.” All the different shapes
and terms for associations were noted down and described in detail (Schmalz, 1995). Nowadays, we
would sooner call them networks, including the sometimes nasty odor of conspiracy around the term
(Ferguson N. , 2017). Or we would simply see them as good for a nice nasty rhyme13:
There are yacht clubs, golf clubs, clubs for luncheon,
Clubs for flowing bowl and puncheon,
Clubs for dancing, clubs for gambling,
Clubs for sociable Sunday ambling,
Clubs for imbibing literature,
And clubs for keeping the cinema pure,
Clubs for friendship, clubs for snobbery,
Clubs for smooth political jobbery,
As civilization onward reels,
It’s clubs that grease the speeding wheels.
In the Netherlands, the interest in societies waned after the introduction of the first modern law on
associations in 1855 (Wet op de vereniging en vergadering, 1855). As the appreciation of the public
for associations grew, the interest of the historians grew less, not to return till after 1930 and then
mostly in the context of interest for specific cultural or “traditional” (volkse) associations and guilds14.
Especially J.A. Jolles would do much to increase the knowledge about this kind of associations in the
Netherlands (Jolles, 1963). In fact, they are more what Tönnies would call Gemeinschaften
(communities) in contrast to the Gesellschaften (corporations). It is a contrast that is perhaps an echo
of what around that time, Durkheim wrote in France about, “mechanistic” and “organic” ways of
organizing (Durkheim, 1897) (for both: see also Chapter 12).
Unfortunately, though the likes of Tönnies, Weber, and Durkheim did much to lay the foundations
for the social sciences, it would take till long after the Second World War before the interest in
associations as a specific form of organization grew again. This, in spite of the fact that after this war,
a new and optimistic period of growth for all of the social sciences had started, helped by an impulse
from American literature that was as heavy as the German influence was before the First World
Ward. The American approach was recognizable by a more empirical and detailed way of looking at
social and economic issues. This did not always put associations in a good light. However, in the
Netherlands especially, there were probably more associations than at any time in history and they
13

Ogden Nash, The Very Unclubbable Man, 1961. Geciteerd door Fassaert (Fasseart, 1987, p. 57)
The Meertens Institute in the Netherlands is specialized in the study of the culture and traditions of the
Dutch people, including the way they are organized. It was one of their researchers, Fassaert, who provides
many of the sources for this part of the text, at least until 1987 (Fasseart, 1987). His publication was almost
missed because it was mostly aimed at the history of harmony or brass band associations.
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played a vital role (were “pillars”) in the accommodation of tensions between different religions and
parts of the population (Lijphart, 1975). At the same time, associations were more and more seen as
institutes that slowed the economy and social life down. Associations were considered not open
enough to fit into a modern growing society that could deal with the threat of communism. In that
context, in Britain, Popper, writer of The Open Society and its Enemies, would launch an attack on
Durkheim because of his “closed” vision of communities (see also Ch. 12).
In the Netherlands, it would take till the end of the 1950s before there came some serious interest in
the way organizations behaved, including associations. Jolles led the way in the Netherlands, Bardey
in Germany (Bardey, 1956), Kruithof in Belgium, and Meister in France (Meister, 1972). From the
United States came publications on voluntary associations from for instance Sills (Sills, 1968). In
1959, Jolles (Jolles, 1959, p. 18) wrote that “Like in Germany, we cannot point out any thorough
study of phenomena, attempts at classification, any structural or functional analysis or deeper study
into the specific relation with other phenomena.” There is anger about that because he considers
associations so central to the social sciences. Research into associations can tell us more about “the
sociology of communication, small groups, social control, use of power, social participation,
institutionalization, social change, etcetera.” His anger would lead for a while into new activities and
publications (Abma, 1962) in the circle around Jolles. However, in 1972, Jolles would conclude that
both in the Netherlands and abroad not much had changed.
Maybe Jolles gave up too soon. The sixties and seventies became a testing ground for all kinds of
new ways of organizing; less hierarchical, more democratic. That could have meant a revival of
interest for the association. But perhaps the traditional association, with its structures and
constraints did not appeal to many anymore. These were the years that the pillars broke down,
churches started emptying, and amateur sports made way for the first time for professional sporting
clubs. What grew, partly in reaction to the more functional and empirical time of the 1950s, was an
interest in cultural-sociological issues, inspired by the work of Norbert Elias (Elias, 1976) and others
on “insiders” and “outsiders.” It probably helped to make existing associations more democratic but
was also at odds with their mostly steady culture.
As far as associations were concerned, the revolution passed most of Europe by. As there is a lack of
sources that look wide enough, it is hard to say how it compared, but it is likely that the management
revolution in the period 1982-2002 did more to change associations than anything that went
before—until it was followed almost immediately by the internet revolution. This most of all for
trade and professional association, but also for voluntary associations and their alternative of
networks. It is in fact not clear what the impact of these revolutions has been on associations, as
there is not enough data to go on. But there are a number of developments that seem quite evident:
-

-

Management issues have come to the fore. Like the public sector, associations started to
borrow from management literature when it comes to using data, marketing, and targets for
their membership and activities.
Quality issues became much more important, mostly based on TQM (empirical, see Part III)
approaches and with certification and accreditation becoming vital for the association and its
business model.
Leadership and HR of associations became prominent issues and have led to the first
professionalization of associations, including professional associations in the Anglo-Saxon
countries and later in Europe, Asia, Latin America, and the Gulf region, with much more
permanent education activities and their credentialing.
As the position of associations changed, including that of their members, the need to “be
good and tell about it” became much greater, giving rise to lobbying, public affairs and public
diplomacy efforts, supported by professional communication efforts and events.
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In this, “the sciences” played at best only a limited role. Quick and immediately relevant
management literature became the standard, supported by newsletters and, in time, by websites
and social media. The importance of data increased for sure, but membership and business-driven
data, and not for general knowledge. Because of this, it must be said that in terms of general
knowledge about associations, the situation is essentially no different from before the management
revolution, and maybe worse.
Captured in Context: Economists, Politicians, and Lawyers
A definition can never tell all about the object it defines, nor can a list of conditions do the job. A
history of the object, or its writing about that object, can never fully tell what the situation in the
here and now is. With associations, the situation might be even worse. They may be self-similar in
many ways, but each has a different goal and has to work in a different context. It is quite easy to
think that if you have seen, one, you have seen all others. The reality is that too much is assumed
about associations, which does not cover the whole of this vast collection of collectives. Because of
this, we get only glimpses of the whole of the world of associations and, in that way, underestimate
the impact of that whole.
For instance, associations reflect most of the ways in which people cooperate—or not15. Through
associations, we both incorporate and differentiate between people along the lines of our activities.
In this way, people are embraced and repudiated as they show their talents and limitations. As such,
associations are not only the great lever between individual and common activities, creating
permanent places where both bosses and regular employees can meet as equals; they are also one
of the primary engines for the ranking of people according to their status or station in society. Often,
there are courses to follow and exams to be taken and there are always board functions to distribute
or members to honor. Take both aspects of an association together and get a rather paradoxical
effect for something that was just described as essentially horizontal and democratic. A similar
paradoxical effect can be found when it comes to the wider goals of the association. On the one
hand, an association usually has goals aimed at both improving the skills and future of its members
and at making society better. On the other hand, it can do so by exclusion of others and by
preventing new things from happening if they do not seem in the interest of the members. Can both
be true?
Paradoxical effects can be hard to handle. It is easier to take just one side of the coin. And this is
what can be seen when diving into the different professions that could be expected to have a view
on associations.
Many economists tend to do so. They regard associations suspiciously, as in macroeconomic terms it
is often assumed, starting from the times of Adam Smith (Norman, 2018), that competition is limited
by them. It is one reason why texts on competition law can be found in most trade and professional
associations16. In reality, this danger of cartel, with high entry barriers for competitors, is only one
part of the equation. In economic terms, it is also important to see that competition is at the heart of
the very existence of associations and certainly not only for sporting associations. If the assumption
is true that “market failure” can be caused by associations, then it is probably also true no market
has ever risen without a rise in the size and number of associations. Evidence of both is hard to come
by. And what are the cause and effect here? Could it be that no competition is possible without some
form of association? It is not part of this study, but economic history seems to suggest that the
growth and size of associations are, in the long term, a better indicator of wealth than the growth
15

In the Dutch standard work on “oversight” by Ruimschotel (Ruimschotel, 2014), he reflects that it is not easy
to define what the term oversight means. Yet, even so, it is relatively easy to write a scheme saying what it is in
the common understanding, and what it is not. This study is evidence that it is the same for associations.
16
To keep up to date in the American context: https://www.asaecenter.org/resources/topics/legal
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and size of business17 (Pikkety, 2014). Regardless, there can be little doubt that associations can
regulate and contain competition. Whether this is a bad thing really depends on the context, as we
shall see. And, meanwhile, it is to be hoped that economists will take a fresh look at the impact of
associations, leading to more insight into, for instance, the “transaction costs” of the membership of
associations compared to other forms of organization and, for instance, to compare the different
effects of “social capital” (see for instance Ch. 12) to that of other forms of capital. Perhaps that
might lead to different definitions of associations.
Politicians also tend to take just one side of the coin. This time it is usually a favorable one:
associations are a great way to get like-minded individuals together in significant numbers. For this
reason, even autocrats love them and will come if invited. It is highly likely that many politicians will
have had their training in democratic processes in the context of associations, just as it is likely that
there are many board members who go into politics and vice versa. Beyond these more pragmatic
considerations, there is more going on (see also Ch. 14, p. 128 and further).
There is a political line of thought that puts associations and other communities literally and
figuratively in the middle of their ideology. Communitarianism (Etzioni, 2005) and Christian
democratic thought align in this respect. From this perspective, associations are places where morals
are thought and transferred, which again could align with more general ideas and research into
morals and social behavior (Ellemers, 2018). Here it is about groups that build morals and morals
build groups.
There is also an institutional line here, which puts associations in the heart of the “role-playing” that
goes on in society. Or as Runciman puts it, “Associations are informal collectivities of persons sharing
a common interest relative to one or more institutions, but at the same time internally differentiated
by roles internal to themselves. ... The study of societies is the study of people in roles, and the study
of people in roles is the study of the institutional distribution of power.” (Runciman, 1989, p. 3)
‘The problem with putting the stress either on ideology and morals or on institutions and roles, is
that in themselves these characteristics do not distinguish between associations and other forms of
organization, whether we are talking about networks or, for instance, startups’. The dynamics may
differ, but the direction is roughly the same. The context determines the force of both position and
effect.
Lawyers have probably a double attitude toward associations18. On the one hand, they are not that
excited by associations. They are not the place to go to for a career or high salaries. Because of the
self-similarity of associations, especially when it comes to their structure and standard regulations,
much legal work may seem dull and repetitive. But enough lawyers know there is another side to
17

By the way, there are, of course, many associations in the field of economics, including the World Economics
Association. However, it is hard work finding studies of the economic impact of associations as such, outside
the numerous publications on antitrust issues and other forms of “collusion.” Books that are or have been part
of the curriculum to help students with their introduction to economics, do not mention the role of
associations (Arnold, 2015) (Lipsey & Steiner, 1990) (Phelps, 1985), though they often come close when talking
about “social economics.” Perhaps most promising is the field of institutional economics. Though less
persuaded by his recommendations than by his research, Piketty, in the quantitative part of his work (Pikkety,
2014), makes a convincing argument that the institutional growth in fields like education after World War II
made a sizeable contribution to the lessening of income equality, which in turn is an indication of growing
wealth (Stiglitz, 2012). Though interesting in their arguments, there is very much a political agenda here. More
interesting are analyses like those by David S. Landes, who recognizes for instance the limitation of trade by
“Guild”-like collectives, but also shows that there were always other collectives that brought the dynamic back
into the economy; an innovative process of better use of manpower (Landes, 1998). Landes quotes Keynes,
quoting Malthus in a letter to Ricardo, saying “that the causes of the wealth and poverty of nations, should be
the main object of all research in the field of political economics.” Agreeing with them all, it still seems one
piece of the puzzle should get more attention.
18
Also based on work as initiator of the network of association lawyers, the Dutch National Association (DNA).
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associations. The issues the members confront are diverse and challenging. Lawyers helping
associations are often the forefront of developments in a branch, sector or profession and can make
a difference.
Enough is written for associations and their lawyers to tackle the basics (Herold, 2017) (Jacobs J. ,
2012) (Olfers, 2008). Fields that are always relevant have to do with discipline, oversight, liability,
and trust issues. New issues have to do with privacy and safety. All of them can be defined in terms
of risk for the association and its members. It is in this that associations run the risk of being captured
by a legal way of thinking that stresses risks and promotes standards that seek to prevent or mitigate
risks. Because of the horizontal nature of an association, in which the weakest member can cause
maximum damage, this may lead to behavior in which speed, innovation, and flexibility suffer. It will
be hard for any lawyer in an association to avoid the risk of running too little risk.
First Definition
Both conditions and context define what in real life an association may look like. But this is not
enough. Self-similar as they may be, in real life associations differ a lot because of their activities and
member population. And everywhere are networks, startups, civic initiatives, chatgroups, gangs and
other groups that may look like associations, but are not. In order to tackle this and have a definition
from which to start, it is better to speak of a continuum and not of any sharp divide between
associations and non-associations. With an eye on the issue of trust, two elements or “pillars” will be
leading.
It is proposed here that an association can be recognized by how much it is: 1) a collective with a
goal, democratically arrived at, and 2) defined by relatively high and closed standards for its
members.
Those two pillars give the study a working definition.
The first pillar can lead us to the heart of the defining moments of an association: when the
collective, assembled in a general assembly or congress, come together and decide in a democratic
manner on issues that matter to the association as a whole and to the members themselves. This is
about trust. The second pillar is the issue that provides us with yardstick that can slide high or low,
closed or open: standards. Perhaps this can touch on the issue of distrust. The most important and
recognizable standards are those that regulate the entry or exit from an association and its
members. The higher the standards, the more classic the association. These, as will be debated in
chapter 12 and further, can also be very symbolic in nature. The other standards regulate behavior
and expectations once the collective is there and action starts. Important here is the distinction
between closed – leaving little room for interpretation – and open standards – leaving much room
for interpretation. Somewhere along the line from high to low and from closed to open, an
association is an association no longer.
Before moving on, it is not unimportant to go beyond the technical aspects of a definition for a
moment. Belonging to an association can make a difference; from a sideshow to a life-changing
experience. Taking on a function, like that of chairman, can be a chore, to be avoided. It can also
mean the fulfillment of a lifetime. Could it be that one of the reasons memberships are declining in
the more settled Western countries is the fact that the people there try to avoid the social
confrontations that come with the membership of an association? Or is there increasing distrust of
institutions? These are all possibilities. One possibility, not part of this study, but a question to make
you realize that underneath the almost old-fashioned character of the average association, there are
real and relevant issues to be addressed. Both pillars must bring the study closer to answers.
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8.

How Many are There?

Counting Problems
How many associations are there? The answer is almost easier to give at world scale than on a
national scale. The Union of World Associations (UIA) publishes a “yearbook” (Union of International
Associations, 2016) that lists almost 70,000 associations that work on an international basis. This
includes NGOs and other “civil society” initiatives. Not all are active; about 32,000 are “dormant” and
the UIA does not pretend to be complete or accurate in the description of the activities of its
members. For this, they refer back to national data. However, the 1200 associations that are each
year entered into the database give an indication of growth. Again, the 70,000 we are talking about
here are mostly NGOs and large-scale associations.
If the numbers that are used for the larger countries in the world are any indication, this researcher
would not be surprised to come to a count of many millions of associations; from hard-nosed trade
associations to churches and sporting clubs. For instance, the number of associations in the United
States numbers, according to their fiscal statistics (each association needs a fiscal number) 1,800,000
associations19. The USA has a strong civic culture (Schudson, 1999), but otherwise, they are not the
most highly organized country in the world. Assuming they are average in that respect, we would
come up with 42 million associations worldwide. In the US only 64,000 are counted either as trade or
professional associations. On a worldwide scale, we would then come to something like 1.5 million
associations of this kind. To compare with the same US-based method, these associations could then
have 115 million companies worldwide as potential members (Quora, 2013). Far more than are
registered worldwide as companies according to the World Bank (EconStats, 2017). It does not really
add up. Still, even if we said that the US is far from representative when it comes to the degree that
businesses and professionals want to be represented by an association, the numbers would still be
huge and relevant from a socio-economic point of view.
Counting the number of associations is truly full of pitfalls. As Joel Fischer of UIA wrote to this
researcher after several inquiries, “Accurate data on associations in a given country—this is a
problem which vexes researchers of all types. In part, this relates to a deficiency in national
legislation (around the world) which tend to lump all non-commercial entities into one or two
legal/fiscal categories.” (Email to author, 7/4/2017.) Of course, a warning like this is a great incentive
for a researcher to dig in, but he brings one of many methodological points to the table that is hard
to address. There is also something paradoxical about it, certainly in the American context. When
trying to describe “civil society,” social scientists tend to look at “voluntary associations” as the unit
that can most readily be identified, as they are structured and have a fiscal identity. The problem is
identifying the volunteers themselves. In other countries, including the Netherlands, the problem
might be reversed: there is much information on the number of volunteers and far less on their
associations, giving rise to both counting and definition problems. In all cases, there seems to be a
missing link between voluntary and other associations (Dekker P. , 2014) or between occupational
associations and other associations. Trying to add them up to a “nonprofit” or “third” sector (Dekker
P. , 2013) is, again, not the same as identifying the number of associations. In sum, many elements
are there, but they do not add up.
19

There are two important fiscal codes governing the American statistics for associations. In essence, without
the accompanying fiscal status, there is no association. Another important statistical source is the American
Labor Office. As in other countries, the problem with both sources of statistics is that they do not distinguish
between headquarters and local, regional or functional offices. Statistics about the number of members are
not to be found, though in combination with survey’s on how people spend their time, the indication is that it
is a substantial number (Lindberg, 2017). It is clear that the American Society for Association Executives (ASAE)
would want more reliable numbers, but without extra funding this is not a priority. Something that is also the
case in a country like Australia.
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The regular way to find out how many associations there are is by asking the government body that
gathers economic statistics. Unfortunately, as I already found out when writing the first book on this
subject, in Europe the statistical services have either not started or have stopped counting the
number of associations (Noordhoek, 2011, p. 31, checked again in 2017) (Eurostat, 2017) (CBS, 2017)
or they do so now according to the SBI-codes as categorized by the UN and used by Chambers of
Commerce. This concerns a rest category of “other services,” comprising several groups of
associations, all of a different nature (with some extra statistical categories to be found elsewhere in
the table).
The Complicated Case of Dutch Association Statistics
When using the statistics for the country in which most of the main cases of this study are described,
the Netherlands, the statistics are either not consistent or hard to explain. Starting with the numbers
of the Central Bureau for Statistics (CBS) for 2017, the following can be found:

Table 1 CBS Statics on Associations in the Netherlands

The number of 12,630 associations, of which only 1795 trade associations and 435 professional
associations, is too low to be believable. Some explanation for the statistics being so low might
possibly lie in two reasons. The first is that the CBS probably count sports associations like the
Football Association as only one association. The second is that in the Netherlands there is a
preference for the legal form of “foundation” (stichting) instead of that of vereniging (“association”).
But even if this is true, the number is still low and just a fraction of what for instance is found in
Germany or France (an insurer in France that publishes a yearly report on the number of associations
there, says it has counted an increase of 3115 trade associations in 2015 alone (Malet & Bazin,
2016)). This makes no sense when compared to other countries. It is interesting to see that for a
study done in 2014 by authors connected to the CBS in 2014 (Kloosterman & Coumans, 2014) the
authors have to rely on data outside their own organization.
A better source could be the Chamber of Commerce as they are an integral part of a system through
which associations report themselves to the Chamber for registration, among other reasons, because
this is a precondition for getting insurance20. In the same year, 2017, their number is higher: 142,128
divided over four categories: associations of owners of building with multiple apartments (a legal
requirement in The Netherlands21), associations with a limited legal liability, associations with full
legal liability (the difference is that limited associations cannot own or inherit assets) and fourthly
church societies.

20

Though the Dutch Chamber of Commerce is a centralized executive agency of the government, getting
statistics from their systems means having to deal with a very commercial part of their organization. It sells
addresses, not data or statistics, and the selection of addresses is both expensive and a black box, with no
expertise or understanding behind the telephone. This is where the research had to stop (for the time being).
21
And providing another example of why official numbers should be treated with care. A firm active in this
market gives a much higher number of associations of apartment holders. It looks likely the number here
applies to associations with more than nine apartments/members.
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Type
Employers and professional organizations
Sector and employers organizations
Professional associations
Employee organizations
Employee organizations
Civil society organizations
Churches and other inspirational organizations
Political organizations
Hobby, sport and other organizations
Total

Number
2230
1795
435
60
60
10340
930
175
9235
12630

Table 2 Dutch Chamber of Commerce (KvK) Statistics of Associations in the Netherlands

There are a number of problems with these statistics. Two of the problems are crucial. The first is the
problem that the numbers do not make clear whether we are talking about one association or about
the main office or legal entity for what, in fact, are multiple local associations, operating
independently. An evident example is the statistic of “religious societies.” If, for instance, the
Protestant church of the Netherlands (PKN) or the Roman Catholic Church each only count as one, it
does not do justice to the many church communities under that umbrella that are considered to
behave as separate associations. At the same time, it is likely that many (migrant) churches have not
registered with the Chamber of Commerce. The same goes for many associations of the other
categories.
Interestingly enough, a third government agency, the Bureau for Social and Cultural Planning (SCP),
trying to write a report on the state of “civil society” (defined more or less like SBI 949), is forced to
limit its research to the fifty largest associations, as measurement problems bedevil the research
wished for (Posthumus, Ridder, & Hart, 2014).
Fortunately, there are always other sources of statistics to be found. For example, the consultancy
firm Berenschot concluded in 2013 from the passing of notarial deeds22 that the number of
associations remained more or less constant even in the midst of the crisis, with on average one
association added and one deleted each month. Looking at the how and why, Berenschot states that
by far most new associations are in fact splits from already-existing associations (Rijken, VM, 2013).
There is ample evidence of many member uprisings during the recent years of crisis (shown by this
study too), but this is probably not the only cause. Even new associations that were formed in
consequence of the digital revolution were, in fact, the result of a specialization within an existing
group. For instance, the Dutch “association for web-research journalists” was founded by a number
of members of the Dutch association for journalists.
In his dissertation, Tim van der Rijken (Rijken, 2011, pp. 12-15) shows that in The Netherlands there
has been wave upon wave of consolidation between trade associations (“branch organizations”),
including trade unions, with at least 1% of all trade associations involved in a merger from the year
2000. It is interesting that he quotes research (Aldrich & Ruef, 2008) (Aldrich & Fiol, 1994) that in the
United States there has been a steady rise in trade associations, from about 200 in 1900 to 7600 in
2008 and with only a late wave of mergers.
A first thought then, is that the number of associations in a graph would form an S-curve, with a
plateau after a certain post-war time, speeding up in the 90s, and a top where temporary
disassociations balance out with the number of new or reformed associations. What happens after
that? A decline is not unlikely. The reason behind that, as will be shown, is partly a matter of looking
again at the classic definition of an association.

22

A request to get information from the notarial registers was declined by the KNB. The request will be
repeated.
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A thinktank like the Bertelsmann Foundation, Berenschot Consultancy, the societies of associations
themselves: naming them is an indication that the best information on associations is probably to be
found outside of government. This is true. In fact, probably the best information is found with
insurance companies—of which the internationally operating AON re-insurer is the prime example—
publishers, IT, and consultancy firms. The problem is that they are understandably guarded about
sharing (all of) that information and do not make it publicly available, with Berenschot a rare
exception. As someone who is involved in several professional activities for associations, this
researcher shares their dilemma. A conviction that publishing actual numbers is important clashes
with demands of confidentiality. Probably the simplest way to go about it is to give estimates of the
real number of associations from multiple sources but without any claim of verification. However,
the numbers are interesting enough to publish, as in the way they digress from official numbers or
those gathered by Berenschot, Macif, or Bertelsmann.
In the Netherlands, the author comes up with a number of 120,000–180,000 associations.
Of these, about 250 of them—both trade and professional associations—are visible as major
institutions (koepels), with often more members than the total of the members of all political party
members. They each have professional staff, ranging from five to hundreds (but not thousands). All
of them are represented in key governance networks such as the Federation of Employers VNONCW, or that of the unions, or otherwise represented in what the Dutch call “de polder,” where all
social-economic compromises are worked out. Some 2 to 3,000 have a less visible role, but they each
play a vital role in their sector. This number is more or less consistent with the CBS number, but they
are not the same. Another 10–12,000 can be considered to play a role in the field of trade and
professional associations.
Counting the World’s Associations
Problems with statistics are not just limited to the Netherlands. It is a European problem; it is a
worldwide problem. In other continents, the quality of government statistics varies too. In the Gulf
region, this information seems to be considered strategic and statistics are for that reason not
provided. Elsewhere it is more haphazard, but statistics can be gathered from many primary sources.
It is good to look, for instance, at the legal or tax status or membership of a Chamber of Commerce
of an association. Most traditional associations conform to a legal entity that is based on their
character. In Germany and the Netherlands, the status of Vereinigung or vereniging is widely
recognized and can be traced through both the notarial deed and membership of the Chamber of
Commerce.
In the United States of America, subsections of the 501 Tax Code exemptions offer an indication of
the number of associations. See Table 3 for statistics from the US. The numbers are big, as the reader
can gather from the statistics. However, in order to give them some meaning, vital information about
the membership, the number of volunteers involved, the size of the staff, and other impact
indicators still have to be added by others. Collecting those data seems an incidental activity in most
countries, with publications only once every few years. It helps when there is a strong association for
association management, like in the United States with the American Society of Association
Executives (ASAE). Still, though the data look very complete. They are quite at odds with the
numbers as provided by the American census from 2007 and 2012. A matter of definitions.
As always, Canada, through its Canadian Society of Association Executives (CSAE), has a record of
data gathering too, with its numbers more or less in line with those of the United States.
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Table 3 Number of Associations USA

A first glance at the numbers for the Americas and those of Europe shows an equilibrium or slight
decline in the number of associations in Western countries for the last few years, except for possibly
France. This does certainly not seem to be the case in, for instance, Asia, India, the Gulf region, and
other upcoming countries and continents, but figures are hard to come by. What to make of that?
It is interesting to see what is happening in Germany, with data as gathered by the nonprofit
Bertelsmann Foundation. The number of associations in Germany has gone up, but with by far most
of them coming from East Germany, after the “Anschluss.” The number of associations in West
Germany has stabilized. So, a rise in the number of associations can be an indicator of economic or
social growth. There does seem to be a cap in the rise of associations.
This is quite different from France, where through the reports of an insurance company called Macif
they are able to show the ups and downs in membership very precisely (Malet & Bazin, 2016, p. 4):

Figure 3 Changes in Membership, France

Also, because other numbers diverge (the total number of associations per citizen seems definitely
higher than elsewhere), other causes of growth and decline must be there, possibly, because of the
difference in social climate in France. Interestingly, the increase in total employment within
association staff is much more stable (Malet & Bazin, 2016, p. 11):

Figure 4 Changes in Employment Staff, France

Still, the answer to the question “How many are there?” remains rather elusive. Curiosity heightens
as questions multiply. This also happens because the better studies also give some idea of the
economic impact of associations. These are almost all indirect indicators: the number of people
employed, the number of volunteers, the gross income, total salaries, etc. It sometimes leads to
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information that can be of use to association leadership. For instance, on average, people working as
professionals in associations earn slightly more than people in comparable jobs elsewhere in the
labor market. This though, in a country like France, where 69% of staff are female and 68% of leaders
are male (Archambault & Tchermonog, 2012). But, on the whole, the indicators do not tell the reader
much about the impact of associations in terms of social or economic capital. The fact that
associations hold a lot of assets (245 billion dollars (ASAE, 2010)) is hardly interesting—the relevant
question is what they do with it—but the real impact should be related to the economic and social
power the members of the associations have and what the association adds to that. This researcher
found far less quantitative data on associations then hoped for. And this while, in the experience of
this researcher, even in the depths of the Sahara-desert you find Bedouins belonging to more than
one association. Here a true research agenda presents itself, but one preferably handled by
institutions or researchers better qualified than a parttime researcher. It remains remarkable why a
phenomenon that is so widely spread, remains so below the radar of economic or social research.

Total number of
associations
World
United Nations Statistical
office
International Organizations
Americas
USA 2017 NAICS 813
USA 2016 IRS Data Book

USA 2007 IRS Data Book
USA 2007 Census Gov 813
Canada
Total
Europe
Germany 2015
Austria 1960
Austria 2010
France 2015
Britain
Netherlands SBI 94 2017
Netherlands, own estimate
Total
Gulf region
Total
Asia and Australia
Australia

Number of
associations
under
Number of
national professional Number of
umbrella
staff volunteers

no data
69252
145,606
1,800,000

USA 2010 IRS Data Book
USA 2012 Census Gov 813

Number of Number of
trade and non-trade or
professional professional
associations associations

1,366,046
63,866

1,237,094

92,331

1,280,739

887,218

81,636

805,582

88,071
83,633
70,000

1,128,367

107,546

598,210
42,269
116,566
1,300,000
12630
180.000

685
3115
2290

21,000

1,200,000 18,000,00
0

230,000
76763
259
10340

3.500

10.000

Table 4 Number of Associations Worldwide
Total number of members can only be indicated. Some numbers:
Source Worldwide: UN
UN offers ISIC Rev. 94 code for 'activities of membership organizations'. No numbers,
referral to national data (email Statistical Classifications CHOL UN 13th July 2017)
Source World: UIA
Union of International Associations (UIA). Website and email exchange July 2017
Sources USA:
2017 NAICS 813 private Membership associations and organizations, US Total. Source:
Quarterly Census of Employment and Wages - Bureau of Labor Statistics, September 5 2018;
IRS Data Book 2007, 2010, 2012, 2016: 509 (c) (3) and (6) + ASAE 990 Database + (2007 Gov
census 63866 + 6992) en (2012 census: 17028 +) 81391 en 81392 code.
Source Canada:
website CSAE and CSAE Canadian Association Census, February 2016, management summary
Source Britain
Wikipedia. Figures from 2014: 132 chartered and 127 non-chartered professional bodies
Source Germany
Bertelsman Stiftung, 2015
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Source France
Source Austria
Source Netherlands
Source Australia

Edith Archambault et Viviane Tchermonog - Qualques reperes sur la associations en France
aujourd'hui, www.associatheque.fr, 2011. Different sources, incl. CNRS-CES
Zentrales Vereinregister; Prof.Dr. Ruth Sima und Dr. Doris Schober - Nonprofit
Organisationen in Östereich
SBI 94 code, CBS, KvK
Connect Web, Source of Australian Associations

Table 4.6 shows the statistics or at least some of them23 24. In terms of members the largest one must
be the AAPP, the American Association of Pensioners. It could be that there are larger one in China,
though the actual number of (recognized) associations might be less than 300. But what is there in
terms of data, usually only concerns the number of association and not their number of members or
other specifics. It must be said, the numbers are almost too undefined and incomplete to be
published, other than as an illustration of the counting problem. This author has formatted an Excel
sheet with data from different countries, including the American ones shown above, from ASAE.
There is unfortunately too little standardization in official and unofficial publications to be sure of the
numbers or be able to do some reliable benchmarking. The estimates provided in Table 4.6, must be
considered a very first base for further research, but the waiting is for more and better data. But in
order to get the data, it’s not just the definition of the indicators that needs to be aligned, other
changes to the way associations are defined also have to be considered. On this, more in the next
paragraph and in chapter three, more concerning the tasks of associations and especially in Part II,
which is largely dedicated to new approaches of defining and categorizing associations. And, finally,
subtle adjustments have had to be made to the working definition of “a group of people bound by
common interest and intent.” We are certainly talking about much more than something bound
within a legal or fiscal entity. We are talking about something that can be the object of trust, the
subject of this study.
Counting the Members
Counting the number of associations is not the same as counting the number of members of those
associations. This researcher cannot come up with any reasonable “total number”25 based on the
sources as discussed above. They count the associations as institutions or legal entities. There are
good reasons for this. One of them is that there are no standards for the way members are enrolled
in an association. Each is free to choose its own way to administer them, from a simple handwritten
list to the most modern SEO-system. How then to assess the impact of associations? Depending on
their definition of an association—see the following paragraphs—people can count themselves as
member of more than one association. Still, in that way lies probably the best route toward an
estimate of membership, in combination with the life-cycle approach as described in paragraph 1.6.
You could say that almost immediately after being born, in most countries you will become a
member of your first association, usually a church, confirmed with a baptism. Later, the child
becomes a member of a sports club or joins scouting, one of the largest associations in the world. In
23

It is likely that more numbers can be found through consultancy and insurance parties. In the USA,
consultancies like Association Metrics, Inc. (AMI), Macif in France and in the Netherlands Van Spaendonck’s
benchmarking services can provide more information. It would be a big step if social research institutes,
including the World Bank, would start to pay more attention to associations and their numbers.
24
In June and August 2018, the researcher has been in further contact with experts from ASAE. He has been
shown better ways to find data concerning the number of associations and its members, especially through the
Bureau of Labor Statistics, as the statistics provided by the Internal Revenue Service (IRS) give less insight.
However, the problem remains that most data do not make a distinction between for instance headquarter
and chapter of an association and there is more that is difficult to find. There is a wish to find better data, but
unfortunately there is no budget in the short term. In contact with a representative from Australia, there was
basically the same news, though Australia has a long history of research into associations.
25
An exception must probably be made when looking at sporting associations, also because every sport that is
or wants to be recognized by the Olympics is required to keep detailed statistics. See for instance member
statistics NOC-NSF (NOC-NSF, 2017).
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the years of youth there is a probably a first spike in membership, as next to the sports clubs come
the student associations, the fraternities, perhaps a political or other association from ideological
considerations and maybe already membership of a professional organization. Activities for a trade
organization can also take place, depending on the membership of the company they start to work
for. Membership during the professional years is also full of association activities, though time may
be more restricted, so a lot of the old membership may stop. Then again, these are the years of
working groups, board membership, and other intense activities. As careers wind down, most
memberships will stop, except for the ones in which friends, honors, and other attachments may be
a reason for retention. Some new memberships will come; the old people’s sporting clubs (Golf,
Bridge, it used to be) and perhaps a renewal of church membership and other volunteer activities. All
in all, it is not unlikely that someone is still a member of several associations at the time of death. All
in all, this would suggest that each man or woman in this world is on average always a member of at
least two associations: we are talking billions of members here.
At the same time, it is likely that higher-educated people (or their parents) will enroll in more
memberships than those who are not. It is also likely that in developed countries there will be more
associations in the formal sense than there are in less-developed countries. As the world is
developing fast, it is no surprise that it is visible that the attention paid to association management in
developing countries is increasing fast, as evidenced, for instance, by the increasing number of
attendees from these countries at ASAE conferences and other indications (see Chapter 1.5). In the
same way, attention to issues of diversity and gender is likely increasing memberships, for which the
high number of females working in the association profession could be an indication (see above). It
would not come as a surprise to this researcher that women are gaining fast on men in terms of
membership of associations.
However, this increase is uneven. Membership is probably going up in the developing world and
among specific groups but might very well be declining in the developed world26. In a survey done by
the “XYZ University” among American associations (Sladek, 2011) a 62% decline in membership is
reported. In other countries, including the Netherlands, there are also drops in membership
reported. Sporting associations report a drop in during the crisis years of 2008–2015, but now show
a slight increase (NOC-NSF, 2017). When corrected for the increase in population, the trend is still
negative. It is likely something rather fundamental is going on, at least for those associations that
represent activities not of a physical nature; a combination of digitization and the way this influences
how new generations communicate with each other, not needing the classical way of association to
feel enough part of “a group with a goal.” Awareness of this goal and how it works through in
society, also seems to help members stay in the association (Misener, Shier, & Rogalsky, 2018). But
how this works is still not fully understood and wrong assumptions can be made. In a trend analysis
of the Netherlands on leisure activities from 1975 to 2005, Van Ingen and Dekker examine whether
or not it is recognizable that individualization and informalization processes have taken place. They
do so by analyzing the social context of a wide range of activities. They state, “We find that the
choice of a particular leisure context is dependent on education, gender, year of birth, age, and time
26

This might be with the exception of many of the states who were under the Communist regime. The sudden
shift from a state controlled to a market-oriented society, has not led to a strong position or much trust in
associations of NGOs. Obligatory membership during much of the Communist period may have much to do
with this. An indication of its negative effects can be had by looking at the effectiveness of getting European
subsidies in for example the Horizon 2020 project. While Western countries are very effective in getting
subsidies through associations and other forms of cooperation, Central and Eastern European countries fare far
less, in such measure that the EU has adapted its program demands in order to get more requests from these
countries. However, it remains a problem, especially for associations with an NGO status. As Eastern European
countries become more autocratic again, as is the case in for instance Hungary, these NGO’s are treated with
distrust by the government. There is still a long way to go before the right culture is there for associations to
flourish.
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pressure. We find evidence for informalization, but—contrary to popular belief—not for
individualization. The informalization trend follows a pattern of cohort replacement and is also
caused by a rise in the average education level in the population” (Ingen & Dekker, 2010). The
authors warn that the simple fact that people no longer choose to be formal members of an
association does not necessarily indicate that they have become less social. Yet, when you are a
board member of an association that is faced with a loss of membership, you do have to face the
reality that it is harder to bind people. And this could be exactly what is necessary when faced with
trust issues and the introduction of a quality intervention like peer review.
How far this trend goes, is not easy to measure. A way to go about it is by drawing a parallel with the
number of volunteers active in a society, which has a better tradition of measurement. Again, it
differs from country to country, also depending on the strength of civil society. In countries where
civic nature is strong, it seems the number of volunteers remains reasonably stable, though there are
significant shifts caused by structural reasons (demographics, individualization, participation,
secularization) (SCP , 2017) (SCP , 2009). In countries with a weaker civil society structure or a weaker
welfare state, like in Anglo-Saxon or former communistic countries, the numbers will be more
unevenly distributed, with, especially in, the (larger) cities a breakdown of participation. Yet,
associations are not just an aspect of civil society as such. Business membership of trade associations
also seems more widely under pressure (AON, 2012), with more free-rider behavior. Though at this
point it is worth pointing out older research into the differences in collective action (lobbying)
between small, medium-sized and large enterprise associations. Grote and Lang (Grote & Lang, 2006)
are right to make this distinction, and the difference this makes on the impact of associations. They
rightfully quote how “group size, especially in ational choice accounts in the Olsonian tradition (Olson
1965)(Wilson, 1973)(Moe, 1980)” refers exclusively to the effective or potential number of members
of an association. Though also beset by methodological (counting) problems, the comparison of 96
trade associations from different countries shows how size matters in terms of influence. All this
certainly suggests that the “business model” or added value of associations is under pressure, and
for reasons that will not go away soon. The human experience shows that when something goes
down, there are always those who want to give the extra push. Incidents are never incidents, but
confirmations of a trend. In this respect, the image, certainly in Western countries, is not good. Yet,
we are talking about something so vast, with numbers so huge, that something as wide as
associations cannot be caught in a single snapshot.
Do the Numbers Matter?
Does it matter that the number of associations differs from country to country? That the US has
many more associations in health care than Norway, or that Ireland has many more IT-related
associations than France, or Dubai more associations than Thailand? Or that associations wity large
members have more chance of getting heard than those with smaller members? In answer to the
questions by the researcher, there was little interest in question or answer, nor were funds available
to do the necessary work. So, it does not mean anything? Are associations irrelevant indeed?
In an indirect way, the numbers and what they stand for certainly matter. Consistency in the
numbers gives us an indication of the size and structure of associations. This, in turn, gives us an
indication of something that is crucial for every modern, knowledge-based economy.
If we accept that the competitiveness of a country’s economy depends, in the end, on its knowledge
infrastructure, we should look further than the usual knowledge institutes of universities or research
institutes. Associations are a different way of organizing and multiplying knowledge. Maybe history
will judge that they make their own effective contribution. Regardless, it is argued that for achieving
successful competition it is necessary to have an economy that is “complex” enough. The diversity
and interconnectedness of knowledge institutes should be able to match those of other countries
and preferably organized in such a way that interaction is almost automatic. To bring this debate
further, two indicators are interesting (WRR, 2013).
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The first is the Opportunity Value Index (OVI) (Hidalgo & Hausman, 2009) . The idea is that it is easier
for a fruit farmer to try and grow a new kind of apple than it is to produce a new lawn mower,
especially if the fruit grower is a member of an agricultural association where he can share with
farmers with similar interests. In the same way, a member of, say, an association of retailers, will try
to look for a new way of doing retail when he sees his colleagues all acting the same way. It will be
different, but not so different that it becomes too complex. The OVI expresses, in the form of an
indicator, how far a country is in producing another kind of products and services than it does
already and how complex they are (WRR, 2013, p. 62). The information for this “product space” then
also becomes a measurement for a second economic indicator: The Economic Complexity Index (ECI).
In the ECI, two indicators come together. One for the complexity and one for the diversity of the
whole export package of a given country (Hidalgo, Klinger, Barabasi, & Hausmann, 2007). It expresses
the amount of “productive knowledge” present in a country. Hausman and Hidalgo assume that
more than 40% of the variance in income growth can be explained from this indicator (WRR, 2013, p.
63).
Both OVI and ECI are relevant when looking at the added value of associations, especially trade
associations. Here it is not necessarily the total number of associations that is most relevant. The
question is if a country can match or surpass the number of similar associations in other countries.
Can it match or surpass the level of knowledge transfer within and outside the association? More to
the point: can it facilitate its members to do so? In that direction lies the path to growth.
This is not necessarily a new insight, as the term “innovation clusters” indicates. Again, the point is
that it usually aims for the education and R&D facilities around an economic cluster. Policymakers,
businesses and investors usually know the data on those factors. But how can they know what
associations can bring if their numbers and capabilities are not known or understood?
This research is not aimed at filling this lack of knowledge. The need for extra research is becoming
obvious, including a reassessment of the role of associations. Here it is important to answer the
question of the relevance of numbers in order to assess why change is necessary. Further on, , more
will be said about the tasks of associations in term of public affairs for their members or of providing
services for them. Still, the greater relevance to change and to raising standards lies in this goal or
matching and raising the knowledge infrastructure for its members and for society at large.
Data-analysis as next step for research
There is a remarkable lack of non-survey data on associations. The one consolation is that all through
history people have experienced trouble counting them, even their own. An anecdote written down
by Weiland, and quoted by Fassaert (Fasseart, 1987), tells of the small village of Beemster in Holland
were there is the habbit of posting an advsertisement in the newspaper when ever there is a house
move naming all the association of which one is a member, since “When you are a member of 30, 40
associations, it gets kind of hard to thank them all personally.”
This is not to say it is impossible to find data, especially when looked at from a network or social
media perspective. In fact, you can find huge amounts. Look for instance at the two images below. In
this big data application, a pattern shows itself between 1) the creative communities in the town of
Mannum, South Australia (source: Google), and 2) of all the connections between researchers’ coauthorship network map of physicians publishing on hepatitis C in the period 2008–2012 (Lima,
2017). The point is, though much more of these data-pictures should be made and analyzed, that it is
always connected to a specific association or sector. It does not add up to a picture of the whole of
the world of associations. All the more so because it is hard to make distinctions between an
association and a (more hierarchical) social network without more research. Given the likely
outcome of data-pictures like these, for this research an extra algorithm should be added to distinguish
collectives from each other. For associations, conditions should be added like goal distinctions, nature of the
standards applied, (democratic) nature of decision making. This, in line with the definition given in Chapter
three. Meanwhile we should see more of the self-similarity appear that Abbott predicts.
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Figure 5 Creative Communities, Australia

Figure 6 Co-authorship Network Hepatitis C

In his book The Square and the Tower, Ferguson creates a dichotomy between networks and
hierarchies (Ferguson N. , 2017). Networks arise from the natural bonding between people;
responding to our tendency to look for people that are the same as us (“assortiveness”). As positive
as this sounds, it is also exclusive and can be the base for conspiracies (with freemasonry as the
ultimate secret society). Yet, its logic seems almost inescapable. Hierarchies, with their connotations
of authoritarianism, do not sound positive to a modern Western audience, though many can feel fine
with the social security a strong dictator can bring. Democracy is its admirable but often difficult
alternative. Ferguson tells how the pendulum swings all the time from square to tower and back
again, in the end describing a world full of figures like those above, which should be met with distrust
as self-interest dictates either the right of the strongest or the most secretive, leaving in the opinion
of this researcher (too) little room for other drivers or motives like altruism or idealism. It also leaves
too little room for other, more organic ways to evolve (Aldrich H. , 1999) or to simply copy
themselves because that is what groups seem to do (Abbott, 2016).
Dichotomies can bring clarity, most of all in dilemma-like situations when one must make impossible
choices. But more often they obscure realities that are far subtler and less dramatic. It makes for
boring reading, but most forms of organization come from imitation or other ways of making
decisions as easy as possible. Pragmatism often rules, and this is fine. The goal of this study is to see
what there is to see and not to make unnecessary distinctions. Or distinctions that are plain wrong.
Look again at Figures 5 and 6. The colors are different, but both seem to be round: not rakes, not
hierarchies, but globes, networks. Or are they? On second glance, the image on the left is more
centered, with branches spreading out from dense nodes. The image on the right is not only less
dense, but also less centered. You can see nodes (“the soft links”, in network jargon) connecting
horizontally, between nodes of the same color. With a little imagination, it is possible to see what
looks like a network in the figure of the creative communities. It is, in fact, a model of the spread of
government subsidies; so, hierarchical in nature. The figure on the right might, in fact, also hold a
hierarchy; that of an association with its rules and system of peer review. The difference between
the two figures might be bigger in practice than the similarities, while both might be perfectly
satisfied with their own arrangement. The creative communities sound like fun to be part of. Still, is it
realy enduring to build an existence on subsidies and public money? We know far less about the
impact of the association structure on a group of researchers. What if such a group is struck by an
incident destroying the confidence in hepatitis C research? How do they regain trust in their own
eyes and that of others? In other words, to the conditions of an association, even more elements
should be added to the algorythms to come to meaningful outcomes.
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9.

Trying to Measure Trust

Trust in Professions
It is not the same as counting associations and their members, but in order not to end on a note that
is unnecessary negative, it can be said that there is quite good survey data on trust available in
professions and this, over a longer period, even on a “worldwide scale.” In this survey by the GFKVerein (GFK-verein, 2016), for instance, a worldwide/European comparison is made for a number of
professions. But, wait a moment, there is a big difference between worldwide and European
perspectives. Why are the Europeans (founders of most trade and professional associations) so
skeptical? See Table 5.1 for a worldwide/European comparison of “trust in professions,” based on
twenty-seven countries worldwide, eleven of which are in Europe (GfK-Verein, 2015).
Trust in professions world-wide
Firefighters
Nurses
Teachers
Doctors
Pharmacists
Farmers
Paramedics
Pilots
Engineers, technicians
Soldiers
Craftsman
Train, bus, metro drivers
Architects
IT & Software specialists
Judges
Bankers, bank clerks

All countries European countries
90
93
89
90
89
85
88
84
86
87
86
83
85
88
85
83
84
78
82
78
79
76
77
79
76
74
75
66
70
61
67
42

Source: GfK Verein, 2015.
Averages (weighted by population size) from countries surveyed: Argentina, Austrailia, Austria,
Belgium, Brazil, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Iran, Japan, Kenya, Netherlands,
Nigeria, Philipines, Poland, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, United Kingdom, USA

Table 5 Trust in Professions Worldwide

And there is more survey data that can raise eyebrows. Table 5.2 displays some results from Dutch
research done by the association of homeowners (Vereniging Eigen Huis) into trust in a number of
professions, with many in the business of real estate (Vereniging Eigen Huis, 2017). Look at the
percentages for two of the three cases that are in this study: notaries and real-estate agents.
Notaries can be considered significantly more trusted than real-estate agents (46% to 6%), but the
notaries still would still have less than half of all their clients’ trust in them—in a line of work that is
built on the premise of trust. And the real-estate agents? Can 6% reflect reality? Probably not. The
only thing that probably should be said about these data on trust in professions is that some
associations have people’s sympathy and others not. Most likely more influenced by media reports
then personal experience. Perhaps on this point, there is no neglect, but some rate of scepsis is
justified.
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Table 6 Trust in Professions, the Netherlands

These figures on trust in professions do not change all that much through the years. The
association(s) representing the professions will have to deal with the effect of both a good or a bad
reputation. This, while knowing that any (change in) reputation only produces a relative number: the
fact that window cleaners went from 35% to 29%, will probably not mean much to the profession;
not even a change in fee. The continued low ranking of bankers (below car salesmen!) is a problem
for a profession based on trust. But not even a high ranking, like that of nurses or policemen, is in
itself a reason for confidence from the members or a guarantee for a pleasant life in the association.
It is the experience of this researcher (who admittedly never asked for an easy assignment) that the
position of trust, high or low, does not correlate with a stable association. In the case of a profession
with low trust (including the main case of the real-estate agents), it is likely that the members will
challenge the board of the association to act and increase trust. In the case of a profession with high
trust (including the main case of the public libraries), the board will want action by its members
because they will feel the public pressure earlier than individual members, but many members will
want action too. In the case of intermediate trust (including the main case of the notaries), it may
lead to a divided association, as both members and boards come to different conclusions on the
need for change. These are all assumptions, however, backed up by limited experience and common
sense. Associations can certainly be stable institutions for (Luhmann, 1979), but when the ‘Noble Lie’
(Popper, 1962) (Straus, 1964) of the exceptional status of the association is called into question, trust
can evaporate overnight.
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Trust in Institutions
Trust in institutions
More trust in courts and businesses than in government and churches.
Institutional trust, persons of 18 jaar and older, 1991-2016/'17 in percentages*
1991
1998
2008/'09
2012/'13
Courts
47
34
44
41
Businesses
28
31
33
32
Government
17
26
23
17
Churches
24
30
19
13

2014/'15
40
34
15
13

2016/'17
44
36
18
12

* Named are the percentages '(very) very much trust' as answer to the question 'How much trust do you have in …?'
Table 7 Trust in Institutions, the Netherlands

The data in Table 5.3 comes from the Netherlands Institute for Social Research (SCP). World Bank
indicators give no comparable data. SCP has been asked to provide the researcher with comparable
data from other countries. In its survey, SCP has asked for the level of trust in four categories. The
category “churches and religious organizations” does not distinguish between churches and (other)
associations. In the text, SCP warns readers to be careful with the leading question. They give
percentages, but only for “the government.” In later figures in that chapter, there are no references
to churches anymore, let alone associations. By the deadline of this thesis, there had been no answer
to the uncertainties. It looks like another instance of the need to think statistics through from the
perspective of associations and issues of trust.
What we do have, are general indicators of trust. To finish this part about measuring trust, it is good
to look at some data from Edelman Associates, which is slightly more dynamic than that of instance
the Eurobarometer Data Centre called Gesis (Gesis Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, 2018).
. In the 2018 trust barometer, data are given about trust in four segments: business, government,
media and NGO’s. NGO’s are not the same kind of institutions as association, though often they use
its legal shape and have characteristics in common. As they are more internationally oriented and
often have a more outspoken mission than other associations, the data should not be taken at face
value, but here it is probably the most extensive data available (for method: p. 51 and further
(Edelman Associates, 2018).
Edelman observes that ‘trust in NGO’s’ is on the decline from 2017 to 2018, with an average degree
of trust around 50. Though questions may rise on what a score of 50 actually means, we can be
certain there is still a lot of trust to be won.

Figure 7 Trust in NGO's
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For the full picture, in terms of trust in all four segments, is here the comparison between 2017 and
2018 for the general population, including a “trust crash” in the U.S. Edelman also measures the
“gap” between the “Informed public” and the ”masses”. This gap is growing, with on average a 16point difference, 1 up as compared with 2017.

Figure 8 Trust Compared, Worldwide

A final figure is an interesting one from the perspective of quality initiatives, especially that of peer
review. In who’s word do you trust?

Figure 9 Credibility of Peers and Experts
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Trust and Nation Building Through Associations
So, trust is a vital factor in how people perceive others in their own group. Such a group can be a
country and it can be an association. Within it, trust can grow, and it can decline over time. In his
book ‘The History of trust’ Hosking (Hosking, 2014, p. 43) assumes that trust is the ‘default’ position
in most of our social relations. This can be debated (Seligman, 1997) (Gambetta, 1988) (Uslaner,
2002). In his critical review of Hosking’s, Uslaner (Uslaner, 2018) counters this assumption by stating
that “cross-national surveys consistently show that in only a handful of countries do a majority of
people believe that ‘most people can be trusted’”27. The people from the Nordic countries, the
Netherland and several Anglo-Saxon countries are more trusting, those from African and Asian
countries the least. Translated by this researcher into the world of associations: the higher the
income equality, the more trust and the more, the better the association. Based on this, the
assumption can be made that associations are stronger in the former group of countries than in the
latter. Yet, nowadays it does not stop there. In as much globalization spreads wealth around the
globe (Noordhoek P. , 2017), it should be assumed that with it comes a rise in the number of
associations and their membership.
Partly this is true, as can be observed from the rise in activities around association management
issues. Attending the American Society of Association Executives (ASAE) conferences over the years
gives a clear sense of the growth of the international activities (ASAE, 2018). Possibly this will involve
into a worldwide or international society of association executives. Even so, it is not clear at all that
things are going well with associations in the western countries, even when they have a strong
history in association development. Neither is it clear that the development will go in the same
direction. Western associations seem to want to learn to go from high barriers for membership and
closed standards to lower, more informal barriers and more open standards, making themselves
more attractive that way to new and younger members. It seems that certainly the trade and
professional associations that now find a new role in the world are aiming for closed barriers, as
evident from their strong desire from their intense use of certification schemes and their preference
for clear credentials. If they seek an increase in trust, they seem to seek so through formal means
and formal structures. It will be truly interesting to see which road to nation building through
association is the more effective in terms of trust.

27

People can be trusted, but the main representatives of “the” people, the politicans, are trusted least, in any
case less than real estate agents, bankers and journalists (Ipsos-Mori, 2018)
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10.

What Are We Talking About?

Associations as a Basic Form of Social Organization
Associations, as we know them now, are the result of an evolution of groups as long as that of the
humanoid race. In chapter 3 the history of associations is told through the lens of the social sciences
and social history (Abbott, 2016). Other elements and viewpoints matter too. Geography
(Huntington, 2006) (Schama S. , 1995), climate (Landes, 1998) and conflict (Morris, 2014)—they all
contribute to the way primates like human beings behave ourselves. This is a matter of basic biology,
translated in the way we think and act (Greene, 2013) (Fukuyama, 1999). Power struggles, religious
beliefs (Armstrong K. , 2006), differences in knowledge about the world (Landes, 1998) (Gleick, 2011)
and other matters that determine trust or distrust among people (Fukuyama, 1995, 1999a, 1999b,
2011) deepen the need to find forms of cooperation, including forms of conflict prevention or
resolution28 or simple solidarity when in need (Andriessen & Zijderveld, 1981). These forms,
nowadays, usually take the shape of a dichotomy: the shape is either public or private. In the public
“domain” you can find the government and its executive or judiciary players. In the private “domain”
you find business. It is a dichotomy that is as dominant as the distinction between “left” and “right”
in politics, no matter how often research shows that the distinction is problematic. It is, after the big
two, that we get the world of non- or not-for-profit, which within most countries is the legal
distinction between a foundation, which has assets but no members29, and an association, which has
members and often also assets. In the following paragraphs, an important distinction is made
between “classic” associations and “digital” ones, and the way the latter work in societies where the
numbers are getting bigger and bigger, leading to “flock”-like behavior. The distinction is also made
because we seem to reach the limit groups have been categorized until now. For this it is still
worthwhile to go back to the vision of Durkheim, because in the end:
“A society composed of an infinite number of unorganized individuals, that a hypertrophied
State is forced to oppress and contain, constitutes a veritable sociological monstrosity.”
—The Division of Labor in Society, Emile Durkheim
Complications in Classic Associations
As mentioned, the SBI code for businesses and other organizations provides a category of “other
services”; the kind you do not know what to do with. This is where associations go. It gives evidence
that the answer to the question “What are we talking about?” can be hard for statisticians as well.
And any categorization will remain contentious. Abbott (Abbott, 2001, p. 25) makes this remark: “It
has now been elegantly shown that occupational categories are socially constructed by census
makers, often with implicit political agendas – making women’s work for instcnace invisible”. It is
clear that the products and services of the members of associations can be found in the earlier
categories, but the point here is that associations also play a separate role in the economy. It is SBIcategory 94.1 that is of primary interest to this study, though in this context words like “branch” or
28

Adding these authors as literature references to this sentence was a joy. The authors have definitely
influenced the researcher and sharpened his mind. At the same time these footnotes were added after the
sentence was made and the references rather mangle its rhythm, which goes rather against a proper use of
footnotes. (Grafton, The Footnote *, 1997). It is the consequence of how this researcher writes: out of his
head, after much reflecting and associating, and seldom straight from a source. As memory serves this
researcher no better than it does other people (except when it comes to audits, then everything is
remembered) it makes his sentences more original but not more reliable. References then are first of all a line
of defense against the danger of bad memory and secondly a source of referral for those who want to do
further reading (or check me up).
* A curious history.
29
It does so happen that foundations describe participants to their activities as “members.” In a legal sense,
this is not correct. In the Netherlands, they should be called “aangeslotenen” (“attached” or “connected”).
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“sector” are missing. Employers and employees have their own category 94.2. I guess it depends on
which country you are, whether they have a separate role, or, like in The Netherlands, a sort of
superior and regulating role. In fact, what they have in common, is their role in the “self-regulation”
of the economy (see chapter 17 and in the case studies). The 94.9 codes do not have that role,
though 94.92, concerning “political organizations,” is very much involved with it. All others seem
most relevant in social contexts, more than economic ones—but can those two really be
distinguished? It seems like it is time for a new code. Meanwhile, there are complications to deal
with that the BSI codes do not even address:
-

Economic activities are identified by their products and services. However, this ignores the
so-called public goods and activities connected to them. The reality of modern associations
show that many have a strong public identity: police, prison workers, tax inspectors, etc.
many of the older associations may have started out as (part of) an effort to represent the
interests of employees (MRP) or employers (VOB), but they have developed into something
more. Others have never shared that union background and are mostly aimed at sharing
professional challenges within a public setting (NVVB).

-

The distinction between an association and an economic (or public) sector can be hard to
make. If a sector is dominated by leaders who see each other as professionals, they will
probably also behave like a professional association. Strong examples can be found within
the health care sector but also, for instance, within less recognizable sectors like tax
collection where the tax collectors can form a strong guild-like association.

-

A single institution can be so big—take for instance those of the police or prisons—that here
there is also evidence of association-like behavior by the leaders and professionals within the
institute. One of the stronger associations in the Netherlands is that of the tax collectors. In
this study we see both the directors of the public libraries and the notaries behave like
employees and like members. Sometimes both at the same time.

-

The distinction is between associations that ask for a commitment, financial or otherwise,
from their members and those that consider members mostly as a resource or reflection of
their own importance. In other words, associations that expect members to work and band
together and associations that at heart ask nothing more than support, more or less in the
way a foundation works. In long-term socio-economic effects, this is likely to make a
significant difference.

-

Some associations define their task so narrowly that their impact appears limited. Think, for
instance, of an association that has as its only goal the lobbying of a single government
department. Chances are that no one will ever hear from it. Smaller associations can be
much more visible if they perform tasks that bring with it much visibility on TV or social
media. Associations with a strong task in charity are an example of this. A task does not
define an association as such (see Ch. 4), but it can make a difference in perceived impact.

-

Some associations are considered part of “civil society,” while others are not. In sociological
studies, including studies about trust (Hosking, 2014) (Posthumus, Ridder, & Hart, 2014)
(Lewandowski & Znoj, 2008) (Hetherington, 2002), or in connected studies about volunteers
(Hal, Meijs, & Steenbergen, 2004) or citizens’ participation (Rowe & Frewer, 2005) (Dekker P.
(., 2005) or the functioning of democracy (Warren, 1999). Trade and professional
associations are usually mentioned and then excluded. This is debatable (with especially
Hosking making some sharp remarks on this), but not changing it. It could even be argued
that civil society achieves its greatest impact exactly in these “purposeful” associations. In a
country like the Netherlands they are the blocks upon which the “polder” is built, an
amalgam of state employers and employees, that for a long time was (and is) considered the
strength of this economy.
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These are complications (or questions) that point to an underlying truth about associations: they are
purely human constructs and behave according to the situation (groups of) people find themselves
in. It is interesting to think about the way the form of the association adapts to human behavior, or if
it could be said: to the “human condition.” Still much about the associations as described above is
institutionalized; human acts lead to patterns that start to take on a life of their own (Andriessen &
Zijderveld, 1981, p. 9) Abbott (Abbott, 2001, p. 12) speaks of “self similarity: no matter what the level
at which we inspect them, we find the same pattern repeated. In which fine detail recapitulates gross
structure, taking cultural systems with them.”. It is recognizable through legal frameworks and
formal rules of entry. They have a logo, use a “true lie” or wield other stories and symbols. There is
an address and someone who picks up the telephone or answers the mail. Yet, though human
behavior may stay basically the same, and history puts a stamp on everything, the context in which
people behave has become quite different since the 1990s. This is, of course, about the
transformation coming from globalization and digitization30. The point here is that many associations
no longer fit the classic mold and with this transformation, the definition of an association also has to
change – and its leadership (Waal S. d., 2018).
Associations and the Professional-service Firm: An Inter-actionist Perspective
From this perspective, it is also interesting to look at the difference between the (professional)
association and the new phenomenon of the professional service firm (PSFs). At a distance, the
“traits” can look the same, even when it comes to the profit motive, but as authors like Sonneville
and Zielstra (Sonnaville & Zielstra, 2010) state in a handbook on PSFs (Otterlo (Ed.), 2010, p. 371),
from their world of academic theories on professions, professionalization, and PSFs are getting stuck.
These theories are often ahistoric—meaning not based on factual developments and the realities of
the working place—lack an empirical basis and have not taken into account the Dynamics aspect
enough. They advise to stop trying to use “traits” as a defining characteristic (DeLong, Gabarro, &
Lees, 2007) (Kwakman, 2007) and look at the world in all its complexity. Starting to look at the world
or organizations in all their heterogeneity, we have a starting point for reflections from an
“interactionist” perspective. It is only after a long process of observation, of seeing how possible PSFs
interact with customers, stakeholders and each other, that categorizations can be temporarily useful
in a world that is never stable: “It takes variety to control variety,” as Weick and Sutcliff state in the
context of the “High Reliable Organizing” approach (Weick, Sutcliffe, & Obtsveld, 1999) and as
commented on his PhD-study by colleague De Bruine (Bruine H. d., 2018).
The perspective from Sonneville, Zielstra, and others is interesting, but there are two aspects to this
argument that should not be forgotten.
The first is that the attention on PSFs is relatively new, starting with the impressive rise of legal and
consultancy firms in the eighties. It is probably good to correct the tendency to categorize by trait.
Associations, on the other hand, are a very old social and economic phenomenon and it looks like we
have sort of forgotten to look at its traits while at the same time the nature of associations may be
fundamentally changing.
The other aspect is that just observing does not seem enough for an interactionist approach. If there
is to be observation, it should also be in reaction to changes and interventions. In other words, the
perspective should be more active.
Digital Ways of Associating
Probably the first association of the new kind was built by software from LinkedIn. On August 4,
2009, it opened the possibility of starting a group. Within a very short time, everyone who had an
account on LinkedIn joined a group—and then another, and then another, until many people
30

Lewandowski and Znoi (Lewandowski & Znoj, 2008) edited a book on “Trust and transitions,” which is aimed
at countries making the transition from communism to democracy. Very interesting, but outside the scope of
this study.
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(including this researcher) hit the maximum of fifty groups. Users could be forgiven for thinking,
“Why did I ever bother with the old way of associating?” Worldwide more than 8000 new groups a
week were created in 2013, with an average of seven groups per person on LinkedIn (500 million
users as of 2017, 4% of total social media use according to the source (DMR, 2017)). There is no data
on later years and somehow the group phenomenon seems to have disappeared—to be replaced by
groups created by Facebook and others, but also by a host of web-based “chat groups” and subsets
of WhatsApp. The numbers? Millions and millions of groups that somehow fit into the definition of
an association as “a group of people bound by common interest and intent,” rendering the definition
in many ways meaningless for the purpose of describing a socio-economic phenomenon. When in
doubt, try thinking about the concept of “blockchain,” which is usually described as a “distributed
ledger” ensuring data-exchange and verification based on consensus (Noordhoek P. , 2016). Apart
from the complicated technique, how is this different from an association?
The Dutch association of insurers (“Verbond van Verzekeraars”) organized a meeting to demonstrate
the relevance of blockchain. Groups of insurance agents formed the “nodes” around which a
blockchain was formed. They did so in order to demonstrate that building a blockchain requires the
cooperation of many parties and people (Verbond voor Verzekeraars, 2017).

There are two ways to go about solving this. The first is simply ignoring all things digital and sticking
with just the associations that are registered as such by a government or public body. The second is
by changing the definition. The first is self-defeating, certainly for the purpose of this study, which
tries to show the capability of change for an association. The second carries the danger of doing
effectively the same as the first way of dealing with it, as it will be too easy to focus on the classic
associations that appear to carry the most economic weight. And then there is the reality of many
classic associations that are already very far in their adaptation of digital means. How to judge those
hybrid creatures? Two suggestions:
•
•

Accept that a transformation is going on, a “transsociation”31 Do not try to define it away.
Understand that there are different dynamics for classic and digital ways of associating.

As far as the first point is concerned: talking about “transformation” will always carry the danger with
it of a term that has crossed the threshold of a becoming a cliché. A transformation here basically
turns on a) the concept of replacing face-to-face and written contact between members with digital
contact, and b) having an extreme reduction of the barrier to membership.
The second point about the dynamics has to do with the realization that the interaction between
members is both more direct and involves a much greater number of members than in classical
associations. As Shirky states, “Here comes everybody.” (Shirky, 2008) The result being, that
members start behaving less like individuals and exponentially more like collectives demonstrating
the behavior of herds, school, swarms, or flocks of people. Choosing from a wealth of metaphors,
here the metaphor of a flock of birds serves best; a so-called murmuration, with birds drifting from
side to side, up and down. People are not birds. Locked behind desks, living in houses, working in
buildings, they use information differently when meeting each other, with more time for thinking
and planning. Yet the metaphor of a flock teaches us something about how people behave when
they interact across the—literally—worldwide web on streams of social media.

31

The term “transsociation” came to this researcher as he was listening to a lecture about an unrelated topic.
However, it is not totally new. Markus Kaiser (Kaiser, 2003) treats it as a concept explaining counter-processes
to nation building, following Appadurai (Appadurai, 1996), who even sees it as a gradual dissolution of the
concept of society as something territorial bound. This will come back in chapter four.
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The Rules of Murmurations
Research into the mechanisms of a flock suggests that any one bird watches no more than seven or
eight birds at the same time. So not the whole of the flock, just the birds closest to them, with special
attention for any bird changing course, no matter which bird this is. This is the first law of a flock:
watch the birds closest to you (not that, as a bird, you have much chance to do otherwise) (Ball,
2004)32.
As a rule, birds try to create a sort of balance in the distance toward each other: not too far away,
not too close. Experiments suggest that it is important for each bird (we are talking sparrows here) to
be able to see a piece of sky at all times. But keeping the same distance while in flight is not an easy
thing to do, especially when birds of prey are around. Then the second law applies: seek safety in the
center of the flock. There is always one bird that reacts first. In a fraction of a second, the birds
closest to that bird follow suit, followed by… etc. (Adler, How just one bird can urge an entire flock to
change directions. The equations that describe these movements are equivalent to those that govern
waves., 2014)
Then the third law comes into play: do not crash. Not into each other, not into the ground, or into a
tree. Go sideways, evade and fly away—but not too much: keep on keeping an eye on the birds
closest to you, keep on flying in the same direction, but do not get too close.
There are more laws and insights into the behavior of flocks (Hemelrijk & Hildenbrandt, 2011)
(Hemelrijk, Zuidam, & Hildenbrandt, 2015). They have for instance to do with the width of the
wingspan, which dictates how wide the curve is when birds change direction. The three laws as
formulated by Bell, “Look at the birds next to you,” “Go to the center of the flock,” and “Don’t get
too close!” are the most intriguing. They give an image of movement that is essentially leaderless
and mostly a collection of stimulus-response movements. Now, this is an exaggeration, certainly for
birds like the sparrows, who can have a canny sense of direction. It certainly is exaggerated for
people, so the analogy cannot go too far. Yet, look at the way people behave in situations like the
Tahrir square in Egypt in 2011, or at Maidan in Kiev in 2014: essentially leaderless, evading
opponents, but still moving in the same direction.
All this to suggest that digital ways of associating are different from classic ways of associating. They
have less intent than classic associations and are more leaderless, more stimulus-responsive, and
need more room to maneuver than the classic association. Classic associations are far more static,
though not necessarily without movement. There is one thing they still are: a group. With a view to
the subject of this study, the question can be asked: where is the concept of trust here? Most of the
literature on trust is based on the development of societies through mutually beneficial interactions.
In other words; time and its availability play a big role. Within a flock, there is more of a “stimulusresponse” relation. The digital transformation throws us back onto more basic human habits,
including that of “flee or fight.” It may well be that over time (exactly this point of time again) digital
interaction will become more like non-digital behavior. This is a fascinating time for studying how
different, digital and non-digital, interactions lead to groups, lead to trust and associations, etc. As
Hosking says, “There never was a golden age of trust. Trust and distrust have been pervasive features
of all human societies, but their nature and context change along with social change.” (Hosking,
2014) The point is that the speed of this social change is exponential now. How interesting. Later in
this study, in part I, we will continue with a question like, what turns a group into an association?
And what are all the characteristics and dilemmas of associations? But first, it is time to, as one might
say, shake the tree, and scare the birds away.

32

The author who inspired this researcher with his flock analogy, Philip Ball, also provides his readers with an
analogy for the capacity for humans to form alliances. Using landscape theory, a specific form of statistical
physics, he demonstrates how players in a game are like gas particles on the point of condensing. It could be
that only one big droplet will result from this, but it is more likely that several smaller droplets occur. Forces of
attraction and repulsion come into play. The resulting push and pull produces an aggregate of alliances. The
attractiveness of this analogy lies in the more two-dimensional nature of this game (Ball, 2004, p. 342).
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11.

Pathologies and Remedies

The description of associations in the paragraphs above is as factual as possible. This is not saying
much. Big holes have fallen in the knowledge of associations or have been there all along. It looks like
associations are one of the lesser-known phenomena in social science, almost “hidden in plain sight.”
Or, as Abbott (Abbott, 2001, p. 30) states in a more general context: “Specialists in knowledge tend
to withdraw into pure work because of the complexity of the thing known tends to get in the way of
the knowledge system itself. So the object of the knowledge is gradually disregarded.”
Unfortunately, this lack of knowledge about associations does not mean there are no images
connected with associations. The associations connected to associations are often not good.
Available literature is often about the failings of associations. This is so consistent that instead of
speaking of “problems,” it is probably better to speak of “pathologies,” of diseases that are hardy
and recurrent. The message: there is something sick about associations, stay away. The introduction
already provided the reader with an oversight of these “pathologies.” Here, they return, ready to be
put in the context of the “association matrix.” This researcher has been collecting critiques about
associations for quite some years, and these are the recurrent themes or symptoms. It seems logical
to presume that for each pathology there is a remedy, and, yes, there is. Immediately, this is
followed by the realization that a full recovery across the board is less than likely and probably not
enough to erase the memory of the pathologies as long as the brain is hard-wired for new dangers
(and it seems likely that positive message requires less energy of the brain than negative, making the
brain think longer and harder on negative messages (Rozin & Royzman, 2001)). Most of the time it
seems to hold true: “The negative stands out.”
Pathologies
Starting with this “negative bias,” the questions come fast: what are these negatives? How far do
they stand out? What are their characteristics? Once again, it is hard to get answers. There are a
great number of surveys, and they do often say something significant. For instance, the insurance
company AON, which reinsured many associations on an international basis, again and again, comes
back with appreciations of associations, which are, in the end, good enough (6—7 on a 10-point
scale), but only so-so. It is usually the lobbying on behalf of the members that is appreciated most by
the members (but least known, it must be said), and the price/benefit ratio of membership is
appreciated least, at least with members of business associations. There are more surveys that get
done. Almost all professional and many volunteer associations do them, and there are “associations
of association executives” and there are several commercial parties providing benchmark services
that are getting better and better. These surveys sometimes give clear warnings about a certain
situation, but on the whole, they are not alarming.
For the purpose of this research, trying to tell a deeper story about the development of associations,
it is assumed that these “happiness ratings” are far from the full story. It is not enough to paint this
picture by numbers, it needs some extra color. In this chapter it will be applied, only to be left here
till the end of this study.
In the past ten years, ever since starting this researcher’s book on “sector-wide quality,” there was
something evading analysis. Books and magazines are often written by association professionals,
including consultants, and though sometimes quite frank about the problems in the past, have a
tendency to tell more good news about the present and future. Articles in the mainstream media
could be devastating about one association or another, but they usually focused on incidents and
catfights without bothering to tell a more balanced story. Membership of all associations are
supposed to go down, but do the numbers really indicate this, and is this trend forever?
One of the true privileges of this researcher is that he can often accompany audits. Not just within
(international) associations, but also for sectors and individual organizations. In almost all audits,
especially in the first round of an audit system, there will be talk about the association and its
functioning. This can have many dimensions and is certainly not only critical, but it does add extra
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insights, especially when incidents that have been in the media echo in the offices of the members.
Based on these conversations and many other signals, though not in quotable form from literature,
two pictures emerge. One is of persistent problems in trusting an association, both from the
perspective of the public and from the members themselves; sitting board members not excluded.
The other is one of great and fundamental appreciation for what associations bring, even up to the
point that they are what make people have trust in society. The first picture is big and dark, full of
pathologies, staring in the face of the beholder. The second picture is small and nice, but easy to
miss.
These are some of the most persistent problems in trusting associations, their “pathologies”:
Problems with Groupthink
Some symptoms:
- groupthink leading to closed minds
- groupthink leading to extreme views (group supremacy)
- groupthink reinforcing conservative tendencies, discouraging renewal
Groupthink is a serious risk everywhere, but it should be remembered that it is always a strength
turned into its opposite. The thinking about its serious negative consequences has evolved from the
first studies by Janis (Janis, 1982), who defined specific conditions (high group cohesiveness,
structural faults and situational context) under which it could occur, to a point where it is almost
assumed that wherever people work together in groups, groupthink is the inevitable result. It is no
accident that research was published showing that groupthink leads to exclusion (Hutchinson,
Abrams, & Christian, 2007) and even very extreme thinking (Quiggle, 2016). In other words: it lays
the ground for terrorism by ISIS adherents, one of many ideologies that claim supremacy of the
group above the individual. In fact, groupthink is a serious factor and should be analyzed accordingly
(Esser, 1998) (Tsoukalas, 2007) (Rose, 2011) (Hart, Stern, & Sundelius, 1997). In the field of risk
management, researchers such as Weick and Sutcliffe (Weick, Sutcliffe, & Obtsveld, 1999) are doing
important work on risk prevention and containment based on sharp insights into groupthink
(including the one where people place trust on written procedures). Even so, as with many social
phenomena, it is also dangerous to speak in absolutes when it comes to groupthink. Baron’s ubiquity
model shows that the common interpretation of it is too rigid or deterministic (Baron, 2005). A writer
like Ball suggests that the size of the group matters a lot before there is “critical mass” for groupthink
(Ball, 2004). Culture, including power distance, plays an important factor as well, bringing many
psychological insights with it. From this research, it must be assumed that groupthink is not an
inevitability, and though associations are undeniably more vulnerable to groupthink than say,
competitive businesses, associations with a healthy atmosphere of debating issues are not very
vulnerable to groupthink and may, under the right circumstances even deliver antidotes to
groupthink. Think for instance of the groups and associations helping communities after terrorists
have struck and the media have gone.
Again, this does not mean that there is no problem, as we will see when we look at the way quality
projects are introduced and the politics behind them. When the in-group is in accordance, the social
identity has hardened (Tajfel H. , 1974). It is very hard indeed to change a course once set (see also,
inwardness). But is it impossible? Or are there conditions where it might work? This is definitely the
subject of the text, more specifically, in the next chapter.
Problems with Polarization
Some symptoms:
- problems with members, which lead to conflicts or slowness of decisions
- problems with members, which lead to politicized decision making
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-

problems with members, which lead to mediocracy

The danger with closed standards, as proposed by classic “Kantian” associations, is that rules must
apply to everyone and that this results in a sort of minimum standard which does the opposite of
stimulating members to take responsibility for his or her acts. The idea that “as long as you meet the
standard it is alright” is, in the long run, deadly for members of every association and many
associations are at the end of their long run. It also influences the way members make decisions. The
final pathology is that of a kind of politicization of decision making that brings out the worst effects
of polarization; not being able to decide and all the while making positions more extreme. Result: no
decision, a slow decision, or a meaningless compromise. With this pathology, you may also expect an
amount of “goal shift”; not the original goal of the association being the focus of decision making,
but the formulation of standards that are least burdensome to the members. If and when
(government) rules from outside the association play a part in the formulation of internal standards,
which they often do, debates easily become politicized as the interest of members diverge. Unable to
make distinctions between members or to have more open standards, the inevitable result is
mediocracy or worse. Especially when membership of an association is mandatory, formally or in
practice, creating excessive social control, members (and even societies) can become obstructive,
looking for ways to lower or avoid standards. This can turn into a struggle that will result in
limitations on the democratic nature of an association. There are many examples of associations
where boards get smaller and the involvement of members becomes less and less. It can also turn
into a demand for a strong leader. In its most extreme form, already observed by De Tocqueville, the
gathering of members will turn into “the democracy that destroys democracy.”
Problems with Market Failure
Some symptoms:
- acts that limit or end competition
- acts that limit the spread of knowledge
- acts that make an association hide the faults of their members
Every association creates by its very nature an “in-group”: some are members and others are not.
Those who are not, belong to the “out-group.” To this out-group, there is a horizontal aspect when it
concerns colleagues or competitors in the same line of activities. There is also a vertical aspect when
it concerns the customers, clients, or the general public that has to work or deal with the activities of
the members of the in-group. When the members of the in-group together set standards for their
activities, this can have an impact on both groups on the outside. No matter the motive, this is seen
as a disruption of the market and as such harmful, especially with trade associations. From the
“robber barons” in nineteenth-century America on down, or earlier still, whole libraries have been
written on the harmful effect when monopolies or oligopolies (and associations can work like both)
“exploit the people.” Marx wrote his books and pamphlets on the assumption that this exploitation
was inevitable and should lead to a revolution. He was talking about a historic movement.
All this is usually very far from the mind of the average member of an association when he or she
tries to work together with his colleagues—because this is likely the way the member will feel. Still,
somewhere there is a line between working together and starting a conspiracy against outsiders or
the consumer, and all governments have taken it upon themselves to prevent the wrong kind of
“collusion” between economic partners. Their “market regulators” are often large and powerful,
though in the eyes of the public often not powerful enough. No matter how, associations that are
active in a market, will always have to deal with accusations of unfairness and it is very hard to
counter them; they are “guilty unless proven innocent.” And proving innocence is almost impossible
to do.
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Problems with Inwardness
Some symptoms:
- increasing impact of exclusionary practices
- increasing impact of antisocial or illegal practices
- increasing impact of conservative views
Not really different in what has been formulated above, but important enough to deserve a separate
mention, are some of the effects of the inwardness caused by both being an in-group and the
possible effect of groupthink. The reason for mentioning them explicitly has to do with the impact of
modern (social) media. Over the past few decades, television and other media have also been playing
their part in holding associations to account when it comes to “misguiding the consumer.” Now
social media is putting extra pressure on associations to give an immediate response when
something appears wrong. In fact, for an association, it can be very hard to take away this idea that
having an in-group automatically leads to behavior that hurts the ones in the out-group. The problem
is compounded by the fact that when one member seems to misbehave, the association needs to be
careful with its own members and not to treat them as guilty when inquiries are still ongoing, and
there are also demands in the realm of privacy to be met. In other words, the association has only
limited opportunities to operate as fast as modern media seem to demand.
It also becomes harder because transparency is not easy to achieve when the group of members is
diverse and with different interests, as is often the case. Nevertheless, much is expected from the
board of an association to counter the wrong “frame” or “image.” It often is a thankless task.
Taken together, all these problems become pathologies, something apparently endemic to
associations. As a result, there is a lack of trust: the conviction with all involved, both in- and outside
the group of members, that there is a basic level of competency and trustworthiness within the
association and its representatives. If not, there is a need for change. However, all problems seem to
point in one direction: great difficulties with the ability to change, or perhaps an impossibility to
change.
As the line above is written, a news flash on the computer of this researcher quotes a
member of the Dutch Parliament: “When I think of accountants, I think of scandals.” (FD,
2017)
If these are the pathologies of associations, we should understand that they are the pathologies of
our human behavior. The shape of an association only carries them, just like it carries the behavior
that makes them often indispensable. Just like businesses and governments each in their own way
carry their pathologies with them, there is always a remedy walking within them: those same human
beings.
Remedies
These are some of the main reasons why associations are so important, and why they are “remedies”
for much of the ills of society:
More Togetherness
It brings minds together
It dampens extreme views
It creates a free space for creativity
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More Cohesiveness
It leads to decisions that are supported
It leads to a more democratic decision making
It supports the average person, and most of us are average
More Sharing of Knowledge and Ideas
It creates markets, a platform for collective action
It is where most knowledge is born and preserved
It makes it possible to correct mistakes
More Strength
It combines the power of those who would otherwise be weak
It is the platform where best to correct wrong behavior
It protects what is valuable
These remedies can be translated into other forms of which the best always have the word “true” in
them. At their best, associations are “truly” or a “true” meeting of minds and institutional means.
Philosophers may have a lot to say about the true nature of truth (Ayer, 1936), but the word here is
simply used as an indication of the expression people may express when seen or experienced.
The problem is, that though everyone could in principle agree on the reasons why associations are so
useful and fantastic as remedies for social ills, or even make it part of your political ideology like
many center-right parties do, turning it into a reasonable assumption that our welfare state is built
on associations and their volunteers (Andriessen & Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de
verzorgingsstaat. Cultuursociologische analyse van een beleidsprobleem, 1981), they will probably
not weigh as much in the public mind as do the points that make up the pathologies of an
association. Not many write on the pros and cons of associations, but when it’s done, the accent lies
firmly on the cons; on the pathologies of associations. So, on these positive points this researcher will
not expand, or not here. Except for one point, that needs pointing out: there is, in essence, no
hierarchy within an association, which makes the faults of one member the fault of all its members,
and vice versa, the strength of all its members the strength of all its members. It is trust that binds or
unbinds, not hierarchy.
Consequences for Change
In a way, in the eyes of this researcher, the remedies are as irrelevant as the pathologies are. This is
because associations are one of the few “engrained” states of social cooperation. Human beings will
at some point in time always use this shape of working together, just as at another time they will
prefer that of informal cooperation, of a market activity of a public body. Change moves through
these shapes, changing each shape as it happens, making it more or less irrelevant, but never making
it totally dominant or making it fully disappear. The shape of an association may now be the smallest
it has ever been—though that remains to be seen—but it will be there.
All this does not mean that shape or change cannot be influenced. On the contrary. As human
constructs, they can (Gergen K. J., 1994) (Laloux, 2014) (Livne-Tarandach & Bartunek, 2009). But
there will always be questions when it comes to speed, direction, and maneuverability. In order to
get a handle on this, we need to make constructs or models in our minds and that is what this text
has occupied itself with all along. Given the challenges, including the pathologies, what can be done
in the most rational way and given our need for trust? Can associations change? What if we put this
question to the test through some case studies?
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12.

Three Case Studies and an “Association Matrix”

How Much Change Is Possible?
How much change is possible? It is assumed here that a total “cure” of all problems or pathologies is
not possible, or the dissolution of an association should count as such, but even that is not true,
because then certain important functions in society may not be fulfilled. It is also assumed that there
are remedies against the problems, but none will change the fundamental nature of an association,
otherwise, it would have through the kind of digital transformation that is now taking place.
Therefore, change will only be possible within certain bounds. The goal and the nature of the
association and the context within which the association operates, will determine the definition,
direction and the possible amount of change.
In this study, the question of trust in associations will be discussed from many angles, as the result of
an interplay between many factors. Trust, here, is not something that can be plucked from thin air. It
needs a conviction or trustworthiness, usually built up over time. In the introduction and later, more
is said on the element of trust, including applicable literature in what is a fast-growing field of study,
but here it is assumed that once trust is lost, it will take time and much evidence of trust before it
can (again) be taken for granted. In this first chapter, on the nature of associations, two of the main
aspects of this study will be used as parameters for the ability to change in one direction or another.
The goal of the matrix is to show how or what the nature of an association is after a proposed
change. An association is not something static, with only one face, or one condition. In fact, it can
show many sides and some of them lying next to something that is not the same as a classic
association. But then, what is it? Here the proposed change is analyzed in such a way that it tries to
show the underlying nature of the association. This in turn may help using the right intervention to
help change the association. The three main case studies will show how this works. In the following
chapters, there will be discussion of how an ambition to change was formulated and an intervention
was planned to increase quality in and for the association by setting up a system of peer review or
inter-collegial audit.
Three Cases
The three cases were not selected beforehand by the researcher. They happened. All three were
assignments on the recommendation of third parties. Still, it would have been very hard to find three
cases both so similar in assignment and different in their context. Of course, the three are not
representative of the whole of all available associations. There is no representation from hard
industrial associations, health care, charity, sports, and what have you. Neither is there a direct need
for that, as the author is familiar with a great many more associations then can be written about
here, see for instance the more than fifty examples from his book from six years earlier (Noordhoek
P. , 2011). The three selected cases are most of all complementary in these aspects:
Anticipating on two aspects that stand central in the chapter on the nature of associations:
a—When it comes to the level of entry and exit of members (see 10–11):
one is low in terms of ordinary membership and high when it comes to institutional
membership, one is high, individual, even lifelong membership, and one is medium.
b—When it comes to the measure in which standards are open or closed (see 12):
one has open standards (and wishes them to be more closed), one has, in the main, closed
standards, and one has a mix of open and closed standards.
Anticipating the kind of change that can be expected:
c—When it comes to the kind of quality intervention and the means for change:
one wants a peer review on certification criteria, one wants peer review on all of its laws,
and one wants an audit on its code of honor.
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d—When it comes to the setting of the association:
one is (kind of) an association in a public setting, one is a hybrid public-private professional
association, and one is a business association in a private setting.
e—When it comes to the structure of the association:
one is a hybrid association of public bodies, one has the structure of a professional
association, one a structure more of a business association.
f—When it comes to the balance between horizontal or vertical oversight:
one, the public one, has no body of oversight; one has an oversight body very close up, and
one has part of its activities on close oversight and the rest at a distance.
All three cases raise questions of definition, impact and decision making. All three are, as this
researcher found out somewhat to his surprise, under more influence of their past then they realize
themselves. And all the people most in favor of change, have big worries on how to get enough
members along with the plans, no matter the arguments. And last but not least, all three think of
themselves as modern but classic associations, even when the evidence suggests they are not. This
sometimes makes it very hard for them to create the right conditions for change and show the added
value of any road to change. In order to illustrate these last points, it is important to introduce an
“Association matrix,” or at least part of its structure. In the chapters after the first part of the case
studies, the main elements will come back.
Central Question of Change
All three organizations involved have made plans to improve the workings and the position of their
association by making an intervention in the form of a modern quality approach requiring a form of
audit or visit to a member. Here the question of change will not be answered by researching the
effectiveness of the intervention. Apart from all kinds of measurement problems, including finding a
proper “point zero,” the moment to have a true measurement of the effectiveness still lies in the
future with all three cases in some way or another (a typical system of peer review is done with a
commitment for three rounds or nine years, or longer).
The question to be answered here is whether or not all stakeholders make a commitment to the
intervention, or most of all the members. For the commitment of the members, an agreement is
needed by means of a formal decision by the highest representative body of members of the
association.
Of course, agreement must not be so conditional that in effect it is a “nay.” Nor should there be
doubt as to the real opinion of the stakeholders because of abstention or lack of interest in the
debate prior to the decision or too many “pocket vetoes.”
It can safely be said that in all three cases, these criteria are met. Even so, change is defined here by
both the moment of change, its manner, and direction. There is no going back.
The reason for this central question is that a decision like this has shown itself to be hard to obtain.
All hopes and fears come together in the decision, forcing the different parties to vocalize their
reasons for support and dissent. Another reason is methodological; the researcher can follow what is
happening in this phase very well, but not later on. There is a risk of bias, as discussed earlier. As the
case descriptions in two of the cases in this regard are very detailed, with regular meta-observations
by the researcher, the reader can judge whether or not this has been a problem.
Association Matrix
This central question of change, in the way of a formal yes or no on wanting a quality system
including some form of peer review, takes place in a dynamic setting. This setting must both be
described and explained in order to capture the nature of the decision to change. For this, a model is
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used in the shape of a matrix. Knowing full well the methodological drawbacks of any model and the
simplifications and other distortions that can come with it, it nevertheless is useful in the eyes of this
researcher as something that supports the broader analysis like a tent pole in a tent (metaphors have
their drawbacks too).
The association matrix will be introduced here, but not without saying that many of its elements will
later be used and demonstrated in both parts of the cases. It will also return in the paragraphs on the
vertical axis of “entry and exit” of associations (11–12). On the horizontal axis, it will return in the
form of the question whether standards are formulated in a “closed or open” manner (13). It must
also be added that this matrix is one out of six matrices the researcher has formulated to have a
three-dimensional idea of all the forces that can come to bear on an association. If only for brevity’s
sake, not all will get a similar treatment to this one.
Using a preliminary definition of an association as “a group with a goal, recognizable by its entry or
exit criteria, and/or standards that make sense to its members,” here the first matrix A1 is shown in
its main manifestations.

Figure 10 Association Matrix as a Choice

What we see here is not just a representation of an association or its world, but of that of all forms of
“associating:” the coming together of people, their meeting. This can be for all kind or reasons; from
exchanging money, doing a transaction, or having a drink together to becoming a member of a
formal association or starting a business. These reasons become choices for one form of group
membership or another. The dynamic and the differentiation come from two elements:
On the vertical axis, there is the element of entry to, or the exit from a group. In Part II of the study,
chapters eleven and twelve, much more will be said about it, including its roots in Durkheim and its
reflection in Gergen. On the horizontal axis, there is the element of standards: the rules, regulations
customs, and habits the member has to abide by during his or her membership. These can either be
closed (very specific, limited, stable) or open (fluid, open, changing).
Translating the effects of both elements, we see four main ways for people to form a bond (again,
this is rough).
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Figure 11 Association Matrix as a Result

In the bottom, right-hand corner, you see the most basic, least regulated form of coming together,
there is; through cooptation, an informal request on behalf of a group to someone to become part of
that group. The results are (social) networks. This can be full of associative action, but it lacks the
combination of barriers and relatively closed standards as a basis. There are “hard-core” informal or
even secretive ways of co-opting members (Ferguson N. , 2017), which can give them a less than
democratically accepted image, but their function of binding people to each other is no less
important for that, if only for their resilience (Zolli & Healy, 2012). But for every “hard-core” way of
co-opting members, it must be supposed that there are soft-ones. In the (political) eyes of some, this
will lead to a cooperative society (Schmidt, Meeren, & Beemer, 2008) (Putten & Beekers, 2014) (WI,
2013) (Noordhoek P. , 2000). Both associations and co-optations or social networks are “social action
systems” (Godfroij, 1981), but in associations, the will to make these systems more permanent give
them a different dynamic. Research suggests that a rise of cooptation activities or participation in
social networks is not necessarily an indication of individualization but can be evidence of
“informalization” (Ingen & Dekker, 2010). Membership, as stated before, is but a limited indicator of
social activity.
Moving to the left, we land in (more) classic association land. Here, for outsiders, recognizable formal
barriers to entry and exit exist, based on relatively closed standards. The more the reader goes to the
left-hand corner, the more it is the terrain of the “classic” association, the main focus of this study.
Again, it is the combination of barriers and standards that characterize an association, not so much
its “structure,” though an association at its hard is recognizable by its horizontal relations.
When we go to the upper left-hand corner, we come to the world of market transactions, which
always has at least two sides in agreement, translated into an (informal) contract with each other.
This does not mean that associations cannot move to here, or to any other corner. It does mean they
will use some form of contract to deal with each other as members and with the outside world.
Much of what you find here can be described as “the market,” but the groups active here, are not
just businesses. Governments and other semi-public hierarchies play a role in which associations
have to accommodate.
It is in the upper right-hand corner that the nature of the group changes quite dramatically in terms
of a group’s boundary. Here it can be enough to “like” something and become a member of a group,
after which you receive a richness of information and entertainment no member of a classic
association could dream of in the past. For this, it is not necessary to get the other members of the
group in person. In fact, it could well be that what you see from the members of the group is not the
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real identity, as there is no formal test. It is enough that it somehow makes “sense” to become a
member; it does not need to have “use.” As easy as it is to enter a “group,” it is easy to leave. Yet, be
aware of the fact that no formal entry or exit criteria exist and no or few formal standards are set,
does not mean necessarily that the interaction between the members can’t be rich and intense
indeed.33
The label “transsociation,” should be especially attached to this domain. Here we are very much in
the world of digital and virtual communication. Yet, there is always a need to give a group a more
permanent or qualified status. Here we go back again to the cooptive dimension and do so through
network formation. As they develop, they can either become a hierarchy or a move toward the
classic association.

Figure 12 Association Matrix as an Outcome of Variables

Here we see in 13, in fact, the same scheme as before, but this time with explicit mention of how
people come in or leave a group in the different domains. For each domain, there is a different way
to enter or exit. A “transsociational barrier” runs across the scheme to indicate that there is no
smooth transition from one form of group formation to another; it is “a different ballgame.”

Figure 13 Association Matrix as a Verb

In this fourth version, the matrix is made more active, trying to show the forces that drive people
together and make them go for one of the domains of cooptation, associating, contracting, or linking.

33

Here, it is necessary to refer to Hirschman’s characteristics of “exit, voice, loyalty, and neglect,” as they are
regularly used to describe this interaction and their sources (Hirschman, 1970) (Dowding, John, Mergoupis, &
Vugt, 2000) (Rusbult, Farrell, Rogers, & Mainous III, 1988). However, in this study they will get less attention
then they deserve, as the focus will be on “quality interventions.” For an application to the situation in The
Netherlands, read Niesink (Niesink, 2014–2016).

91

Trusting Associations

Lastly, a version of the association matrix is shown here in which the pathologies and remedies come
together. The exact descriptions matter less than the fact that, in this way, the tensions and
dynamics within the matrix become fully visible.
It should be clear that this matrix is “made of change.” Change is a constant here, moving essentially
all the time from one domain to the other, in time also going over the transsociation barrier. Looking
at this version of the matrix, it should be clear that the change from quadrant to quadrant is much
more than a change of legal identity, or even a simple matter of organizational change. In many
ways, it is a change of paradigm34 in what defines a group (see also Part III). Looking from within, it is
always hard to imagine there can be another reality from that where you are staying. The quadrants
seem to exclude each other, while in reality there is movement from quadrant to quadrant all the
time. The movement out of a quadrant may signify a lessening of cohesion—of “trust”—the
movement toward a quadrant a strengthening of the groups moving there, and a building of “trust.”
The word “trust” is here put in quotation marks, as this is all just a supposition, a working hypothesis.

Figure 14 Association Matrix as Pathology and Remedy

Figure 15 Association Matrix as a Dynamic Whole

It is worth noting once again that in this matrix, the movement starts at the level of cooperation or
social networks, then becomes “hard” in terms of entry-and-exit barriers and standards that are
relatively closed. The assumption is that an association wants to move in the direction of the center,
34

Much more on changes in paradigms in part III about changes in paradigms in the way we look at quality
(Kuhn, 1962) (Spencer, 1994).
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increasing its options as it does so. However, while doing so, it also enters or is influenced by,
elements that are contract-driven and bilateral by nature. This implies that associations come under
the influence of market forces. These forces will change the nature of associations, especially in the
light of new possibilities that arise with technological change. As closed standards and high barriers
make a place for open or non-existing barriers—speeded up by the nature of digital processes—the
nature of an association turns, becoming in many ways the opposite of a classic association. That is
until new networks of digital contacts coalesce around goals and get a more permanent aspect. First
informally, through networking and cooptation, then formally, the need for an association is felt. A
chairman is chosen, statutes are written, standards are fixed, barriers described and raised.
Once More, A Definition of an Association
In conclusion, we come to the next definition of an association:
An association is a group of people and entities bonded by trust and recognizable by its barriers for
entry and exit, and standards, applying equally to all its members.
Here, the working definition from chapter 3 is translated and connected to the issue of trust and the
standards to the importance of democratic decisionmaking.
In line with this comes the definition of a classic association:
an association is a group of people and entities bonded by trust, recognizable by high barriers of
entry and exit, and closed standards, applying equally to all its members. Other aspects flow from
this definition: its democratic nature, with meeting members as a goal in itself.
And that of a transsociation:
A transsociation is a group of people and entities recognizable by immediate entry and exit, and
standards, applying equally to all members.
It must be said of the latter definition, that this comes very close to the definition of a kind of social
network. The distinction is connected to the word “equally.” It is trust that binds most of all, not just
common interest, and this is also in contrast to the more hierarchical nature of cooptation like
(social) networks.
A critique of these definitions could be that within them, an oxymoron is being used. After all:
barriers can be defined as types of standards and vice versa. However, the standards here apply to
the time of membership and not before or after. Also, that the elements of entry and exit have
another, more symbolic meaning of making a member recognizable to others.
And here we leave the first visualization and conceptualization of the content of this study. Actually,
this ran far ahead of where this study is probably going to land. Soon, much more will be said on the
definition of an association, by looking into its actual nature. Now is the moment to start talking
about the three case studies. This includes going all the way back in time, to history.
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13.

Development of Associations: Case study Public Libraries (Part I)

To make it all more specific, we will test the working of the matrix on three case studies. In fact, the
matrix was born out of the first, thought through in the second, and validated in the third. This
chapter does not tell the full tale of the three cases. Fitting for a chapter that deals with the nature of
associations, a historical perspective is given on each case in such a way that the reader can
understand the kind of association we are dealing with and what pressures come to bear on it. These
will not be rosy stories on “the hidden strength” of an association. Each association is under serious
pressure to adapt to its times and surroundings, including surviving the crisis of 2007–2015.
Nevertheless, serious attempts are to be made to change and improve the position and image of the
association and its members. How this is done will be the focus of the next chapter on quality
interventions. In other chapters, other aspects will be described, including the interplay between the
efforts the association itself is making and the efforts over inspectorate and oversight bodies. But
that is for later. Here we enter the world this researcher loves perhaps most of all, that of books.
Library Services: A Complex Assignment35
In 2017, the sale of books in The Netherlands increased, while that of e-books dropped (CBS, 2017).
How can this be in this digital age? Someone is rumored to have said “Because we want to own
things.” He or she could be right. Still, it feels like a trend against the trend, this increased selling of
books. The first major case of this study plays in a time when the estimate was that, as the director
of a library said, “Books would have a place in an old tree museum, but nowhere else.” More serious
policy documents estimated that the sector would shrink by at least 40% in five years. This case study
plays out in the period of 2013–2015, the depth of the crisis, with many libraries closing and more
cuts on the horizon. At that time, something needed to be done that appeared routine, but was not
routine at all. The public libraries had a certification scheme. Experts reviewed every four years
whether or not the library was run according to its standard.
After seven years it was time to look at the way certification would be done for the next round of
four years. As evaluations showed, the present system was OK but rather cumbersome, with too
many standards being applied. Could it not be done more efficiently? Just asking. At the same time
the composition of the committee that was to review the system or the time it took to write its
mission, showed that it was not really routine. Half of the committee was composed of
representatives from the Dutch public library association (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB),
which included the chairman. The other half was composed of representatives from the Dutch
Association of Municipalities (Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG), the powerful association of
local government. The certification scheme was, up until then, run by a number of certification
experts, all of them more or less known to the libraries.
In a letter, a central group of experts had let it be known that they wanted to increase the level of
scrutiny in order to make certification more relevant. This would mean turning the scheme over into
an accredited ISO:9001 scheme, together with raising the number of experts from one to two experts
for each audit. The organization made responsible for certification—the Foundation for Certification
of Public Libraries (SCOB), a delegated body from the foundation supporting the public library sector
(SIOB)—understood what the experts wanted, but there were two reasons not to go along with it.
The first was simply the cost of the scheme at a time of cutbacks. The other was the clear feedback
from the libraries that they wanted an approach that was less burdensome in preparation (using selfassessments with over 120 criteria) and more relevant to their day-to-day business. Not having the
expertise, SCOB wanted an independent expert to review the possibilities and support the
committee. Enter this researcher, who took with him, among other experiences, the idea to have a

35

For notes and literature: see the full case study in A1.
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form of peer review within the library sector. Colleagues appraising each other and touching upon
issues of existential meaning for the future of a library in each audit.
For this researcher, it was his first chance to apply some of the ideas he had developed in his book on
sector-wide quality (Noordhoek P. , 2011). Before the first meeting of the committee, a test was
done on the question “How much is the need to change felt within the public libraries’ sector?” The
assumption being that for more than incremental change, a high level of pressure would be
necessary. The findings then were translated into several scenarios
Other tests from the book were also applied. This in order to assess in more detail the pressure, or
the lack of it, under which the association operated. Later, in the context of this Ph.D., the researcher
looked extensively at how realistic these findings were. In hindsight, the conclusion was accurate in
the sense that pressure from outside (public, media) was lacking. There is no active inspectorate or
another oversight body (important, see chapter four). Pressure from stakeholders was indeed there,
which in the end would keep the process going. Pressure from the internal stakeholders, the
members, was there indeed, but in hindsight, a better analysis should have been made of the
direction of that pressure; it was, for instance, not consistent with the feedback given in response to
the evaluation of the last round of certification. Nevertheless, at the time, the analysis helped to
focus the mind and debate several scenarios to deal with the challenge of creating a new quality
effort that did not lessen and did not lower standards. Before telling the story of what we came up
with, how brilliant it was, and how stupidly it set us up for a conflict with the members of the library
association, first some more insight into the dynamics of the public libraries. For this, some historical
insight can be of value. Please, readers, who have come this far already, read on and start with a visit
to Fjaerland, Norway.
From Book to Bib
One of the nicest little associations is that of the “association of book towns.” Book towns are little
places with a very high percentage of first and second-hand bookstores. Of these, this researcher
probably likes Fjaerland the best. It is a truly small village on one of the northern arms of the
Sognefjord in Norway. Enclosed by steep mountains rising from the water, it can only be reached by
cars coming from the south-east. Coming from the west, you go by boat. Twice a day, the ferry
delivers a small load of visitors. In the only street, they find houses and shacks fully loaded with
books. Sometimes someone’s there, but often not. They obviously trust the visitors to lay down
some money when they have found a book they like. No matter how gray and damp the days can be,
it is a book lover’s paradise. Or is it? That morning, at the height of the summer season, my wife and I
were the only two visitors. Is this what the end of the road looks like for books? A wonderful little
place with houses and barns full of bookcases, surrounded by mountains. Empty. The end of such a
long road.
In this day and age, there are still many people not able to read and write. This is a disaster for all
involved, as all modern societies function on the assumption of people being literate. There once was
a time when the assumption was that there was only the spoken word and our ability to memorize.
Families and tribes raised each other on stories, told and retold over time. Into this oral tradition
comes reading and writing, come books. We think that our digital revolution is a truly big event, but
most of this is because of the speed with which it goes. In comparison to the coming of literacy, we
are experiencing now little more than a hiccup in history. As with all major examples of Schumpeter’s
creative destruction, mankind usually wins in the end, but along the way, there are many losers and
winners, or at the very least people that change place. You would expect that those who actually
have the books, would be among the true “winners,” but this is not what happened in the end.
Maybe it was just like with Bill Gates and Steve Jobs; people who were “nerdy” enough to
understand the value of what the true nerds were up to but made their money by exploiting their
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concepts. We do not know. What we do know (see A1 for notes) is that the houses where books
were held were recognizable as such, and that most held something like chests and a table for
distribution—and when you open your eyes thousands of years later, till long after the Middle Ages,
this is still the case with most of the books preserved in monasteries and other religious building,
plus the new phenomenon of universities, with reading and writing still a matter for the elites. The
book printers began their own guild, but the books themselves only found their way to buildings with
big walls. That is where the libraries were and for a long time remained.
Then a first important step was taken to spread literacy. When the monk Luther spiked his demands
to the door of a Roman Catholic Church, one of his main demands was to let the Bible be read in the
language of the members of that church, and not just in Latin. In the splitting of the church that
followed, creating the Protestant church, one of the longer-term changes was to let every household
have its own Bible. A single book does not a library make, but it definitely proved to be an important
step toward more literacy for the whole population. This was helped enormously by the arrival of the
printing press, a technological revolution second only to the coming of the book itself. It is doubtful if
the act of Luther would (or of his great predecessor, Erasmus) have had the same effect if the
printing press had not been there. As it was, Luther alone wrote and published 533 books and other
publications, on his own, completely dominating the market in the years 1518–1525, and often
afterward in middle Europe. A generation of noblemen was raised with his publications (Ryrie, 2017),
p. 42). He himself narrowly missed the fate of all martyrs, and through a remarkable course of events
ended up as the founder of the Lutheran church, which was in many ways run as a guild, allowed to
grow under the protection of the rules of the day.
Of course, the spread of literacy among the people was never the same everywhere. In Britain, the
rise of parliament stood as symbol for the spread of literacy among the classes, but the class system
remained recognizable in who read how much and what. In the new United States, revolution and
freedom brought with it a great civic culture, helped along by almost overactive printing presses. The
revolution in France brought about a freedom to read that soon enough was crushed. Perhaps the
freedom to read whatever one wanted was biggest in the Low Countries, but even there, large
shares of the population lived by the Bible alone.
It was only in the nineteenth century that books really left the walls of buildings and houses of the
well to do. Public libraries came into existence. The “public” character must not be misunderstood. It
means “open” to a larger public, but not necessarily funded by government. It would turn out this
way, but at first, it was primarily a matter of charity, of rich people giving “something back for
society.” Most prominent of all was a poor Scottish boy who had moved to America and made a
fortune there: Carnegie (Manguel A. , 2006). Not forgetting the lessons a teacher had given him in his
native Scotland, he decided to build libraries. In the end, there were more than 2500 “Carnegies,” as
the libraries were simply called. Libraries, and not the least the building of them, became a matter of
great prestige, as remains visible to this day. There can be little doubt that much has been achieved
through the motive of charity, but in reality, it was the local communities that created most libraries,
and local government that had to step in for funding. In countries like the Netherlands, something
happened in large cities like Amsterdam, Rotterdam, and Dordrecht; cities where there was a lot of
poverty and illiteracy. A group of eight directors in local government, also director of the library in
their city, started a powerful movement to have great “public libraries” (openbare bibliotheken).
They did so for ideological reasons too; libraries were to be a main instrument to “raise the people”
(volksverheffing). Linked to, or perhaps at the roots of the socialist movement, they really got
something done. Like their capitalist colleagues, they also liked big buildings but also built
infrastructure that was not by charity alone. They professionalized libraries. They, as directors and
employers, also founded the first association of libraries.
[Observation: Hold there for a moment. Why not in the shape of a professional association of
librarians? Perhaps because to be a professional, you need to have a unique claim to
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knowledge (definition by author). People visiting a librarian sometimes depended on the
librarian to find them “a good book,” but librarians did not decide which books people would
read (censorship, of which there could be much, was done out of sight or by the board).
People depended on librarians to get them or find them books. In other words, their job was
in logistics, they were good “process managers.” They did have a unique source of
knowledge, but it does not look like it was ever used to give the profession extra status. This
has to do with standardization, in many sectors of a huge source of unique knowledge. In the
case of libraries, a system came about of “cataloging” that in other sectors might have
become a source of professional power, but again that did not happen for librarians. The
same goes for the education. Up to this day, it has proven very hard in the Netherlands to
keep and maintain special courses for librarians going.]
One of those founding fathers of the Dutch public library was a director who in his days was called
“Mr. Public Library.” He envisioned a librarian as a true professional, including an obligatory
academic degree, but his successor turned back the clock by opening the functions within the library,
in principle, to everyone (the role of the volunteer is controversial, to this day, which is not surprising
due to reasons of salary competition). A small but important network of librarians transformed
slowly into a group of civil servants whose primary network would lie in the local community and not
with the peer group.
Who Determines What?
So as the public library system expanded beyond the big cities, a system grew that on the one hand
was determined by the libraries themselves, especially at the directors’ level, and on the other hand,
was very much determined by local government. In the case of the Netherlands, there is a situation
where the budget for all of local government is proportionally divided by central government across
the cities, towns, and villages. Only about 10% of the budget is truly determined by the local
government itself, much in the field of culture and education. Because of the fact that libraries have
people working for them, the library budget is usually the highest part of this “free” budget. And, of
course, it is never enough, not for the libraries or for those in the local government. For this reason,
added resources are made available through central and regional governments, for instance, to help
libraries with their digitization or to keep libraries open in rural areas and in large city
neighborhoods.
Taking a leap in time and landing in 2012, the committee that has to write a proposal for a new
quality approach, needs to work in a complex situation. As this is research into the nature of
associations, the first question to answer is: where or what is the association that is the object of this
study? The answer is twofold. First, you have the VOB, as an association of libraries, as one of two
parties that take part in the committee. Members of the VOB are the public libraries themselves,
represented by their directors. Members of the VOB can also be other parties, like specialized
libraries for the blind, but also the regional library associations and private parties that for instance
supply the books. Secondly, you have the association of public library directors. This is not an
association of professionals, as such, but an association of employers, which is necessary in order to
have a proper negotiating partner when it comes to setting salaries for—the sector. The sector refers
to all who have to work in or deal with the public library system, including employees. At the time of
the committee, part of the association of public library directors—on the orders of central
government and the associations of provincial and local government— has transformed itself into a
sector support organization, doing all the tasks the public libraries cannot do independently. This is
because basically, these parties had earlier lost their belief in the ability of the members of the VOB
to get their act together in a timely fashion and decide on issues like a common IT-infrastructure or
an approach to issues of quality.
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Classic tensions between large and small libraries and personalities had been compounded by very
complicated debates on what standards to apply when. In situations like these, associations show
their worst face. The lowest common denominator sets a tempo that is far too low, so politics
intervened through the ministry for education, culture, and science. As a result, in 2008, a “steering
group for library renewal” was set up to speed up change, mostly funded by central government.
Members of the board were representatives from central, provincial, and local government.
Representatives from the VOB only had “observer” status. The association had lost control. But this
was only temporarily. None of the leading parties in the steering group had the intention of really
running the library sector (it’s remarkable how an association can get a new lease of life because of
how unattractive it is to “manage” a sector). The activities of the steering group would get a follow
up in, for example, 1) for the first time in more than a century a new law on public libraries, 2) the
split-up of the supportive activities from the association into a foundation giving support to the
sector (SIOB), and 3) the aforementioned certification scheme. Both central and provincial
governments would step aside, with central government writing the new law. They would leave it
basically to the libraries and local government to further reform the library sector. The certification
scheme would be supported by SIOB, with SCOB responsible for the objectivity of the scheme. After
two runs of the scheme, a third was necessary but, as described, there was dissatisfaction with the
way it was run from several sides. A committee was needed, with input from both the library
association and the association of local government, supported by an independent expert. And here
we are again.
Forward as What?
The reader is kindly invited to continue reading about this case in the next chapter, which is
dedicated to the quality aspects of an association. Together with the other main cases, things will be
learned about associations, which are is vital to their “chances of change.” How vital and difficult this
is, may be gathered from this first historical description of the case. You could say that this
association of libraries is in a constant crisis of identity. It is going forward, but as what? Some
observations, based on what is written here and more extensively on the case itself:
-

Is it an association? Together the public libraries form one of the biggest membership
associations of any country36. Who has not been a member at one time in his or her life? The
fee for membership is low, and though it is easy to quit, many people will hold on to
membership because it is easy to do so. Its digital activities and the way it is opening up for
meetings, events, and educational purposes creates new members, with little or no barrier
to entry. There are problems—membership is not as necessary or even as inevitable as it
used to be—and the question is whether membership still feels like membership, with
services you cannot find elsewhere, but that problem is being tackled as well.

The real challenge lies with the library itself, and the people working for it, and not with its member
clients:
-

Is it a trade association? In a way, yes. Its members are organizations, libraries. They are
organizations that provide services on a transactional basis, though obviously not cost
effective. Yet the association has no real power over the entry and exit of its members, as is
evident from the totally open way membership is defined, nor does it seem very able to
formulate standards. Its main supportive functions are not in their own hands, so what can
they do?

-

Is it an association of professionals? Of the librarians, the directors of the public libraries? In
formal terms, no. In terms of actual behavior, probably yes. Not only because the directors

Given the uncertainties when counting associations and their members (par. 1.3–4), no exact numbers can or
will be given here.
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hold the roles of employers, and as such have organized themselves, but also because of how
most of them show vision and commitment in the way they define the role of the library and
the knowledge and skills that takes. In both roles, they try to put their stamps on the policies
of the association and of the sector as a whole. However, it appears more like a kind of veto
power than anything else. They cannot build the way they want, also because the purse
strings are held by others, but also because most of them are not entrepreneurs.
-

Is it a branch, an association that holds or represents an economic or social activity within its
bounds? Not really, although outsiders could be forgiven for thinking so. And as far as the
association is concerned: it could have been, but it did not happen. At each moment in time,
those who controlled the flow of books on the public side did not take up that role.

-

Is it a sector, a whole of economic and social activities that could be recognized from the
outside? Certainly. Not just as part of the cultural sector, or that of education, or as one of
the biggest parts of the budget of a local government.

-

Is it a network, a cooperation between equals, between peers? Looking at the history of the
libraries and librarians, it is the history of one missed opportunity after another. The ethics of
civil servants are there, but where are the moments of creativity, commitment, and
consensus-seeking that the original big-city librarians shared?

There is one question that comes up in the mind of this researcher again and again: Why bother?
Why bother with an association that seems unable to deliver? The short, but important answer is:
there seems to be no alternative—yet. By the time this case played out, a first commercial library
project was put in the market, but as an alternative, it was yet unproven and would probably be
rejected on policy or ideological grounds.
So, this is the situation from which we start in the next chapter, as placed within the Association
matrix.
The first realization is, that the assignment to build a new quality approach did not spring from the
association of libraries as such—and this is something the reader should understand. It came to the
expert, this researcher, only later in the process, after a crisis. If and when it does spring from an
association itself it should have started with a wish to improve entry or exit conditions or raise
standards in the lower left-hand corner of the matrix. But when all is said and done, the certification
scheme was never something the members of the library sector had ever wished for as a collective
effort. Most of them felt capable enough to do so themselves, or the scheme came as something
forced on them as a matter of politics. No, the certification scheme came about as the result of a
contract between (local) government on the one hand and the association on the other. At the time
of asking, there was nothing phony about the wish to lessen the burden of the scheme. The wish to
make the standard shorter and less a matter of compliance suggested that the approach of the
committee could be more open and more based on cooperation. This, in turn, suggested that there
was room for innovation in the direction of the lower quadrant right-hand side, which has exactly
that character, and less within the lower left-hand-side, the domain of (classic) associations.37 It did
not exactly go that way.

37

The fact that the color of this matrix is of a darker blue than the others, has no special significance. They
come from a range of earlier versions of the association matrix.

99

Trusting Associations

Figure 16 Matrix Ideal Movement Public LIbraries

100

Trusting Associations

14.

Development of Associations: Case Study Notaries (Part One)38

In an old former chapel, close to the Vondelpark in the heart of Amsterdam, you can find the
treasures of the notariat. It is the home of the “foundation for the promotion of the science of
notariat” (Stichting ter Bevordering van de Wetenschap van het Notariaat (SBWN)). There you can
find some examples of the material notaries used to use—from waxen seals to a fax—but most of all,
old deeds and registers and all the books on the notariat and its history you could wish for, and an
example for many other associations. This researcher went there a number of times, and within its
walls, he found something quite remarkable.
Parallels with the Library Case Study
When the library sector decided to review its audit system, this researcher had already gained much
insight from what happened in other sectors, notably the notariat. Triggered on reflections about the
relatively weak position of librarians as professionals—who must once have been the custodians of
all knowledge in the world—it was logical to see how this compared to the position of the notaries.
Superficially, the differences are great; an outside front of wealth, an image of slow reliability, part of
every local elite, and masters of the deed. But this researcher knew there was another side to this,
running remarkably parallel in these crisis years (2012–2015) to the challenges the library sector was
facing. Both were said to face a shrinking of the budget or market of roughly 40%. Both were bound,
with often big, expensive buildings, to their local market. Both were facing the effects of digitization:
the e-books, e-deeds and other e-words were challenging their model in a fundamental way. Both
faced a very real transformation.
The question then is how similarly or differently they deal with the crisis, and what role their way of
associating plays. To this researcher a very practical question, as it has direct influence on the way
your quality effort is supposed to work, including the question of how peer review would work given
the dynamics.
To make it more to the point: the library sector has the sympathy of everyone. It can do no harm in
the public mind. There is no inspectorate or other oversight body controlling the work of the
libraries. Would this lack of oversight or governance structure make it easier or not for the library
directors to visit each other? Does the association have the authority to make it mandatory?
The notariat, on the other hand, came out of the period, or was still in the middle of it, with serious
upheavals. The notary has a public function, with its prices, for a long time, set by law. These were
good prices. Those prices were no longer set. Under the influence of privatization, the fees were to
be set by the market and in the ensuing years, those prices would tumble and tumble, with
sometimes less than 30% of the old price for a simple deed. At the same time, the profession was hit
with many serious incidents, leading to measures against individual notaries and even arrests. Many
a headline in the newspaper undercut their image of reliability. It went so far that the notaries were
put under the authority of a new oversight body, the Bureau Financieel Toezicht (BFT of Bureau of
Financial Oversight) (in the second part in the case descriptions, chapters nineteen and twenty, we
will see what this difference between the library sector, with no oversight body, and the notariat,
with one, means for the ability to change). To the association, this meant that they had to get their
members working at a higher level. Coming from inside the bureau of the association, the proposal
was to have a system of peer review in place.
This researcher was asked to help with the development of the system and to help select and train
the auditors. More on that in the next chapter on quality but, first, the idea is to go back in time.
Given the diversity in associations, there is no “one size fits all,” and in order to really understand, it
is important to go back in time. As far as one can.
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The Roots of an Association
This is not proven to be the origins of the notariat (for all footnotes and literature, see A2), but it
makes too good a story not to tell. At the same time as the first libraries were founded, and books
(or rather: rolls of papyrus and tablets of clay) were laid carefully in the hands of librarians, any slave
who had some reading and writing skills, was told by their owners to take “note” of the inventory of
the harvest, of the elements of a heritage or of anything else that needed to be put in writing. These
“notarii” performed in a way the tasks that “notaries” perform to this day. So, notaries as
descendants of slaves? And librarians as the kings of books? It is almost too good to be true, but this
supposed role reversal does illustrate how professional roles can change and it probably has a big
impact on the way professionals start associating themselves.
It is in this respect that in another time period, and clearly proven, something happened that
explains something about the position of the notariat that is still relevant today. Some of the first
evidence of professional associations in the way we know them now, dates from the Italian citystates in the early Middle Ages; cities like Bologna, Modena, and Padua. In these cities, the
magistrates wanted to have all legal professions together in one association. However, the lawyers
and the judges protested against giving membership to the people, the notaries, who wrote
documents against payment for citizens who could not do so themselves; documents of a legal
nature. These “notaries” also wanted to join the association of lawyers but were refused. Their status
was not high enough; they were not learned enough. The magistrates did not agree and decided that
the notaries would be part of the association. Without attaching too much meaning to it, this
illustrates something that can be seen time and again. Lawyers, especially trial lawyers, sometimes
need to oppose government, while judges want to have room for independent judgment, but on the
whole, notaries remain close to the powers that be and help them with their documents. In the
centuries after these first professional associations, you see notaries, or notary-like posts, most of all
as clerical assistants to bishops, kings, and emperors. Sometimes they would have time to spare, and
then they would make some money on the side helping “burgers,” citizens, with their writings. And
so, slowly but surely, the notariat expanded its field of activities. Of course, some notaries were more
equal than others, at least in the Netherlands. The notaries who worked at the court of the monarch
would enjoy privileges that those outside would not, which of course gave rise to resentment and
different ways of associating but did not matter much in the larger scheme of things. That is, until
Napoleon. Soon, the first of two long periods of rise and decline of the notariat was to begin.
The First Forty Years of Growth and Decline
Napoleon conquered all of continental Europe and parts of the Middle East and Africa. It only went
wrong after trying to conquer Russia. But long before that, he put his own people in place as kings in
the countries he had conquered. In the Netherlands, this was his brother, Louis Napoleon. This
brother was anything but a conqueror. He believed in cooperation and really tried to help his new
country as an “enlightened” monarch. He did this partly by introducing new legislation on the French
(“Latin”) model, a model that is more centralized and public than that of the former republic of seven
Dutch provinces. For this central model, you need good administration, and to be well organized.
Like in France, he was in need of a functioning notariat in order to have trustworthy documents. So,
Louis Napoleon and his main civil servant, Van Maanen, started writing the new law, which
eventually would be called “the law of the wind,” La loi Ventôse.
An important task in writing everything down, accordingly, is up to the notaries. They were to be
elevated in status and become true “public notaries,” servants of the empire. But as with other
aspects of the law, this met with resistance because of existing privileges. Instead of being happy
with the new status and protection of that status, the existing notaries were afraid that they would
lose their present practices. As public servants, they were not supposed to have property of their
own but would receive a salary. As it was, their practice was something they could sell and with it,
they could enjoy a pension. Because of this, the notaries started lobbying against Van Maanen and
his new bill, trying to change it or to get it off the table. As with many subsequent lobby efforts, this
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would fail, but eventually, they would get what they wanted, a law that respected existing privileges.
It is out of this resistance against a law that would give them a public position, that the professional
association of notaries came about, or as the name would become, the Royal Brotherhood of
Notaries (two centuries later: the Koninklijke Notariële Beroepsvereniging, KNB). So, this association
sprang from defensive motives.
It took a while before the law was there. Louis Napoleon had been too lenient in the eyes of his
brother and was sent home. The emperor himself wrote the final law and, in 1812, the notaries did
get public status.
It turned out to be the beginning of a forty-year period in which the notaries did really well. Their
practice grew and grew, as did their status. However, the period ended on a sour note. The
Brotherhood did have an internal court of discipline, but it failed to sanction notaries who broke the
rules. In the end, it was the ministry of justice that took over in 1852. For almost half a century
discipline was meted out by public prosecutors, until after 1903 the government sort of decided it
had other priorities than to keep watch over the notaries.
‘Caretakers’
In the forty years after that moment, there was a sort of mild anarchy, semi-under control by the
association and its board of discipline. But the sector did not always behave in a disciplined fashion.
It was the time of “caretakers” (zaakwaarnemers), by which notaries could delegate tasks to others,
for instance, real estate agents, and so expand business. This also went the other way around, and
many notaries complained about false competition from incompetent caretakers. During the first
part of the twentieth century, one committee after another tried to do something about it, but most
reports ended up somewhere in a drawer. The association (associations, in fact; there was a strong
regional and non-professional aspect to the association) was not very effective as a central actor, but
neither were there great upheavals or scandals. The notaries were doing their business. They enjoy
their public status most of all because the number of places to do notarial work was strictly limited,
so once able to get an appointment, usually, after many years of waiting, your income was assured.
And then the war happened.
War and a New Gift
The story of the notariat in the Second World War is one the profession was silent about for too long.
Fortunately, the present association has not, and, in 2017, it had the facts published as they were
(Schütz, 2017). The central fact is that by far the majority of the notaries cooperated fully with the
German occupier, without any real effort from the side of the association at the time to do
something about it or give effective guidance. After the war, most notaries could go about their
business as if there had been no war.
With one difference. Like the French occupier, the Germans needed the notaries. Among other
things, for dealing with the properties of the Jews. However, they did not like the way the notariat
was organized and wrote a new law on the notariat. Other than Louis Napoleon, they did not go
along with local sensitivities and scraped the caretaker out of the new law on the notariat they made
(it is not really funny, but histories like these make one realize how dependent we are on an
occupation now and then). Morris would nod; the former hippy who wrote a book on war and its use
would nod (Morris, 2014).
The Second Forty Years of Growth and Decline
But it is too easy to be cynical, as we are all representatives of a generation that never had to go
through war. The fact is that the notariat came out of the war ready to help rebuild the country. And
there was something else they had going for them; a person, Professor Mr. Pitlo. Not a practicing
notary, he became very important in the whole education effort of the profession (and beyond).
Almost singlehandedly—but not quite, there were others—he lifted the profession up to academic
level. In fact, that was his dream; turning the study of notarial law into something that was part of
the curriculum of universities. And, in 1956, he would succeed. He would continue to be very
important and a true example to the profession, but by then a new period of bloom and boom had
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started. The war had caused an enormous shortage of houses and it took a while before that was
reasonably under control, and by that time, the “economic miracle” of the 1950s had transformed
the economy with more and more business for the notaries as well. With security about their place in
the world and with set prices, there was no way but up.
When opportunities are there, there will always be people or parties misusing them. It was the same
(again) with a number of notaries. Especially in the 90s, there were headlines about notaries being
arrested by the public prosecutor on suspicion of whitewashing drugs money through suspicious
real-estate transactions. A famous parliamentary committee, Van Traa, brought the shady role of the
profession to light: more than thirteen cases of notaries who had failed in their professional duties
were published. Once more, the law had to intervene after a forty-year period of privilege and
bloom. An indictment of the whole of the profession and its association, you could say.
Others thought so too, but the reaction to the problems with the notariat was twofold, one of which
can be considered logical due to the condition of the profession and the other one—certainly in
hindsight—not at all.
A logical reaction and an illogical one
First, the logical reaction (a long story is here presented in a much-condensed form). As is usual in
these circumstances in the Netherlands, a committee (chaired by Mr. Hammerstein, and including
representatives from the association, but not dominated by it) was put to work to assess the
situation and also to come up with the elements for a new law. It would take until 2013 before the
law was there, but then it would also contain elements already set in motion much earlier, like the
coming of an external oversight body, strengthen the internal oversight functions, and to work on
the express demand to pay more attention to improvement of internal quality. This last point will be
set in motion in 2003 and becomes the focus of this case further on.
Then the absolutely not-so-logical perspective, at least looking at it from the quality perspective of
the association; because, what do you do when members take too much liberty? You restore order
and calm things down until all the lessons have been learned. Instead, the opposite happened. Partly
because of the anger at the misdeeds in the notariat, but more importantly, because of the times, it
was decided that the notaries were to lose their fixed fees. This happened in 1999, at the height of
“new public management” and the movement toward more privatization. The government had a
point. Not even the notaries themselves could credibly explain why clients had to pay thousands of
guilders (this is just before the euro arrived) for the reading of standard documents that often did
not require extra work. Making money had become too easy. And so, the decision was made, and
suddenly all prices were—what the individual notary decided they should be. Immediately price
competitions began, and the entrepreneurial side of the notary had to get to work. The result was a
sort of controlled panic. Fortunately, the housing market was better than ever, so making money was
until 2008 not too hard. But looking back, it is easy to see that the freeing of the prices blew air into a
market that was already overheated and out of balance. When the crisis broke, there was nowhere
to go but down.
Going forward in uncertainty
The reaction of the notaries showed both the strength and the weakness of a closed professional
association. There is a life time appointment as notary, no one can become a notary who is not a
member of the association. There will always be some stability. In contrast to the library case, here
no doubt about the right terms: the notariat is an association of professionals, pure and simple, with
high entry and an impossible exit and very much closed standards.
But in a way, that makes the members more nervous when real change happens. And as the
members are all educated, opinioned people, the debates about where the association should go to
can go anywhere. Which it did. As the reader can see in the matrix, there were many who wanted
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back to the public nature of the professions, to reconnect with the original mission. There were
others who chose to be better entrepreneurs. Some started economizing, seeking more margin by
increasing the routine element in processes: less time for each client, etcetera. Others believed more
in a digital future, with for instance deeds delivered by internet, secured by blockchain technology.
And there were even notaries trying out scenarios where the notarial function would be little more
than an algorithm in a virtual world. The all too futuristic members would be checked by reminding
them of the obligation to do ‘Belehrung’ (explaining) in person, but it is most of all an illustration of
the differences of opinion within the association. It is not too much to say that this was hard on
everybody, but certainly on the board and the people working at the bureau of the association. It is
in this arena that an external oversight body landed and that people within the bureau started
thinking about a quality effort through peer review. But that is to be described at the end of part III.

Figure 17 Matrix Vectors within Notariat
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15. Development of Associations: Case study Real Estate Agents (Part I)
A Stick of a Story
The buying and selling of houses, including its taxation for value, has been around for ages, and we
can know this because it may well be the best-documented transaction in history, together with
marriages and deaths. There is no library without documents on houses bought and sold, and no
notarial practice without the same. Much more difficult, however, is the matter when it became a
separate profession. It is safe to say that it did not become a profession like that of a judge or a
lawyer, a notary or an accountant. Yet there is little doubt that it became a specialization, someone
people went to because they knew the market and what price to set. How soon that was, probably
depended a lot on how big or complicated the market was, so it is logical to see the first “agent”
(makelaar: a better translation is probably a “broker,” meaning a middleman who makes a deal
between others who want to trade) active in an urban setting, that of cities, and does not necessarily
involve real estate, but can be about a lot of other things that need an active middleman. The first
proof of the existence of professional brokers dates from 1284, when count Floris V gave the right to
the city of Dordrecht to install agents (it is interesting that where we assume that the upmarket
houses where the noble people lived were more often conquered than paid for, the count provides
here a clear example of market regulation). Seven years later, that right was laid down in so-called
keur, a document still in the archive of that city. So, agents brought traders together. As stated, the
trade could be about anything, including the spices brought in to Amsterdam and other cities by
ships sailing all over the world. The more trade there was, the more agents would be appointed.
Around the sixteenth century, the agents formed a separate guild, so they could guarantee the
quality of their work and protect themselves from competition from people who acted like agents
but were not appointed by the city council. The word beunhaas, meaning interloper, someone who
has a nice story but a crappy product, probably comes from this time. In 1636, it was determined at
the national level that, when making a deal, the agents would have to show a “stick” on which the
weapon of the city was inscribed. These sticks stayed in use until far into the eighteenth century and
are still used when celebrating a jubilee of members of the NVM. In terms of “exit and entry,” a very
clear example indeed.
An important moment came in the seventeenth century when agents were obliged by government to
add to the title of broker or agent the kind of trade the broker was in, for instance, that of “agent in
real estate.” In that way, there was a realization that the buying and selling of real estate, including
setting a proper price, was something that required specialized knowledge. Within the guild, the
profession seemed to grow and flourish. Until Napoleon, that is. The contrast with the notariat is
stark. Where the notaries got a public status and were so fierce in opposition to the loss of privilege
this implied that it gave rise to the association of notaries, Napoleon forbade the guilds, including
that of the agents for real estate. His motive has to do with the question of control over the
economy. His Latin model puts all the power in the hands of central government. Separate entities
with a say over the economy are then, of course, frowned upon. Only a select number of
professionals, under control of the empire or with civil servant status, can do so.
From Local Professionals to Regional Associations
Not diving as deep into the history of this profession as of that of the libraries and notaries, we will
move this short history forward to the nineteenth century. In the case study description of the
notaries, there was a period referred to as the “caretaker” period, where notaries delegated tasks to
others and vice versa. It can be assumed that this period was the period when the profession of the
real-estate agent came back after the disbandment of the guilds, as on the one hand, the notaries
needed to stay closer to their legal assignment, and on the other hand, the nineteenth century and
its industrial revolution brought the kind of wealth and urbanization that required specialized
knowledge also in the field of real estate (and you can wonder whether notaries had or have the
right temperament for helping to make deals). The real-estate agents truly came into their own.
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Typical for the profession as it began, was that it depended very much on knowledge of the local
conditions and prices. It really was a local profession, with an appointment by the local council, after
which an oath had to be sworn to a local judge, so a heavy but local condition of entry. No wonder
the first association-like attempts at professionalization as a group, was very much a matter for cities
and regions. It would take until 1877 before real-estate agents in Amsterdam created the first
association. They did so because the real-estate agents of this big town wanted to lobby the city
council to appoint more agents, while at the same time they wanted to have less competition from
notaries and insurance brokers. Theirs would become a very strong local association. An association
that, now as a chapter of the NVM, to this very day has its own rules and traditions.
The Problem of How to Be Relevant
There are other associations to come, but it is clear that the history of this profession is very much a
history of regional associations slowly overlapping each other and getting to know each other. The
latter was not easy. There was always an element of competition and of “not invented here” that
would keep the associations apart (the same would apply to the Chambers of Commerce, with which
there is a strong parallel here) and as with most associations of professionals in that century, it was
something you did as an extra, in your spare time. Even though there was a constant debate about
whether agents should be more protected by the law, it never amounted to a strong lobby toward
the government of the country and it would take a long time before the law became clearer about
the position of the agents, including the aspect of who could work as middleman in real estate, as
this was a source of contention too.
In the meantime, associations did attempt to improve the quality of their members. A great example
is that of one of the larger, though still very small, associations, the NBA, which was the main
predecessor of the NVM. The NBA stated as its goal to be very selective in recruiting members and
would only accept “honest men.” The selection was done by the first chairman of the association. At
one time, this chairman refused the admission of a certain agent. Asked at the members meeting
why this person was barred, the chairman refused to give his motives. The members then rose up
against the chairman and asked for a committee to research the matter. The committee found that
the chairman had not formed an honest opinion. Not only was the candidate installed as a new
member, but the chairman lost both his function and his membership. He was obviously not an
“honest man” (Schreurs, 1998, p. 20).
In any case, finding time in order to maintain and create a larger association was hard, without much
incentive to put all the effort in. Nevertheless, the written history of the NVM is very much a history
of attempts to create a larger whole, and there are quite a few examples of people who really
wanted a better profession. But until and after the German occupation, it was not easy.
In regard to what happened to the notariat during the Second World War, there is a remarkable echo
here, as with the time of Napoleon. The Germans organized, in the early years of the occupation, all
professions into different Fachgroupe (trade groups), obliging every professional to enter one or lose
their job. The associations were to be transferred into these Fachgroupe. In an effort to counter the
policies of the occupier, there was an attempt to form a national association. It failed. During the
war, there was far less trade than usual, but still, the number of real-estate agents went up rapidly
within the new Fachgroupe. This was because having a job as a trade could exclude you from forced
labor in Germany. A rare reason for a career in real estate.
Working Toward One National Association
The war proved to be both a stimulus for the profession, as the building and selling of houses
became a priority of the post-war period, and also a continuation of one failed attempt at forming a
national association after another, with, in the background, a constant struggle about the position of
the real estate agent in the law. How much protection should the profession have? It would never
get as far as that of the notariat, but then this also helped to protect the real-estate agents from the
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scandals within the notariat (helped, it must be said, by the fact that the actual money of a realestate transaction does not come to rest with an agent). Not that the profession was without
problems with its image, far from it. After the almost limitless growth in the fifties and sixties, many a
shady deal ended up in the newspapers in the seventies and eighties, often connected to the kind of
activities you get with a booming economy. Some were of a criminal nature, whereas in other cases
economic realities ran counter to a new social “counterculture.” In Amsterdam, a sort of civil war
would break out because of the way project developers would hold on to real estate in the city,
prompting so-called “squatters” to “repossess” properties. Their evictions would come with much
violence, at one time even putting tanks on the street of the nation’s capital and prompting battles
during the coronation of a new queen. All this reflected badly on the image of the real estate
profession as well, justified or not, and the associations were hard pressed to do something against
it. Perhaps it helps the parties involved realize that it was better to have one national association.
Still, it would take until 1984 before the whole process was completed, but by then the NVM was
formed as a national association.
The Challenge of an Association
One? Not exactly; not even then. At present, the NVM has about 4000 members from a total of
6000–7000 real-estate agents and their offices, including the largest real-estate offices. Other
associations have established themselves in the field of real estate and it quite often happens that
agents are members of several associations. The real-estate market is seen as a free market and this
has consequences for its status too. A small, but significant example is that, under the influence of
the more market-driven times of the nineties, there came a new law in which the obligation for new
real-estate agents to take the oath for the magistrate of a court was scrapped (just like the fixed fee
was scrapped for the notaries; there was no fixed fee to scrap in the case of the real-estate agents).
The NVM, understanding the symbolic nature of an oath better than the government, reinstated the
oath as something that took place at the NVM office, after the finish of a member’s first training and
receiving a “Code of honor” outlining the main obligations of a professional real estate agent (to
which we will come back later on).
For a long time, the NVM had one big advantage over other associations, and in terms of the digital
transition a truly wonderful one. Quite soon after the internet became available and popular, people
started using it to look for available housing. One Dutch company saw the opportunity and started a
website called Funda, where real-estate agents could promote the houses they had on the market.
This website was bought by the NVM. Very soon Funda became the dominant website in the housing
market—and only members of the NVM could use it. In effect, this made becoming a member of the
NVM a condition for doing any business in the market. Other parties tried to compete but failed, also
because more and more options were added to Funda. As a case study of digital transformation, the
way the NVM used Funda is an excellent example. Partly because of its success, the accusation of
market dominance could not be avoided. From 2016, use of Funda is no longer linked to membership
of the NVM. Did this lead to loss of membership? It did not, or not yet, also because the financial
crisis was finally past, and the booming house market led to many become agents. Even so, it
certainly made both members and the board of the NVM anxious. What else could they do to make
membership of the NVM, the thing to do?
Between Coaching and Control
To make a much longer story short, the board of the NVM started a project called “NVM 2020.” It
would have to lead to a new strategy for the NVM, reviewing all aspects, including that of the digital
promotion through channels like Funda and of its permanent education efforts. Part of NVM 2020
could also be the coming of a quality effort through “peer review.” For this, the peer-review
approach of the notariat served as a model. As an external expert, this researcher was recommended
and a number of rather thorough talks about the context and conditions of the assignment followed.
One of the bigger topics in these talks was about the nature of the peer review: should it be only a
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visit to “coach the colleague” or could it have hard consequences, even going as far as the outcome
being subject to the internal oversight bodies? The outside consultant active for NVM 2020 and some
staff came down hard on the side of coaching, also because they were worried that otherwise, the
members would not accept the scheme. Others came down on the other side because this was
finally a chance to give the association “some teeth,” and many members were waiting for the
association to get serious about its “bad apples.” In other words; classic tensions. Using the
experience from earlier assignments, the expert came up with an approach that not only combined
both elements but also provided a method that could help in choosing the right approach. The
hoped-for result would have to be conversations between peers that would really touch upon basic
questions. Questions like in which direction the real-estate office is going and where it wants or
needs to go, including specific recommendations and a level below which the office can’t go, without
having to take extra measures or go through another audit.
Based on the recommendations of the expert, in a very short time, an audit office was set up.
Auditors were selected and trained, and a pilot was started. Within three months, twenty-two audits
were held. The pilots were all evaluated and then brought together in a review by the expert, and
together with many recommendations. From the first draft to review it took less than six months, all
with a view toward a decision by the NVM’s board of members on the NVM 2020 program, including
the peer review.
In the experience of the expert, the result was beyond expectations, both in general and specific
terms. Most of the audits went well and all of them came up with points for improvement that were
both specific and doable. Partly this was simply due to the fact that officers had never been reviewed
in this way before, and partly because many real-estate agents do not really have a background in
office management. There was a lot to win, little to lose, and it was obvious that most liked to be
visited by someone who knew their business.
The Board Decides
So it was with some confidence that the review was sent to the meeting of the board, in spite of
signals that many members were critical of the whole idea of colleagues visiting the offices of other
colleagues. The board would meet in the morning. No outside experts were welcome so, it was a
matter of waiting until the result came in. But the waiting took a long time. In the end, it would take
all day and most of the evening. From what was later heard, the board only barely survived the
debate about NVM 2020, but no decision was taken. Except for one point on the agenda, the peer
review. Asked at the last minute by the chairman for an opinion, the result was that it was too early
for a decision, but that the pilot was to be extended. One member said this was fine, but that “the
pilots should clearly show the added value to the members of the association.” With that, the
meeting adjourned.
What Is of Added Value?
In the next chapter, the whole approach to the audits will be described because it could well be a
benchmark for quality issues within associations, but also because extending the pilots also provided
this researcher with a unique opportunity to test the added value of what he had already put forth in
cases like that of the library sector and the notariat. Another sixty-six audits became part of a second
review; a review with results that are both representative for the whole of the association and
validated by evaluations done by people other than this researcher. It also provided an opportunity
to test the association matrix for its value. After the first pilots were held and this researcher wrote
his review, it was logical to assume that the result would convince all of the added value of the peerreview scheme. It was quite comprehensive already. Yet this did not happen. For at least a month
after the meeting of the board, there was this question of “What more do they want?” Then it
dawned that “added value” is always a matter of perspective. What is of added value to, for instance,
to the one who wants a general insight into the quality of the members of the association, is of a
different perspective to someone who wants to use the audits to adhere more to privacy laws, or
who looks at the audits to remove the bad apples. There are, in fact, a great number of perspectives
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to the question of added value, including questions that touch upon the relevance of associations for
government policy. So, what to do?
The image below shows fifty-eight direct and indirect points of perspective on a possible added
value, clustered into four different perspectives. They will be explained in Part III, chapter twenty, in
the second installment of what became a true thriller.
And will this be enough to convince the members of the NVM? Yes. In December 2017 the members
decided with a 70% majority in favor of peer review. What looked like a lost and very controversial
cause in September, turned into a clear and quiet decision in December: an example of a surge, an
unexpected surge of support. Peer review started for real. At this moment of writing, December
2018, almost 400 audits have been held.
Looking back, it is surprising in a way how fast the mood changed from against peer review to a
majority in favor. It can be called “a surge” in support. Essential must have been the fact that the
board organized a roadshow across the country with the chairman himself leading the effort. Still,
this also shows that it takes more than one victory to win in what can become a war. No crisis comes
alone, though the agenda may shift. By the spring of 2018 part of the members effectively said not to
trust either the chairman of the director of the association. It became the bitter end of their tenure –
and soon also the end of that of the leaders of those who withdrew their trust. Hopefully that in the
vacuum that this created, a new start can de made. It looks like that.

Figure 18 Matrix Added Value for Real Estate Agents
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PART II On the Nature of Associations
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16.

Entering a Group, Becoming an Association
“Man cannot become attached to higher aims and submit to a rule if he sees nothing above
him to which he belongs”
- Émile Durkheim (Durkheim, 1897, pp. Book 3, Ch. 3)

Having looked at the cases, or at least their beginnings, it is time to reflect more on the nature of an
association. What are their characteristics, why are they so hard to define beyond their basic
characteristics? It seems logical to assume that associations are both a very fundamental and basic
way for people to organize themselves in a group with a group just being … a group. A group that
sometimes can be called an association, especially when it looks like people will behave like a group
for a longer time. In that latter sense, an association seems like the default shape of a group that
stays together for a longer time period. It also seems that when you do not know what to call a group
of people that can be observed over that longer time period, it can be called an association. But if we
are to understand why, for instance, modern youth chooses tribes and gangs above associations and
working people choose being part of a network or civic initiative above associations, then entering a
group is by no means the same as becoming (part of) an association. For this reason, this chapter is
dedicated to looking into the way associations can be distinghuised from other “constructs” for the
way we humans interact with each other. Already a definition of an association has been given in
chapter 3, including an outline of the history of writing about associations and the way associations
have been looked upon by different disciplines like that of the sociologiss, economists, politicians and
lawyers. Each may see its own part of the Elephant clearly, but does the whole of the animal come
into view?
From Groups to Associations
When we are talking about associations, it all starts with the assumption of a “group.” Defining what
a group is, beyond just following a dictionary, brings you back to the bedrock of the social sciences—
and finding that this bedrock is rockier39 and less stable as thought.
As described in the case of the public libraries, there was an unexpected negative reaction to the
proposal for a new quality initiative for the sector (Chapter two, Att. A1, esp. 8.4). Fully in line with
the assignment, a committee had written a proposal that was less instrumental and less detailed
than the certification-based quality system that was then operational. Unexpectedly, the general
assembly turned against the proposal. What happened? What did we miss? It was clear that the
negative reaction was not directly caused by the proposal itself. Clearly there was internal politics at
work. But how did the one relate to the other? In urgent need of a conceptual framework to explain
a situation that brought the library project to the brink Expanding the thinking on that framework, it
became obvious that very different concepts of what an association is came into play.
In the next chapter, this conceptual Werdegang can be followed closely. Here we start with an
impression of the writing of Emile Durkheim, then we go back and forth and confront this with what
we are now seeing in the real world. Of course, since Durkheim, a lot has happened in social
sciences40, but when it comes to associations this researcher finds his thinking in its strength and
weakness still a touchstone for further thinking, if only for a quote like the following:

39

Probably the busiest collector of knowledge about associations in the Netherlands is Jolles. He collected
these terms to describe different groups: “aktiegroep, associatie, bond, broederschap, club, colle- gie, comite,
commissie, congregatie, cooperatie, corps, gemeenschap, genootschap, gezelschap, gilde, kamer, krans, kring,
liga, loge, maatschappij, orde, organisatie, platform, praatgroep, raad, societeit, stuurgroep, unie, verband,
verbond, verbroedering, werkgroep, enz. (Jolles, 1959).
40
Or even before him. Unfortunately, this researcher learned too late of the fundamental work done in
Germany by Otto von Gierke, who wrote extensively on the subject of associations and its categorization. He
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A nation can be maintained only if, between the state and the individual, there is interposed a
whole series of secondary groups near enough to the individuals to attract them strongly in their
sphere of action and drag them, in this way, into the general torrent of social life … Occupational
groups are suited to fill this role, and that is their destiny. (Durkheim, 1902)

Durkheim had an outspoken “hard” scientific ambition with his work (Velthoven, 2017). An ambition
he fulfilled brilliantly, making him the eyes of many the first modern social scientist, though from the
perspective of associations he probably comes in somewhere between De Tocqueville and Tönnis. In
his drive he was, like all pioneers, fighting for his own view of society. This can also be found in his
two most seminal work, on suicides—La suicide (Durkheim, Le Suicide, 1897) (Smollenaars, 1997).
Stating that each society has its own characteristics, he showed how society influences individual
decisions by looking at the rate of suicides. Sometimes counting, always observing, he saw that even
though each person may think it makes a highly individual decision to take his or her life, the rate of
suicide in a society is in fact quite constant. This led him to ask questions along the lines of “What
makes people act?” or “What binds people?” The answers to the latter he formulated in terms of a
contrast between “mechanical” and “organic” solidarity and the concept of anomie.
Mechanical—probably best translated as “automatic” or “unthinking”—solidarity you can find in
smaller and more traditional societies, where religion and rituals play an important role by
supporting the “collective conscience.” Modern societies, with their industrial base, have far more
complicated structures. When there are organic connections, they are based on a division of labor
and functions (Durkheim, 1902). In complex societies, there is no direct link between individual and
collective conscience. Social cohesion is not based on a shared consensus. It takes ingenious research
techniques to discover what binds people in societies like these, Durkheim states challengingly.
Durkheim’s Distinctions
From this dichotomy, between “mechanic” and “organic,” a great many adaptations end
interpretations will arise, also creating differences in opinion that last to this day. This is as it should
be with great thinkers. For this study on associations and the possibilities for change, extra attention
is paid to the way Durkheim makes distinctions between the two groups. However, it does pay to
look a bit further at what Durkheim has set in motion.
First of all, Durkheim is the initiator of social science as a “categorical” science. He tries to describe
the social order from a non-normative point of view (Bierstedt, 1957), aiming to describe its several
characteristics. For instance, the later and very relevant distinction by Merton between “group,”
“collective,” and “social category” builds on this foundation (Merton, 1957). By the end of the
nineteenth century, he saw a huge wave of division of functions within the labor force taking place
(Doorn & Lammers, 1979, p. 197) (Gunsteren & Lock, 1977). In his mind, this just had to lead to a
society that would find its main base for integration in the cooperation between a big number of
functionally specialized groups, where one group cannot do without the other. This is also interesting
from the perspective of associations, though debated and fought by others. Abbott, for instance,
syas that the social world “does not consist of grand social entities that shape and determine the
lives of little individuals (Abbott, 2016).”
Secondly, in his attempt to start the social sciences, Durkheim was not consistent in his nonnormative approach, if only for the fact that he tried to replace a religious view on society with
another, more humanistic belief in the blessings of rational thinking. In the end, his distinction
between a mechanistic and organic way of organizing society is as normative as it is descriptive. He
also said: “Society grows up because people form groups and groups of groups, from families to the State”.
(Gierke, 1868–1913).
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mistrusted the idea of shared values as an organizing concept. This foreshadows the debate between
liberal and communitaristic ways of organizing society to this day (Popper, 1962) (Etzioni, 2005)
(Siedentop, 2014) (Vries, 2004) (Beer & Schuyt, 2004). This tension between different ways of
influencing individual behavior in a collective context, is as relevant as ever, including the question if
this can be influenced at all (Kohlmeier Jr., 1969) (Wilson, 1980) (Noll & Owen, 1983) (Breyer, 1983)
(Evers, 2002) (Eijlander & Voermans, Wim, 1999), or if there is a sequence in moral imperatives
before social constructs or not (Gunsteren & Lock, 1977) (Berger & Berger, 1980) (Etzioni, 2005)
(Muuses, 1953). Much of this is also about the distinction between open and closed societies. More
about this later, especially because Franklin (Franklin, 2018) has modern and very relevant insights
into this distinction, also by putting Popper and Durkheim against each other. Durkheim is a
precursor of the permanent tension between those who approach the social sciences more like a
philosophy and those who see sociology as a hard science. This study starts from the premise that
you can make a distinction between the two, but that in the end, they are just different nodes
around which people can associate themselves.
Thirdly, and notwithstanding the second point, Durkheim had a clear view of when neither a
mechanistic nor an organic way of looking at socializing offers enough perspective, so he was aware
of the danger of change or not enough change. His concept of “anomie” (Durkheim, 1897) (Doorn &
Lammers, 1979, p. 166) is directly applicable to the debate about whether or not associations are in
decline; not just in terms of membership but also in more general terms of contribution to the
necessary socialization within society. This argument will be picked up again later, also in the context
of standards, as especially Franklin (Franklin, 2018) is critical about the bias for “open” standards
when “closed” standards perform a function that can be just as useful. He favors Durkheim over
Popper (Popper, 1962), as Durkheim shows how vital social groups are, where Popper seems to deny
their relevance or value. Franklin also draws a direct line from Durkheim to the social capital
movement of Putnam and others and the relevance of that for the debate on “class”.
Fourthly, in terms of methodology, he brings a lot to the table. Not that he was a perfect sociologist
in the modern sense. This researcher could not get away with some aspects of his research into
suicides (Smollenaars, 1997), but he set something in motion that still helps to define the way people
go from a group to a collective; from just a gathering of people to something with a purpose. This,
not least because of his recommendation to make a clear distinction between the cause of a
phenomenon and the functions a phenomenon fulfills in social life (Doorn & Lammers, 1979, p. 146).
In more practical terms, his writing on “attributing” characteristics to groups is of more direct
relevance. These characteristics, most of all those categorizing a collective by the symbols that are
attributed to its members, are the starting point for looking at the definition of associations here. In
the view of the author, it is not justified to talk about an “attribution theory” in this context. That
theory is overwhelmingly, in terms of available literature (Heider, 1958) and many others, reserved
for the term in the context of (individual) social psychology and the causal nature of individual
behavior and not for that of collectives. Still, the idea of using attributions is, in all its original
roughness, inspiring.
Dynamic Categorization
The four reasons to regard Emile Durkheim as still relevant when it comes to the question of how to
look at associations and their change. The main point is that with Durkheim important distinctions
started to be made between groups. Durkheim turned sociology into a “categorical” science, aimed
at describing different phenomena of the social order (Bierstedt, 1957). One of them is the still
relevant distinction between “Gemeinschaft” and “Gesellschaft” by Tönnies (also founder of the
German Association of Sociologists) (Tönnies, 1887) has been used often to make a distinction
between association that have a goal aimed at themselves (“self-expressive” ones like hobby clubs)
or are aimed at society (“social action” ones like union). It is one of the reasons for this researcher to
make a distinction between “social” and “occupational” associations. But there are constantly new
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disctinctions made in the social sciences, often leading to debate. It is in this tradition that this study
probably finds itself. Exactly because we know that distinctions are hard to make, and categorization
is often futile or worse. It is too easy to say this has to be done in a way that is much more dynamic
than in his time, as each time probably thinks itself exceptionally dynamic in its own way. It is
applicable because much of the change in the world of associations appears to be a mix of stable,
less stable, and truly transformative factors. Many questions surround the actual number of
associations around the world, but even where there is a decline in membership, the actual number
of associations is not diminishing but just fragmenting—and when the numbers of groups on social
media are added, you talk of an explosion in associations. So, there is every reason to talk about a
new categorization (and characterization) of associations. The goal, then, should be to imagine not
just the steady state of new categories, but also the way their parts move and interact. This requires
in the mind of this researcher a multidimensional, 3D approach, theoretically sound and applicable in
practice. Way further than where Durkheim started. Maybe it should not be about the characteristics
of the member, but about the conditions in which a member fulfills his or her role and how this can
be influenced.
But where to start? As described later in this chapter and the first case study on libraries, this
researcher has worked toward a life-cycle approach for members of associations. Again, this starts
with basic definitions of an association and members.
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17.

Entering an Association

Members of an Association
One thing that distinguishes associations from an enterprise, a foundation, or other private or public
bodies, is that it has members. Never just one, and always at least two. The American Association of
Retirees and Pensioners (AARP) has more than 40 million members (ASAE, Membership, 2016), but
most are much, much smaller. The smallest association has only two members, which happen to be
the same person. In the case of a political party in the Netherlands, Mr. Wilders’ PVV, and one in
Switzerland, the Lega dei Ticinesi, you get a strange double role. You have Mr. Wilders, the chairman,
and Mr. Wilders, the member. Together, the two form the association called the “Party for Freedom”
(Partij Voor de Vrijheid, PVV), a very right-wing, political party, of which its only chairman and
member leads a delegation in the parliament of the Netherlands, with at the time of writing about
thirty representatives in national and local politics. In other words, Mr. Wilders uses a legal trick in
order to use the legal form of an association to legitimize his party. It is a legal obligation in most
European countries for a politician to represent a political party with the legal status of an
association. It is not about money, either profit or nonprofit. It is about what is probably the first
defining term from the days of the Roman law: the “natural person.” Member Mr. Wilders wants to
be the sole ruler of his party, so this was the solution.
He is a very extreme exception to a very general rule, rooted in history, that politics should be about
people and not about institutions debating the course of society41. This principle is still upheld in
many of the laws that deal with associations, but it should not obscure the fact that there are many
associations that have businesses or institutions as members or are considered to be institutions
themselves. So, in itself being a “member” is not enough as a defining characteristic. What is then?
First, let us go back to some sources with authority.
Seeking Definitions of an Association
There is more to the nature of an association, but the regular definitions of an association do not
seem to do more than to describe outward characteristics. In chapter 3 competencies are mentioned
that together can make an association from a group. These have a good base in the work of Fassaert
(Fasseart, 1987) and Abbott (Abbott, 2016) but in the context of this research more can be done to
seek for sources of confirmation or denial.
Different terms for associations have been written down for a long time, but much of that is hardly
recognizable nowadays (Schmalz, 1995). Here we start after the second war in the first wave of a
more empirical use of the social sciences. Factors mentioned in a book by Robert Bierstedt of an
association are: 1) a specific function or purpose, 2) associational norms, 3) associational statuses, 4)
authority, 5) test of membership, 6) property, and 7) a name and other identifying symbols.
(Bierstedt, 1957).
The most recent American “handbook” on association management is from 2007 (sic) and starts with
a dry summing up of common elements: 1) statement of purpose(s), 2) forms, types, and
qualifications of membership, 3) dues structure (but not due amounts), 4) list of elected offices,
including terms, powers, duties, and rules for filling vacancies, 5) the role of the chief executive
officer, 6) voting qualifications, including procedures, proxies, and quorum provisions, 7) general
assembly and special meeting criteria, 8) description of standing committees, 9) accounting, fiscal
and reporting procedures, 10) designation of corporate seal, 11) procedures for amending bylaws and
dissolution, 12) location of association, and 13) tax-exempt purpose. (Cox, 2007)
Especially the last point is worth tasting. A real regret comes up for having chosen associations as a
topic for a dissertation. Even so, there is a need for a precise formulation of responsibilities, just as
41

A debate is going on that it would be better for democracy to have political associations without members,
as these members are not a good representation of the voters and because political associations become too
small to be representative at all. This debate has as yet not led to any successful alternative (Ridder, 2017)
(Mazzolini & Voerman, 2016) (Scarrow, 2015) (Ridder, 2014) (Ridder, 2014).
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long as it is clear that the legalese does not stand in the way of understanding what an association is
about—which is far more than applying the law.
Finally, from Wikipedia:
Wikipedia Netherlands: an association (vereniging) is “a collection of people organized with a view
toward a specific goal,” or “a legal entity.” The long text is very much of a legal nature, with a
summing up of liabilities, aspects, and different names and shapes of associations.
Wikipedia America: “an association is first of all a voluntary organization as defined by the tax law: a
501 (c) non-profit organization. Secondly, it can be an alumni association, professional, sports or
trade association. Most interesting is the description of the professional association or body. It is a
“nonprofit organization seeking to further a particular profession, the interest of individuals engaged
in that profession and the public interest.” More interesting are the quotes that Wikipedia connects
to this description: “A group of people in a learned occupation who are entrusted with maintaining
control or oversight of the legitimate practice of the occupation.” (Harvey, 2004) This description is so
interesting because it is an active definition; giving the association a task and putting this in a public
context. This is necessary because, as another description makes clear, the association can “act to
maintain their own privileged and powerful position as controlling body.” (Fletcher, 1983)
Life-cycle Approach: Member
This researcher is of the opinion that all these definitions remain too much on the surface of a very
fundamental social phenomenon. Legal definitions, especially, are inadequate, as the law is
something that is always a codification after the fact. It does not capture what went on before, so it
can never really change what comes after.
More than a summing up of all outward aspects, it is probably better to bring a life-cycle approach to
the issue of what should be most telling about an association. How else can you come to the social
facts Durkheim went looking for? How else can you understand Gierke’s dictum about the growing
up of a state? (Gierke, 1868-1913) By life-cycle approach, what is meant is that each member and the
association itself, has a start and end at some point in time, with the activities and markers along
that cycle from welcome to growth and finally goodbye. In all cases, you have the two markers of the
border of an association: an entry and an exit. A life cycle made possible and limited by the
surroundings and context of members and association. Influencing those is at the heart of the “story”
of each member, and direct or indirectly at the front of the mind of the few writers on association
“management” (Jacobs S. , Membership Essentials: Recruitment, Retention, Roles, Responsibilities,
and Resources., 2016) (Ernstthal, 2001) (Courver & Byers, 2011) (Dalton & Dignam, 2007). This
includes an author like Sarah Sladek (Sladek, 2017) (Sladek, 2011) (Sladek, 2007). She writes from a
generational point of view and the “disengagement” she sees happening in younger generations,
resulting in an estimated 62% of associations experiencing flat or declining membership. This
research will get back to this later, in the context of the digital transformation. Still, as discussed in
the context of Franklins’ discourse on open or closed society, it is doubtful whether this generational
disappointment is the only or even the most important cause for a decline in membership. It could
very well be that the lack of social group skills – the ‘anomie’ in terms of Durkheim’ - may be the
deeper cause for the decline. It would be helpful when more research is done, to add to the life-cycle
approach also indications of for instance income and social status.
Like in many other things in life, the choice of membership in an association is determined by the
example of the parents. Especially with choices in the field of religion and job, the will or example of
the parents will count heavily in the choice of association. Later in life, school and other institutions
will provide other examples and opportunities to join associations. The more regulated and
structured a society is, the more this holds—with the guild system in the Middle Ages as historic
examples and the caste system in India as a present-day example—with membership traditionally for
life; once in, never out.
However, puberty and opportunity may provide more than enough reason in modern societies to
assemble a different collection of membership. From a scientific perspective, it would be interesting
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to see which “path of associations” people follow as they go through life and especially through early
youth. From the very start, associations are an incubator for the “processes of socialization,” which
may be precisely the reason they are there at all. However, it seems like the emotional aspects of
associations have been phased out for more businesslike transactions and the truly emotional
barriers to entry and exit have shifted to the arenas of media and professional sports: there, cheering
and going wild is allowed. Even so, it is important, even now, not to underestimate the strength of
the socialization processes in associations, also when not talking about formal associations.
[Observation: Look, for instance, at the way “gamers” start playing on the internet in
multiplayer games. Even though they know they may never meet in real life, players take
their co-gamers seriously. They think about their nicknames and develop a certain slang in
chat conversations. Rules of fair play are often visible in the way participants treat each
other.
Even though there seems no sport more individualistic than long-distance running and less
geared toward competition, runners treat each other differently from others. Runners
together very soon create a subculture. When there is a run, suddenly there seems no
problem with running all in the same clothes, medals are appreciated, and the exchange of
running times comes naturally.
When members of a trade organization meet each other, the meetings can be all business.
Yet everybody seems to know that the real business is done at the fringe of the meetings, or
at the bar. It is one of the important reasons why there are still physical meetings at all.
With political associations, it can be strange. In most parties, it seems like nobody is required
to pass a test in any ideological way. The quality of the meeting and the speeches seem to be
the defining characteristics. This will change, however, when members apply for a political
post. Then the barriers of entry can become daunting indeed.]
Here, an overview is presented of such a life cycle from the perspective of a member.
Association member life cycle
stage
Life before

elements

factors

Youth, informal education

parents' preferences and examples,
peer pressure, early career choices, first
taste of association life, prefered role in
group, love life

Education and career choices

school and career path, with the
membership opportunities they provide.
Role of educator and first employers

Start of membership
Selection

Self, by others

from personal choices, to selection by
others (peer selection), from formal
selection methods to informal tests

Entry

From formal, symbolical to
informal transaction

from rituals with the attribution of
visible symbols, including clothes, to a
small membership fee or a simple hand
shake ('the coffee is there')

association 'career'
Introduction
First meetings and activities

Formal and informal education are
important, including some form of
mentorship

Full membership

Rights and obligations, status
growth

value, involvement and belonging, the
latter also concerning partner and social
environment

Continued
membership
Final phase

Roles and responsibilities

Retention and belonging, including
conflicts and their resolution
appreciation of seniority, need for
examples, social needs, charitiy

Exit
Exit
Still around

From fade-out to honors

From fade-out to death, from
honors to dismembership

some memberships last until death,
most have fixed terms with exit rituals

From forgotten to honored
former members

closeness of group, strength of
association, short social distance

Table 8 Association Member Life Cycle
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In these processes of socialization, there is one aspect that most distinguishes an association from
just another group with a purpose, apart from the fact that most memberships last longer. These are
the recognizable barriers and rules of entry and exit. Here, these will be called the most “classic”
aspect of an association, fitting the characterization of Durkheim. In how far this still applies to
associations in our digital age, will be described later on, because there it can be truly problematic.
For now, we still see a role for rituals and other symbols. From being baptized in a church to having
to serve dinner as the youngest member of the club. In the latter example, you also see how
organization creates authority; the older members put themselves above the younger ones
(Bierstedt, 1957). But the most outward sign of membership—the “material culture items”—lies not
in rituals, as they cannot be seen from the outside, in daily life. For this, you most of all have to look
at professional associations with, in principle, a career-long membership. Think of the doctor in his
white coat, the soldier and policeman in his or her uniform, the lawyer in the toga, the priest with his
collar, the gavel for the chairman. In short: through its attributes, the group clearly distinguishes
itself.
As yet, there is still no better way of distinguishing a group than with the outward attributes of
clothes and symbolic instruments. Alongside this—and especially at the moments of entry and exit—
there are added elements; from soft-spoken words to hard razing; from a simple handshake to the
shaving of a head.
[Observation: There is a picture of this researcher’s father as a young man with a shaven
head. He is at that moment a freshman in one of the student fraternities in Leyden in the
1940s. He looks like he is having fun. Nothing special about that, you might say. It is only
now, after reading Ian Buruma’s story (Buruma, 2013) about his own father, that I truly
wonder what he was smiling about. Only a few years before, from the age of fourteen until
sixteen, he was in a prison camp in Indonesia during the war. I now know how hard his time
there was and how much humiliation and abuse he had to endure. And here he is, as a
freshman, seemingly happily enduring the harassment by some students hardly older than
him. How can this be? Unfortunately, I can no longer ask him. Buruma writes something
similar about his own father. He survived, as a forced laborer the bombings of Berlin, and
much more, but gladly endured his pretty tough introduction into student life. What did it
mean to him? Buruma thinks that for his father above all it meant a return to normal, to the
certainties of student life, and being accepted into their midst.
This “hazing” of new students by older ones is no longer the accepted thing to do. Partly this
is because of serious incidents in which freshmen got hurt or even died. But it is also possible
to speak of a clash between on the one hand student clubs’ freedom to exclude and on the
other hand demands for more inclusion and transparency. For instance, very traditional
student “final clubs” at Harvard University, like the Porcellian, the Fly, and others, will
probably be forced to close, as they are all male and bastions of “patriarchal privilege” and
other faults that are now being considered unethical by (parts of) Harvard (Sedgwick, 2017).
Though it is true that they are certainly not in line with the values of “diversity” and
“inclusion,” this is still a surprising thing for the board to do. The clubs say they have
amended their practices, but this will not be good enough for the many who want to put an
end to these clubs. This seems not only a fight about ethical standards but also about the
power of association. No matter what you think of it, it is evidence of the suspicion with
which many associations are regarded. These clubs are no longer “normal.”]
So, in the modern world, many of these attributes, symbols, and rituals are mistrusted. They go
against the values of transparency and equality, or simply against cultural ideas of private space and
what is “normal” among people. Yet with all the critique on bad practices by the “elite” or other
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privileged people (and membership of an association can still be seen as a privilege), there also
seems to be a movement of restoration of old value morals, bringing with them a renewal of rituals.
[Observation: A case in point is the oath or declaration that members are asked to take or
sign when entering an association. There is a ritual aspect to this—for instance, the reading
of the four principles of Rotary clubs—but its significance seems to lie more and more in
aspects that have to do with preventing critique from outside the association. In some
associations—in the Netherlands in associations in the field of banking and accountancy,
where membership is obligatory—the oath is enforced by law. Without it, there can be no
membership
42
. So, for instance, in accountancy, almost all accountants take the oath, except for a small
group that refuses on grounds of principle: the oath is taken in order “to guard the general
interest” and when you are an accounting working for a corporation it is the interest of the
company you should guard, not the general interest (Knoop, 35 accountants voor de
tuchtrechter na niet afleggen beroepseed, 2017) (Lange & Wolde, 2014). It must be said that
this oath is relatively new and is not being administered before new members have a good
discussion about ethics. Still, the oath would not have been there if outside pressure was not
so high (See also 1.7 and case A3).]
The example of the oath shows that it is not always up to the members to create their own rituals.
Public bodies look with different intensity at associations as intermediaries to a sector or slice of
society. This is why it is not enough to look only at the life cycle for members and we should also
construe some lifecycle for associations as well and its consequences. Without assuming there is a
straight correlation between an association and its (collective of) members, in all likelihood, this does
determine how much room there is for change.
Life-cycle Approach: Association
All the individual life cycles together make up the history of the way people associate with each
other. Looking at available literature in this respect, there is (again) a wealth of histories available at
the level of individual associations (often including a museum of historical society within the
association), but no history of associations as such. What you can get, is a summing up of what kind
of associations there are, leading up to the classification of associations as discussed before as
discussed in the context of the number of associations.
Many books have been written about the development of the human race. Depending on your
definition, forms of association can be found everywhere and anytime. You can go all the way back
to our biological roots to know that we are naturally communal and far from purely individualistic
creatures. Through kin selection and “reciprocal altruism,” we creatures—from monkeys to homo
sapiens, and even wider—have learned that we survive better through communal behavior.
Becoming part of a group happens as much because of our social instincts as through rational
decisions. This does not mean that we do it always the same way. During our evolution, we
humanoids have not only found ways to live with each other but have also forever been looking for
more effective ways of cooperation. It is, for instance, interesting to read next to each other, the
books of De Waal (Waal F. d., 1982) (Waal F. d., 2013) on chimpanzees and Bonobos on the one hand
and Fukuyama (Fukuyama, 1999), Landes (Landes, 1998) or books from Morris (Morris, 2014) and
Dennett (Dennett, 2003) on early political order on the other hand. The parallels are inescapable. In
both, the nucleus is formed by the families working together, with always the need to open up the
gene pool by letting new members of families into the group. It is easy to see the origins of
associations already there. But there is absolutely a danger to read too much into it. The
42

One of the strongest oaths that can be taken is the Hippocratic Oath by new doctors. It could be questioned,
however, if this is part of the domain of doctors and universities or that of an association of its peers. In the
end, both support it.
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development of language (Pinker, 1994) (Ayer, 1936), of morals (Greene, 2013) (Bovens & Hemerijck,
1996) (Ellemers, 2018) and of religion (Armstrong K. , 2006) are all projected onto it, even the
development of the brain is considered to be as much the fruit of associative interaction as of genes.
But science, thinking slow (Kahneman, 2011), is still working on firm conclusions. And when
everything can be read into it, nothing is read into it. If an association is no more than “a group with
a purpose,” where then to draw the line? It is too meager as a category. Indeed, Mexican drug gangs
can then also be classified as an association (Voeten, 2018), and though in a formal way that might
not matter, in moral and other ways it does (Ellemers, 2018). But just using the categories as are
given by Wikipedia, dictionaries, and several authors also does not help in the definition, as we have
seen. Where is the cause? Where the effect? We are talking here about an evolutionary life cycle
from which the associations of today arise. There will probably never be a moment in time where we
can say: look, the first association. It will all be gradual (Moor, 2008). Yet at some point in time, the
nature of the group changes or gets an extra dimension; an evolutionary trajectory becomes a
revolution for a moment, turning a group into a collective actor with a certain structure determined
by standards. Staying within the sphere of families, it seems that the moment that leadership and
property ownership became hereditary was such an important moment, creating the “association” of
noble families; always competing with each other, but also creating their own gene pool and doing
their best to keep outsiders from coming in. Probably, you will see other “social families” as well;
tribe-like combinations of families choosing some form of specialization. Through this way, people
gather “social capital,” giving access to important contacts, support, and opportunities. (Putnam R.
D., 2000) (Putnam R. , 2002) (Fukuyama, 2011) (Edwards, Foley, Diani, & Eds., 2001) (Harari, 2011),
all showing that “weak ties” (Granovetter, 1973) can bind as effectively as others.
The family aspect will always be there in a society. But, historically, and in terms of status, they have
moved to the background with the advent of what this researcher calls “occupational associations”
and “social associations.” The two distinguish themselves in the sense that within the first, the
members share a goal that is clearly profit and/or status-related and, in the second group, this is not
immediately obvious, and the members do not want to be treated as such. In each of the main cases,
clear and detailed examples will be given of the kind of moments that can demarcate a collection of
professionals from that of an association, but, here, one word will suffice to conjure up an image and
it is that of the “guild” of the Middle Ages (Moor, 2008) (Landes, 1998), (Huizinga J. , 1963) (Harman,
1999). Guilds were one of the few ways in which people without noble birth or religious position
could gain a position on personal merit also: the skill through which you could produce your
“masterpiece.” Guilds were, in fact, a complicated form of organization, where merit played only a
limited part. Both rulers and church people were wary of the guilds; they always suspected the
potential of someday being overtaken by the craftsmen. Ultimately, this would happen. The
members of the guilds would, together with the tradesmen, lay the foundation for the modern
citizenry. There is an important aspect to this. The Middle Ages were characterized by their literally
vertical structures. The model for everything was the castle and the church (Huizinga J. , 1963).
Guilds broke through this mold. After the first strict selection, they created a group of, in principle,
equal craftsmen. There is no underestimating this aspect, rightly described by Tiny de Moor as a
“silent revolution” (Moor, 2008), also creating one of the reasons why guilds are often treated with
suspicion by rulers and church people alike. It is still one of the defining characteristics of
associations that it is a horizontal and not a vertical way or organizing people. Of course, some
people are always more equal than others, but equality remains to this day, one of the
characteristics of an association, inviting democratic forms of decision making. It seems no accident
that where the silent revolution did not take place, mostly toward the east of the European
continent, neither associations nor democracy took deep root (Harman, 1999). Still, this is a
development that cannot be read in a one-dimensional way. It is interesting to read in the literature
how each form of organization that grew out of the Middle Ages also created its counterpart, and so
on, meanwhile slowly using rituals and gathering symbols, an indication of Abbotts’ fractal-like selfsimilarity (Abbott, Chaos of Disciplines, 2001).
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[Observation: the most market driven and individualistic of all associations here is probably
that of the real estate agents. As described in A3, the members of the leading association,
the NVM, are mostly small entrepreneurs, all the time asking questions about the ”added
value” of the association. There was a time when all members had to swear an oath before a
judge before being installed as member, but that was abolished in the 1990’s, together with
the introduction of privatization and deregulation. However, there is one thing the
association kept: the “brokers staff”. Brokers can get it after many years of membership, as
part of a small ritual. The “brokers staff” is a true relic of the guild era. When a procession
was held, the guild of traders carried in front of it a short wooden pole: the present staff.
With the introduction of peer review, we find that auditors and auditee alike will never fail to
make a small mention the staff if it has been given.]
The guilds would eventually become victims of their own success (except perhaps the British medical
ones. At least, they still exist in name (Lemaire, 2003)). Especially when they attained the position of
a monopoly, as was often the case, criticism became fierce and probably justified. There have been
other interesting moments in the development of associations, where especially the role of the
Italian city-states is remarkable. This study will pay much attention to the historical development of a
number of associations. In the end, it is the guild that has captured the people’s imagination. More
attainable than becoming a ruler, or more attractive than becoming a man or women of the church,
the guild would become in the Middle Ages the model for a membership that was both attractive
and profitable. Many times people and nations have tried to copy the concept, most ignobly the
Germans in the Second World War, but it never really worked, possibly because guilds require a form
of social discipline that becomes too closed, but more likely because, in its pure form, a guild will
often be too closed and too powerful for the powers that be, to get a hold on.
Still, if the guild is a signature example for an association, it is an interesting fact that the first entity
that is been called a modern international “business” is the Vereenigde Oost-Indische Companie
(VOC) (Micklethwait & Wooldridge, 2003). This was a collection of Dutch cities that sent ships all over
the world dealing in spices like tea, and becoming very rich in the process, as can be seen when
looking at the houses on the canals of Amsterdam. However, it should be noted that the VOC actually
has the character of an association, as the name—vereeniging—also gives away43. Remarkable, but it
is not a game or competition between different ways for groups to organize themselves. Form
follows function. There is a need and a context, and it is this that eventually shows the way to a
future. In this sense, we could also speak of a life cycle for associations as a whole. If so, then in the
Western world the association seems to be at the end of its life cycle. However, in other parts of the
world, it is still being discovered and it seems somehow unlikely that an organizational form as
potentially versatile as that of the association will come to an end.
There is some extra support for this categorization based on a life-cycle approach.
Based on the American Time Use Survey, Henrik Lindberg (Lindberg, 2017), as quoted by Franklin
(Franklin, 2018) has produced six graphs on how Americans spend their time with at different stages
in life. The outcomes are so stereotypical, that it should not come as a surprise. Still, there are some
lessons to draw from this in the context of associations, even though there is no actual correlation
identified between time spend on activities and association membership.

43

De Moor speaks of “Corporate Collective Action” when it comes to commons or guilds (Moor, 2008). This
does not seem correct as, historically speaking, the guild comes before the company. A debate is possible, also
within the framework of this study, about whether we shoud not speak of “co-operatives” or even “mutuals.”
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Figure 19 Time Spend with Others

[With the figure goes a quote by Lindberg, the author, referring specifically to the steep
curve of time spend “alone”: “Spend time with those you love. One of these days you will
say either “I wish I had” or “I’m glad I did”.]
It can be assumed that the question on who spends time with whom, also means something for the
question what kind of association of membership(s) people have. The time spend with co-workers
will be spend at least for some part in the context of occupational associations. The time spend with
family and siblings is likely to be spend in nucleus (pre-)associations. Friends, children and often the
partner find each other in social associations. Perhaps only children as yet find their association in
the shape of a transsociation, but this could be changing fast.
An Attempt at Categorization
From this beginning, a whole forest of different associations has come about, bringing us back to the
theme of categorization as introduced by Durkheim and proven almost impossible to handle by the
average statistical office. For conceptual reasons, and not because this is a complete alternative to
the present categorization by the UN, here follows a more modern categorization of associations.
Nucleus pre-associations
The group of nucleus associations are a sort of pre-associations; the word association has, in that
context, limited actual meaning; social, biological and cultural imperatives take precedence. In
Durkheim’s thinking, these are the primary groups (Durkheim, 1902). The primary groups of
occupational and social categories of course link back to Tönnies distinction between “gemeinschaft”
und “Gesellschaft” (Tönnies, 1887). In other literature, the category of “intimate association” is used
to extend the issue of “personal liberty” to the sphere of the family. Exactly, for this reason, it is less
logical to use it here.
Classic associations
The two groups of associations that follow are, together, the “classic associations”. Lawyers in
private law will immediately recognize their shape and applicable books of law 44, but here it is better
to stick to historical meanings, as described in the case studies, and know that these meanings can
shift. Later in this main study, it will again become more complicated, but there is nothing wrong
with a recognizable categorizing whenever possible. The line between occupational and social
associations is, of course, a thin one; occupational associations are by definition also social
associations. The main difference is that the members have ultimately themselves (or itself, in the
44

In the Netherlands: “Book 2 Nieuw BW”.
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case of a business) as their goal and social associations do not, so there will be a much larger base of
volunteers in the latter. There is a need to remain careful in the wording, though. In some countries,
there is a separate category for “idealistic associations.” In the United States, the category of
“expressive association” is used, meaning all associations whose activities are covered by the First
Amendment of the US Constitution: speech, assembly, press, petitioning, etc. (McBride, 2005)
(Wikipedia, 2017) (Susskind & Susskind, 2015) This researcher finds that separate category less
useful, as it is not used elsewhere and, more importantly, all associations may be assumed to be able
to deal with fundamental rights. As such, they should either be protected or have to deal with the
limitations (see also 1.7).
It should be noted here, that efforts at categorization are functional, in as much as it helps to get a
grip on society and the many complex institutions within it that are or can be useful to us. At the
same time, it is also true that any attempt at describing a group means creating both an in- and an
out-group. Each time a group of people gets included in a category, others are excluded. In that
sense there is no in-group without an out-group. This again has social psychological consequences
that can be detrimental to specific people and society at large (Barreto & Ellemers, 2003) (Boehm,
2014) (Brewer M. , 1999) (Tajfel H. (., 1978). This can hardly be helped. Associations are there and
they will always have this effect. A better understanding of what an association is and how they
function, given the many obvious misunderstandings about this in forinstance the leadership of many
associations, could perhaps help tackle this effect.
Table 9. Categories of Associations
Categories of associations
Group

Category

Nucleus (pre-)associations
Biological families
Tribe
Noble families
Social families
Fraternities
Political families
Families of nations
Occupational associations
Guild associations
Professional associations
Public professional associations
Conditional associations
Business associations
Vocational associations
Social associations
Religious associations
Sport and educational associations
Civic associations
Care and consolation associations
Culture, heritage and honors ass.
Charitative associations
Civil and political associations
Other voluntary associations
Transsociations
Digital networks
Gamers
Social media networks and chats

Description

Extended families as a close group
A group of people, often related, sharing core values, woven into daily life
Heriditary peers living and working together in a 'order'
Families working to better themselves together with other families
Tight-knit social groups based on co-optation
Groups working together to reach a political goal
Groups of nations that feel connected and share a common interest
Associations with members recognized on the base of proven craft, skill or
trade experience ('guild like')
Associations with members recognized as professional on the base of proven
higher education
Association of which either the association or its member, professional or
public institutions) provide a function by law
Associations for professionals without a direct market function
Associations with (international) businesses or organizations and their
representatives as members
Associations of professionals with a stated public goal (service clubs, etc.)
People become part of congregations based on religious affiliation
Voluntary associations with a goal of sporting or fraternitizing with each other
Voluntary associations to further a common goal for het (local) community
Voluntary associations around heath care and welbeing
Voluntary associations aimed at promoting culture, heritage and heroes
Voluntary associations (including NGO's) with a charitative aim
Association of members with an active will to participate in debate and
politics
For instance NGO's with an international mission
Intranet and other semi-closed digital groups with a common purpose
Shared competitive role play
Direct communication and connectedness with single-sided chosen contacts
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Transsociations
Transsociations, finally, will be the “associations” that have come about as a consequence of the
internet and the ongoing digital revolution. We are talking about groups of people that are similar to
an association in that they share a common purpose and share the same activities. Their purpose can
be earning money but, if so, indirectly, by sharing experiences or a common outlook. Most of the
groups are almost purely social, with an implicit pay-off in the possibility to communicate with likeminded people. At the same time, there are big differences. From the standpoint of the social
sciences, directly undercutting Durkheim’s idea of distinguishing groups through the way its
attributes and symbols, is the almost invisibly low threshold for entry and exit. One click and you are
a “member.” When you cease being active, you are effectively no longer that. The model of “free”
membership, especially, has lowered the threshold to an invisible level—“Here comes everybody” is
the apt title of a book (Shirky, 2008)—and especially undercutting the element of “professionalism”
as it is generally known (Susskind & Susskind, 2015). Often there is no transaction or other formal
exchange of commitment. It is interesting though, to see that there seems a shift in membership of
transsociations like LinkedIn and Facebook as a consequence of their respective goal
(Differencebetween.net, 2018). The ‘membership’ of both is drifting apart, already mirroring the
distinction between occupational and social categories of classic associations. Perhaps this holds the
promise of a merger between classic associations and transsociations in the future.
-

From Symbol to Size

The criteria of entry and exit, with the visible elements of membership in the classic associations,
provide no clear evidence of membership for transsociations because of a host of problems that
probably at best can only be solved through big data analysis: the speed with which (dis)membership
can happen, the question of central registration, the chance of dealing with someone with a false or
fake identity, and privacy issues all conspire against using the traditional Durkheimian way of looking
at outward signs of membership. The only thing one can really know at a given moment is the
number of likes or followers. Only at the moment that central data registration takes place (SEO
driven, probably) can it turn into an association in more or less the same way that a classic
association can be measured. So here we have to turn it around: with a transsociation, a group is not
defined by its borders, but by its size.
This is a vital distinction. Size in terms of the number of people taking part in its activities seems to
be easier to measure but it often is not. Take, for instance, the size of a Facebook group, as many will
think of this when talking about a transsociation. Are we counting the number of people that
founded a page, the number of its likes or the number of people that visit the page? Researchers
more raised in classical thinking will stay closer to the classical definition; researchers more inspired
by the potential of modern technology might even take into account the number of people Facebook
uses in its algorithm to lure others to this group.
To solve this problem, it is necessary to use in the definition, one more element: sense.
-

From status to sense

The key question here is whether we should speak of an association or a market? This is a difficult
question, as each association, including classic ones, clearly has moments of a transactional nature,
and none more than with entry and exit: the moment after you are congratulated with your
membership, you get the bill for your contribution. Associations can have a very good business
model. In social media, you usually do not have to pay an entrance fee, but you have to accept
advertisements, and there are silent codes that ask you to accept, for instance, that when you are
active by posting a message, others can respond, from giving a like to that wonderful funny picture of
a kitten to venting your anger when someone mentions President Trump. But interaction is not
always the same as a transaction. It does not start as a market. Reciprocity is not a given or needed.
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Membership alone is already appreciated. The fact that any person can literally “buy” followers on
twitter only proves the fact that the number of followers gives status and access. This only then can
perhaps be converted to a value in monetary terms. Giving this question a full answer, later on, it
does seem that a transsociation is more transactional than institutional: if you show me a picture of a
kitten, I give you a Like. but please, make no yearly report of my kitten pictures (Facebook will take
care of that for me). This does not mean that there is not an institutional side to groups of a
transsociational nature and that this side is increasing. Twitter, LinkedIn, Facebook and the likes have
now been here for over ten years. You could say (this is not a validated number) that a member of a
Facebook group who has been a member for longer than five years a member of that group, posts
himself something over five times a year and likes, comments, or retweets something five times a
year, is more of an institutionalized member than the member of a classic association who pays his
or her contribution once a year, goes to a single meeting and reads only the front page of his
magazine. Still, institutionalization has never been the point of associations, and should not count as
such. The question is: why join? It must make sense to the member.
As the outer layers of the concept of association are scrapped, something else needs to come in its
place, because in the end associations are not about symbols or status, but about size and sense:
being able to feel what cannot be fully felt alone. The question, of course, is how this will come
about. This is a fundamental question, if we look at it, for example, from the perspective of Max
Weber’s view that societies will crumble once the moral order beneath it disappears (as cited by
(Etzioni, 2005, p. 83)). A new society may rise from the ruins of the old one, but once its foundations
are broken, a renewal is not possible. Transsociation suggests renewal or at least a second chance for
associations, yet there are many who see the wave of digitization as the end of the old moral order.
It as Schumpeter suggests, at its most destructive. This study works from the assumption that
transsociation is just another stage in an ongoing, continuous process of change.
-

Consequences for Social Sciences

The existence of transsociations prove in a paradoxical way that associations exist, or at the very
least are more than a fading way of people organizing themselves. The classic way through which
Durkheim made it possible to define associations started to hide them from plain sight. Maybe, if
Durkheim were alive today, he would come back on the Kantian way he distinguished organic and
mechanistic ways of organizations and would state that they really are just two sides of the same
coin. Meanwhile, the social sciences would have moved way beyond Durkheim. Well, they did when
it came to other social phenomena, but not enough when it came to associations. For too long the
field has been neglected.
To this researcher, this seems like a rather fundamental point for the social sciences. For the purpose
of this study, it means something about the way associations are categorized and how their dynamics
need to be discussed.
Coming to a New Definition
This study ended the first part with this answer to the question about what an association is:
an association is a group of people and entities bonded by trust and recognizable by its barriers for
entry and exit, and standards, applying equally to all its members.
All that has been described in this second part leads to a new, but still preliminary definition of an
association as a group or collective actor that:
a. Has membership; usually one with natural persons, but not always;
b. With members that go through a cycle of membership starting with an entry to the
association and ending with an exit;
c. Expecting an experience that makes sense to them in the way not joining does not;
d. A cycle during which value is added through presence, activities, and representation;
127

Trusting Associations

e. In which members share a common interest and goal(s) in a manner based on equality;
and,
f. In some measure, uses symbols of significance in order to distinguish itself internally and
externally.
Every association represents a balance between distinction and equality. Distinction (“quality”): in
order to reward status and merit during the long cycle of membership. Equality: to stress the
fundamental truth that you, as a member, are part of a whole and that no member is bigger than the
association. The lesser the power distance, being a source of inequality, the stronger the
fundamentals of an association are met. In this sense, an association is fundamentally different from
businesses, governments, and even cooptive networks. It also touches on the issue of “sensemaking” through common goals and the bonding by trust that may come from this.
Entry and exit are the major defining moments for this in classic associations, helped by symbols that
have both an external and internal function. This is not an absolute given. Here the choice is made to
use a vertical scale that goes from high barriers to entry and exit to no barriers of exit. Halfway, this
scale changes from one where outside barriers define entry and exit to one where size defines the
group as an association. More on this was addressed in chapter eight. This matrix is turned into the
most relevant one for this study in order to prevent this research becoming too static in its approach
of associations and to explain where the biggest chances for change lie. Or when that change simply
happens.
Association Drift
Much has happened since the eminent Bierstedt wrote in his introduction of sociology, The Social
Order, “In general, all of these status symbols are perfectly clear in our complex society and
confusion arising from misinterpretation are relatively rare. Material culture items, in short, serve as
status symbols in all societies, and a rich collection or material culture makes possible a very high
degree of precision in status identification.” (Bierstedt, 1957, p. 230)
Ah, those were the days! —or not really, because even at the time of Bierstedt there was much more
of what this researcher would like to call “association drift” than supposed. It was, for instance, the
time when the Salvation Army, after, one, having started as a movement and then went on to
become a church-like association, developed charity-like activities that eventually would turn it into
something more resembling a civic association. This change in identity is hardly unique. This study, as
its main case shows, often tells the story about association drift as a form of unconscious change.
The more interesting question is: what happens when a conscious decision is made to raise
standards or quality for the development of an association?

18.

Defining Standards
Article 20 Universal Declaration of Human Rights
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.
United Nations, December 10, 1945

The Social Dilemma of Standards
In the last paragraph, a way was presented to get to grips with the nature of an association. Out of
many characteristics, the life cycle of an association member was chosen, starting with a sliding scale
of very high barriers to entry and exit, to almost none. But does this say enough? Can it explain
enough of the actual behavior of the members? Does it say enough about the chances for change
when needed? The simple answer is that it does not. Context is needed; an engine to explain the
dynamics of members and their associations.
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Between the entry and the exit of a member of an association, there is a time—often many, many
years—where the member has to comply to standards, both internal, of the association itself, and
external, as influenced by law. As the member goes through the cycle of membership, rights can be
exerted, obligations must be fulfilled, and transactions must be made. A whole body of knowledge
has been established around these legal conditions (In the Netherlands for instance: (Dijk & Ploeg,
2013) (Kollen, 2007) (Rensen, 2012) (Schwarz & Zaman, Handboek Stichting en vereniging. Stichting,
vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk
beschouwd, 2015)). There has been one attempt to bring all internal regulations together in a
publication dedicated to “chapters of process law on self-regulation” but this got no follow up and in
fact limited itself to aspect of complaint regulation and mediation (Bemmelen van Gent, Groot, Nijgh,
& Slabbers, 2006) (Noordhoek P. , 2008). In legal terms, associations are dominated by private
contract law, although it could be argued that so many of their activities interact with the public
domain that this should be better reflected in their legal position and structure. There is a missing
link, at least in European Continental law, between the elements of private law and the thinking
about modern governance. The elements of privat law, as discussed in part I, are both few and
formulated in what appears to be a very open way. It looks like Governance Codes have to make up
for what is lacking in the specifics of the law and the question modern organization dynamics asks of
institutions (Strikwerda, 2012) (Swinkels, 2012). The question is though, whether Governance Codes
developed for the private or semi-public sector are fully applicable to associations. There is a
difference when it comes to the checks and balances. Though it is often said that the general
assembly of an association is ‘the highest authority’ within an association and not the board, in legal
terms (and jurisprudence) there is a collective responsibility for any action (Olfers, 2008). There is no
higher and lower. Both in the private and (semi) public sector there is a clear hierarchy, which gives
room for a system of checks and balances that can be governed by a code. It will be interesting to see
how the relation between the legal framework of an association and the different codes will develop.
Back to the issue of what standards do with the members. In all but a few cases, membership will not
have been entered into in order to deal with all kinds of standards, rules, and regulations. They are
what often is called, a “dissatisfier,” and rightly so if you are a member of, for instance, a sport
association and all you want is to do your sport, or when you are a dermatologist and you want to
talk with your colleagues within the association about new methods of treatment and are bothered
by new conditions by the insurance, as brought up in that same meeting. But there is another side to
it. The standards, laws, and regulations not only give the necessary safety to do whatever you as a
member want to do, but the association often gives a member a unique way to influence said
regulation. It is even stronger: when analyzing why so many attempts fail to lessen the regulatory
burden of a society, it is usually the politicians who get the blame and it is the businesses that
complain the loudest. But, starting for this researcher with his own studies into deregulation
(Noordhoek P. , 1985), it is quite clear that in a great many cases it is the businesses themselves that
ask for the (upholding of) regulations—and they do so mostly through their associations and their
lobby efforts. And the examples of this double standard toward standards and regulations abound.
Nijsen (Nijsen, 2003) called his dissertation on regulatory reform “Dancing with the octopus,” and
this also applies to the tentacles of business and their associations.
So, it is exactly these conflicting intentions—no, stronger: implicit double standards—that members
have when it comes to standardization and regulation that makes it an interesting indication for the
dynamics of an association. This not only applies to external standards and regulations but most of
all to the internal rules that govern the members. There is a “social dilemma” here, capturing
relevant issues for individual members and a “collective actors”-like associations. A dilemma that
centers on dilemmas like: how much certainty can we give our members in a changing society? How
much freedom do we give our members to find their own way in the market? How much free-riding
behavior can we accept before our members complain? Etc. And though people to different degrees
all take the law seriously, in fact, we are dealing with too much of it. In the legal sphere, there is this
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legal principle that “we are all supposed to know the law” (Schuijt, 1991) or that we are “all assumed
to be mentally competent in the eyes of the law” (Dulk, 2016). But this sounds empty when the
number of rules and regulations literally run into the millions (very rough estimate: 1.7 million rules
and regulations for the government of the Netherlands alone, derived from some 2.000+ general
laws. Add to this the number of internal regulations. But nobody really knows.). There are so many
associations that, in fact, there is no reasonable way of looking at an association without taking into
account both the framework of standards, rules, and regulations in which they work and how all, in
and outside an association, react to them.
All this makes the lawyer, politician, and philosopher Willem Witteveen (Witteveen, 2014) speak of
the law as “a work of art,” a social and cultural construct always open to multiple interpretations, all
the more as with our present overflow of governance and regulation, “a recognizable rule of law has
become a dream that fades in daylight” (Witteveen, 2014, p. 319). In his systematic critique of the
way laws are formulated, he eschews instrumentalism and pleads for regulatory frameworks that are
more transparent and communicative45. This is reasonable, but when you as a member of the board
have to deal with a law or an internal standard, there seems to be little choice but to take it
seriously. A precondition for any functioning association seems to be to keep as many members
happy as possible and friction as low as possible. Standards, rules, and regulations help with this, and
fortunately, there is much in already-existing laws on associations that makes the structure of an
association obvious. Still, laws change with times, standards can become obsolete. Pressure from
outside, incidents and technology seem to conspire to deal with them differently or come up with
new ones. The bigger the need, the more it becomes logical to formulate open standards and flexible
rules for the way rules are made. Yet, there is always a price to pay, an exchange to be made:
stability for flexibility, certainty for exposure, and control for transparency. It almost goes without
saying that associations deal with this differently. There are differences depending on the culture of
associations and their different sources of standards and regulations; in the following paragraphs, we
will discuss some of the most important ones. There are also differences in terms of where the life
cycle of an association is at a given time. In fact, you could write the history of an association just by
following the dynamics of how it deals with the balance between closed and open standards—which
is exactly what is being done here.
[Observation: Just to illustrate this axis a little more, let us look at another great thinker of
the social sciences, Max Weber (Weber, 1911). He started his career with a study of British
and German stock exchanges. As Hosking describes (Hosking, 2014): “The British one, Weber
noted, were private associations, rather like gentleman’s clubs, which guaranteed a tight,
mutually trusting membership by charging a high subscription fee, requiring financial
guarantees for new applicants as well as approval from existing members. German
exchanges, by contrast, were run by chambers of commerce and membership was open to
anyone with sufficient capital, whatever his social standing. The Hamburg exchange, where
merchant guilds had venerable traditions, was relatively orderly, but the Berlin one, which
lacked such traditions, tended to tolerate irresponsible speculative deals.”]
What you see is a high level of entry in the case of the British stock exchange and a low one in the
case of the German one. All exchanges had relatively open standards (certainly in the sense that they
were not written down), but you get a clear sense that the one in Berlin was too open and that it
would just be a matter of time before standards became more closed. All three exchanges have a
business purpose, but all the businesspeople try to behave as if they formed an association. There is
45

This researcher has done extensive work researching the quality aspects of airline regulations and knows no
(combination of) associations with standards that are more closed. Willem Witteveen died in 2014 with his
family on board of the MH17 airplane heading for a holiday destination, shot out of the air by a Russian-made
rocket, fired by Ukraine separatists. A bitter confirmation on the relativity of closed standards.
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even the whiff of a cooperative around the London exchange. It seems as if Weber saw three
business arenas where all the participants wanted the best of both the world of business and the
world of association. A sense of history will teach that this cannot last. Breaches of trust were the
logical outcome. Interventions are around the bend, aiming to improve the quality of the exchange.
So, these are the kinds of dynamics this study is about. But first, let’s get some order in the way we
define these terms and look at the sources of these standards, rules, and regulations.
First Order: Use of Terms
In the world of associations, legal realities are seldom far away and need words, also because they
are the benchmark of “trust.” More about this later in this text. So far, three terms have been used
intermittently: standards, rules, and regulations. The problem is that all three can have a different
meaning in a different context. There aren’t even any standard ways to talk about standards:
“standards” are often considered to be the norms as part of an external standard for a product, often
as part of a standard of a product norm as written according to the “standards” and “guidelines” of
the International Standard Organization (ISO). Not all standards are rules and regulations, but rules
and (self)-regulations always contain standards. Rules and regulations can be defined differently, in
which rules are the elements of the regulations as given by “law,” which is another important term.
But it is also quite possible that we talk about “rules and regulations” because of the simple fact that
the alliteration makes clear that we are talking about a lot of them.
[Observation: The problem goes even deeper. Researching the term “deregulation,” this
researcher sought a comparison between the term in both the United States and the
Netherlands. After a while, it became clear that the actual use of the term in the 1400 books
and articles he collected, very much depended on the educational background of the author.
In the United States, deregulation was a term used by economists, supported by public
choice theory and a libertarian ideology. In the Netherlands, the term was used by lawyers
within a legalistic tradition. It did make a difference in the actual politics (Noordhoek P. ,
1985) (Nijsen, 2003).]
Trying to keep it simple, it starts out with the most generic term; this is “standards,” as these easily
cover both external and internal codes of conduct. It will be exchanged for laws or regulations only
when it is clear the subject is about external standards. When in doubt, go to par. 1.8 for an overview
of the different legal interventions an association has at its disposal or has to deal with. Look also a
little further on, for a not unimportant reflection on the way standards are formulated as a resource
for an association.
Immediately after answering the question about standards, an answer needs to be given to the key
question about how closed or open standards are being formalized. Closed standards can be
recognized by the way their meaning can be deduced in a straight manner from standards as
expressed in strictly defined terms or numbers. Open standards are the reverse and will always
require further interpretation. It seems logical to expect classic associations to have closed rules of,
for instance, entrance to an association: the applicant has to pass exam X before date Y, or the
applicant has to pay Z contribution in order to obtain one, two, or three privileges, etc. More open
standards can be expected with new professions or when the nature of the association has to do
with creative processes. In a philosophical sense, no standard is ever totally closed or open. It is a
gradual scale, asking you at some time to stop asking further questions, as there will always be a
definition behind the definition. The real matter is how members, and those outside an association,
treat a standard. What is the mindset? There are two extremes.
The first is what can be called a “Kantian” yes or no conformity: something can be either this or that,
but not both. In extremis: there is only one truth when confronted with a breach in a standard, and
that truth is self-evident to the (leading) members. Professional standards within professional
associations are and can be leading, and have a universal strength based on a “categoric imperative”:
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acting ethically if acting rationally as based on universal binding and reasonable standards, applicable
to all (Heesen-Laclé Z. v., 2008), with reference to (Nieuwenburg, 2001) , see also A2, p. 27).
The second is when you speak of standards as “Aristotelian” windows of opportunity: context
dictates interpretations and out of many truths, members pick the one best suited to their needs.
The Aristotelian approach is more open; less dictated by rules and more by “virtues.” Character
counts the most.

Figure 20 Matrix Counterpoint Descriptions

A Universal Right: Freedom of Association
There is an aspect of association that no other legal shape of organization has, or at least not that
explicit: the status of a constitutional nature. In the Germanic languages, people speak of a grund
(Gierke, 1868-1913) or grond right (Gerbenzon & Algra, 1974). This word refers to that of the ground
beneath our feet: it is what you stand on in order to walk through life. Like other fundamental rights,
the right to associate has to do with our ability to withstand dictatorship and tyranny. Labor unions,
especially, have often been forbidden by law in closed societies, and many other forms of
associations have traditionally shared the suspicion of governments against groups of people
uncontrolled by their masters. In countries like the United Kingdom and Germany, this has meant
that only in the latter part of the nineteenth-century associations, and especially unions, got
recognized. It is a reason why unions get an explicit mention in the Universal Declaration of Human
Rights (article 23.4) (U.N., 2017), but the fundamental right to association has then already been
stated in article 20.1. These fundamental human rights were formulated in the immediate aftermath
of the Second World War, which may also explain article 20.2, the right not to be forced against your
will into an association. In the war, the Germans attempted to put every representative of an art or
trade in guild-like Kulturkammers, while at the same time excluding all of the people, mostly Jews,
who did not belong in the eyes of the occupier. Together with other founding documents of new
nations (Amendments eight and twelve of the Constitution of the United States or institutions) or
international organizations (European Convention on Human Rights) they are born out of centuries
of struggle but are fundamentally optimistic documents, with a great belief in the power of law and
civilization to overcome our former faults. The right of association is a logical part of this often both
optimistic and activistic vision of life (Poletta, 2002) (Gutman, 1998) (Paxton, 2002).
And just like many other fundamental rights, until recently they seemed more of an issue for
developing countries suffering under an autocratic regime than for the modern democracies. The
question is whether it is true or, if true, whether it will stay that way. Globalization and digitization
bring a new dynamic, which also brings new pressures to bear on the issue of human rights. The
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Universal Declaration for Human Rights—like their national constitutional counterparts (eighth and
twelfth amendment in the USA, article eight in the Netherlands, etc., or as part of treaties and
international institutions (Schermers, 1980)—are above all rights for the individual, not for a group or
community, or even of a nation. This has always been a source of tension for policymakers and
governments as even the most well-intentioned of them have to work with some concept of “general
interest” in which individuals have to adapt themselves, but tensions are increasing together with
the numbers. Take for instance article thirteen. The right to move from one country to the next is at
the heart of the debate about migration as the number of people fleeing or leaving their countries
increases. Or take article twelve, the right to privacy. How to square that with demands for safety
from terrorists? Or article eighteen, the right to, among other items, the right of religion, which gives
the church a sui generis (“stand-alone”) position in respect to public authority. As yet there is hardly
a debate like that around article twenty, the right of association. Do they have the same sui generis
position as churches? The authors of the Declaration certainly made no exception, but why then are
associations in many instances part of the “long arm of the law?” Mind you, there can be little doubt
that with the right to association, the writers of the declaration meant what here is called the
“classic” form of association and not just the more general term of “assembly,” the getting together
of people. It just seems that as the existence of unions has been accepted in most countries, the
good fight has been fought. Meanwhile, the very concept of association has been diffused by its
many forms, so what remains the object of this article? And do the pathologies of associations not
point toward something that limits the essential freedoms of individuals? If there is still a battle
around associations about their right to exist, it is about the way they exist. In this respect, the
fundamental debate seems to be about the exclusionary aspect of associations. Can it be accepted in
a modern world that associations refuse membership? Even as it becomes normal that women are
present in former masculine associations, many groups still feel excluded and demand access or the
abolishment of an association. See for instance the example of the Harvard Clubs (Sedgwick, 2017).
Associations have become the focus of a battle between “political correctness” and “libertarianism”
or even “populism”. They are what needs to change, not what needs protecting. Quite a social
dilemma. How this will balance out in the near future, is very much part of this study about “trusting
associations” (see also chapter six).
Sources of Standards: Internal and External Rules as Powers of Communication
As what is evident from everything written before, the sources of standards can be both inside and
outside of associations. It illustrates that in associations, both the best and worst of standards, rules,
and regulations (and their oversight) come to bear, and many will say: especially the worst. But
rather than reviewing all the problems (they will come back, in a way, in the pathologies as described
in par. 1.8), or suggesting that this study has the answers (it does not, but there will be some
interesting interventions described in part III), it is better to pay attention to the way closed or open
regulations and closed and open standards interact and work like “heart valves” of the social system
of which associations are such a vital part. It can be seen as a way of turning water into ice.
[Observation: It would be a good thing for the reader to be skeptical about research into the
concept of “change,” and that includes this one. In the end, it can feel like you have stuck
your hand into water and started circling and waving about in that water. The water does
move and may even flow in a different direction, but the moment you lift your hand out of
the water, and your hand may still be wet, the water is already settling down and becoming
calm again, like nothing ever moved, like there never was a hand in the water. There is one
remedy for that. You freeze the ice. Once it is frozen you can not only touch it, but you can
also hold it and even move it. Of course, it is cold to the touch and not very pleasant to
handle. And the ice will start melting soon enough. But if you want to change the water,
freeze it.]
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This can be a useful metaphor, up to a point, the melting point. There is this image of associations as
slow distributors of internal standards and external regulations. When a (classic) association is too
slow to impose the measures a government wants, it will impose regulations. If not, it will be
satisfied to wait for the internal standards to hit their members and/or clients, but sooner or later
the association will give in. It could be that way, ice moves slowly.
But it could also be the other way around. If an association is active in society, which it often is, as its
members are usually not the worst part of the population, it might well be that most of the insights
and experiences that members express within an association will sooner or later be translated into
internal standards or external regulations. If it is to be “later,” then it might well be that a member of
the broader audience will not experience it as an answer to the problems of the day, and be very
critical, but chances are there that without the new regulations the members would have missed an
opportunity to adapt their work to (earlier) realities.
[Observation: Take, for instance, the resistance of many in the legal profession (see also case
A1-2) against a new privacy regulation. The regulation will bring nuisance to the office of the
lawyer, notary, or real-estate agent and they will call their association to complain about the
nuisance and ask why the association has done nothing to prevent it from bothering them.
But in the end, they should realize that it is not the association that “invented” the problem
of privacy, but that it is just another aspect of modern society. And it might well be that
dealing with privacy will become another source of income for both professionals and
associations. Perhaps that they will then also remember that it was at one of the meetings
organized by the association that they first heard about the “problem” with privacy.]
So, it could well be that associations are at the forefront of dealing with standards, whether external
or internal. If that is true, then it must have been the case for a very long time. And this is probably
true. You can probably trace the development from natural law to the modern codes of law (Algra &
Janssen, 1978) (Gerbenzon & Algra, 1974) right back to the meetings of scholars in their associations.
On the other hand, the division between Anglo-Saxon and European attitudes toward the law, from
“common law” to “continental law” has probably grown worse because of too little interaction
between the different law societies (Xanthaki, 2013) (Zijlstra, S.E., 2014): Brexit was partly as a
consequence of not enough interaction between associations.
One of the main tasks of associations has always been to represent the interest of their members.
Members are not always aware of this, but an association’s cumulative power can be both great and
limited. Associations are therefore often involved in some meeting of “private power versus public
purpose” (Wilson (Ed.), 1980). It seems as if in the past few decades this has led to a lively
“governance” debate on the relationship between horizontal self-regulation and vertical public
regulation. It is important to notice that “regulatory theory” clearly states that before public
regulation is attempted there should be an attempt at self-regulation. Some countries have codes for
the writing of regulation in which this is clearly indicated and civil servants can get training in how
best to write the laws, as it is really a craft (Aanwijzingen voor de regelgeving, 2011) (Eijlander &
Voermans, 1999) (Integraal Afwegingskader IAK, 2016).
Still, the quality of regulations leaves much to be desired and its level of intrusion is growing steadily,
as one can follow from the newsletters from your association, especially at the beginning of the new
year. As stated there are many drawbacks to regulations (Sparrow, 2000), (Wilson, 1980), (Breyer,
1982), (Kohlmeier, 1969). However, there is no modern society that has succeeded in actually
bringing down the number of regulations. Deregulations is usually followed by (re)regulation in the
same way somebody who tries a diet after some time ends up weighing more. Partly this is due to
the ever-growing complexity of a globalized world, but there are also other forces at work. It can
never be a matter of blind trust to choose for instance that certification is an alternative for
regulation or the way to deregulation. As such, it is not (Evers, 2002). It is long been stated by
observers of (de)regulation efforts that attempts at deregulation lead to reregulation or more
regulation, often through the backchannel of trade associations (McGraw, 1981)(Noordhoek P. ,
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1985) (Nijsen, 2003). There are several mechanisms behind this, which should be understood by
people within associations too, as it may explain why many, including members, are often not happy
with new standards. From public choice theory to modern insights in bio-psychology, researches are
learning about the motives behind formal policy motives for regulations, from the obvious of risk
aversion to wanting to score for superiors to more intricate motivations. Of course, this does not
only happen at the level of public regulators but also within associations. At the moment, what is
striking is how similar and basically people work with internal and external regulations, just as it is
striking how similar the structures of most associations are at first glance throughout the world. A
matter for more research.
When it comes to standards as written by the policymakers for or within an association, we are
usually talking about 1) internal disciplinary regulations, and 2) certification and its learned brother,
accreditation.
Internal disciplinary regulation is gaining in complexity (Boer M. d., 2017) (Heseman & Huls, 2017)
and getting intertwined with governance dimensions. It is not the focus of this study, but important.
In chapter two, we will see that there are alternatives to certification, depending on what “school of
quality” is considered to be the most effective. However, standardization by certification is in most
countries and certainly on an international basis the absolute, uh, standard. It is different with many
services, but trade associations of which the members are involved in the making of products, can
hardly do without certification (Jacobs & Glassic, 2004). In fact, there is an (illusion of) exactness to
certification that there often is not around public regulation. This could be because it seems like
there is less politics about it. In particular, standards formulated in the context of the International
Standard Organization seem the result of hard but transparent negotiations by partners who have
lots of knowledge about the products (this is not entirely true: there can be pure industrial power
play, but it seems to be the exception to the rule). When looking for “hard” standards, there seems
no alternative to ISO-accepted standards. In a sense, if there are problems, it is not with the
standards themselves, but the way they are interpreted (too much aimed at the paperwork) and
without enough attention to compliance and the risk of groupthink. An endless number of serious
incidents have underlined this vulnerability, driving (the associations of) regulators, inspectorates
and certification bodies to more and more activities. As yet, these problems have not been
addressed in a sufficient manner, no matter that new generations of general ISO standards have
been codified and brought together in a “High Level Structure”. It could very well be that the same
problems that bedevil public regulation also plague private certification efforts, though manifestly in
a different way. But what is the alternative? Maybe it should start by getting off of our islands and
connecting, as governments and associations, what we know. It is logical that (big) data efforts are
made in order to measure the cumulative effect of regulation and standards on members and their
customers and clients.
One of the almost permanent—though hidden—debates in both public regulation and private
standardization is the shift from closed to open standards.
First, it must be clear that in the context of this research, it is at least as much about internal
standards regarding the members, from entering the association to codes of conduct, as it is about
standards regarding products and services as produced by the members. But the idea at heart is
always the same: it is not by writing more or fewer regulations, but by using fewer and fewer defined
words in these laws and standards that it is possible to create more space for flexible solutions.
Instead of saying “A and B should be done before year C,” you, for instance, say that “The result in
year X should be Y,” leaving it up to the executives to determine how it is to be done. There is
nothing wrong with this principle, except for the same mechanism of uncertainty reduction that
takes place whenever some party is confronted with something not quite clear: creating substandards in order to give more grip. In that case, it might have been wiser to formulate a closed rule
to begin with.
There is only one way in which the choice for open standards is the most rational: when confronted
with too many “unknown unknowns.” The speed of technological change is inducing this now all the
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time. Keeping standards closed when everything is speeding up is a like locking the knees of person
when he or she should run; it will cause a fall. Somewhere, a balance between closed and open
should be struck and there is no standard answer to the question where.
One of the more interesting contributions to this debate about open or closed standards comes from
Peter Franklin (Franklin, 2018). He starts by looking into the “left” versus “right” debate in politics,
concluding that there is a slight but logical bias in favor of right-wing thinking. The question is then if
“open” versus “closed” standards is a better dichotomy. He thinks not, because there also might be a
bias in favor of “open” standards. He states that most of the opinion pieces that have appeared since
2016, have almost all been written from an “open” perspective, and he rethorically asks “Who would
want to identify themselves as being “closed”? It is a question that can and should be debated in the
context of liberal versus illiberal societies, but there a side to it that is more relevant to the issue of
standards in and around associations and the many measures that have been taken to deregulate
barriers for entry and exit. Franklin observes “that the costs and befits of dismantling barriers has
had a hugely inequal impact on different parts of the population – and that the advocates of open
are insensitive to this reality.” Franklin quotes Adrian Wooldridge (Wooldridge, 2018) when he says
about the post-1979 deregulation of the British economy that it was “One sided. Working-class
closed shops, such as that of the printworkers, were broken, while professional closed shops, notably
for barristers, were left to thrive.” It seems that in countries like the Netherlands it is less one-sided
(see case notariat, A2), but on the whole it is hard to argue against it. Franklin takes the argument to
deeper waters when going back to Karl Popper. It is worth quoting him here, as this touches not only
upon the important disctinction between open and closed standards in defining associations, but
also because it touches too upon the distinction between trust and rationality.
Popper’s seminal work was ‘the Open Society and its Enemies’ (Popper, 1962). Popper determined
closed society as “determined by taboos, by magical tribal institutions which can never be objects of
critical consideration”, whereas and open society is “one in which taboos remain, but with an “everwidening field of personal decisions … on which there is the possibility of rational reflection”
(Popper, Ch. 10). Daring to think Popper is wrong in his assumption that we can all become like
“philosophy professors” in struggling with the realities of life, he states “To live a good life (or, failing
that, one that isn’t catastrophically dysfunctional) we need so much more than our own rational
faculties. We also – indeed, mainly – depend on the incentives, expectations and encouragement
we’re exposed to through our participation in collective human endeavor.” He notices Popper has
little need for human connections and suggests “real social groups” are an irrelevance. Observations
like these are the bridge he needs to go to Émile Durkheim, of whom Popper had a low opinion.
Durkheim understood about social groups and people’s need for it. His concept of anomie defined
the situation in which people find themselves as in a lawless or normless position due to the decay of
absence of social strictures or when they are too strictive – trapping the individual in situations
where they cannot thrive. Societies with “organic solidarity” are the real opposite to this because
relations are neither fixed nor chaotic, but self-regulating. Community-based norms and institutions
help with aligning autonomous individual actions to the common good. Franklin then gives Durkheim
new meaning by explaining how anomie in its effects looks much like that of globalization, with social
capital destroyed (Putnam R. , 2015), especially for the new lower class (Murray, 2012) (Silva, 2013).
The “new upper class”, in terms of Murray maintains or increases the self-regulatory structures that
fit organic solidarity.
With this, Franklin both demonstrates a need for more closed social groups, including associations,
though he does not mention them, and defines a new agenda for change in society. Interestingly, he
draws attention to the fact that members of the new upper class do not know what they miss: “It’s
difficult to be sensitive to what you have always had. But what open voters can take for granted,
closed voters are having to fight for – or have already lost. They have not turned against the open
society, they are struggling to feel part of it. Having suffered so much damage to their economic and
social cohesion, what remains is cultural identity. But when even that comes under sustained attack
from those ill-equipped to understand its value, it would be surprising if the disposed did not rebel.”
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With this, Franklin does two things in the context of this study. First, he provides an important ratio
for taking social groups way more important than is happening now. Open standards are not
automatically better than closed. On the contrary, more closed standards might be necessary.
Second, he goes way beyond the simple observation that many associations are simply suffering a
decline because young people think associations are not exiting enough to join. His analysis puts
associations squarely in the debate about divisions in society and the problem of people being left
behind.
Back to the case of associations, it could be helpful to show what happens when a standard is made
more open or closed. Different scenarios could inspire different solutions46. As will be shown, an
association is a quadrant within a matrix where ways or social organization come together one by
one. On the one hand, you have more informal, cooperative ways of coming together, and on the
other hand, you have more business, market-driven ways of meeting each other based on contracts.
On the other side of the barrier, you have the more digital ways of meeting and interacting with each
other. As with any model, it is a (gross) simplification of reality. The question that is relevant here, is
how best the “jump” can be made from one part of the matrix to another. It could be that private
contracts, public regulations, and association standards are the “hard” part of the mechanism
through which one domain can meet the other without losing “language,” the ability to understand
and work together within your own domain. Information is pumped from one domain to the other
and these hard elements are the “valves” through which they are pumped.
Sources of standards: Fair Play in War and Sports
Are any of the people reading this study “gamers?” Do you, like them, spend hours on end behind a
computer console immersed in a beeping, zooming game full of enemies and dangers? Killing them
and destroying them. Not likely. If you did try it, you might understand that for many it is the safest
way to vent their energy and that the same player who does not say “boo” or “bah” at the dinner
table has a very active social life with his multiplayer friends, and where the most competitive are
also the ones most keen on maintaining (their) rules of fair play. In fact, they may be heading soon to
a “boot camp” where together they can play each other and hack the systems of outsiders. The
organizers of the boot camp? Association people would recognize them immediately as someone
who would be an association leader in other times.
In other words, perhaps the most transsociational of groups may have much in common with one of
the main sources of standards in the world of associations: war and sports.
“Make peace, not war.” Most people would agree to this sentiment, and in fact, we have done away
with much of it, as indexes for conflicts in the world show (IISS, 2017). The question is whether or not
we have become more peaceful or if our tendencies for striving, competition, and conflict have
sublimated into other, less violent activities. The latter may be assumed. Associations have both
arisen from war and could be said to have played a vital role in this sublimation, with sporting
associations as the most obvious example.
Yet war still has its role to play. An author like Morris (Morris, 2014) makes plausible that war both
shaped and tamed society: “War creates the states, and the state creates peace.” At the same time,
the state is the product of other forces pointing toward civilization (Elias, The Civilizing Process, 1933)
(Pinker, The Better Angels of our Nature: Why Violence Has Declined, 2011) (Cleary (Tr.), 2000): the
46

What is described here, is at a meta-level, as is necessary in the case of associations. I reality, it the setting of
standards can grow more complex. There are different modes of standardization, depending on the goal and
function a standard needs to perform. For in stance, depending on the kind of market standards have to do
their work, and the complexity involved, there is a different role for ‘Committee-based”, “Market-based” and
Government-based” ways of standardization. With some difficulty, this issue of “multi mode standardization” is
put aside here (Wiegmann, Vries, & Blind, 2017). In more general sense it will come back in part III, ch 18, as
part of the “objective” and “system” mindset.
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beast is tamed by many forces. One of those forces may be through associations. Especially (young)
officers are known to form associations. They come together for the initiation and ritualization of the
practice of war. These can be the meeting places where the blood runs hot, preparing for battle.
They can also be the places where the ones most familiar with the horrors of war thought about
ways of appointing winners without having to kill all opponents. From the more pre-association
world of Middle Ages where knights would start jousting in tournaments to the ritualized “exercises”
along the borders of Russia and North Korea; each show of arms is made as predictable as possible in
order to give the other party a chance to back off. When parties do not adhere to this, like Al Qaida
or IS terrorists don’t, reverting to old ways of war, no group is more offended than the military. The
more formal the practices of war, the more standard they are, the better. When enemy forces like IS
organize themselves in something resembling a state, they can be beaten and battered, but the
guerilla warfare of the loners and small groups survives and kills.
Quite a lot of attention has been paid to the way the military has organized itself. It has become far
more professional along the way (Teitler, 1974) (Doorn, 1973). The role of associations has become
more something for one’s spare time, to socialize among each other. Associations have also become
places to go for celebration and comfort. The question is how this will develop? As something of a
shift is going on from regular armies to commercial ones, there is also a shift in standards. Public
standards will in part be replaced by trade standards, it is said even including ISO:9000:2015
standards, though that would violate international law. All this will take the military further away
from associations and their standards.
The jump from rules of engagement to rules of fair play is not high, and, in a way, war, especially
colonial war, has helped to make them universal. It seems like sports they lend themselves to closed
standards: exact to the point of ridiculousness, balanced as they apply to all. It is still not completely
clear if there were many rules at the time of the first real Olympics in Greece or at the gladiator
games in Rome, but from the moment sport as a leisure activity for the well-to-do spread from the
elites to the general people, it was very much helped by the fact that this happened in the heyday of
the British Empire. Even the curious rules for counting scores at tennis (15–30–luv–game) survived to
this day the export of the sport across the world. Tennis used to be a game for the elite, as you need
from the start a net, court, and rackets (plus white clothes). On every street or anywhere you can
play a bit of cricket, or even easier, kick a ball with your feet. Soccer became a sport that served as a
great emancipator, not only in England but on every continent, except for one former colony of
Britain that preferred head banging. Many of the sports that were (re-)introduced by the British,
including the Olympics (together with the French), had a strong “gentleman amateur” aspect about
them. You did the sport for fun and for free, in associations that were run by volunteers. Ultimately
this did not hold. Everywhere sport has been professionalized, sponsored, and monetized. Though a
large layer of voluntary sport still exists and is well thought of, this seems under pressure, with
declining numbers of members for associations (though organizing more social responsibility seems
capable of changing that trend (Misener, Shier, Babiak, & Rogalsky, 2018). One thing though has
stayed the same: rules are formulated as closed as they can be. Whether you play the game of soccer
in Edinburgh or Beijing, the rules of the game are everywhere the same, from the size of the goal to
the number of players. Rules concerning being “outside” or wrongly attacked have remained
problematic, but not without many having tried to formulate rules as exact as possible for player and
referee. And it is probably there, where the rules are formulated as closed as can be, that emotions
can run wild about the “stupid referee” and give an extra thrill or anger to the game. With this, an
interesting paradox can arise: the effort to close the rules raises expectations. When they are not
met, fair play comes truly into question. And fairness matters to people, much more than for
example efficiency (Tiber, 2017) (Turgodden, cited by Wilte Zijlstra, also on correlations of trust). The
social dilemma here is that of on the one hand giving certainty through closed standards, versus on
the other hand providing a sense of justice through fair play. They can go together but may often fail
to do so.
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Sources of Standards: Rules and Risings in religion
Shared values are a true source of association. Where can this be found better than in a religious
community? Every main stream of religion has its books with stories and commandments about how
to live or to behave. For instance, it is remarkable how every major religion has at its core a variation
on the Golden Rule “You shall love your neighbor as yourself” or “Do not do to others what you
would not have done to yourself” and a number of rules that are on the whole remarkably similar.
This works in many ways. Moses’ Ten Commandments can be found in the Torah, Bible, and Quran.
They are not only very specific guidelines for behavior but can also be considered the bedrock of
natural law within the Judeo and Christian domain and all legal systems that came after. From
Augustine onwards, through both the Byzantine and Catholic Church something was built that
influences the way European societies function to this day. Look at how the rules of Benedictus can
(or should be) applied to this day, certainly when it comes to associations:
“Before the abbot takes a decision, he calls all monks together and explains what it is about.”
“When important decisions are to be taken, the abbot listens especially to the younger
monks, as they carry the voice of God.”
“When taking unimportant decisions, getting counsel from the older monks is sufficient.”
(Maas, 1996)
But this translation of clerical rules into more general rules has never gone in a straight line, nor did
they always lead to association-like forms of self-organization. Renaissance, reformation, and
revolution have gone against and through these churches, creating new churches as the tide of
history rose and ebbed, each with their own rules, customs and traditions (Chidester, 2000) (Ryrie,
2017). As history is rewritten constantly, it is interesting to see how the thinking of secularists and
‘liberals’ come in fact from a background that is highly community minded and, in terms of
Durkheim, ‘organic’ in their thinking. Adam Smith and the Dutch Statesman Thorbecke are prime
examples of this (Norman, 2018) (Aerts, 2018) (Noordhoek P. , Zomer 2018) In this maelstrom, it can
be hard to distinguish the characteristics of what is sometimes a powerful and centrally led semipublic institution and sometimes a classic association with a very egalitarian mission. Though in the
background there would always be the debate about the separation of church and state47, it is safe
to say that churches as “associations” had or have privileges that other associations do not have or
not in this measure: tax exemptions, access to information and networks, a moral authority, and all
signs of a special trust of people and the state in church and religion48. Sometimes the people
representing the churches would abuse that trust. There are libraries full of books showing how
much churches and their representatives have abused that trust, but there is also another side to it.
Even in the country that is supposed to be the most secular of all, the United Kingdom, there is still
great social strength in churches.

47

Is it right to talk about churches and associations in one breath? The first, one could say, is governed by
“freedom of religion,” the other by “freedom of association.” This tension seems to be resolved in many
countries by declaring a church, especially the Roman Catholic Church, to have a “sui generis” position; its
world-wide presence in effect superseding private national law, and in this way taking it out of the domain of
“ordinary” associations. This may be right in legal terms, but as in all other ways churches behave like
associations, they can be treated as associations. The behavior of (parts of) the church undoubtedly has an
impact on the trust in associations.
48
And in the case of religion there is something extra: places to gather, central places of their own. In the
definition of an association (see ch. 4) the ‘goal’ of the group takes first place. It could be argued that within
religion ‘place’ holds equal importance. Look at the meaning of words like “church” (“kyriakon” is “Huis des
Heren”) or “synagog” (Greek for “house for gathering”; they are nothing more or less than “places where
people gather”.
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“According to the 2016 Cinnamon Network Faith Action Audit which collected evidence from
3,007 faith groups in the UK, each of those groups provided on average eight social action
projects, managed 66 volunteers and had 1,696 interactions with people who needed help.
Debt advice centers, parenting classes, lunch clubs for elderly people, youth work, job finding
schemes, and business start-up opportunities are offered in thousands of religious buildings
around the UK. Cinnamon Network say their data suggests that this could equate to £3 billion
worth of support for some of this country’s vulnerable people.” (Harrison, 2017) (Hardjono &
Kemenade, 2017)
This complicated but rich mixture of principle and practice seems to belong to religious associations,
though there are a few things that are remarkably clear, not only when it comes to its governance or
“ecclesial polity,” but also in its civic nature. Most people active in associations will recognize the
basic structure of, for instance, a parish. Recognizable too will be its culture of volunteers led by
professionals (the minister or priest). Yet above and behind it there is even in minor churches a
complicated structure of roles, rules, and procedures (except for the few churches run as a business).
You could say that no association is more an institution than a religious congregation and no
institution is more an association than a church. The associational and the institutional (Napel, 2017)
(Burleigh, 2006) (Sap, Soeteman, & Veen, 1997) (Armstrong K. , 2004) constantly interact, sometimes
making them stronger, and influencing all partners around them, and sometimes leaving them stuck
or in dark places (Armstrong K. , 2014).
Looking into the relationship between state and church, here the proposition is made that when
both look upon themselves as institutions, they will try to interfere with each other and sooner or
later get into a mutually destructive partnership. But when the church sees itself as (a collection of)
associations, or when the state is made up of representatives of minorities, both seek to isolate
themselves and both stay at some distance from each other. An illustration of this comes from the
Netherlands when around 1900, on the one hand, a Dr. Kuyper, both a Protestant minister and a
media man (we would now say a populist) started to write about groups of people—from family to
groups of working people—as being “sovereign in their own circle,” and on the other hand a Catholic
priest-politician like Schaepman started to talk about “subsidiarity,” the principle that decisions
should be taken as low as possible. Both did so in order to “emancipate” their followers; small
Protestant landowners (kleine luyden) and Catholic workers. Associations became their true source
of strength, with everything from family to work being organized through associations. In both cases
it was a sign of “seeking strength in isolation” (also called “Internal Sphere Sovereignty” (Vyver,
2001) (Vyver, 2012), yet at the same time these were people and groups so big and influential that
for better or worse they could not be ignored or kept in full isolation by representatives of the classic
state. In the end, this height of association formation through the churches resulted in a state and
society where it became hard for outsiders and those not in the know, to see the defining lines
between the state and segments of society, including the churches. Starting from the 1960s, the tide
turned against this. What remains and could be relevant in a time where people are looking for new
ways to create a civic society, might be the memory of a time where strong leaders of such
movements sought the power of isolation.
Despite all the efforts to separate church and state, history shows that they are like brother and
sister. The one cannot do without the other, secularization or not. From the point of association
studies, religious associations are of vital importance, especially at the beginning and end of the life
cycle of members, and certainly at its beginning when looking at it from the perspective of the
historic life cycle of associations. The latter point must be answered from this perspective: has the
decline of membership of churches to do with that of membership in associations in general, or is it
primarily related to the religious conviction of individuals? Probably both.
This is not only about the issue of legitimacy, but also about the day-to-day interaction between the
church and the outside world. Religious associations are held to a somewhat different standard when
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it comes to issuing or using standards. The social dilemma behind this paradox could be formulated
as a tension between the need to formulate standards as clear and as close as possible in the line of
its dominant interpretation of the Gospel, or the wish to leave standards open to “the mercy of the
Lord.” It seems that, in the end, religion is all about the human condition.
Sources of Standards: When Civic becomes Civil
It is a necessary evil to start with the distinction between the civic and the civil. With civic
associations, it is about what citizens do with and for other citizens. In the USA for instance, in 2011
15% of the population participates in School groups or Neighborhood and 7,5% is member of a
service organization. An impressive 26,8% of the population participated in voluntary activities in
2009 (USA Facts, 2018). Think of people organizing a festival or neighbors helping each other out.
One act of civic initiative is not enough, but when it becomes a habit and some standing organization
is recognizable with a form a communication on behalf of the initiative, a civic association can be a
reality. With civil society, it is about how citizens take part in and interact with the government and
sometimes take over its role. In the next part, the latter will be discussed in the context of political
associations, but here this researcher would look at those parts of the “participative society” that
give rise to civic associations. There are many, as everywhere in the world—and certainly not just the
Western world—civic initiatives abound. But when do you count them as associations? The data
from statistics are not conclusive, as we have seen. And there often is a complication: most of the
time civic groups become associations when they have to deal with governments or want to keep
problems of liability at bay (sometimes it happens because groups want to escape paternalistic
arrangements (Schudson, 1999, p. 99). Can they then still be counted as civic associations? It is likely
this will depend on how much a society is used to make clear distinctions between different
activities; in other words, how open or closed they formulate standards for the existence and
purpose of an association (Henriksen & Stromsnes, 2018). The social dilemma here is probably
between internal and external effectiveness, including the ease of informal versus formal
associations and their trade-offs.
Purely neighborly initiatives, civic in nature, will (hopefully?) never get to the level of an association,
but where will the turning point come when considerations, risks, opportunities, and liabilities,
driven by private and public law, will lead to a situation when there is suddenly a chairman,
secretary, and a treasurer? And when and where will this turn into something that addresses the
government for a need or complaint? Probably quite soon, and in the process turning the civic into a
civil association. But how soon is only an assumption, to be tested by serious research, although it
seems logical that there is a parallel between the social and cultural distance people feel toward
each other in a society and the speed in which a nucleus-like initiative will turn into a civic and then a
civil association? Studies in power distance like those by Mulder (Mulder, 1977) and Hofstede
(Hofstede, 2001), and in some measure Gladwell (Gladwell M. , 2013), show a quite consistent image
where cultures with a low power distance create, for example, more autonomy, less paternalism,
more democracy, etc. In short: more likely to have initiatives that will take longer to transform into
associations or institutions and from civic to civil orientations. In more detailed research, interesting
correlations abound. For instance, when it comes to giving donations from both a communal and an
exchange perspective. The research shows there is a positive correlation with both: “In both
relationships perceptions influence attitudes toward donating and this through a mix of intrinsic,
extrinsic, and social motivations” (Wiggins Johnson & Grimm, 2010). In other words, cultural factors,
including power distance, are probably more important than economic ones. The same goes for how
people deal with events and what their regulatory focus becomes (Brockner, Paruchuri, Idson, &
Higgins, 2002), or when people show empathy (Betancourt, 1990). Different aspects of human
behavior can be put more or less along the same Power Distance Index. Which is not to say this is
good or bad (it is interesting to see how, for instance, the whole appreciation of empathy or
mindfulness is rapidly changing (Bloom, 2016), the main proposition here is that there is a trend and
an appreciation in the Western world for short power-distances, including open standards, and a
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rejection of closed standards, coming from places with a high power distance. Of course, this will also
influence the relationship to the state and for instance the use of free speech, letting, for instance, a
liberal thinker state unequivocally “an association is not a state.” (Levy, 2014). There can be a debate
about whether this is more than a bias and in effect a precondition for a “true” association, but then
we are probably entering the domain of values instead of standards.
Going through the literature, there is no escaping the wish by many, including all parties in the
political center, and those with socialistic and liberal roots, to have a stronger role for more civic
initiatives—the “small connections” (Grapperhaus, 2017)—and a stronger role for associations and
institutes that show civil initiative. The question is, how should this come about when society has
grown used to government intervention and more market initiatives (it seems that both have risen
with the coming of the welfare state). Is it feasible to have a strong civil society without a decreased
public and private role? The financial crisis 2007–2013 shows many examples where budget cuts
took the guise of increased responsibility for civic initiatives. It is not surprising, this increased
distrust on the part of the public. On the other hand, do enough people within that public know
enough about how a civic or civil initiative works and do enough people share the goal and spirit to
turn an initiative into a success? Asking the question is not the same as answering it. The political
parties (associations in their own rights) should spend more time researching and answering this
question, as is discussed in the next paragraph. At a time when many are asking for a roadmap for
democratic renewal, the association road is the one less traveled by.
Sources of Standards: When Civil becomes Political
The barrier between civic and civil association is much more a matter of gradual shift than that
between civil and political. First, some notes on the historical perspective, then the shift to more
modern times, and research; research that once more touches upon the issue of trust.
Nowhere has this shift from civil to political probably been made more visible than in the United
States. When the Founding Fathers wrote the Constitution and thought about the balance of power,
there was quite a consensus on one thing: no political parties. The battle against political parties or
associations—they were the same, but we will get back to this—was a source of such contention that
the present struggle for the shape of the European Union pales in comparison. The American
federation came about because there was a common enemy; Great Britain and its king, George III.
Especially in cases where most of the people in the new country come from the old country, a
process of decolonization is much like a civil war. It is full of self-doubt, divisions and the need to
explain oneself. It feels like a rise of the children against the father and cuts deep in a way that
territorial conflict does not. Otherwise, it is not very likely that on the huge American continent very
different regional powers would have formed a confederation. Even less likely is that they would
form a nation in the shape of a federation with a strong constitution. When that constitution was
signed, in 1776, northern states like New York and Massachusetts still felt very different from Virginia
or South Carolina, in which the matter of slavery already played some part. When representatives of
the States came together, they did not come together on some kind of party lines. The debate was
really on how much the British institutions, including a monarch, should be copied or not. The Dutch
and French republics provided an alternative, but not a very democratic one in the way we would
understand now (McCullough, 2001) (Schulte Nordholt, 1976). The leading men of ideas in the days
the Constitution was written—Franklin, Adams, Jefferson, and others—were very much occupied
with finding ways of common ground, with unity, especially among themselves, as the main
consideration. Political “factions” were considered divisive and corroding (Meacham, 2013) (Ferling,
2000) (Chernov, 2004) (Wilentz, 2005). The wondrous thing is, that a person of whom we think now
as a populist or rebel rouser, Thomas Paine, did perhaps the most to bring them together with his
words. In his pamphlet “Common Sense” he taught the people in the different states to think of
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themselves as part of the same continent (Kaye, 2005) (Ferling, 2000)49.
It was only after the War of Independence, in the 1790s, that, as it were, the debate on how to
debate could no longer be delayed. And this was not a happy debate, as the spirit of unity waned and
the economic cost of the revolution became more visible. The divisiveness that reared its head then
pitted the minds of Jefferson and Adams and of Hamilton and Madison against each other (Hamilton,
Madison, & Jay, 1961) (Meacham, 2013).
The American revolution was, in the best sense of the words, a revolution of writers, printers, and
readers. These written words were the means to cross the enormous distances on the continent, and
none of the main players were without their own means of publication and getting their message
across. It is the reason why we have now such a clear view of what was happening then: through the
writings of now-famous names we know not only what they did, but also what they thought. Yet it
remains important to read beyond the famous names of the day to understand what was really
happening in the former colonies if we are to know why aristocratic minds like that of Jefferson’s
could totally embrace the idea of democracy but not that of political association.
it was of course De Tocqueville who saw it first and clearest (Tocqueville, 1839) (Tocqueville,
June/July 1996). He saw beyond the big events of the day and noticed how much America was an
example of civil life. Of course, there was civil life in Europe too, but it was always in the shadow of
either the wealth of the nobility or the squalor of the poor. A much more egalitarian society arose in
the United States, without the extremes of class societies on the old continent. A form of “popular
sovereignty” arose out of the way local communities helped each other (as citizen’s collectives
(Moor, 2008)) and dealt with daily life in the shadow of bigger events, communicated by a torrent of
words. The American revolution may be one the few in which war did not dumb down a nation but
lifted it. Associations were at the heart of this.
[Observation: De Tocqueville mentioned in a chapter titled “On the use which the Americans
make of associations in civil life” the existence of political associations, but he hastened to
add that they “are only a small part of the intense number of different types of associations
found there. Americans of all ages, all stations of life, and all dispositions are forever forming
associations. There are not only commercial and industrial associations in which all take part,
but others of a thousand different types—religious, moral, serious, futile, very general and
very limited, immensely large and very minute.” In this way he goes on, to end with: “Finally,
if they want to proclaim a truth or propagate some feeling by the encouragement of a great
example, they form an association. In every case, at the head of a new undertaking, where in
France you would find the government or in England some territorial magnate, in the United
States you are sure to find an association.” (Tocqueville, 1839, p. 513)[
In these words, you see the full power of associations as an engine for the emancipation of the
average citizen (admittedly: white, male, and Protestant). His words were echoed by Madison in the
Federalist Papers No. 10 (Hamilton, Madison, & Jay, 1961). Nevertheless, there was a long way to go
before modern party democracy was established. Typically, it would happen through the
establishment and publications of citizen journalists (of whom De Tocqueville writes, with
disapproval, “that writers take the same place as party leaders,” cited in Burleigh (Burleigh, 2006, p.
60)). Freedom of speech and freedom of association, also when it comes to politics, very much went
hand in hand in the early days of the American republic. A more modern writer, Michael Schudson,
describes in The Good Citizen, a history of American civic life (Schudson, 1999) how party formation
was considered anathema to a “public spirit” for many, not only to Jefferson. Civic association was
fine, as long as it was not about politics. Politics should be on principles, and elections should go
along geographic lines. That was the social dilemma of the day. But it was just a matter of time
before this line of public spirit would break enough to allow differences of opinion to be aired
through newspapers, reflecting the divisions heard through association assemblies.
49

Europe is still waiting for its Paine, it does not seem to have anti-Paines.
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In the view of Schudson, civil society started with a newspaperman, and should also be considered as
the birth of the media in the United States (Schudson, 1999) (Wilentz, 2005) (Starr, 2004). Schudson
has a background in media studies, but his take is broader and interesting, imbedding journalism and
the rise of the media as sort of peaks in the civil association landscape. In its “blur of politics and
society” (Schudson, 1999, p. 30) private associations are “self-created bodies under the shade of
night.” In his view, the first danger does not come from political associations but from other private
associations like churches and workers, who from the 1830s onwards start rallying against
government when in the view of their members they make the wrong decisions. Public affairs and
lobbying were also there from that time onwards in connection with associations.
Schudson makes an interesting historical distinction between the different models into which civil life
started to merge and intertwine with politics and media in society.
His first model is that of the “politics of assent,” when in the colonial phase associations aligned
themselves with the goals of the British and then with the new nation. This turned into the second
model of the “politics of affiliation” in the nineteenth century when associations grew and at the
same time aligned themselves with political goals and the new parties. So-called progressive reforms
reduced the power of parties and increased the role of education. This again made way for the
“informed citizen.” Schudson believes this is still the ideal in American civic life (observe how the
terms civic and civil are used, PN). Writing his book in 1999, he indicates there is a fourth model
coming instead of the third, which he calls “the rights-bearing citizen.” Informed by the civil-rights
movement, he sees a right-consciousness that has brought politics into everyday American life. If he
were writing now, in 2017, he would probably see this model back in our politically correct times of
“identity politics,” but he would also see that the Trump era has brought a sharp backlash against it.
In social and political sciences, there is still a large body of literature dedicated to studying the link
between civil society and democracy in the light of De Tocqueville (Edwards, Foley, Diani, & Eds.,
2001), partly translated into debates about Putnam’s “social capital,” (Putnam R. D., 2000) (Farr,
2004) (Franklin, 2018) and social enterprises (Euricse, 2017). Echoes can be found in titles like
“Beyond Tocqueville” (Edwards, Foley, Diani, & Eds., 2001) and interestingly enough in a title like
“Tocqueville did not write about soccer clubs: participation in voluntary associations and political
involvement” (Dekker P. ) (Freise & Hallman, 2014). It is here that the link with (voluntary)
associations appear, most of all through a lens firmly aimed at democratization and civil society
challenges. Fung (Fung, 2003) argues there are at least six ways in which associations enhance
democracy:
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Through the intrinsic value of associative life
Through fostering civic virtues and teaching political skills
Offering resisitance to power and checking government
Improving the quality and equality of representation
Facilitating public deliberation
Creating opportunities for citizens and groups to participate directly in governance.

Fung states that “the democratic priority or associative contributions depends crucially on context
features of particular societies”. This is in line with other authors (Cohen & Rogers, 1995; Kateb,
1998) (Hirst, 1994) (Rossteutscher, 2005).
But how to make this harder in terms of evidence? Interestingly enough, research by Baggetta and
Madsen shows that, in line with on data of the American Citizen Participation Study, typologies
based on structure can produce more straightforwardly interpretable results than content-based
typologies. They conclude that there is a need for more organization or association level data on civic
structures (Baggetta & Madsen, 2018). In other words; the content of political participation is also
influenced by its structure. A classic association structure produces different content from that of,
say, modern network type kinds of participation. This means something for the many political parties
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that want to get rid of their classic structure. Do they realize it might also mean a change in
messaging?
Translating these developments into something that first the (Western) European model or that of
other continents can be done, but not outright. The distinctions can be as interesting as the
similarities. First off, civil society in Europe did not start with a newspaper or expression of
journalism, unless Martin Luther hammering his words to the door of a Roman Catholic Church
counts as such. The sources of civic and civil life lie elsewhere, or never emerged at all from under
the reigns of tyrants. An example of where it did happen, and that at a very early stage, were the
(precursors to) the waterschappen in the Netherlands. Here the counts and dukes of Holland did not
keep their bargain in the early Middle Ages of upholding the dykes high enough to keep the people
safe. Tired of waiting, farmers and others wanted to do the upkeeping of the dykes themselves, but it
did not make sense to do it on your own—one farmer who did not take care of his own piece of dyke
would drown them all. So, they had to cooperate, and they had to decide collectively on how to do it
and how much each should pay for it. Prevention is the goal here, which takes a longer and greater
effort at cooperation than when you just had to accept the floods from time to time and then let
everybody rebuild what they can. What started out as a pragmatic solution in Holland, the Western
part of the Netherlands, the closest to the sea, became a way of life, with the waterschappen as, in
fact, the first democratic bodies in what was still to become a nation. The waterschappen are still
around, ever further democratized, for instance also giving inhabitants of cities a vote (becoming
“Water Authorities” (DWA, 2017)). In this respect, they are also working within the “rights-bearing
citizens” model, but their main goal has to do with one absolute goal: safety from water.
In this way, each country that went through renaissance and revolution has its story. Much of the
world of association and party politics in Britain can be explained when starting with the Magna
Charter and the centuries-lasting tug of war between King and Parliament, later transferred into a
tug of war between the two main parties of Conservatives and Labour, with a king or queen serving
as a mystic Bagehotian umbrella (Bagehot, 1867). It seems a society where custom and conformity is
prized and commerce mistrusted—until it is useful. Associations, including the political kind, flourish
in this climate as long as they conform to the standard of the day—and this is where it gets
complicated. With a culture that is often been described as both pragmatic and innovative on the
one hand and full of historical precedent and arcane rituals, on the other hand, it is hard to assess
how closed or open the standards of an association really are. This makes it fascinating, but hardly a
workable example. Even so, from a historical perspective, there are two developments worth
mentioning. The first is the “One nation” concept. This Tory (Conservative) concept, started by Prime
Minister Disraeli in the nineteenth century, aimed at overcoming differences of class (Ridley, 1995).
Associations, including the political association of the Tories themselves, became very important in
that movement. The One Nation concept raises its head regularly within the Conservative party and
was in effect copied by Tony Blair as head of the Labor party (Blair, 2010). Recently it became most
visible in the Big Society movement, which was very much aimed at voluntary associations and seen
as a revival of the collective approach to politics (Franklin & Noordhoek, The past, present and future
of the Big Society. Een ideëengeschiedenis met betekenis voor Nederland., 2013) (Moor, 2013). It is
not considered a great success by either the media or the party itself, but it has some staying power.
There is an image that can still be of relevance to the social dilemmas surrounding associations and
their standards. Conservative strategist Oliver Letwin MP explained it best in a book called There is
such a thing as society (a dig at Prime Minister Thatcher, who denied such a thing existed), as he
described the way the government tried to encourage social initiatives. In a hearing on the issue: “A
strong theme emerges that links these particular findings. And that theme is the incredible
clumsiness of the state, however well-intentioned when it comes to tackling the sheer intricacy of
social problems. The state can seem so thick-fingered and ignorant to the poverty fighters on the
frontline. It’s like a man trying to repair a cobweb with his own bare hands. By far the most effective
schemes are local, discretionary, and flexible.” (Streeter, 2002, p. 55)
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In the struggle to let civic initiatives and associations do the work of governments or vice versa, often
both lose. Recent experiences with “participative society” in the Netherlands, for example, suggest
that most of the effort depends on higher-educated, white people and that their numbers are
significantly less than they should be in order to have a society-wide impact. For instance, 81% of the
population was never involved in a civil society initiative (VNG, 2016) (period 2011–2013) even
though 94% of all local governments state they have or are running civil initiatives (BZK, 2014). And
though 70% of all aldermen and city council members think that citizens love to participate in civil
activities, only 33% indicate that they themselves would want to participate (Reichling & Jonker,
2013) (Verschoor & Bruijn, 2017). Rotmans (Rotmans, 2015) states that there is a core of 250,000
people running civil initiatives, while he estimates that at least 20% of the population (3.4 million
citizens) should be active to make his ideal civil society come true. It will not happen then.
Somewhere in these—rather soft—numbers, there is also a role for associations. A role coming up
short. Meanwhile, the fact remains that there is a strong correlation between voluntary work and the
percentage of the population that comes out to vote in an election, as this example from the
Netherlands shows (including the fact that data on volunteers and associations are lagging, as
discussed in Chapter 1.3). It is interesting to see a sort of “civic belt” running through the country
(Voogd, 2017).

Figure 21 Comparing Percentage of Voters in Dutch Elections 2017 and Percentage Volunteers 2009

Glancing for a moment at other examples and starting with the German example (from Gierke on
down), there seems to be much more predictability. The legal and actual positions appear more in
line with each other. And in this way, each country will have its own characteristics. It is tempting
here to repeat all the clichés of comparative politics; the French obsession with leading from the
center, the eastern and central Europeans wrestling with the legacy of the communist parties, the
Italians and Spaniards running everything like the Catholic church, and the smaller countries
compensating with better language skills for their smaller size. From the European continent, we can
go to others, but chances are that the bigger point will get lost. In the end, the comparison will lead
to a culture-dependent answer on what makes associations differ from each other. In reality, there
are also strong forces that make associations develop in parallel ways, including those of governance
and digitization. Perhaps this is more applicable to political associations than to other forms of
associations, as they are part and parcel of a world that had grown politically very interdependent.
Developments in the Gulf region and Asia in that respect are exciting when it comes to trade
associations (see chapter five). Most interesting of all may be the development of political
associations in the European Union as a whole (remarks based on extensive experience of this
researcher).
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[Observation: The European People’s Party (EPP) is the largest of the different political
parties in the European Parliament. It represents the Christian democratic and center-right
parties from the twenty-seven EU members and has, like the other parties, basically two
functions: the first is to support the delegations from the different member parties within
the European Parliament and the second is that of a policy-coordination platform for the
member parties, organizing its conferences (here it resembles US political parties, or their
National Committees, which are also mainly organizers of their party conferences and leave
most to the parties at state level). Surrounding the EPP are a number of other platform
functions, but the whole does not add up to an association: there are hardly any entry or exit
conditions applying to citizens wanting to become active, and standards are much more
closed than open. In the other European “parties,” conditions are equal or less. This is not
the fault of the parties; this is a consequence of the present European model. Of course,
there is a parallel here with the way the United States became a federation, but the
pressures are quite different. Expecting a similar outcome is too optimistic or pessimistic,
depending on where one stands.]
A note on methodology: it is hard to distinguish the growth and functioning of political associations
from that of political institutions in general (the same goes for associations operating in the
international arena, see the next paragraph). It could be asked if political associations are not part
and parcel of the public domain. And often in the worst possible way: research by Transparency
International in 107 countries cited fifty-one countries in the Corruption Perceptions Index 2016
(Transparency International, 2017) in which political parties were seen as the most corrupt
institution. In other words; they are the least trusted form of associations. Yet in terms of
governance and in the way they, for instance, depend on volunteers and initiate civic activities, they
are very much classic associations in most (Western) countries and behave according to a different,
much more horizontal, rationality from that of political officials and civil servants. Within a political
party, even the prime minister has only one vote. They are also a place where members can
experiment in new ways of democracy in a way they cannot in the actual political arena and can
exert an influence they cannot have as average citizens50.
It is a debate that is not reflected that much in the political sciences. The contents of journals like
Acta Politica (1988–2008) and Res Publica (2008–2012) did not reflect a single title in which a
political party is approached as an association. (The same goes for public administration publications
like the Journal for Public Sector Management and Bestuurskunde, but this is more to be expected).
Political associations are definitely studied as part of ongoing political history, including its deeper
ideological roots, but little as civic or phenomenon. Research into the function of a political party is
limited, but there is literature from both Anglo-Saxon (Katz & Mair, 1994) (Sartori, 1976) (Mughan,
2009) and Dutch sources (Posthumus, Ridder, & Hart, 2014) (Ridder J. d., 2014) (Ridder J. d., 2015)
(Andeweg & Thomassen, 2011) and further more through the documentation centre of the
University of Groningen. One of the more interesting debates from the view of the case studies
presented here concerns the question how majorities in party conferences are obtained. Under
which conditions can the leadership of a party turn an expected loss in to a consent? Is it true that
party conferences turn everything “grey”? (Sinke, 2013)

50

There is an important notion that members of a political party, especially at the mid-level functions, are
more radical than the voters on that party. Addressing this issue of “May’s laws of General and Special
curvilinear disparity,” evidence does not support this law (Holsteyn, Ridder, & Koole, 2015). Looking at nonpolitical associations, this researcher does recognize tendencies of members in a circle around and just below
the board that is more activist radical than the average member.
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Political sciences evolved from roots in philosophy, history, and law into a small but important part of
the social sciences. Its closest scientific links seem to be with public administration and constitutional
law. Developments in the field of, for instance, citizens’ participation and grassroots activities are
often viewed through a lens of public policy. This is understandable, but it would be balanced if
research was done more from the perspective of group formation as such, and the way socialization
turns into association or vice versa in the theory and practice of politics51. The social sciences have
fragmented into so many disciplines and subdisciplines, that their common roots are forgotten. More
knowledge of groups and associations can probably be found close to these roots. We still have to go
further where De Tocqueville started, and use the “social capital” (Edwards, Foley, Diani, & Eds.,
2001) that political party associations generate.
Sources of Standards: When Politics Becomes Diplomacy
Many standards are not the result of national developments; it is the international arena that counts.
More than most realize, associations play an important part in the formulation of standards at the
international level. They do this as platforms in which standards are discussed and decided upon, as
in the (in)famous ISO standards, they do so as a means in which to influence (inter)national
standards from both businesses and governments alike, and they are players in the international
arena themselves, as part of the very influential world of NGOs. In this sense, it is worth taking a
short closer look. In an article and in a paper and chapter of a book on “business diplomacy,
associations and a multi-actor approach” (Noordhoek, 2015) (Noordhoek P. , 2017), this researcher
stated that there are three kinds of (classic) associations with an international dimension:
1. Purely national associations. Each may or may not have a link to an international platform of
sister associations, but its international activities are limited, and so is its impact in that
respect. Multinational enterprises usually leave it to their national affiliates to be members;
2. International platform associations. There is a strong effort at coordinating the policies of
national associations. The international platform has a strong position in at least one
continent. Multinational enterprises almost always play a role;
3. Purely international associations, with multinational enterprises as their dominant members;
with headquarters on every continent, but no national representative function.
It almost goes without saying that the third category is the one most relevant to the setting of
standards, but the other ones are also important in terms of “business diplomacy.” However,
associations of true multinationals are still a tiny group indeed. An example is to be found in the oil
industry, a branch of the energy sector where all relevant players are international by nature. In fact,
all three categories can be relevant. The first because of its sheer volume of combined business
interests, and because this is where most SMEs can be found. The second category is interesting
because international platform associations are really flexing their muscles. Even in Western Europe,
those platforms are gaining clout, even though true integration seems harder here because of the
relative strength of national associations. In the chapter of the book about business diplomacy,
several groups of associations are tested in terms of the association matrix and their possible impact
on business diplomacy.
It must be said that associations are both a part of globalization and an instrument for fighting this.
51

This researcher has never considered himself a political scientist, though he did follow many colloquies at
Leiden university. Even so he became a founding member of the NKWP, the Dutch Association for the Science
of Politics, including helping to create a division of the association for “people working in the practice of
politics.” This division never fared well. The activities were always dominated by the political scientists and
their publications. The interesting thing is, that this was far less the case within the association for public
administration or the legal associations of which he is also a member. In the case of the association of quality
professionals, it is the scientists who are a sort of afterthought in the association. In the case of the Dutch
National Association for association professionals (DNA), there are no full-time academics. For further
reflections on differences in position within the sciences, see Abbott’s ‘A Chaos of Disciplines’ (Abbott, 2011).
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The internationalizations as described in this three-step build-up are the inevitable result of
globalization, yet it is not hard to see that even associations working at an international level carry
the characteristics of the dominant nationality of its members, and just like there can be no doubt
that international associations can function as a vessel for national interests. It is therefore important
to make sharp cultural assessments of an association before declaring it a multinational platform fit
for business diplomacy. For instance, a special mention needs to be made of national employers’
associations. They show particular strength, being both strong in their national arenas and in the
international (EU) one, also in comparison with their union association counterparts. It is interesting
to see how durable strong employers’ associations are on both the national and international stage.
All of this may seem to have only limited relevance for the issue of this thesis, but if associations are
important to the conduct of diplomacy, these implications can be presumed:
•

Businesses and their employees will organize themselves in order to profit from the exclusive
and combined positions of associations. As the world gets both more fragmented and complex,
some form of representation through association will become more and more logical;

•

The truly large multinational enterprises (MNEs) have started to behave like “free agents”;
sometimes profiting, but more often chasing their own interests at the possible expense of
smaller ones and their associations;

•

MNEs have also gained much clout in relation to nation states, yet at the same time have
become more vulnerable to criticism. This can lead them to hide or seek legitimacy with or
within their chosen associations;

•

Meanwhile, associations are becoming more professional, more interconnected and more
outward looking. The best of them manage to renew their sectors;

•

Even so, these associations will remain the subjects of high tensions, connected to changes in
the way people and their businesses rearrange themselves outside of classic associations;

•

Scandals, incidents, and true disasters will keep on following in the paths of businesses
misbehaving. There are always members who misbehave, and associations can or will no longer
hide these members. This turns associations into awkward partners for (multinational)
governments to ensure better oversight and governance;

•

The average association has always been highly attuned to political agendas, but through better
knowledge and more professionalism, their association managers have become significant
figures in their own right: representatives of the better associations could be the economic
diplomats of the future.

All of these implications make it clear that we need a better understanding of the role of associations
in public or economic diplomacy, including its impact on public affairs and communication aspects
because most of this has implications for both occupational and social associations.
Sources of Standards: When Occupation Leads to Association
Finally, we will pay attention to the way trade associations deal with standards. For professional
associations, the examples of three main cases should serve abundantly.
First, the usual matter of definitions, but this time aiming for some extra clarity. They are called
“trade” associations. This is a misnomer, born out of history, and going back all the way to the guilds
of the Middle Ages (see 1.2/A3), and therefore hard to change. But look at what can be put under
this misnomer of “trade”: producers, farmers, service providers, transporters, collectors, consultants,
and cleaners; they can all be counted as trade organizations. Yes, they trade, but they also build,
grow, refine, or exploit and so many other things. This seems a bit too much of a good thing, also
because, like the guild, it suggests that trade associations sort of grow like a tree from a single plant.
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There is this one trade, this one guild, and from each grow specializations like branches, getting
leaves in the shape of committees or sections and grow on and on. In the end, you have a great
forest of densely grown associations, grouped together within their economic sector. As an analogy,
it is too neat.
This forest alone does no longer do justice to the term “trade,” but it also disregards how thoroughly
globalization and digitization and all those other developments, play havoc with the trees and the
forest (Rijkes, Schmidt, Rijken, & Toren, 2015). If there is an architecture to associations, as Huizinga
and Tack so aptly describe (Huizinga & Tack, 2005), the buildings are shaky indeed.
Perhaps the most fundamental of them all, at least in terms of impact on associations, is the
movement toward individualization in society, translated into more independent professionalism in
the economic domain. This happens both at the level of the skilled worker and at the level of the
higher-educated office worker. Regular hours, regular salaries, and regular pensions as a spin-off of
well-regulated and ordered economic life are disappearing, and with them classic ways of
representation of common interests. It is not that individuals do not take part in associations, but
that they expect something else from them compared to what they expect from classic trade
associations. In the latter, everyone was not just an individual but also the representative of their
company. Neither does this mean that the companies or (small and medium) businesses disappear,
but they start to diverge more in function than used to be the case. The result is much uncertainty,
not least when it comes to legalities: who is the employer here, who the employee. What is the
status of someone with a steady contract, what of someone who is “just” a contractor, but behaves
with the assurance of a true entrepreneur?
As vexing as all these problems are, they detract from what lies at the heart of most associations: a
common goal, a sense of sense, a belonging. And this is what should be rediscovered within
associations, along with all the other things that should be dealt with at a time when transsociations
lie on the other side of business as usual.
Here lies a new distinction between categories of associations that is at first glance not that different
from what was, but it is not without consequences.
All associations are, in the view of this researcher, part of “occupational associations:” They are a
source of income. They are much more, but this is where the distinction lies with social associations.
The next main difference is a harder line between associations for individual members and
associations where businesses or corporations are members. Individuals can certainly be active in
these associations, but only as representatives of the legal entity recognized as a business in a
market or as a public partner of these businesses. And yes, governments and their agencies can be
members too. Perhaps even more important is that to this category also belong the “umbrella
associations” representing groups of associations, which are very important as partners in policy
making, together with the government (In the Netherlands, they are called “the polder”).
Then there is an important differentiation between four categories of associations for individual
members or small businesses (or actually three, there is one “hors category”). It seems to this
researcher that it is not tenable to have a sort of “catch-all” category of associations of individual
members. First of all, it misses the point that many people do not regard themselves as professionals
but as entrepreneurs, craftsmen, skilled workers, or whatever. Their business is their identity, not
their education. Fine—and a great opportunity to go back to the model of the guilds where training
and education are done on the job and by peers.
Then there is the other end of the spectrum; the professional association with a strong public
character. They want to be recognized as such, which is understandable as their public role brings
with it special privileges and obligations. More or less in the same line, there is a category with
special demands. This category of “conditional associations” will be discussed below.
Disregarding the other categories for a moment, what remains is as important a category as you can
find: the associations with members who have higher-education backgrounds.
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Can an association have two identities? Within the confines of occupational associations, this should
not be a problem. The categorization is there to help, not hinder. For this reason, there is also an
extra category called vocational associations. Clubs like the Round Table, Rotary and many others
start as a gathering of people with an occupational background, but their goal lies often outside the
profit motive; it goes from occupation to vocation. Still, indirectly it is likely that membership will
help their education and standing in their occupation as well, so it is logical to categorize them within
the occupational associations as “vocational associations.”

Table 9a Occupational Associations

Occupational associations can be seen as the most complete of all associations in terms of the
functions they fulfill. There are many ways in which associations can “add value” for their members.
The association does so through the different functions it can have. Though it can be said that the
literature on associations is limited, the one big exception is on the way associations develop their
tasks and functions and how members interact with them, including many surveys about member
satisfaction with the different functions. This author too has paid quite some attention to the
different ways that tasks interact (Noordhoek P. , 2011). In the Netherlands, we have helpful
drawings of a helicopter-like division of tasks (Dedan, Schulz, & Kastelein, 2004) (Tack & Huizenga,
F.D., 2008) and a sort of subway system to tell us cleverly how you let the tasks develop and interact
(Wesselink, 2010). Others have shown how you can increase revenue or strengthen the business
model of your association when you work the different angles (Niesink, 2014-2016). Yet because this
aspect of associational life has been covered so well, it should not get too much attention here. This
researcher only wants to bring the elements that bring the most added value to the members
together in this matrix, expecting that every occupational association that is run by professionals is
able to do well on all four elements. As always, too much of it can have downsides and can add to
the pathologies.
Here four values are brought together:
-

Standard value: the value of standardizing the products or services members buy or sell and
maintaining its quality.

-

Service value: the services an association provides to the members or their customers,
including services like insurance, legal advice, billing, etc.

-

Position value: strengthening the position of the association and its members through
representation, public affairs, and lobbying.
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-

Trust value: everything the association does to strengthen the way members make or deliver
their products and services, from training and education to instilling pride in the profession.

Figure 23
22 Value Matrix

Each element is also a big source of standards, either open or closed. Some of that (the darker gray
area) is increasingly getting digital, but much is still about humans interacting with other humans and
then abiding by the rules or not. Of course, this touches on the element of trust, with repercussions
to the other elements when it is not dealt with in the proper way.
This touches also on the way standards are developed and maintained, including the compliance side
of standards. More than service issues, this seems to bedevil many associations and their members.
Here is a scheme with all kind of sources of standards, both coming from the association itself and
from (public) authorities. See how these standards can come from very different sources at different
moments: preventive, ongoing, and afterward (more interventions in Part III). All of them have a
more or less open or closed character.
In chapter seven, the example of an oath was given. As one of many post-crisis measures, it is coming
back into the world of professional associations after having been upheld or de-ritualized in the
preceding decades (an example of the latter is the oath as one of two peaks in civil associations, the
other being political associations or parties, administered for members of the association for real
estate and taxation (NVM, see A3). It used to be administered in front of a magistrate and now it is
“just” an intern ritual after graduation.
The same goes for many internal “rules of behavior,” “honor codes,” or internal protocols. Almost all
bigger associations have them, but as all members also have to uphold the laws of the land,
somehow the distinction between internal and external rules got lost. In many associations, you see
an attempt to give them back their separate places.
When it comes to the interaction between standards coming from associations and those from
public authorities, it is also worth mentioning meta-evaluation as a source of standards. Metaevaluation cannot only be used to see whether standards are upheld, but also to see whether the
association is capable of self-regulation through standards. Should the association fail, it is clear that
there will be an intervention from the public side.
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Table 10 Sources of Standards Occupational Associations

With occupational associations, there is always an extra dimension to the activities of its members.
What happens when standards are not upheld? In a way, this is more a matter of trust than of
standardization. Especially when “incidents” reach the media, the fallout usually can and will hit the
association as well. When this goes on for too long, the feeling within society can get so grim that
there is no belief left in the ability of an association to correct itself or its members and that the
government needs to step in. Closing your standards, and increasing your vigilance is seldom enough.
All these incidents can bring about a breach of trust between association and members, as members
who feel that they are not to blame, feel the measures as well. But the association has often little
choice and should stay ahead of the curve when it comes to sanctions and increased oversight by the
government. It is the same with setting higher standards for the members when the association can
know that those outside of the association can never meet them. In that case, what helps the trading
associations and their members does not necessarily help the workings of the market.
So, there are more than enough social dilemmas within occupational associations. Pathologies
threaten, and decisions can be hard to make. But can we do without them?
Sources of Standards: When Conditions Make Them Irrelevant
In the categorization of occupational associations, there is one category that is rather opaque at first
glance: it is that of the conditional association. These are, for instance, the associations to which
professional soldiers and sportsmen belong, because for them, in a sense, it is not really about
making a living; it is about survival or achieving the top spot in the world. This could also apply to
journalists or some parts of the clergy. These professionals deserve a special category because some
professions will always tend to be more equal than others.
Seriously, however, a conditional association is the kind of association in which professional people
participate but in which the transaction of a salary or fee is but a condition for an occupation that
demands unusual sacrifice in such a measure that there is no normal, direct market function.
Characteristic of these occupational associations is that their members are often extremely
individualistic and are hard pressed to give an account of their work. Nevertheless, they share
enough to form associations but can be hard pressed to follow the cue of their board. Membership is
never equivocal, always conditional, and as a rule conditional on reasons of principle rather than
practical ones. Perhaps the most complicated of these conditional associations is the one for
journalists. On the one hand, many are truly driven by bringing the news as best as they can, no
matter their salary and are rightly protected by the freedom of the press, but on the other hand,
they represent a force that has very real power and is often part of or connected to extremely
commercial ventures. Time after time, efforts at self-regulation have failed for this group. There are
no closed standards, except that one universal standard of the freedom of the press. There are not
153

Trusting Associations

even many open standards, and when applied by boards or judges are only followed conditionally.
This may be as it should be, as many scholars and judges have concluded that any alternative is
probably worse, but it does have an effect on the issue of trust in associations, as the profession is
never judged very trustworthy and makes their associations rather irrelevant.
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PART III On the Quality of Associations

Google Images

155

Trusting Associations

156

Trusting Associations

III

On the Quality of Associations

19.

The Concept of Quality

The challenge, for the operational part of this study, is to get the members to agree to an approach
for peer review. Not in an informal way, but formally. The assumption is, and as we will see rightly
so, that this decision is something that touches the emotions of the members. Some are strongly for
it, others against. So, no matter how the outside world thinks of the association, a positive decision is
not a foregone conclusion.
[Observation: The statement made in the last sentence is not fully scientific. It expresses
something that is inherent to Anglo-Saxon or north-western European culture.
At the celebration “50 years of Quality Management in the Netherlands,” the organizers asked
a very good writer with no other qualification other than knowing a lot about history, and
especially the Middle Ages, to write an essay on “quality” (Haasse, 2003). What she wrote was
intriguing.
She places the term quality squarely in the realm of values, especially personal values. It is
about being shown the virtue of a knight, about being “noble”—about being “a man of
qualité,” especially in the French courts. There, a man should show he is able to play the game
and enliven the lives of all with frivolities. It is not about being so sordid as to have to do work.
On the contrary, it is about just being, not doing anything. Of course, this put the whole
concept of quality straight into the debate about … inequality. Later, the French revolution
would sort of decapitate that debate, but it is interesting to reflect upon. Not least because
nowadays we think that more equal societies produce more quality than those that are
unequal. But also, because in the debate about quality management, a counter-movement has
come up (see the paragraphs about schools) that, in essence, places personal quality above
organizational quality.
Around the same time, the courts of France were full of “man of qualité,” while in countries
like the “Republic of the Netherlands” the debate was also about values, but with a
connotation that had less to do with personal honor and more with material possessions. It
was about beautiful paintings, as realistic as possible, houses that were beautiful but practical
too, furniture that looked like what it was, “honest” and above all about cleanliness, or better:
making things clean, so that distinctions come out best. It was a quality you could literally
make, something outside yourself, but reflecting values nonetheless.]
This way our look at quality has swung from one side to the other. One of the interesting aspects of
Hella Haases’ line of argument, is that she sees the concept of quality first connected to an
individual, the “man of qualité.” The situation is the civic tradition in the Netherlands, where it is the
collective of cleaners that, so to speak, brush off the concept of quality. Maybe it is no surprise that
associations seem to have more of an independent impact than in France. Still, she points out that
quality can come under pressure when it becomes something “of the masses.” There remains
something about quality that seems to need the image of exclusiveness. But even if this is true, and
in the “Age of the Masses” (Biddiss, 1977) of the twentieth century that seemed to hold true, then it
must also be stated that modern society, including its much-maligned managers, have created a
wealth that brings exclusive quality to a great many people.
As much as this researcher would like to speak about quality in a concrete, non-abstract way, the
reality is that this would harm the goal of writing at the level of all associations everywhere. Given
the diversity that this brings along, a more abstract way of approaching it is inevitable; the specific
reality of one quality effort in one association must illustrate and may not obscure the general
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picture of quality in associations. As will be shown, the way quality approaches are looked at now is
gaining in scope but is still highly unbalanced and incomplete. It is a poor comfort, but in terms of
attention paid to a field of inquiry, it is considerably larger than the attention paid to the field of
associations.
In the sentences above, the term “approaches” is being used. This is partly because key thinkers in
the field like Vinkenburg, do not consider “quality” a science or think the term itself can be defined.
In the following chapters, this point will get much attention. Partly this is because the concept of
quality as such is important, but ultimately not the focus of this research. The way quality will be
defined here, means that implicit definitions are to be made explicit and that an effort will be made
to get a consensus on quality. The logic is that this requires action and leads to the use of
interventions. It is a process that requires interventions; interventions that may lead to change and
ultimately to trust. “May lead,” not “will lead.” Study and experience show that the conditions under
which interventions are used, do matter. Elements will be described and brought into relation with
each other.
Also, the interventions themselves change their nature while being used. Do they really change the
“quality,” whatever that is? It is questions like these that ultimately lead to a complex chapter,
chapter seventeen. On the one hand, this touches upon the way different views on quality can lead
to different interventions. Different “schools” or “paradigms” lead to different interpretations and
possible actions. Part of the chapter is a test and critical review of these approaches. Another
important part is to get to an “action perspective” on the way quality can be improved in
associations. Inspired by the (critique on) the earlier approaches and by a more basic view by the
researcher on how concepts like trust and rationality can interact with each other, a model is
developed that works as a counterpoint to the model as developed in Part II.
After so many abstractions, it may come as a relief to the reader to read more about the three main
cases of this study. The description of the main cases of the public libraries, notaries, and real-estate
brokers will be continued. This time the description will not be of the nature of the associations and
their separate histories, but the way each of them has tried a single intervention to change the way
stakeholders around the association look at them, with the goal, very much present, of increasing
trust in the association and its members. They tried to do so. In each case, the members of the
association had serious misgivings and it became a matter of doubt, strategizing, and changing the
intervention to see if and when the intervention would be accepted. It is not without reason that in
the introduction the question of whether the members would say “yes” to the intervention has been
described as the central test for the acceptance of any approach toward more quality within an
association.
Along the way, other relevant aspects will be shown, among them the question of whether the
presence or absence of a vertical oversight mechanism helps or hinders the acceptance of a quality
intervention in an association and the general question of trust.
Defining Quality
As we have seen, associations create standards and are the object of standards. Even the very small
ones do so, if only to bind their members to a common goal. Large associations are so busy with the
writing and dealing with standards, that they have it written into their “business models.” Often
more than half the staff are busy with standards in one way or another. So far, this is useful but
nothing special. Where it gets different and complicated is when members and others start adding
qualifications to the standards; literally defining the quality of a standard or act based on that
standard, as positive or negative, good or bad. When done so in a strong manner, the qualification
becomes (a call to) an intervention, a way to raise the standard of defining the lack of quality in the
standard. In real life, general discussions about the quality of standards are rare. Perhaps they
happen when statutes need to be revised, or when large chunks of legislation touch an association in
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a big way. Much more common is a situation where “incidents” happen and raise more general
debates about quality. The challenge is then to draw a line between what is specific or particular in
an incident and what is the general lesson that needs to be learned—and how to do this in a setting
that is often emotionally charged and where every member can have his or her opinion on the
matter. Each “incident” is a moment where an association and its board can show signs of its
pathologies or prove they are the remedy. Sooner or later, however, the board is challenged to do
more than fend off incidents. A longer-term strategy is necessary. The word “quality” will most likely
already appear in the report that sets out this strategy and reappear in the measures taken—what
we here call “interventions,” as they have the double aim of getting to some higher level and action
taken in order to break through the status quo.
So all these abstractions must lead to something specific, something that will be noticed. Other than
in the private or public sphere where there can be a strong mandate, or measures can be piled upon
each other in such a way that one more won’t be noticed, it is in general harder to get something by
the members of an association. The number of members is that of a neighborhood, a (small) village,
or town. Changes have a habit of getting noticed, and of inviting debate. How to “survive” this? Ah,
now that is really the question, is it not? One of the most logical tactics is to phrase the goal of the
change in such a way that no sensible person can be against it. It is not cynical; it does this in a way
to delay the inevitable: a debate on the meaning of the word quality. The reader will find that in the
mind of this researcher of associations, the term “quality” not only carries the connotation of quality
“as a certain state,” but also of “a certain way.” The “certain state” connotation is the passive
element in each definition of quality, and the time or process dimension of the (potential) active
element.
So, forget all the definitions of quality as “The one best way” (Taylor as quoted by (Kanigel, 1997),
“product demands that conform to customer demand” (Juran, 1989), “free of failure” (Juran,1989),
“number of non-conformities divided by the number of chances for non-conformances” (Juran,
1989), “meeting expectations,” “exceeding expectations,” “love” (Pirsig, 1974), “the ability to deal
with undefined problems” (Klein, 1998), “perception minus expectations” (Zeithalm, Parasuraman, &
Berry, 1985), “gradual, unending improvement” (Imai, 1986), “shared value creation” (Jonker &
Reichling, 2013), “making sense” (Verlinde & Luijten, 2002) “appreciation” (Ahaus, 2006),
“completeness” (Cosby, 1992), and “about right” (Lemmens, 2003), etc. There are many more
definitions (Hardjono & Kemenade, 2017), some very perceptive, not all of them serious. The kindest
of them is “You know it when you see it,” confirming, in fact, the totally open character of the
concept. Or as Vinkenburg calls it in a publication summarizing and ordering all definitions of quality:
it is an “undetermined concept, its meaning depending on the context” (Vinkenburg, 2017). If it has
to have significance (which it is often forced to have), the lesson is that the definition should
paradoxically have something in it that shows a way out of that open character, to funnel it toward
some content that actives, even energizes. Therefore, the researcher proposes this definition:
Quality Is the Consensus Achieved After Making Implicit Definitions Explicit
We all look in a different way at the things we see, hold, or hear, even though we might think we
mean the same thing. Insights into how people make decisions or learn a language show us how we
“align” our thoughts when we are close together, but it does not have to mean we define what we
see in the same way or appreciate it. Even within our own minds, we may change the meaning of
what we see depending on mood and memory. This researcher is no neuro-biologist or social
psychologist but does work on the assumption that no person thinks or observes alike and that group
dynamics influence much of what we remember to have seen, heard, or done when meeting. This
also goes specifically for the moments we talk about quality, as this is always a moment when we
load this essentially open or empty concept. In principle, it can be loaded any which way,
independent from context or even history. Even in the case that we talk about, say, the “quality” of a
car, we may see or touch the car in the same light or circumstances, but still think differently about
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its quality based on cost, style, engine under the hood, brand sympathy, or sheer sentimentality.
When it comes to the quality or social phenomena like organizations, markets, or how a meeting
went, it is, even more, the case. This is not necessarily good or bad but should make us aware that
our definition of quality will not hold unless it is shared and checked for meaning. And when the
definitions diverge too much, they will be amended, expanded, or scrapped. It is the supposition of
the author that this, in principle, needs to be done at all times when people talk or write about
quality. In Kantian terms: the concept of quality is either shared or it is not. Only definitions of quality
made explicit and made explicit in such a way that its aims at a consensus between people and
parties involved, can be relevant in the real world.
[Observation: In the ongoing debate about the definition of quality, different paradigms can
be followed, about which there will be more a little further on, especially the fourth
paradigm. Here it should be clear that this definition has an “emergent” (Hardjono &
Kemenade, 2017) or latent character. However, to make it emergent, there needs to be an
active component or actor. It is in this aspect that this researcher wants to stress the
dynamic nature of the theory on the quality of associations and is not fully satisfied to call it
emergent. Here and at the end of this chapter, the term “surgent” is used. In most cases it
will take an effort to get to a consensus on quality; it must be made to “rise.” In the end,
definitions of quality need an action perspective to become relevant, even if it is only the
simple utterance of the word that indicates “quality” in the context of food: “Wow, that
tastes good!” Then the debate on what is good, can begin. The consequences of the
emergent/surgent character of quality have to be better understood (see chapter
seventeen).]
The Challenge of Making Definitions of Quality Explicit
Is this not to expecting too much? It is never that simple. But is the working assumption here that an
open term needs an ambition to close it in order to gain meaning? With the term quality, this
ambition is ingrained: the opposite of quality is non-quality, and though you can talk about “more or
less” quality, the assumption is that people everywhere assume there is in the end only one
definition of “the” quality for each object that exists and is pointed out by someone or something to
be defined. In other words, just using the word “quality” will make people assume (or suspend
thinking about it) that there can be a quality that is defined in one way only. It is also assumed that
using the word “quality” loads that ambition with the idea that the closed definition of quality is also
loaded with an ambition to change its nature in a positive direction.
When all these assumptions come together, we have a quality plan that with some quality
management can turn into a new and more positive definition of something of which people say,
“this is quality”.
Let us try that again, and now with some addition of reality.
The assumption is that when confronted with a definition of quality (Q), what in fact is an open
definition of quality (OC) is treated as a closed one (CQ) at that moment in time (OC = CQ1). In fact,
there is a double assumption: the idea that the definition of quality will change in a positive direction
(OC = CQ1 - CQ2 ~ CQn). All this, when no aspect of quality is made explicit, that is: stated in verbal
or written form by the person or organization using the term “quality.”
What would be the reality of this when an attempt is made to make the definition explicit in a group
of, for example, ten people, including the person or representative of an organization who used the
word quality, the “owner” of the term?
First of all, we would start out with ten open definitions of the term assumed to be closed, and this
includes the owner’s definition. If someone then asks, not necessarily the owner, “What do you
mean by quality?” the first thing that happens is that people realize their closed definition is perhaps
not so closed. Then it immediately becomes complex in term of group process. Is each individual
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then starting to make his or her own definition of the term, or are they going to guess what the
others want to hear? Do they welcome the question or will they, for example, wait until the owner
gives the definition?
Assuming at least five people give an answer to the question, chances are that most of them overlap,
but not exactly. What if this is not good enough and the owner gives an answer that does not fully
satisfy? In that case, it is likely that the ten people need to memorize the elements of each of the five
earlier definitions in order just to be able to follow the debate. What follows will probably be a
process in which definitions of the quality will start to diverge and hopefully converge again, leaving
probably dozens of different definitions in the heads of the ten participants in the debate, all
differently memorized, given the way the mind works.
Assuming some consensus on the definition of the quality is found, gathering as many of the
elements as possible, then the participants still have to deal with the ambition that is ingrained in
every definition of quality; that it should become more positive in the future. Again, there can be a
marked increase in the number of (elements of) definitions of the quality. Even so, it is still possible
that the participants will go away with a closed definition of quality on present and future quality,
but chances are that the process of making the definition of quality more explicit will have made it
more open.
Of course, the reader already knows that different words have different meanings, but by spelling it
out like this, it is hoped that there comes an extra appreciation for the dynamics that can surround
the term “quality.” If this researcher would really want a Kantian approach to the term, he would
have no life, nor would the people around him. At every given moment, there are objects and events
that are crying out for a new version of the question “What do you mean by quality?” Most of the
time we simply do not have the time to make definitions (fully) explicit and this is quite alright. But
should there not be moments when you do make the term “quality” explicit? It is when you do that
you enter the commonly understood terrain of “quality management” and also when you
immediately have to deal with the expectation of “change.” It poses the challenge to the “owner(s)”
of the term quality to make in some form explicit what is until then implicit in the term.
Defining Quality in Associations
This is especially true when it comes to associations. Associations are the one place to debate issues
of quality. Members, each of them often an expert in his or own right, come together to discuss their
activity or vocation and will have an almost permanent—yet usually implicit—debate on different
aspects of quality.
On the one hand, this is very effective and one of the main reasons associations are still popular: it is
the place where you can have that debate in the most effective way because “you are among equals”
and “you don’t have to explain everything.” A member may assume that other members have gone
through similar experiences or have for instance had the same training so that there are always
points of reference. It is also the role of many occupational associations to set the quality standards
for that occupation, with stakeholders, including public bodies, relying on the association for that. It
is both relevant and professionally interesting for members to be involved in formulating explicit
standards.
On the other hand, this is dangerous for a number of reasons. So, can it be, that members for too
long have not felt any need to make definitions of quality explicit and suddenly it comes about that
definitions have diverged so much that conflicts arise when made explicit. It can be seen as a form of
groupthink with an innocent beginning but with serious consequences. A second point is the element
of change. Change in quality can become harder, both because of the number of members involved
and the egalitarian nature of most associations—and also because an implicit but assumed shared
consensus of quality has to be broken first before there is room for change. Thirdly, having explicit
definitions on, for instance, the products and services of the members, does not always—often:
not—prepare them for dealing with the quality of an association as a whole. That usually requires a
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different way of making quality explicit, starting with good motivation for starting to work on quality
in the first place.
Some motives for starting to work on quality:
- Because it tells everyone what we stand for;
- Because it helps to keep the focus of our association outwards;
- Because it shows what the association and its members can achieve together;
- Because it shows oversight politicians, journalists, and all on social media that we are OK;
- Because it keeps government-oversight bodies from coming too far onto the terrain of our
members;
- Because good quality can be an alternative to government regulation;
- Because it pays itself back by reducing non-conformity;
- Because it can regenerate associations through the energy that comes with the introduction;
- Because it forces us to keep our policies and standards up-to-date;
- Because for those directly involved, it can be the learning experience of a lifetime;
- Because it can be fun and reason for a party;
- Because, because.
So, there are very good reasons to use the word quality and what it stands for. Used in the context of
an association-wide effort to improve, there are clear motives for doing so. But again, a warning. This
researcher started his career with the introduction of so-called “citizens” charters,” a British initiative
by the government in the early 1990s, to publicly state what the level of service is, for example for
getting your passport and for the maximum delay of a train, and then compensate the citizen when
the performance did not conform to the standard. A brilliant idea, so this writer thought and
translated it to the Netherlands. To some extent it worked. At some point in time, each local
government body that provided services had one. But almost none of them dared to give (financial)
compensation. When asked to write a book about the charters, together with his colleague,
(Noordhoek & Muntinga, 2006) it was decided to pay special attention to the motives behind the
introduction of a charter. We later heard that this was the part of the book that was used the most.
Yet most of the motives were internal, to help managers decide. Later we learned that we had
needed an extra motivation: a clear-cut endorsement of the scheme by the government. We never
got that. So, it is not just important to have a good motivation as an association, other stakeholders
should play their parts too. Fortunately, at least one the main cases gives a clear example of that.
In many ways, associations are at the heart of the art of making quality definitions more explicit. This
is their role, their challenge, their evidence of being “masterly,” or to say it in French, “L’ excellence,
ça se mérite” (Corner, 2012). As will be clear from the three main case studies, this role is not an easy
one and it has made this researcher rethink the way associations add value to society. It is important
to understand the mechanism behind it. It is the personal belief that in the end, it is all about the
“power of vulnerability,” of daring to make it explicit, but it is very understandable when this is not
the chosen path of the board.
From Fight to Flight
Why bother being explicit about quality? Quality in the sense described above, is a recipe for fights
and arguments. All it gives you is argument upon argument. How is it ever possible to get a
consensus on the definition of quality?
These are legitimate questions, and this researcher likes them better than any automatic
assumptions of “quality” as a base for policy. The argument is here, that when an association
proposes a program aimed at improving quality without making explicit what this means, sooner or
later the members will force the board to make its meaning implicit, causing at the very least delay
and sometimes the abandonment of the program. This danger is visible in the three main cases, but
not just there. It is one of the reasons that around quality projects we see a lot of what this
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researcher calls the “swallowing of delay” (Dutch: inslikvertraging), or: going from “fight to flight.” In
all cases, the things that should be said, are not said. Instead, we see in effect a use of quality
interventions (certification and other programs) that are managed as much as a way to avoid
confrontation as to help the program succeed. Some boards or staff members do this more
consciously than others, but the speed at which interventions are done varies in practice according
to the chances of it being accepted by the members. This is stated without saying this is right or
wrong. It can very well be a sign of a board and staff that are very able in reading what the members
can accept, but chances are that it is more the product of a tug and pull between different parties
than a considered strategy. The immediate question of this study is whether or not in the three
cases, the intervention—a system of peer review—can get acceptance by the members. It is not
strange that this is the question in an intervention that will lead to conflict. Who is really willing to be
judged by a colleague? Who is willing to pay for the privilege? Peer review is, by its very nature, a
very sensitive matter. It is very tempting to at the very least delay the confrontation, no matter what
the arguments are. As such, it is a fine way of testing true resolve when it comes to making a quality
effort by the association.
Experiences with Peer Review
But, of course, it does not stop there. In most cases, it is wise to talk about incremental change, in
which there will be moments where explicit and new standards are set. In other words, updating
implicit changes into explicit standards.
There is more to be said here. This very study started in 2006 with an observation during another
assignment for the researcher, that it seemed as if the time in which an audit system can prove itself
is shortening, and that the same goes for other interventions. In the past, you could exploit an audit
system for generation upon generation of new members. It is no longer so. The time after which an
audit needs to be done is shortening as society is changing faster. The number of rounds is
decreasing as it is clear that responses to an audit system, and the communication around it, go so
fast, that after three rounds there is really a need to change or renew the approach. Yet, what does
this researcher see: attempts by members or boards to lengthen the number of years after which a
new round is done to sometimes five years and new audit rounds in which usually the process is
changed, but the content of the standards is left alone. In the long run, this makes it harder to have
an effective intervention and lessens its added value. There is no such thing as a perfect system or
approach. Each intervention creates its own dynamic and sometimes you have to learn the hard way
what works or not. It took this researcher, for instance, quite some time to learn how big an
association must be to support an audit system based on peer review. There is a threshold below
which the members know each other too well to get proper audit teams.
But this is all just about an intervention in the form of an audit. In fact, there are many, many more—
in principle. The next paragraph will show a basic structure for choosing them, and in an attachment,
the reader can find more than 200 interventions. The question is, what do they add to what you
already have or do? The answer to that question also depends on the routines an association already
has developed when it comes to quality interventions. And is there room to change that routine?
When there is room to look for a new intervention to raise quality, there are good reasons to look
further than the ones that are usually on the table.
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20.

Interventions for Quality

Building an Intervention Pyramid
The issue of quality was born, in terms of concept, in the years after the second world war, not least
brought about by some very smart people with large-scale army experience. Think of a fine line of
men like Deming, Juran (Juran, 1989), Klein (Klein, 1998), and others. It took a while, but they finally
hit the organization landscape very hard in the 1980s as part of a challenge from Japan, brought
forward by other war veterans like Ishikawa (Ishikawa, 1985) and Imai (Imai, 1986), and its response
in the United States and Europe. It was also the time when “management” was truly discovered and
a wave of globalization efforts demanded more efficiency through standardization. It was great—and
it was a disaster, as quality is so much more than management and its systems and standards. No
wonder that after the hype of the 80s and 90s there came a reaction. Perhaps the standard methods
of quality management just could not keep up with the speed of the new digital world. Innovation
became the new buzzword; quality was for bureaucrats writing thick handbooks. And though the
issue of quality will never go away, the people involved with it have as yet not found the answer to
make the world focus on the issue of quality again. Maybe that is as well—having a world focusing on
the issue of quality is also a world in trouble. Even so, this researcher states that because of the onesided attention on managing closed standards, only a small part of possible interventions to raise
quality are being used. The potential is so much bigger. It is no longer about “quality management,”
with its suggestions of control and efficiency as central issues. Quality, in the end, is about growth,
learning and improving whatever one is doing. Present literature constantly presents new ways of
doing so. One of the logical developments is that of setting quality at the heart of sustainable
development, as part of a “third generation” of quality approaches (Jonker & Reichling, Derde
generatie kwaliteitsmanagement. vertrekken, zoeken, verbreden, 2013). There is also a sort of
counterrevolution going on against the one-sided stress on procedures and measurement—the
technical-rational approach—as the heart of quality management (Hardjono, Oosterhoorn, Vos, &
Vaal, 2012), with at the same time another movement using big data and other forms of sharp
measurement to make the measurement of quality more relevant for the high demands of
manufacturing in the digital world. In terms of conceptual development, the developments are all
over the place, which is interesting to observe but in itself no sign of “quality of the quality.” It is a
debate without leadership, without a head; a search for the “sweet spot of conflict” (Fluit, 2015) that
gets a desperate tone about it.
Associations can be at the forefront of the debate on quality. Individually and collectively, they have
the most to gain and lose in the debate about the future of quality efforts. What is the quality they
demand of their members? What is the quality going to be of the products and services their
members deliver? What is the quality of the role associations and their members play in society,
from the sports club promoting fair play to the association of soft-drink producers promoting a
healthier lifestyle? What alternative can associations provide as a credible and less bureaucratic form
of self-regulation without unnecessary government intervention or market failure? In short, can
associations show themselves to be the carriers of quality for their members?
Associations are the collectives where all questions of quality come together—and where they
cannot be set aside as a matter for the market or “solved” by the writing of another law. The logic of
the nature of associations says that for associations, working at improving quality, defined as
positively as possible, is probably the best way to show their added value for both their members
and the stakeholders around them.
In order to take up that role, an association must at the very least know what its options are.
Secondly, it must be up to it. Can we make a success of the intervention? As might be evident already
from the case studies and the text of this study, there really is an art to placing the right intervention,
including a lot of internal positioning and politics. Reading the internal and external dynamics of an
association is the real litmus test, as we may see from the three cases at the end of this chapter.
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Which brings this study to a question that was central to the 2011 book by this researcher. Can an
intervention in the field of quality get the association moving or not?

Figure 24 Intervention Pyramid

First some order to the matter of interventions. In this “intervention pyramid,” many different
expectations and aspects are brought together before they are weighted and placed in a logical
order52.
The pyramid is built on four levels of expectations. In the world of quality, it is more or less
traditional to start reasoning from the point of the “customer,” if only for the reason that most of the
standard quality interventions do so. This might very well be fitting for a regular business in a perfect
market, but in all other cases, it is risky. Certainly, in the world of associations, it is better to
recognize that there are many more expectations raised. Here they are reduced to four connected
levels of expectations:
Expectations by Regulators
Regulators are, by definition, regulating yesterday’s needs, but this does not mean they can be
ignored. The interplay between government regulations and internal quality standards is in most
cases so tight, that compliance to government rules and regulations should be part of any quality
approach by an association, certainly those of an occupational nature (see also chapter twelve).
Officially, this is almost never a problem. Standards, including oaths and codes, are written in such a
way that they encompass whatever government asks, but, in practice, conscious choices have to be
made on what rule to apply and how. If it all adds up, and there are now obvious breaches or
incidents, the association and its members can claim to meet the “basic” expectations of the
regulators.
At the front of the pyramid, an association and/or its members deal with translating rules and
regulations into action, providing basic quality: adhering to the law, including administering acts and
activities in such a way that they can be checked for compliance. As such, registration is a big part of
basic quality. In many cases, it will be hard to draw a line between complying with government
regulations and just doing daily activities. This is fine. We are talking here about the stage in
organization development before a conscious orientation on processes and customers (first stage
INK/EFQM).
At the back of the pyramid, the actual compliance activities take place, from internal regulatory
reviews to (external) accountant audits, and oversight activities by governmental bodies themselves.
52

This is a summary, translation and update of texts found in the book on “sector-wide quality” (Noordhoek P.,
2011), especially chapter seven. The pyramid images are based on images from presentations created in
2007.
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More than anything, it is this basic quality that is the focus of stakeholders outside the association.
Media and public players—from different governments to other associations and activists—put
pressure on the front side of the pyramid, inspectorates, and other oversight bodies on the backside.
All the pressure is sooner or later translated into new expectations in society, as articulated by
stakeholders on the top of the pyramid. Meeting those expectations is, of course, connected in time.
Expectations by “Customers”
- Customer focus in associations
Basic quality, abiding by the rules, is in the end never good enough, not even for maintaining the
status quo. It is no accident that in the past decades an enormous amount of attention has been paid
to “meeting customers’ expectations,” giving rise to whole new industries, including that of
marketing. In a way, it is odd that this should be necessary. Is it not self-evident to be focused on the
customer? On who else? But it is necessary, not in the least for associations. Are the members the
“customers” or are we talking about the “customers of the members?” Both can be true, providing a
source of many misunderstandings or creating a diffused focus. There are two reasons why a
customer focus remains very important and is a necessary source for successful interventions:
-

Inwardness—as already observed, there is a tendency of being preoccupied with matters and
existing members within the association. This inwardness must be lifted or broken through if
there is to be a chance or renewal, including the renewal of membership.

-

Outside actor perspective—one of the interesting misconceptions about customer
orientation is that we should all love and like our customers. Don’t we all know how
demanding obnoxious customers can be? The point is that customers are outside our own
system. In system theory, this is good. They are not tempted toward the kind of entropy that
associations endure when they are too inward looking. They can give the kind of frank
feedback you may not like but need. This feedback is the point, not customer satisfaction as
such.

At the same time, there is at least one good reason to be careful of focusing on the expectations of
the customer, and this has to do with misunderstandings about who or what a customer is. There is
an interesting definition of a customer as “the person who holds in his or her hand the power to
choose, pay and enjoy a product or service” (lecture J. Vis, 1993). This definition is important, but it
only holds in situations of a perfect market, which may not be found in the context of an association.
In normal situations, one should be aware that these three functions are split. Take, for instance, the
young metal worker who is being made a member of the metalworker’s branch. Does he have a
choice about his membership? Not really. Does he pay? Probably his employer does. Does he enjoy
it? One hopes so. And so on: is a patient in a hospital a customer? In a formal sense, he or she is, but
there will not be much joy. Does this make a difference to the doctor who is a member of a
professional association? As a member who is to be disciplined by the association because of
professional faults as a doctor? It is complicated.
And so is the role of the customer. Meeting his and her expectations can be an impossible
assignment, and better not pursued to its end, as it may lead the association away from its original
purpose. Nevertheless, there is no better source for feedback than the customer, split up or not.
- Tasks of the association
Customer feedback touches upon all the tasks of and within the association, adding value in the way
the earlier “value matrix” showed. This matrix can be easily translated into a “task matrix” with
activities on four fronts that should be recognizable to the authors of earlier publications on tasks for
associations (Tack & Huizenga, F.D., 2008) (Wesselink, 2010) (Dedan, Schulz, & Kastelein, 2004), and
can be varied upon with similar matrices, depending on the task.
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Figure 25 Task Matrix

The “standard tasks” are those tasks that are needed to make the association work for the members,
the board, and staff of the association. This goes from the organization of meetings and conferences
to the actual decision-making process and all that is needed for that. As a rule, activities for this task
are paid out of the annual fee of the members, making the members not feel like customers in terms
of the three elements of the definition given above. These are typically activities at the front of the
pyramid, covered at the back by “trust tasks.”
As most associations have a relatively small board and staff, these standard tasks are limited. There
are, as always, exceptions to the rule. It is quite common that an association stays dormant for most
of the time but comes alive once or twice a year with a big event. Organizing that event or
conference overshadows the standard tasks. It may happen that there is a general assembly at the
event that will attract a few dozen members, but they will rush away when the true main event
starts. That does not mean the general assembly has not been important or taken away much time
leading up to the event, but here we must speak of parallel processes of the standard task (the
assembly) and the service task (the event).
There are also exceptions of scale. Though by far most associations are small, they can, and often will
be, part of a bigger whole. Associations of associations (“umbrella associations,” in private law
sometimes acting like a parent corporation) can be huge and very international, with the Catholic
Church as the historical model for these big associations. It needs little argument that differences in
scale will have an impact on the processes, but as the model of an association seems to be the same
almost everywhere, there is no fundamental change—unless we enter the domain of the
transsociation, where processes that can take months or weeks in classic associations, can become
instantaneous.
The “service tasks” are, the reader may have guessed, all the activities related to providing services
for the members, from giving information to providing insurance and pensions for the members.
These have the clearest and most recognizable processes and because of this can be “priced” and
budgeted, with the members in a recognizable role as customers53. The processes and
professionalism required for this task are dealt with at the front of the pyramid and also, and most
extensively, tested at the back through audits and many other means. The following paragraphs will
have more to say on that. Here it is important to note that it matters whether the services are no
53

Sometimes these services are also available for the general public and can become a source of income for
the association and its members, but market activities like these will, in general, come about as an afterthought
of services for the members. In many countries, there exists the legal entity of the “co-operative association”
(Wikipedia, 2017). In this study, they are part of the definition of associations, as they can have the kind of
group bonding that gives added value to so many associations. Yet its members operate clearly in the domain
of the market, and its added value comes from the income this brings. As such they are not the focus of this
part of the study.
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more than an extra service or are the true “business model” of the association. When the income
from service tasks gets more important than the other tasks (or when the service task and an aspect
of trust task—certification paid for by members and others), there will be much more emphasis on
processes than when this is not the case. It will require more professionalism from the staff, though,
to keep it all together or to make a choice. Out of some associations have come businesses
(publishers, event organizers, certification institutes, and insurance companies) that are far bigger
than the associations from which they sprang.
The “trust tasks” are those tasks the association performs in order to show the outside world—also
potential or real customers or members—that it can be “trusted.” How to grasp this concept of trust
is very much part of this study54, but it certainly is about all these professional processes aimed at
improving the image or status and to tell its “story,” real or less substantive. Its accounting, audit and
other quality activities are very much part of these “passive” tasks (which require, in fact, a lot of
action and the processes and professionalism to make them work for the association). It translates
into a “governance matrix” that makes it possible for the association to take or keep control of its
own integrity as an association. But—and this is a big “but”—this governance can nowadays only be
viewed in the context of outside pressures. The governance is in that sense the outcome of both:
-

Internal intervention, aimed at vertical control/discipline or horizontal review within the
reach of the association, and

-

External oversight, done by either private auditors or public controllers/inspectors and, in
principle, outside the reach of the association.

These vertical and horizontal elements of governance will always start at the level of processes
and/or professional behavior, but evidently impact the association as a whole, with consequences for
position, liability, status, etc.
[Observation: One aspect of this deserves specific mention in the context of this study. Two
of the main cases have also been selected because one (the library sector) has no formal
oversight or inspectorate function, and the other does (the notariat). Has one more impact
than the other? More later on when it comes to difference and how governance has an
impact.]

Figure 26 Governance matrix

54

Here, unfortunately, a line has to be drawn between the analysis at association level and the analysis that
can be made on the level of the interaction between individual and group, including its moral and
(neurobiological) behavioral aspects. Of course, this has impact on issues of trust, but the knowledge and
competencies are not there to weight the impact on of literature like that of Ellemers on issues like “trust
tasks” here. But perhaps the reverse holds also true. In the very extensiive literature list in Ellemers “Morality
and the Regulation of Human Behavior” (Ellemers, 2018) there is not one title refering directly to the existence
of associations.
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The “position tasks” are the activities that relate to the goals the association wants to achieve in the
public arena. Compared to the “trust tasks” they require an active kind of professionalism, entering
the arena of politics. The tasks have to do with communicating the right image or frame with the
outside world, with lobbying and public affairs and even with diplomacy, as much of it plays out in
the international arena (Noordhoek P. , 2017) (Noordhoek & Hoogers, 2016) (Saner, Yiu, &
Sondergaard, 2000), and with using legal means in order to strengthen the position of the
association. All of the elements are part of the front of the pyramid. Some associations are so good
at this that it raises questions. The National Rifle Association (NRA) in the United States of America is
very controversial, but they are extremely professional in their positioning activities, including the
mobilization of their members through clever data management. For most associations, lobbying the
capital is an important activity, but outside the scope of their day-to-day activities, requiring special
staff or external consultants to do the actual work. For many reasons though, it is well worth doing
well. Research, like that of insurance company AON among business representatives and members of
trade associations, shows consistently that the appreciation of these positioning activities is
consistently higher than that for the service activities. (AON, 2012) This is not illogical; the activities
seem (certainly at the time of the survey; it was a crisis) very necessary, the costs seem low and the
effectiveness is harder to judge. Yet there is another side to this, and this one has most of all to do
with integrity issues. It helps the association when it has a means of monitoring and disciplining its
(board)members (Karssing E. , Integriteit in de beroepspraktijk., 2006). Is it possible to intervene, to
have an inquiry or whatever, to evaluate a process or come to a judgment about the position of the
association, and whether it has been burnished or burned? It is a matter of professional
responsibility to question your own morals.

Figure 27 Position Matrix

¶

- Process and profession for the members of the association

When looking at the pyramid, meeting the expectations of customers is the logical starting point of
all interventions above the basic level of upholding the law. The signals from the customers translate
themselves into processes and/or into standards of professional behavior. The distinction between
process and professional standards has translated itself into a difference between trade and
professional associations, but in fact, both the process and professional aspect of work are present in
all categories of associations, and both for the internal organization of the association and for the
processes and professional work of the members. How the two should relate is determined by the
choice of paradigm and by answering the question of how rigid or flexible the association needs to
be (see for both the following paragraphs). The relevance of processes can hardly but overstated, yet
it appears that where many organizations of the members are “process driven,” the same cannot be
said of their associations and what they do for their members. One indication is that associations and
their secretariats are themselves seldom certified or accredited or recognized as process driven
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(Jacobs & Glassic, 2004) (Hardjono & Bakker, 2001). Many associations perform a limited set of tasks
with a limited number of staff; staff that seem to depend mostly on administrative and
organizational skills. When it gets more complicated, specialists get hired or members with
specialized skills, and (the beginning of) a professional association (Maister, 1993) emerge, or at least
that of a “knowledge-intensive” organization (Weggeman, 1997; Fisscher, 1994; Kemenade E. v., Het
belang van de context, 2017), or that of a “professional services firm” (Otterlo (Ed.), 2010) (see also
below). Of course, this is also what gives a membership base for associations of association
professionals. The one thing that seems to require specialized process skills most of all, is dealing
with the board and keeping the key members of the association happy. Assessing how this interplay
between the board, members, and staff plays out, is very much part of the main case studies and the
leading research question as formulated earlier. But perhaps it helps to give a specific example.
[Observation: Having control over the processes is, without doubt, important, but it can have
strange effects. From the main cases and from similar situations in five cases that this
researcher has observed from up close, there is one example that shows this in extremis. It
concerns the Dutch Bar Association, a professional association, but also a public body. In
1998, this researcher was asked to be the independent chairman of a committee to raise the
quality of their pro bono advocacy. In the Netherlands, this is paid for by the state, through
an executive agency. The government had asked me to come up with a plan that would be
acceptable to the more than eight different parties involved in the process. I was not only
chairman but also wrote the report. In the draft report, I recommended a system of peer
review (the first time I did so). The audits were to be done by members of the bar through an
independent authority or audit office. After some tough negotiations, the report was
accepted (Noordhoek P. , 1999). I went on to other assignments until a little over two years
later I was asked to step in again, as the man who had been asked to execute and actually
build the system had fallen very ill. What this researcher found was in crucial aspects the
opposite of what this researcher had thought out (Noordhoek P. , 2002). There was an audit
office, but it was positioned as an ordinary part of the organization of the Bar Association,
with its staff consisting of staff salaried by the Bar Association. Very, very much under the
control of the Bar Association, though still paid for by the government. The audits themselves
were done by members of the bar, solicitors, who did their audit based on a direct private
contract with the office of the solicitors they were to audit. The reason for all this? Partly to
circumvent the law on cartels, but most of all to try and prevent the lawyers from suing the
Bar Association. For this reason, they wanted to keep the audit office as close as possible and
the actual audit as far as possible from them. And the government let them. As such it did
not function badly, but the fault in the positioning meant that there was no defense against
the members when they wanted to get rid of the system, even when three in-depth
evaluations told them the effect was positive (Raden voor Rechtsbijstand, 2004-2008)
(Vogels, 2005).]
The internal processes of an association may not be that special but knowing how to work them is
very much part of the skillset of the association professional, for better or for worse.
¶

- Process and professionalism working for the customers of the association

The processes of an association can have a significant impact on customers outside the circle of
members, so on the “customers” in general. Sometimes the processes are very recognizable, but
limited in their scope, like the sporting club that plays a champion match with millions of people
watching, but still does so within very strict rules and procedures, as described by others. A
completely different example is a union that declares a strike (unions being one of the oldest forms
of association). The way the union organizes that strike can be a very structured process, but the
result can play havoc with the processes of others. Part of the professional skill of the union
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leadership is to assess how much havoc other people can handle or accept. Their own history can
often show what happens if they do not (Kloppenburg, 2018 Q4).
Again, there is more than one way in which the processes and professional attitudes of associations,
their members, and their staff can touch the lives of those outside the association, but there are
some products or processes of which, without further research, it can reasonably be said that they
can often be found within an association and always play a role in discussions about quality.
One is often found within associations: taking care of the certification scheme(s) that regulates the
quality of the products and services of the members. Probably this is not only a highly specialized,
but also a highly regulated part of the activities of the association, with a level of governance and
process control that may not be found elsewhere in the association or anywhere within the private
sector55. Both the front and back of the pyramid will get a lot of attention. The paradigm of which
certification can be a part of will be discussed a little later on, but it is normal to look at the whole of
the processes of certification as a “construct” that has to be built from the ground up and is very
much owned by those responsible for it. Usually, these are highly skilled and specialized people,
including the board member(s) responsible for it. The same goes for those working on the back of
the pyramid; those actively looking for compliance in audit and accreditation processes. And no
mistake: certification and standardization are not only for classic products and services. It is perhaps
most of all modern technology that uses the most specific forms of certification (of protocols: the
technology of organization and control operating in distributed networks (Lovink & Rossiter, 2015),
also giving rise to new ways of looking at quality interventions like Lean and Six Sigma (Tennant,
2001) from a fresh statistical viewpoint56.
The interaction between the front and back of the pyramid can be intense and time and money
consuming when it comes to certification. This is also true because certification is not only a
construct of processes but also a legal construct. Both can get complicated, with the latter producing
many liabilities if the association is not careful. In other words: this part of the pyramid can be full of
interventions or attempts at them.
Another has to do with the distribution of knowledge and information to the members, from writing
and distributing the newsletter to very specialized helpdesks. But with this, we immediately have to
recognize that the function is so hard to define, that once again the question about the nature of
association comes up. Just a few situations:
-

The association has an official communications department, but as the person involved only
works two days a week and also has to work out the minutes of many meetings, a newsletter
every other month is all she manages.

-

An association of small business owners has a legal desk where all questions of a legal nature
can be asked by members. The people working there are so well versed in both the
profession and legal questions, that, in fact, they set the policy for all of the members.

-

A Rotary “committee” charged with communication consists out of just two volunteers
without means, mandate, or time, but as these volunteers are all top of the bill when it

55

There is an issue of terminology here. Jacobs and Glassic talk of “professional credentialing” (Jacobs &
Glassic, 2004). It the United States, it is a broad activity done by both state and private actors. When done by
the state it is called “licensing,” and “certification when done by private, nonprofit, voluntary organizations.”
Educational or business “accreditation” is fully in the domain of private parties and concerns mostly
educational efforts. Certainly in Europe, accreditation is often perceived as the credentialing of certification
schemes, run by a (semi-)government institute, the Council of Accreditation. This can produce confusion when
people in the domain of (higher) education use the word “accreditation.”
56
This researcher suspects that, extrapolating from this development, it is the data engineer who will be the
next quality manager.
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comes to their communication skills in their daytime jobs, the way they communicate can be
expected to be excellent.
-

The association says it has a communication and information function, but, in fact, this has
been delegated to an outside office of professionals. They are very professional in their job,
but sometimes make mistakes, also because each of them works for several associations at
the same time, which can get confusing at times.

There are different functions at work here: the inadequate service desk of a mediocre association,
the superior professionals within a trade association, the voluntary association with professional
people, and the professional services firm working for too many associations. It concerns activities
that are often hard to measure in terms of effectiveness or efficiency but can be crucial nonetheless.
Evaluations at the back of the pyramid are important, but do they bring enough change?
It is also interesting here to look at the difference between the (professional) association and the
PSFs. From a distance, the “traits” can look the same, even when it comes to the profit motive, but as
authors like Sonneville and Zielstra (Sonnaville & Zielstra, 2010) state in a handbook on PSFs (Otterlo
(Ed.), 2010, p. 371), from the world of academics, the theories on professions, professionalization,
and PSFs are getting stuck. These theories are often ahistoric, meaning not based on factual
developments and the realities of the working place, lack an empirical basis and have not enough
focus on the dynamic aspects. It is their advice to stop trying to use “traits” as a defining
characteristic and to look at the world in all its complexity. Starting to look at the world or
organizations in all their heterogeneity, gives a better starting point for reflections from an
“interactionist” perspective. It is only after a long process of observation that categorizations can be
temporarily useful in a world that is never stable: “It takes variety to control variety,” as Weick and
Sutcliff state in the context of the “high reliable organizing” approach (Weick, Sutcliffe, & Obtsveld,
1999).
The perspective from Sonneville, Zietstra, and others (Weggemans, 2007) (Eccles, R. & Nohria, 1992)
(Weick K. , 1979) is interesting, but there are two aspects to this argument that should not be
forgotten.
The first is that the attention on the PSFs is relatively new, starting with the impressive rise of legal
and consultancy firms from the eighties. It is probably good to correct the tendency to categorize by
trait. Associations, on the other hand, are a very old phenomenon and it looks like we have sort of
forgotten to look at their traits while at the same time the nature of associations may be
fundamentally changing.
The other aspect is that just observing does not seem enough for an interactionist approach. If there
is to be observation, it should also be in reaction to changes and interventions. In other words, the
perspective should be more active and aimed most of all at the level of customer expectations.
Expectations by the Collective
Above the level of customer expectations in the intervention pyramid, there is the level of
expectations by the organization as a whole. Here what is meant is either the association itself or the
organizations of the members as a whole. The dynamic changes from one aimed at satisfying
customers while obeying the law, to one more focused on the whole of the group, institution, or
organization that delivers for the market or society.
At the front of the pyramid, it is well possible that the association has policy documents that are
aimed at “improving quality.” It is, however, too limited to take this as the only basis for quality
interventions. The good thing about a quality policy is that it is (reasonably) explicit about what the
association expects. However, implicit definitions in the different policy initiatives, the budget
documents, etc., are at least as interesting, including the items that are not written down but are
part of the effort the association and its members make to raise their level.
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When looking at the quality function of the association, it can be important to take into account
what the size is of the certification and accreditation activities, including the connected activities in
the field of training and publication, compared to the other activities. The research on this is limited
and seems to stay confidential most of the time. Even so, they cannot take the place of the integral
front-side image of an association and its members. For that, all of the tasks and attempts at adding
value should be part of the analysis. In its most advanced form, it should even include the analysis of
the whole network—the “chain activities”—of the association and its members. Forgetting about the
negative image of the insect, it should be like taking a (3D) picture of the whole cobweb of a spider
and not just of the spider itself.
The same goes for the activities at the back of the pyramid, such as visitations, benchmarking, or
those in the context of good governance codes and the audits that are part of this, including those
accountancy activities that manage to rise above strict legal compliance57.
Here it is relevant to refer to an earlier attempt to systemize the experience of this researcher with
the integral (self-)assessment of organizations and institutions in the (semi-)public sector. During his
career, he has led or guided more than seventy-five of these through the process of an assessment
according to the INK/EFQM approach, using a model that looks at nine aspects of creating an
“excellent” organization, and then looking deeper through the use of the Deming circle (P-D-C-A)
(INK, 2017) (INK, 2013) (Hardjono & Hes, 1993) (Hardjono, Have, & Have, 1995).
As such, these assessments were, in themselves, a rich source of data on all kinds of quality
interventions, touching almost every aspect of the development of the organization. The model
makes a distinction between five areas that are called Renablers”; aspects that deal with how the
organization organizes itself in such a way that it fits the strategic environment (five lots of four subelements makes for twenty aspects, and four so-called “result areas” divided over each of two
orientations, basically what the results are and in which way they are measured. In total there are
twenty-eight aspects).
The outcomes of these assessments during the period 1997–2005 were put in a database and
analyzed extensively. This is probably the largest collection of data in this field, to which later about
thirty more assessments could be added as the outcome of assessments in the field of the Ministry
of justice (the so-called Prisma audits (Fijn, 2006)). So, all in all over 100 assessments, of which a third
through audit and the rest through self-assessments based on a quick scan that was updated every
five years (Noordhoek P. , 2007) (Noordhoek P. , 2007)Research by others was added to this, for
instance coming from the healthcare sector. (Schramade & Nabitz, 2005) (Nabitz, 2006), (Walburg,
1997) Parts of the results have been used in non-scientific articles by this researcher, but it has not
become the then hoped-for basis for a Ph.D. study. The researcher concluded at that time that there
were simply too many variables in play to trust that the results would be replicable when repeated.
What can be said is that the band-width of the scores for the different aspects were all somewhat in
the same range and that there seemed to be a barrier (between phase II and III) that was hard for
the organization to overcome.
What is also relevant is that the model employed while doing a self-assessment uses a five-stage
development scheme going from 1) activity oriented, to 2) process oriented, 3) system oriented, 4)
“chain” oriented, to 5) “society” or “transformation” oriented. (For more explanation, see (INK,
2013).) When the model is employed in the context of an audit, it prescribes a 1000-points scheme
with a scoring system that more or less equals the five phases, in blocks of 200 points.

57

At the risk of sounding cynical, this is because much of the regulation since the crisis comes down to a form
of strict compliance audit by accountants and other. There seems little room to recognize the many grey areas
in accounting, or the legitimate need for professional advice or accounting, given without fear of legal
consequences. Ultimately, this may prove to be an overreaction to the original mishaps in the crisis years;
resulting in a dumbing down instead of a of further professionalization.
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Brought back to its most elementary findings, the assessments and audits show:
-

For the so-called “enablers,” a structurally higher score than for the “result areas” (circa
phase one, 150–250 points);

-

On average, a phase one or two score in the first years of the assessments and audits for the
enablers (the ’90s), with much variation (150–350), within later years (after ’00) a rise to
phase two or three and less variation in the scores (240–380);

-

On average, a lower score for the result areas, with less improvement over the years (100–
250). Defining and measuring results is and remains a problem for the organization in the
(semi-) public sector;

-

The more complex the board structure, or closer to an arena with high political and media
attention, the lower the phase of development. In a purely political environment, a phase
one “activity” oriented attitude prevails.

More will be said on the inherently limited added value of assessments like these when different
paradigms come into play (INK/EFQM is mostly part of the “referential” paradigm), but INK/EFQM
remains the standard for an integral assessment of organizations. But associations are not standard
organizations. And even though INK/EFQM has been adopted in many areas with the active support
of associations in these fields, it is not the same as applying the model to the association itself. Based
on this researcher’s twenty-five years of experience with the model and its instruments—all the
while repeating remarks about the weakness of the methodology—this is to be expected:
-

Depending on the nature (category), task, size, and context, associations are at heart stable
phase one or two organizations: as active as they can be, but not working very pro-actively or
process driven toward a goal;

-

When it comes to the service task, an exception can sometimes be made, as associations
sometimes are successful at holding key positions in their sector with well thought out
processes;

-

Measuring effectiveness and being transparent about it, is and remains a weakness, in spite
of, in principle, strong governance structures. Predictably, this is mostly the case when it
comes to the positioning and trust tasks.

These observations raise the question of whether it is possible for associations to grow further
toward excellence. There has never been an association that went for an INK/EFQM excellence
award58; only business or (semi-) public-sector organizations have done so. It is quite possible that
the nature of an association is such that a “higher”59 level of organization is not possible for an
association, or that the service task will operate at a higher level than that of the associations as a
whole (perhaps at some risk to that whole).
The danger of observations like these is that they are too simple: an association will not amount to
much, so why bother improving them? You could say: forget associations, try turning it into a
business or so. The reason that this probably will not happen, has to do with the nature of
associations. A nature that probably both limits the scope of an association but helps enough to be of
added value to the members of the association. Taking inspiration from an analogy of the adaptation
of the INK to the public sector, here is the reasoning behind it.
58

Or any other award that this researcher knows of. There are awards for associations within the world of
associations itself.
59
It should be said that the goal of the INK/EFQM scheme is not a high level one as such. In many cases, it is
about the “strategic fit” to the context of an organization. If, for instance, an organization is a start-up or other
form of pioneering business, it might be better to have a phase-one structure, as too many process activities
can make the organization slow or bureaucratic.
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In scheme 16.5, it is shown how a business, through sustained management interventions could, in
principle, grow from INK level one, activity oriented, to level five, transformation oriented (able to
transform itself without losing itself). This is very much a stylized picture of a growth path like this, as
the authors themselves acknowledge, but informative as a thought exercise. It is never a straight
line, as the business has to make conceptual changes from the moment it tries to grow from process
oriented to system oriented, and so on.

Figure 28 Stylized Development of a Business

In 16.6, something different is going on. Above the horizontal line, there is once again the line of
development of a business activity. It assumes that the business is able and capable of making
strategic choices and uses interventions as it sees fit: 1-2-3-4-5.
Below the horizontal line, there is a line that is a stylized picture of a public organization: it goes the
other way. This is logical when you think about it: there is a big change going on in society (5), many
parties say what they want to be changed and fight it out (4), this produces a law; a law which works
like a new system for the sector involved (3). The new law asks the public sector to work out the
processes through which the goal of the government can be achieved (2), leading to all kinds of
activities (1). In effect, the public entity has no choice in the matter.

Figure 29 Stylized Development of a Public Sector Organization

When the two lines are combined, it becomes clear why public-sector organizations have a hard time
developing themselves according to the dictates of New Public Management (Noordhoek & Saner,
2008) (Noordhoek & Saner, 2011). Even those organizations, or better: executive agencies, that need
some freedom to deliver their products and services, will always be limited when they touch upon
their legal mandate. If it comes down to it, no agency can expect to enjoy more than an extended
phase two (200–350 points in an audit) freedom. Perhaps semi-public-sector organizations without a
big public arena nearby can come further along the development stages, but at some time it then
needs to choose between a private identity and functioning if it wants to develop itself further.
This also may explain why politics and media are predominantly phase one; activity oriented. They
feel the full brunt of all the signals coming from society. Responding cannot wait until everything has
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been thought through. The drama is that they do not see that there is a need for others to have that
time, to work out how processes should run, and how to make the system grow in a stable manner.
Compared with businesses and public-sector organizations, two suppositions can be made for
associations. Both are probably true to some extent:
1

The association acts like a public body toward its own members: its role is to act under the
horizontal line, setting standards that in fact limit the choice of their members above that
line.

2

Some tasks, especially the service task, can develop themselves more than another task, but
at some point, the business activity of the association itself must be limited.

If an association is to change, the choice of intervention should be seen in the light of this double
tension within each association. Auditing, testing, evaluating, or reporting about the performance of
the association should take this into account as well. An association is neither a private, nor a public
organization, but has the marks, strengths, and drawbacks of both. Unfortunately, this may mean
that an association is a complicated structure, too complicated for those members and stakeholders
who are only interested in one function or value of an association and not the whole package. This
may result in a loss of trust. In the storyline of some of the cases, there is clear evidence of this,
requiring from the board and staff of the association an adequate response.
Expectations by Society
Meeting the expectations of regulators is not the same as meeting the expectations of society. Not
by a long stretch. Expectations from society are immediate and felt in the moment, brought by
signals from many sides. Naming them “stakeholders” or “media” can obscure the immediacy of
signals given by people in the street, in your home, or when talking in a bar about what is happening
around your association. Yet at some time or another, the signals from society do translate
themselves into noticeable effects, some of them to be felt for a long time and gaining a systemic
nature. Each and every intervention discussed in the previous segments of the pyramid is supposed
to contribute to quality, reliability, and trustworthiness in general for the association and its
members, but it is at this level that it should all come together, or that the risks are addressed that
are less predictable.
[Observation: A classic example is the Brent Sparr incident where oil company Shell wanted
to demolish an oil rig with that name in 1995 but misjudged the fallout in the public eye
caused by actions from Greenpeace “showing” that it would destroy the environment. In
fact, this was an exaggeration, leaving Shell non-plussed about what they had done wrong.
Had they not done everything according to the book? Yes, they had (Greenpeace had used
faulty data), but it was not enough. In the end, Shell was the villain, with permanent
reputation damage. (UK, 2008)]
The Brent Sparr incident started an awareness of societies” impacts in systematic quality models like
INK/EFQM, Baldridge, and many others. In time, it would lead to a merging of quality and risk
approaches. In a way, it was also a catalyst for movements that wanted to go beyond systematic
approaches. With content above process and passion above reason, it became an activist approach
to improve environmental, safety approaches and aimed at social issues like “identity issues.”
Activism in society often requires an activist approach from those who become the object of the
activism, which in turn requires activism from the government, etc. Framing and counter-framing go
faster than traditional means of communication can keep up with. It is a ladder of escalation that can
threaten and destroy companies, institutions, and whole sectors. And associations. Associations
perhaps most of all. Further research could perhaps show what the role of the association is in
dampening (most likely) or strengthening (less likely) of this escalation ladder. It could very well be
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that in a session of the association the first signs of a trend are spotted, and warnings are given. But
because of the lack of speed in decision-making procedures and the need to guard the interest of all
members, it can take a long time before warnings are heeded. In combination with, for example, an
economic crisis, the escalation can take the shape of both internal and external damage. The book of
the researcher (Noordhoek P. , 2011) is full of examples of this. The main cases of this study all show
signs of this. But what can help to get beyond this? What is a good intervention to face the wrath of
society?
There appear to be significant differences between the interventions of the front and back end of the
pyramid by associations. At the front end, we see storytelling-like interventions using symbols,
stories, and images. It is the worlds of communication and public affairs that dominate, on both the
national and international front (Noordhoek P. , 2017), not that of quality of change management.
Part of that is the use of oaths, codes, certificates and other evidence of being capable of selfgovernance. There are more systematic methods available, especially when it comes to riskassessment of diagnoses of vulnerabilities. An example of the first had been the use of the field
“impact on society” in the INK/EFQM model, with a myriad of other instruments brought by
consultancy firms and others. Sustainability efforts, including the Sustainability Development Goals,
have provided an even stronger impulse to proceed, though more on a negotiation base than a
systematic base. In summary, there is action on a very broad front, but there seems not a lot of
method behind it.
This appears to be different when it comes to the back of the pyramid. The reason for this is, in the
eyes of this researcher, a power struggle contained by different governance models, putting a kind of
discipline on the way the impact of society is dealt with.

Figure 30 Governance Matrix

In the “governance matrix” above, there are two forces at work, one coming from the association,
telling the world: we can deal with this, trust us to improve and discipline ourselves. The other is the
government, acting on behalf of worried citizens (and journalists), and not accepting the promises of
self-regulation by the association. Both face the same dilemma: what is the most (cost) effective way
of decreasing the mistrust of the other party without losing the trust of their own audience. This
comes down to the interplay between vertical control and horizontal coaching and between keeping
a close watch or keeping your distance. The association can choose between internal control by
independent disciplinary boards on the one hand and forms of peer review or other interdisciplinary
incentives, on the other hand, all in order to get the members moving in the right direction. The
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government can choose between public inspectorate and oversight bodies or private forms of
accreditation or certification (with probably some form of public check on the whole system).
In the main cases, all four means of governance come back in some shape or form. Unfortunately,
there is not the opportunity to debate all angles and aspects of the interplay between public and
private governance schemes in sufficient detail. The point is, most of all, to watch how one sector
(libraries) fare without external oversight, public or private, and how another sector (notariat) has
both public and private oversight and a system of oversight. Compare also the historic dimension to
these governance constructs, and how they came about as a result of the (lack of) tension between
public and private role. This tension is in many respects far less in the third case, but this does not
mean that the business of real estate is better trusted by the public. Not at all. Here we see a coming
of public oversight for the purposes of taxation.
So, in a way, you can see how in the left of the pyramid there a struggle is going on to uphold the
image of the association. While to the right of it, there is the struggle for real change. In both cases,
one can wonder in how far it is possible to change the level of trust in an association and its
members.
Using Interventions
A pyramid has a solid base and tapers off toward a narrow top. As far as the intervention pyramid is
concerned, this is correct, in the sense that there are far more rules and procedures to take care of
than there are interventions for network activities or governance measures. But this also contains a
warning; this is a pyramid that is too solid. It can hardly move or change, and movement and change
are what most of the interventions are about, at least when it comes to their original intention. In
this researcher’s book on sector-wide quality (Noordhoek P. , 2011) there was a description of how
many interventions immediately or soon after introduction were used to stabilize and solidify,
resulting in standards that were set in stone. Variation reduction soon became more important than
raising standards. In the book, all the interventions used to the knowledge and experience of the
researcher were collected and divided into 1) interventions that were aimed at getting the quality
image of a sector, its associations and members, under control, static, and 2) interventions to set
that same quality in movement by change and exploration, moving. Or, as an equation:
Sector-wide quality = static/moving
In short: Sq = S/M (yes, you may joke). Sector-wide quality is seen here as determined by the whole
of the business and professional activities brought together in associations or other forms of
collective organization or action. Unless one association covers the whole of the sector, as in the case
of the notaries, a single association will find it hard to raise its quality image when that of the sector
as a whole is lagging, but without an association, it will certainly be hard to establish sector-wide
quality. Associations will be treated here as a condition sine qua non for trust, but only able to garner
that trust by themselves when they are but a single actor.
Movement is a precondition before the sensation of quality can be shared and is about raising
standards to a higher level, however defined. Controlling is a precondition in order to be able to
guarantee others quality at least equal to the past. Both are usually not able to determine the quality
itself directly—quality made explicit, subjective though it may be, is in the end about content, not
process—but without them, the chances are slim that any message about sector-wide quality will be
heard where it counts in order to increase trust. Both movement and control are needed. How and
how much they interact—positive or negative—determines the speed with which the sector-wide
quality improves or goes downwards.
Once more, it is about making implicit definitions of quality explicit. Quality—here, the subjective
sensation raised within and outside the sector when people are forced to think about what
associations really stand for—can be connected to all kinds of phenomenon, but certainly to matters
of trust and distrust.
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The next step. What does “static” / “moving” mean? Many elements play a role but let us start with
two times two elements. Again, in a formula:
Sector-wide quality =

movement (low thresholds/open standards) x (intervention/dynamic)
control (high thresholds/closed standards) x (intervention/symbolic)

On the one hand, this involves the previously introduced dimensions of a high or low threshold for
entry and exit, plus that of closed or open standards. On the other hand, there is the element of
what the intervention aims for. With “movement,” the goal is primarily the increase of dynamic in
the sector. That way the chances of change improve. With “control,” the goal is to show that
reliability of the sector and its participants, approached through content and legitimacy and
expressed in a symbol like a logo or other proof of certification or registration. Change is only a goal,
in as much proof of stability and reliability is an improvement over the present situation.

Figure 31 Intervention Pyrramid: Static and Dynamic

Movement goes in many directions. It is, in this case, much more than a question of more or less
quality. It can be toward “simplicity” (Bono, 1998) or “a simpler way” (Wheatley & Kellner-Rogers,
1996). Often it is both more complex and less exact than interventions aimed at control. Going back
to the case studies: each consecutive intervention in the cases is less measurable or specific
(compare, especially, the previous and present set up in library case study A1 with the “three-way
approach” in the brokers’ case A4). This proves to be a drawback in getting acceptance from the
members or people working in the sector, even though evidence suggests it is a better way to gain
trust.
Control seems to have a shorter road to acceptance and legitimacy. Reducing it to a cliché: do the
checklist, get the certificate, done. This does not do right to the many and often smart incentives that
are part of interventions aimed at controlling quality, but this danger of window dressing is always
there. It suggests that in the longer term this can work against acceptance, mostly because of the
rigidity and bureaucracy it can induce (Asif, Bruijn, Douglas, & Fisscher, 2009) (Dahlgaard, 1999)
(Miller & Cangemi, 1993). But the power of interventions aimed at controlling should not be
underestimated, nor the tenacity of the frame (Bruijne, 2014) (Dewulf, Craps, & Dercon, 2004) that
quality should always be approached through management approaches. This also because it provides
the easiest (and probably the most equal) access to the symbols that come with certification or
registration.
And there is something else going on with all these interventions. For this, we need to have a closer
look at attachment A4, the (second) oversight of interventions, as made by this researcher. The
number of interventions has increased, and their nature has too.
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Looking at Different Interventions: to Attachment Four
In this chapter, it is described how interventions to promote quality in associations can be classified
and used. But what are these interventions in practice? In attachment A4, the reader will find more
than 200 examples of possible interventions60. To be sure, these are generic interventions, applicable
in the contexts of quality, innovation, change, and other dynamic initiatives. Apart from these
interventions, there are many others, depending on the characteristics of members and context. An
example is accountancy, where over the years many interventions have been discussed, but the most
important ones of those are very specific to the sector, as summarized in this article (Knoop &
Piersma, 2018) on “three reforms in accountancy that will never happen”: 1) only audit, no
consultancy, 2) accountants with a public status, and 3) ending the “partner model.” These are
interventions too, but of a specific nature, and though they may indeed never happen, the fact that
they are discussed already has had much influence.
In the first part, an overview is given of all interventions feasible for associations that want to control
their quality or comply to existing standards: see attachment A4/4a. In the second part, examples of
interventions are given that can be used to promote more movement in the quality of an association:
see attachment A4/4b.
Each intervention is placed within (a part of) the intervention pyramid as described in chapter fifteen
(sometimes the same intervention comes back to other places in the pyramid). As much as possible,
the interventions are placed in such a way that an indication is given whether it can best be used at
the front (left) or back (right) side of the pyramid, or as a “check” on the result of earlier
interventions.
Though it is true that most interventions can be applied in the context of quality improvement for
the purpose of control and movement, there is often a significant difference. This overview shows
significantly more interventions for the front side than for the back side and more for the control
aspect than for the improvement aspect of quality interventions.
In the end, it is hoped that all interventions come together in some balance, which includes an
increase of interventions at bringing movement into the quality of associations. But there is a real
question of if this will happen. This is a question that has big implications for the theme of this study,
which is about “trusting associations.” First of all, it should be noted again that interventions aimed
at control far outnumber the interventions aimed at movement. The wished-for balance is not there.
Secondly, when going back in 2013–2014 to the overview over interventions, there were few
interventions that could be added that were aimed at movement. The interventions aimed at
controlling further outweighed the interventions aimed at movement. Thirdly, and more of an
impression than hard evidence, it seemed that interventions aimed at movement had become more
controlling over time. This was especially true for interventions in the INK/EFQM family. The way
evaluations and audits were used became more and more bureaucratic, despite efforts to prevent
this from happening. It could be said that the years 2013–2014 were true years of crisis. So, some
signs of defense use of quality interventions were to be expected. Still, it is a reasonable assumption,
supported by the experiences of this researcher, that interventions aimed at more movement in
quality, can and will become more controlling over time. This certainly happened in the three case
studies. Translated back to the matter of definitions of quality: once made explicit, the owners of the
process of defining quality tend to hold on to that explicit definition and the underlying process. It
needs little explanation that over time the explicit definition will no longer fit new (implicit)
definitions.
This brings us to a final aspect of the quality of associations. If and when the goal is to be more able
to “trust associations,” it is important that trust, like quality, is in the eye of the beholder. Working
60

It is still in Dutch. For reasons of readability, there is no mention of sources. However, send an email to the
researcher and he will gladly provide information. It should also be said that information about each of them
should be readily available with a Google or Wikipedia search.
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on quality is the process through which this can be influenced, but this should never be reduced to
the simple rationality of using interventions. No instrument is better than the one who wields it, and
when, like in associations, many members try to get a grip on the handle of an intervention, it can
get truly complicated. Therefore, without providing immediate solutions, a number of paradigms
present themselves in the process of trying to turn implicit into explicit definitions. Describing and
debating this will hopefully lift this study up to the necessary macro level.
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21.

Quality in the Eye of the Beholder

A Note on Method
Much has been said about ways to improve quality in the last chapter and before that. This was done
in the assumption that strengthening the quality image of an association and its members will help to
build trust. There is no lack of intervention that can be used to achieve that goal, though in practice
only a limited number will be used, mostly recognizable as a form of certification or registration. As
has been indicated, these are also the kinds of intervention that are more of a controlling nature,
while bringing more dynamics to an association is probably more necessary.
This brings us to the matter of preferences and positions that members and board of an association
take. Recommending the right intervention can be tricky, but getting it accepted is a completely
different story. Here the need for consensus between the members may also induce conformity in
the decision making, reinforcing the pathologies as discussed in Parts I and II of this study. In the
book by this author on sector-wide quality, this problem of acceptance was addressed by a long
chapter on the issue of change. This included, for instance, a number of schemes to assess how
strong the need for change was felt, adhering to numerous theories that change will only happen
under the right (learning) conditions (See for instance wiki on change management). While this still
holds true, subsequent experiences taught this researcher that a general theory of change is not
sufficient. It neither explains nor gives enough guidance to the question of how and when to create a
consensus within an association to do more or introduce new interventions to improve quality.
Something different is necessary. An important part of that answer can, for instance, be found in the
association matrix, in the sense that it shows where the forces governing the association come from.
Most association are at the heart of truly complex factors. They push and pull the members in
different directions, creating contradictions and leading to difficult choices. Understanding those
forces is a precondition before making any decision as to the direction of change and the best
interventions to go with it. And then there is more to consider. There is a saying that, “in the hands
of a carpenter every tool is a hammer.” Even if you make the right analysis and choose the right tool,
chances are that the result will not be good. Probably because there is just too little understanding of
what it takes to make the change and wield the tool—and old habits die hard. This is the reason why
in this last chapter on “the quality of associations” a last deep dive is made into the preconceptions
from which quality issues are approached, starting with the nature of these preconceptions. Are
these to be seen as “schools of thought,” as “value orientations,” “paradigms,” or again something
else?
In terms of methodology, it must be explained that this chapter arises from more than just the logic
of what has gone before. For a number of years, there has been a full-blown debate in the small
world of quality management specialists in the Netherlands on the different ways of thinking about
“quality.” Started by Vinkenburg, and followed up by specialists like Van Schijndel, Hardjono,
Kemenade, Fisscher, De Vaal, and others (including this author), what started out as a rather playful
article in 2006 is by 2018 leading toward a thorough rethinking at meta-level of approaches to the
way quality can be defined and used. So far this has no echo or equivalent elsewhere, although there
are many authors and professionals outside the Netherlands relevant to this debate.
The object of this rethinking is usually aimed at the level of products and services. Though the debate
started in the journal of the association of quality professions in the Netherlands, (the Netherlands
Network of Quality, or NNK), associations themselves were, quite typical, never the object or context
of this debate. Here an effort is made to not only amend this but also to test different paradigms on
the reality of associations61 and to see if this makes a difference to any conclusions.
61

This researcher has already done this after the publication of the new government agreement in the
Netherlands (Noordhoek P. , 2017). The document that came out of the negotiations between four political
parties was hailed as very specific, but a quick check, on the fifty times that the word quality was used in the
text of fifty-eight pages, showed the text to be far from exact in traditional quality terms.
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In this, the researcher has an ambition that does go further than starting or contributing to the study
of associations, though he is of two minds about this. On the one hand, he finds it important to come
to a consensus on the different schools or paradigms in this field of study. Wherever he can, he has
the intention to concur the present consensus in the debate, especially as formulated in the study to
be published by the “Goudse School” on “Thinking about quality. Four paradigms” (Hardjono &
Kemenade, 2017). On the other hand, there is something missing in the debate so far, and he feels
the need to introduce this new perspective, if only because he otherwise cannot truly understand
what he observed in his practice as a professional and as reflected in the different cases of this study.
At this point, it is also necessary to point out that what is written here, in many ways links into what
has been written in Part III before this. Central—also when it comes to the point where the
consensus and this researcher will diverge—is the definition of quality itself. To repeat: quality is the
consensus achieved after making implicit definitions explicit. It requires two steps: 1) making implicit
definitions of quality explicit, and 2) having an intention to maintain or reach consensus on this
explicit definition. This definition does not require a fully settled consensus. In many ways, quality is,
in the words of Vinkenburg, “an undetermined concept, impossible to define” (Vinkenburg,
Kwaliteitslexicon, 2017). It is the effort to define it and to reach consensus, that can and will create
new realities, and a possible vessel for change. It means that the focus shifts away from the question
“What is quality?” as this is in too many ways a meaningless question, and shifts to the question of
“How do we agree on quality?” This is done from the observation—sustained by the cases in this
study—that whenever people use the word quality, it is done from an active perspective: something
needs to be done about the quality if only to applaud or condemn it. In other words, talking about
quality prepares one for action, it mobilizes. Not just for yourself, who is doing the talking about
quality, but others too: it creates a “surge,” a rise in activity.
Waves of Defining What Quality Is: A Summary and Critique
In the process of defining quality, underlying assumptions about the world we live in become clear
and then have to fit again into the world as it is or thought of to be. To make a longer story short, the
thinking about quality has evolved from a dominant managerial and (semi-) exact concept to
something that is much more diverse and complex. At several points in time, the divergence in
methods (and their adherents) became so visible and strong, that organizations and associations
willing to invest in “quality” became confused and basically asked for a common approach. This
happened in the 1980s with the rise of Japanese quality methods, it happened again in the nineties
with the rise of big award schemes and has been happening once more in the early 2000s, with a
severe backlash against the bureaucratic nature of many quality approaches62. Each wave of
uncertainty and discontent led to both breakthroughs in the thinking about quality and a loss of trust
in older approaches. The situation in the crisis years (2007–13) can be characterized as pure
confusion. In the present post-crisis years there is certainly a new attempt at gaining clarity. Perhaps
this will lead to a new wave of quality approaches, but this is not clear yet. Sustainability is often
mentioned as the driver behind new quality approaches. Though it is a factor, it does not (yet) seem
to be the defining one. A falling back on old methods is just as likely, also helped by the new (“high
level”) structure of the renewed ISO:9000 standards. But somehow it does not seem likely that we
will go back to where we came from, certainly not in the context of associations.

62

In a way, this researcher has made his career by helping clients deal with this confusion. In the early nineties
he saw how quality management in general, and Japanese approaches like Kaizen, in particular, helped to
change the world of business. With a background in public administration, it was easy to see that sooner or
later the (semi-) public sector would also want to deal with quality approaches. ISO-approaches were an option
for several public functions, but not for most. Many consultants came up with their own models, but it was
better to have something that was recognized by governments, in order to have maximum legitimization. The
Baldridge Awards and the EFQM scheme fitted that requirement, with the British government’s Citizens’
Charters providing a model for public service delivery. Putting these government-recognized options next to
each other, and then recommending the best approach, became the start of years of work.
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Of course, this study wants to show what the options are. There are many ways to draw distinctions:
from hard to soft, from material to personal, and many more. Here, a summary of the debate is
given, including an assessment of the term paradigm or alternatives, and then four chosen ways of
looking at quality are given. The last one is, of course, the newest and most vital one.
Starting around 2006, Vinkenburg came with a number of articles and an “open letter” that drew
much attention. The first article—itself again a reaction to an article by Hardjono; “stones on stones”
drew a distinction between a “control” and “involvement” paradigm (Vinkenburg, 2006a)
(Vinkenburg, 2006b), which then translated into three schools in the “art” (not: science) of quality
(Vinkenburg, 2007) (Vinkenburg, 2008) (Vinkenburg, 2009) (Vinkenburg, 2012). These schools were
the “empirical school,” the “normative school,” and the “reflective school.” The first name sort of
explains itself; quality arises from quantity, the objective measurement of the capacity (Dutch:
hoedanigheid) of a product. The second school observes how an organization tries to formulate a
normative point of view on its development. Translating this into standards is part of that normative
view. The third, and in his view last school, he has called the “reflective school” because, following
Harthelow (Harthelow, 2000) in his dissertation on quality in health care (Harthelow, 2000), in his
view quality does not exist but “arises” or “comes about” (depending on the translation of the Dutch)
as a result of a reflexive process (plan, do, check, act). Hardjono (Hardjono & Kemenade, 2017, p. 25)
finds it a pity that Vinkenburg did not use the word “emergent” here, but this is understandable as
Vinkenburg requires an action from someone to initiate the reflexive process. A process aimed at
increasing trust in the outcomes of this reflection.
Somehow Vinkenburg’s article touched a snare, even though many articles had already been written
about distinctions between different forms of quality. Or maybe it was just because the association
journal of the Netherlands Network for Quality (NNK) has a small but very well-informed
readership63, which also comes physically together in the yearly held so-called “Winter camp”64.
Among the first to react were Van Schijndel and Van Kemenade who point out that Vinkenburg does
not pay attention enough to the human factor in quality management (Schijndel & Berendsen, 2007).
Van Schijndel also uses a threefold distinction, this one between “professional,” “organizational,”
and “reflective” quality. Schijndel would go on to expand this argument in a number of publications
(Schijndel, 2010) (Schijndel, 2015) (Schijndel, 2016) (Schijndel, 2017). Another to make a significant
contribution to the debate was Van Kemenade. Not only through his comments to other authors on
issues concerning the different schools or paradigms (Kemenade E. v., 2009) (Kemenade E. v., 2011)
(Kemenade & Hardjono, 2011a), but also by drawing attention to the importance to the context
within which different quality approaches are used (Kemenade E. v., 2012) (Kemenade E. v., 2014),
and the values people associate with these, and also of those outside Western concepts of quality
(Al-Salmani, 2017).
The debate went on, and many joined in. There was much of the association’s magazine largely
dedicated to the theme, including exchanges of open letters. At least one book shows the attention
that members of the community of quality professionals pay to the fundaments of their business
(Hardjono, Oosterhoorn, Vos, & Vaal, 2012). It sometimes seemed too much (Noordhoek P. , 2005).
The debate about the fundamentals sometimes seemed a way to hide that not enough was being
built on any fundament. Yet, it is good that a professional sector looks at its basic question. The
63

Someone should do research on the relation between association journals and regular (commercial)
journals. Are association journals different in terms of impact and independence? It must be said that in this
case the relationship between the association journal and the two commercial magazines of quality
management is rather symbiotic.
64
The importance of the physical meetings will not be lost on the readers of this thesis. In the case of this
Winter camp it does not concern a formal association. It is a low entrance barrier, open standard get-together,
of a rather co-optive nature. This researcher has not attended meetings.
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question here is whether it has been done in a way that is fundamental enough. In 2017, all the
elements of the debate have been brought together in a book (Hardjono T. , 2017) and an article by
Van Kemenade and Hardjono (Kemenade & Hardjono, 2018). Based on this study, and having read
much of the literature that went before, there are some questions asking to be addressed:
•
•
•

How does the way we define quality matter?
Is it a school, a paradigm, or something else altogether?
Is it about the method, or about the goal of quality definitions?

First question first, but quickly, because this has already been addressed: How does the way we
define quality matter?
In the debate, the matter of definition gets a lot of attention, going from undefinable, to “fitness for
use” and always ending with Pirsig’s “love.” Having looked at all of them and re-established their
conditional nature in line with Feigenbaum (Feigenbaum, 1951), Hardjono shows how different
definitions adhere to different principles or paradigms, but that there is not a single one that
captures all possible ways of looking at quality (Hardjono & Kemenade, 2017, p. 37). In the end,
Hardjono settles on a definition that poses a true challenge the moment this researcher wants to
translate it: “Kwaliteit is de hoedanigheid van een entiteit.” The dictionary literally translates this as:
“quality is the quality of an entity.” Trying an etymological approach to the word hoedanigheid, you
would get something like the “how?-iness” or “state-it-is.” In essence, the definition is descriptive,
not prescriptive. To this researcher, this is somewhat of a deception. It does not take sufficient
account of the possibility that people will express themselves on quality issues as part of an attempt
to change that quality. Defining quality and changing it, often go hand in hand.
Fortunately, Hardjono shows awareness of this in his last chapter. Looking back at the theme of his
study, he first goes all the way back to the guilds, noting that quality control stood central to the
craftsmanship of the makers. In line with Shewart, he recognizes that there is always both a more or
less objective and a subjective aspect to quality, and then he does something important: in line with
many, he states that it is not just about describing the quality as it is at that moment, but also about
the future quality. And also, in line with Guaspari, going from “Quality? I know it when I see it!” to
“Quality, I know it when they see it!” So, both an action perspective and a consensus perspective.
Unfortunately, Hardjono does not leave it at that. Without drawing the consequences from this, he
moves on to the value orientation of Kemenade and others, even quoting Pirsig: “Quality. Quality
was value. They were the same thing” (Hardjono & Kemenade, 2017, p. ch 7.). They may be the same
thing, but this introduces a different dimension, one that has no direct bearing on the time
dimension he describes, moving from process to content, and from shape to how that shape is
loaded. This researcher suggests taking more time to work at the process-side of quality before
moving on to the value aspects.
The second question asks for clarification: is it a school, a paradigm, or something else altogether?
Vinkenburg starts out with three schools. He chose three, partly because the odd number forces
one to choose. A “school” is a group of people—and so: not a building or institute—who fulfill their
main tasks each in their own ways with theories, models, and instruments. They distinguish
themselves mostly in their objects, not in their paradigms (Hardjono & Kemenade, 2017, p. ch. 8.1).
For Hardjono this is not enough. He prefers the potential for symmetry in a matrix, with different
paradigms confronting each other. This researcher agrees with him, if only for the fact that it gives a
richer pallet to confront choices and dilemmas. But as every model is a simplification of the real
world, the secret of a good model does not lie in the number of its dimensions, but in the names of
its axes and how you want to read the resulting data spread.
The definition of a paradigm has grown in complexity over time. After more straightforward
definitions by Kuhn (Kuhn, 1962), a shift can be seen toward the definition as formulated by Salter
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and Wolfe: “A specific collection of questions, viewpoints, and models that define how authors,
publishers, and theorists who subscribe to that paradigm, view and approach the science.” (Salter &
Wolfe, 1990) This is not a very inspiring definition, one written for want of a better. The definition
gets more color when “the rule of incommensurability” is applied, meaning that in principle
paradigms cannot overlap. This is also put as the MECE-criteria: mutually exclusive, collectively
exhaustive. This seems a logical addition, as a paradigm needs to be strong to be recognized as a
paradigm. It brings clarity. The question is whether it is rigorous logic that determines whether not it
is a MECE paradigm or that, considering we talk about a group of people, there is a more sociological
assumption to be made. Behind each “specific collection,” there can be a host of assumptions,
histories, and interests that together build a sort of cultural container around a group of people
sharing the same assumptions or beliefs.
Here, a distinction used by Van Schijndel (Schijndel, 2017) may help. He introduces two versions of
paradigms. One is the “scientific paradigm”: a whole of interconnected theories and models. The
other is the “sociological/psychological paradigm”: the shared constellation of an interconnected
whole of convictions, values, and activities shared by the members of a group. This researcher would
suggest that only a scientific paradigm can pass a MECE-test. In all other cases, a paradigm would be
“weakened” by the fact that any group of people is susceptible to changing perspectives and
preferences, and sharp borders and enmities will not hold. In terms of the association matrix: a
paradigm is something that occupies the bottom-left-hand corner of the matrix, combining closed
standards with high entry barriers. In reality, this is not often to be found or has not been for a long
time.
In that sense, the question should be asked of whether we should talk about paradigms here or not.
Is what we see in this debate about approaches to quality a matter of paradigms, or simply of a
scientific discourse among a very small group of scientists in which the arguments are still not
debated enough and tested in practice? Much of what we see in terms of quality approaches is still
far from a set of interconnected theories or models, let alone that they apply to MECE-criteria. What
can be seen, is that there is, on the one hand, a collective set of theories and bodies among those
who approach quality as a set of recognizable objects. Both those active in the world of ISO criteria
or EFQM-like models use data and measurements and statistical approaches. Both represent a world
in which everything can be explained through a “systemic” approach. Yet the literature shows there
is not a lack of awareness that this systemic approach has its limits or drawbacks, and often does not
make enough “sense” to the people that are supposed to work with the results. So many others are
working on different approaches, but often with the aim to combine the best of both exact and lessexact sciences. Even those who oppose traditional theories and models, use scientific paradigms to
explain this (Hart W. , 2012), while stating that “we should go back to the original intention.” This can
be seen best when it comes to issues such as “responsible entrepreneurship” (Cooymans & Hintzen,
2000)or “Corporate Social responsibility” or “sustainability” (Reichling & Jonker, 2013) (Jonker,
2014). Probably the real challenge is more one of complexity (Vermaak, 2009) or flexibility (Volberda,
2004) and not one of different paradigms excluding each other.
In terms of sociological paradigms, it is hard to see how they pass the META-criteria. Certainly, in the
main cases as described in this study, there is no real evidence. Time and again, most of the
members can and are being persuaded by the method that is brought with strength by a leader,
committee, or expert.
Using the perspective of a sociological paradigm, again there is a problem of evidence. How high are
the barriers around the different groups? How closed are the standards? Hardjono gives the example
of the European Organization of Quality (EOQ) and that of European Foundation of Quality
Management (EFWM) not coming together as expected, even though they share the goal of
promoting quality management. This example does indeed show that there are serious barriers
between the “ISO-adepts” and the “EFQM-adapts.” Like Hardjono, this researcher experienced the
differences too (Noordhoek P. , 2005). The question remains about how relevant this still is in 2017.
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Some counterarguments: 1) the number of members or clients of both associations and foundation is
limited compared to their potential, 2) in terms of content, certainly the ISO standards have moved
toward the EFQM approach, and 3) research into the effectiveness of both approaches do not show
significant differences when it comes to the result of assessments (Have, 2011). All in all, perhaps
more a matter of Schumpeterian creative friction (or money matters) than of paradigms that exclude
each other.
This does not mean it is not useful to identify different approaches as to the issue of quality. In fact,
it is essential. It is just that the term paradigm is too heavy for use in this context. It can also be
agreed that the term “school” does not cover all the ways one can talk about quality and that there is
not yet enough history in the analysis of quality approaches to justify the word “school” in the
context of quality approaches. Interesting is the way how Van Schijndel shows that the different
“paradigms” suddenly come together in the way of the Deming circle65 and that this cycle is, in a
way, a sort of “algorithm” for many quality approaches. This researcher would suggest that a
combination of P-D-C-As with the cycle as developed by Stassen from the Dutch Institute for Quality
(INK) (Stassen, 2012), goes a long way in covering both the “What?” and the “Why?” of quality
actions: the Deming cycle tries to tell the story of what should be moved, the I-M-V-R circle suggests
why the cycle will move.

Figure 32 P-D-C-A and I-M-V-R Cycles

Both cycles are in no way a matter of hard science. Evidence suggests that in both cycles it is hard to
go beyond the P-D or I-M. The circles often do not close, and a loop upwards through different stages
is hard to prove when taking all factors into account (Noordhoek P. , 2008). Yet their practical
significance and theoretical relevance should not be underestimated (certainly not by scientists, as
the accreditation of many Dutch universities have had the P-D-C-A cycle running in the background
for a long time now (Fossen, Hagemeijer, Koning, Logtestijn, & Lombarts, 2005)). Still, as an
algorithm, it would not pass muster with a software developer.
The preference of this researcher would be to talk about different “orientations” brought together in
a “matrix.” The reason for this preference has primarily to do with a wish to show how, in time, there
is a distinct movement in the way different orientations are being used. The interventions move with
it. In a more normative sense, this researcher finds it important to have a shift from a focus on the
method to describe quality as it is, and to a focus on the goal of quality efforts. A matrix is preferred
because it is best equipped to show movement through the quadrants, as has earlier been shown in
Part II. This researcher does not agree with De Vries (Hardjono & Kemenade, 2017, p. ch 8.3) that

65

Preferably used in the way Deming intended it; as a learning cycle, not as a to-do list (Kemenade E. , 2013).
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Hardjono tries to get too many things within his four quadrants, but it is important that the matrices
should show more movement.
Reflecting on the literature that is being used, perhaps the problem started with the use of Wilbert’s
quadrant, making the distinction between the objective (Wilber, 2000) (Hardjono & Kemenade,
2017) and the (inter)subjective, the individual, and the collective. Adding context as an extra
element, as, for instance, Kemenade does (Kemenade E. v., 2012) (Kemenade E. v., 2017), adds to
the point that you must do a lot of analysis at meta-level before something happens, and then still
the question raises its head as to whether this is all not an exercise to evade the hard work that
trying to be truly objective asks from any researcher (Brand, 1976).
The following is the third and last question: is it about the method, or about the goal?
As we have seen, any attempt at defining “quality” is hard and will not go further than a definition
that talks about a process to define quality. This includes the definition as used in this research. Yet,
it should not be forgotten that most professionals and organizations are not interested in process
definitions. They want results: change, recognition, and more profit. In a word: action. Can they get
results without action? Perhaps, but in all of the four main cases, the majority of the members may,
in general, be in favor of change but are against it when it comes to their own preferences. There is
much resistance to overcome and they better like that challenge (Rijnja, 2012). The danger with the
different orientations Hardjono (and many others, including this researcher) has used, is that it puts
the user at a distance from those who want action.
Here, the four paradigms are described and commented on in more detail. This is largely based on
Hardjono and Van Kemenade in their book Thinking about Quality. Four paradigms (Hardjono &
Kemenade, 2017), yet mostly done in the words of this researcher.
Empirical Paradigm
Description:
The empirical paradigm has strong roots in (positive) science. Science that comes from measurement
and observation and not from interpretation, certainly not the kind of interpretation that is
metaphysical in its nature. In the world of quality, Shewart (Shewart, 1939) has laid the groundwork
for this approach, with a strong emphasis on statistical methods of control. Quality here is
conformity to standards. Standards that are the logical base for making decisions and taking actions.
This issue of standardization and its empirical base has a vital place in both the science of economics
and that of quality management. It is much criticized, but it also has an undeniable strong position in
the world of business in many shapes and remains a strong base for research (Wiegmann, Vries, &
Blind, 2017).
Problem:
“To measure is to know” (meten is weten), as the saying goes. In this approach, the act of
measurement not only produces data but also produces a result. Statistical control over processes
gives less variation in quality, which here can mean the same as getting better quality. The first
question then: is this true? Outside the world of academia, and even there, it seldom holds true.
Customer preferences and measurement problems can have sources that are far from classic rational
approaches. The second question then is: can this approach stand on its own or does it need the
legitimization through the way it connects with systems, models, and bodies of regulation? Especially
the latter, that of regulation, can be contentious (Witteveen, 2014) (Gestel, 2018/6).
Conclusion:
There certainly is a scientific method, including statistical realities. The data that comes from it, is
more relevant than ever. But from a goal-oriented perspective, the conclusion must be that the
empirical orientation is one that does not stand on its own and in practice is a subset of the
referential orientation.
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Referential Paradigm
Description:
In order to determine the quality of an object, be it a product or service, each statement must be
able to find its place in a model, standard or otherwise. Here Vinkenburg and Hardjono have
different approaches. Vinkenburg calls it the normative school, because “it is a way to do quality
management.” Its prescriptive nature would make it normative. Hardjono describes this as more of a
mentality or attitude, making all references not objective, but “inter-subjective,” connected to socialconstructivism, which sees learning as an active process of knowledge acquirement.
Problem:
A way to refer to an observation or remark to a model, standard, or rule that makes life easier, or
seemingly less complex. It is efficient. It is also limiting, confining. The quality of the reference can
matter as much as the content of the reference itself. The very least that can be said is that there are
different ways to refer something to something else and that this makes a difference. So, in the end,
what have you got, other than a way to objectify or justify attempts to determine quality? Hardjono
states that those who have an empirical background have problems with those who work on an
inter-subjective base, but the reality is, that these methods are very often mixed into a hybrid
approach with more or less objective or subjective criteria (once again: including attempts at
accreditation of universities).
Conclusion:
Using a reference itself is a recognizable act and as such is useful for making distinctions. However, it
is only an easy way to deal with quality issues on the surface. It matters very much how the
reference is done. It would, therefore, be better to use reference as a generic way of indicating that a
quality judgment is not made on a purely subjective base. That there is a basic trust in some other
standard than one’s own judgment. It becomes interesting when you scale the way references are
done from objective to inter-subjective, from a base of mutual trust or basic distrust.
Reflective Paradigm
Description: “Quality is a subjective perception.” This quote from Pirsig (Pirsig, 1991) is what lies at
the heart of the reflective orientation. Quality is a process of change, which is done by bringing
individual conceptions of truth. For this, you need conversations, storytelling, and listening. In
Schön’s The Reflective Practitioner (Schön, 1983) a distinction is made between reflection-in-action,
reflection-on-action, and reflection on reflection-on-action. Hardjono makes a big step, by concluding
it is about giving meaning and giving an answer to the “why” of the organization. This, again, is in line
with Hart’s going back to the original intent of an organization (Hart W. , 2012). The overall
impression is one of self-propelled (spiritual) growth. The reflective approach is a much-needed
corrective to traditional methods of defining quality. It also brings its own problems with it.
Problem:
This researcher intuitively loves this orientation. Though it does not quite fit his own definition of
quality, as it lacks the conscious effort to get consensus, it shares the hope of coming to an
agreement through transparency on intent. The problem with this orientation is that, in practice, it
requires a very honest and adult approach to everything, and we are not all there yet. The evidence
from the use of the P-D-C-A and I-M-V-R cycle suggests that the last, reflective part of the cycle is the
hardest. The reflective orientation gives probably too little guidance, support or even much
orientation unless one falls back on some form of referential quality. Asking someone for the road is
all very fine when you are close to your destination, but for a long journey, a map or other navigation
tool is welcome. This also goes for the approach by Schön. There is no question more important than
the question of “why.” It is also probably the question that is the hardest or takes the longest time to
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answer. Sometimes you just have to act. Can you do this without the benefits of the reflective
approach? Not easily.
Conclusion:
A good reflection can work better than just using a reference to an outside standard or rule, but it is
not for everyone or every situation. In practice, a mixture of referential and reflective approaches is
likely, even though they require different temperaments.
Emergent Paradigm
Description:
Emergence is a concept that concerns the development of complex systems. These systems have
certain characteristics that cannot be deduced from a reduction to all their separate parts. It is in the
interaction that new characteristics, patterns, regularities, and/or new entities or “collective
intelligence” arise. Its nature is chaotic, in which we collectively and constantly give new meaning to
everything that is happening. The process of giving new meaning can result in forms of pragmatism
or leading to improvisation, but at the heart of the emergent orientation lies the conviction that any
method is good as long as it is not the only method applied: there is not one truth; there is no such
thing as objectivity or the duality of right and wrong. This also means that it is not possible not to
intervene in a situation and that this should be accepted.
Problem:
The emergent orientation is a high, very high concept. In its looseness, perhaps the one true
paradigm of the four. In terms of philosophy, it sorts of puts itself above all others, as it makes
everything relative. In its practical application it is less pretentious, almost empty, but not quite. It is
in a way more an attitude than a way of doing something. A skill to find patterns in complex realities,
and a reluctance to go for solutions that are too simple, can be of priceless value, but it may also
miss your moment. No matter how admirable this attitude may be, it is in its lack of aspiration and
focus that its problem lies. It can hide a reality that is nihilistic and full of resistance to change or an
unwillingness to engage. Especially when the context is highly partisan, it will maintain the
intellectual distance an emergent orientation requires.
Conclusion:
It is hard to draw a conclusion about something so hard to define. Looking at it from many sides,
there is something about this orientation that is helpful for the individual in taking action, but in itself
passive or empty in terms of what a collective must or must not do. Yet at the same time, there is a
real need for a less structured and more “pragmatic,” however defined, approach, especially in a
context with many political aspects, including those of complex decision making in associations. In
that sense, a more active approach—“surgent”—is lacking here.
Overall Reflection on the Four Paradigms
It is hard not to be fascinated by the different ways you can look at quality, but all in all, the
conclusions must be that the four quadrants lack balance in the way they are presented now. The
referential orientation will probably outshine the other three in terms of daily relevance (with this
researcher’s article on the government’s agreement as an indication of this (Noordhoek P. , 2017)).
This is not good, as it may confirm the too dominant position of instrumental thinking. Reading and
commenting the description of the four paradigms, what “emerges” is less a matrix with four
different aspects, and more an aspiration ladder with the empirical orientation at the lowest rung
and the emergent as the top one. In a normative sense, this researcher felt himself concurring with
each step on the ladder, as someone who has to deal with customers, he thought that something
else was needed. As a journey through scientific thinking, it is truly valuable, as a tool for
improvement of the quality function less useful, neither in the context of associations nor outside it.
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Hardjono, but also Van Schijndel (Schijndel, 2017) and others, are using this debate on “thinking
about quality” to improve the way experts can look at the issue of quality; opening windows
(vensters) to see more. The definition of quality this researcher uses requires a “dominant action
principle”; increasing the chances for the one, the actor, making quality definitions explicit to get to a
consensus, even one as complicated as getting an association to say “yes” to a new quality initiative.
Considering the “hardness” or “distance” toward an observation or tool is important, but not the
way to achieve this goal. As stated before, an action perspective is lacking. Yet, it is too easy to set
aside the whole thinking of the authors without at least trying to set something in its place that is
more than a call to action.
An Alternative Approach
Instead of basing the approach on Wilber or a comparable author, this researcher, after some time of
trying to stay within the consensus or Hardjono et al, went back to the matrix that underlies the
whole of his theoretical and practical approach. This Trust matrix confronts two basic dualities: ratio
and emotion, and trust and distrust. Going back to the quadrants above: each has its roots in trust:
trust in the science of measurement, trust in the possibility of working models, trust in the strength
of reflection, and trust in the ability to let patterns emerge. But what if the starting point is distrust?
In the same way, it could be said there is a ratio behind every quadrant—even when dealing with
emotions. There is room for emotion in all quadrants (yes, also in the empirical quadrant; emotion
can be observed, for instance in an MRI, and measured). But what if emotion is the starting point?

Figure 33 Trust Matrix, Elements

In different versions of this matrix, the names in the quadrant have changed. That is fine. In the only
version this study had shown thus far, the quadrants were filled with, in the upper left-hand corner,
the word “power” and in the upper-right hand corner the word “system.” In the lower right-hand
corner was the word “social” and in the lower-left corner the word “moment,” meaning that in this
corner of emotion and distrust, there is often nothing left but living in the moment. A prospect for
growth is lacking. For most this may be true, but never for all. It is just an orientation.
In real life, trust and distrust, and ratio and emotion get mixed or can be used at the same time
instead of excluding each other. It is the effect of the mix on the dominant action perspective that is
what is truly interesting. When ratio and trust find each other, it is very well possible to build that
integral quality system and to do it in such an inter-subjective way that there is no need for authority
arguments. In situations where trust is not a given, you have to lean more on the quality of your
measurements or the objectivity of your standards, though be aware that these can be discussed or
circumvented. This will certainly be the case when distrust and emotion reign and there is a clash of
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“different rationalities” (Veld & Kruiter, 2015). Chaos is there, but chaos need not be random.
Somewhere in the chaos, something or somebody can be working at a new story, a new solution, or
just looking for the right opportunity to surge ahead with his ambition. And it could be that this
somebody is trying to build on a relationship, making an emotional connection with those who have
a professional trust in each other, becoming a professional him- or herself. Still not in authority but
getting there. And so on. It is not a clean world, but then the world of quality never really is. And for
that person in this ever-changing world, the question is: what helps me to order this world, so that I
know which orientation helps me most, given where I am now?
Trying to keep the essence of what Hardjono et al have thought of, and also making the link to
associations, this is what you can get when you apply it to different quality perspectives:

Figure 34 Trust and the Quality Mindset

The quadrant where distrust and emotion meet is the start of a tour around the different
orientations. Each quadrant represents a different orientation. There are borders around the
different orientations. Borders made barriers of culture and knowledge by belonging to the out- or
the in-group, but even so, these borders can be crossed. Sometimes they are not a bother, but
simply confusion. As someone said: “When you don’t know how it happens, you call it a process.
When you don’t know what it is, you call it a system. When you don’t know how it all came about,
you call it power.” (Li Vos, 2001)
In order to make the content of the matrices less abstract, this is described from two points of view.
The first is from the point of view of someone who in principle is talented, able and energetic. There
is an ambition there, even though he (who, of course, can be a she) starts out in the most terrible
combination of emotional mistrust in the downward left-hand corner.
The second starts out much closer to the center and plays in the present world of associations, taking
inspiration from the three main cases.
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Figure 35 Trust and the Quality Mindset, with Positions

After this quadrant has played out for both points of view, the focus shifts to the next quadrant. Two
routes are taken.
Divergent Mindset
Out in the corner:
As stated, he starts out in the quadrant where there is in its most extreme corner no continuity, no
trust, and no believing. There is emotion, much of it fear. There is surface, not content. Between
humans, there is no cooperation. Leadership is all about power. Followers follow because they must.
If given an opportunity, they may rise against anything and anyone; they are divergent. Going back to
the definition of quality where the idea is to make definitions explicit and get consensus; this is true
here as well. But the way to interpret this definition is much harsher than elsewhere. The likelihood
that definitions are avoided (“fight or flight,” chapter fourteen) or lead to arguments is even bigger
here than elsewhere and often requires a strong intervention to get an agreement.
A scene out of a grim novel or bad movie, no doubt. And fortunately, except perhaps for the worst
cases, unrealistic. In most instances, it is more a matter of not knowing how to come together rather
than not wanting to come together. We are social creatures, creating “patterns of aliveness”
(Kuenkel, 2017). Even when mistrust rules, because everyone competes with everyone, there is a
need to cooperate at some points and there are always institutions to keep a minimum of order.
It is in a situation like this that someone—out of anger or out of simple pragmatism—can see
opportunity. This someone has basically two options. One is to ride the wave of what he or she sees
coming up. Reading the movements of people, the most promising ones are selected and he or she
tries to make a connection, through love, hate, or sheer cunning. He looks at the opportunities as
they emerge, making the connection with people whose emotion he can share, gaining trust. He
takes the emergent route.
The other one is to see the opportunity and start leading him- or herself by setting standards and by
bringing people together. An association? Let’s not call it that, it would not survive long. Possibly a
tribe, a gang, a group of pals, the beginning of an enterprise of a kingdom. He makes himself the
spokesperson of all those who feel wronged. Perhaps he will even start an emancipation movement
by means of an insurgent action, creating something bigger than himself. But it starts with his own
ambitions and the opportunities he sees. He pushes them. With urgency, he chooses the surgent
route.
Closer to the Center:
Let us assume, that an association—associations can and very much do live here where a modicum
of trust in institutions is there—is in trouble. The (business) association did well for a while, helped
by the fact that the members share a common passion and do well when the market is right.
However, not all is going well. The same monoculture that helped the members get strong, is now a
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problem, as everybody is showing the same negative behavior about each other. There are incidents
in the press, nobody trusts the boards or agrees with their policy. In this situation, someone says the
magic words: “Let’s do a quality project.” Why? Because.
Someone takes it seriously, gets the assignment, and starts to work. What to do? Which
interventions to choose in such a negative environment? How can we ever get something accepted
when everybody is so negative? Should we play it safe, or do something big and drastic?
It is these kinds of situations, along with their tensions, that are a big part of the three cases in this
study. Doing the “quality project” requires much thinking and planning in the other quadrants, but
from the perspective of this quadrant, the actual intervention is almost beside the point. It is the
“politics” of the situation, including getting a majority of the members behind the project, that is
what occupies the mind here. And though it may seem that it will be hard to get a majority behind it,
perhaps there are mechanisms, or there is a secret pathway, to get members to go along with it.
The surgent way works here too: board and staff may work hard and smart in order to force the
members to go with it. The emergent way certainly has a role here: forging the kind of “coalitions of
the willing” that make people go along with a proposal that at first makes them distrustful and angry.
[Observation: Which starts by the way, with listening: in each (pilot) audit time is reserved to
let an auditee vent steam about the association and its board toward the auditor. This is so
important to the whole process that for instance, the board of the association for real estate
(NVM) proposed to turn this into a permanent fixture of each audit so that the board might
learn most about their functioning.]
A remark must be made that this perspective is really more about “politics” than about “policy” or
even about “change” in a managerial sense. But even the political literature on getting consensus on
change programs within associations is rare and from a procedural or legal manner (Sienkewicz,
CMP, CAE, 2007). The most important exception comes from the world of business ethics. Very
important, though mostly limited to the dynamics of actual internal audits, is a study on “The Politics
of Internal Auditing” by Miller and Rittenberg (Miller & Rittenberg, 2015), also quoted by Karssing
and others (Karssing, Jeurissen, & Zaal, 2017). What is relevant is the historical literature of the
branches themselves and the literature on governance, but certainly, the latter is often of a
procedural nature, and hardly reflects the “lick me roll” of conflict, manipulation, and tricks that may
go on while a decision has to be made. On the politics of quality programs, the literature is nonexistent or of only indirect nature.
This researcher has taken an anthropological approach to this whole divergent perspective on quality
development within associations. From an action-research perspective (Clarke, 1972) (Vall, 1980) it is
shown how all actors behave, given the context and given the elements of the quality intervention.
Objective Mindset
Out in the Corner:
If it cannot be determined objectively, it is not just irrelevant, it should be opposed as dangerous.
Power comes from setting the standards and the parameters for measuring them. This cannot be left
to others. If done well, it will make you surge ahead toward your goal.
Standards come directly from the government or are chosen out of distrust toward the government.
Rationality in the quality approach leads to setting only those standards that comply with statistical
control standards and are rigorously applied by well-trained experts. Compliance is assured through
outside experts, who have to prove themselves with the right kind of certification. Yet, not even the
scientist working in laboratories like CERN in Switzerland will ever attain a completely objective
mindset, and probably that is for the better. Rational thought based on distrust might in some world
deliver perfect Popperian falsifications, but it will probably kill all creativity too. But this does not
have to be a problem when your immediate goal is to solve a crisis at speed. The idea of objectivity
can already be enough to gain legitimacy in any surgent approach. It is the fast lane to trust.
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Closer to the Center:
Measurements and the subsequent setting of standards are a way to come out of blockades or
power games between factions and parties. Objectivity is important, but it comes as the result of
following rules and procedures the right way. Rather than following the authority of others, there is a
will to be self-regulating. Quality interventions support this, even when their nature is more
horizontal than vertical. Improvisation, though, is not popular. It might hamper the wish to protect
the members of the association from competition and government intervention through constant
monitoring activities and the pushing of the results in lobbying efforts. This attitude can become very
defensive: see how good we are, why don’t you believe us; but it can also become a source of quiet
power: we always know more than the others.
Looking at the main cases, there are quite a few examples of items or people that require an
objective mindset.
Though it is not their image, (public) libraries can also be seen as logistical operations and as a
collection of IT companies. They love numbers as much as letters and fight accordingly for the right
standards. For other tasks, the checklists were more important than had been assumed at the start
of the project. The request was to stop the bureaucracy, but not too much, please, and when it came
to the transfer of the audit function to colleagues, many heads of libraries preferred the “objectivity”
of an expert.
Within the notariat, the objectivity comes from the law. There is a legal culture, expressed in legal
language, even when the issue does not need to be legal. Being able to speak this language and bring
everything back to the meaning of the law, is a kind of semi-objectivity that can be as effective as
anything in the world of natural sciences. It is not the method that determines objectivity; the
suggestion of it is enough to serve its goal.
Within the world of real-estate brokers, there are those who say that the only thing that is objective
is the price you pay for the building. The question of whether that is true from a scientific viewpoint
is not irrelevant, but also beside the point as the value of a building is very hard to assess in objective
terms. However, for many with an objective mindset—including a tendency to mistrust others—the
attempt at objectivity matters. This is most noticeable when it comes to taxation. Complaints by
customers lead to media incidents, which in turn lead to demands by the government to restore
trust. Attempts to create digital registers to benchmark taxations lead to improvements, but also to
new tensions, not to say, more distrust. The case shows a desire on the side of the NVM association
to increase objectivity, but even more, it shows the desire to regain control of the issue.
System Mindset
Out in the Corner
The world is a system. Everything that does not fit into the system, does not exist. It is the place
where both the surgent and emergent streams find a place to come home and feel complete—if they
ever get there. And if they do get there, they would get there by constantly communicating with
each other in an “inter-subjective way”; they are talking all the time in order to agree on definitions
of quality. Of course, they use P-D-C-A and I-M-W-R and all similar models, but they also see systems
in the way nature and all living organisms work. They are transforming their systems all the time, and
ever further integrating them. Surging and emerging are one and the same.
The problem is that this far out, it is probably more a place of dreaming about a world of systems
than a space where you can actually find them. Unless you define it differently. When the world of
digital systems and (social media) networks is your world, then your system mindset will be
absolutely fulfilled. This, however, is an enormous and often fleeting world of links and algorithms,
that do not easily come together in such a way that the requirements of living in a complex society
are fulfilled. Systems crowd over systems, making beautiful patterns, but the insensitive kind in
which you can get lost. Developing your own identity in this world can be a challenge.
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Closer to the Center
Closer to the center there is much evidence of (attempts at) systematic approaches. Though the
height of integral and systematic working on the quality (including many aspects of trust) lies around
the year 2000, it is still considered a worthwhile goal to many. However, the attempts to do this by a
management approach have been overtaken by attempts to do so through digital technology. This is
transforming people, organizations, and society with great speed. Such great speed that associations
and their members are torn by the question of how to respond to that. In this sense, the systemic
mindset is now not only seen as a condition for gaining trust but also as a cause of losing it.
The library case study, especially, shows examples of the systemic mindset. Here the so-called INKmodel has often been applied (though never in the way intended by INK or EFQM), including the
intention to grow toward a “chain orientation” making all public libraries work together within one
national framework. In the case study, the longing for a working library system does not just reside in
a quality system, but it also resides in the law. Much of what happens in the case study has to do
with attempts from within the library sector to get a more stable (income) base to reach that goal
either through the quality system or through the system of the Library Bill as it is being written and
discussed. Other parties, mostly within (local) government, have different ideas. Sometimes you can
almost feel the system getting closer, but it stays just out of reach.
The case study of the notaries only shows a system mindset in as much as the different laws
governing the profession can be considered a system. Within that system, a lot happens. The world
of the notaries itself can be considered a bit of a closed system, through which signals from outside
can only get through with difficulty when there is really no alternative left. It is also the story of two
systems straining and failing to meet each other: the vertical one of a government-oversight body
and the horizontal one of inter-collegial review. The horizontal one is more open and is most likely
the more effective one, but could not have come about without the closed vertical one.
In the case of the brokers, a system orientation seems far away. Consciously so. The members share
a practical, no-nonsense orientation, often staying as far away from legal and other systems as the
business allows. In a way, many are both scared and fascinated by the digital system world.
Social Mindset
Out in the Corner
The relationships that people have with each other are dominant within this orientation. In the
extreme corner of this orientation, there is rational love or the recognition of how rational love is.
Both the spiritual and material aspect of your world is in balance, also with the people around you.
Within that rationality, there can also be a calculating aspect: whom do I love, with whom do I team
up? The more you go to the center of this quadrant, the more it is about building your network and
smart career choices. Trust comes from building relationships. It is not as fast as doing an exam and
gaining a certificate but may, in the end, be the more reliable route to trust.
Out in the far corner, it is quite possible to feel a rejection of all things instrumental and rule-based.
Trust, whether professional or personal, should be the starting position, distrust is seen as an
unwelcome rejection. The profession is all, the organization should only be supportive of the
professionals and not get in the way. Interpersonal relations by definition take precedence above
organizational goals. Within all four orientations, the idea of grouping together is important, but
within this one, the group is really a goal in itself. Leadership is important but can lead to mistrust—
unless you want to be close to the leader, of course.
Closer to the Center
The role of social relations gets intertwined here with other ways to build trust. There will probably
be a preference for systematic approaches like that of the Baldridge/EFQM/INK award schemes, as
they pay much attention to the social aspect.
In the library case study, there are close relations at the personal level. It seems as if it has a “soft”
culture. Yet, positions are guarded carefully, and it matters to which subgroup you belong. The group
of people manning the different functions of the sector is clearly in a different category from that of
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the people actually running the libraries. Other groups from the municipalities have their own
relations to guard. All in all, personal relations are important but do not get too close. And when it
comes down to it, position is more important.
Looking at the case of the notaria, there can be little doubt that relations are important. The number
of notaries (and the number of their staff) is smaller than for instance that of the members of the bar
or the brokers of real estate, but the relationship is often a guarded one. Visions on how the
association should develop itself are often far apart, while at the same time few coalitions are
formed and alliances with customers or other stakeholders are rare. There is, in the profession, a
rather paradoxical situation. One the one hand it is a relatively close community, but on the other
hand, there is a lot of loneliness too and an inability to really share methods. In this situation, an
intervention like peer review seems to work well.
Looking at the situation of the brokers in real estate, the situation is more complex. First of all, the
mutual competitiveness at the local level is much more intense than for instance with the notaries.
At the national level, there is quite a formal structure and relations that go with that. The association
has an approach to challenges that seems slow but capable, even forceful. In this way, it is less
dependent on personal relations than other associations.
Tratio As Result of the Different Orientations?
Whether far out in the corner of an orientation or close to the center, there is no easy place where to
rest and say the association is where it should stay and can be considered “trustworthy.” “Trust” is
not better seen as a state, but more likely as a perception as a result of a movement in the past that
is maintained in the present. What can be said is that when issues cause an immediate breach of
trust, a surgent trajectory will show more result in the short term than following an emergent path.
It is important to notice that nothing was said about “continues improvement,” one of the
cornerstones of modern quality thinking (see prt III). To the contrary, there is an orientation that is
“divergent.” It goes against the grain. Seemingly, it goes against all rational and trusting concepts.
This is both necessary and not true. Necessary in both the sense of recognizing daily reality and
necessary in the sense that from this comes the “creative destruction” and emancipation of new
groups (and decline of old) that is necessary for maintaining and raising quality. Important too is to
notice that there is an active— “surgent”—route out of this quadrant and another, more passive and
reactive—emergent—“route” out of the quadrant. In the first, politics and power play their parts; in
the second, social relations.
Somewhere along these routes, we come to recognizable quality territory. Validated measurements,
closed standards, and certificates will slowly make place for a more integrated approach, based on
more open standards and a developmental approach, with awards for the best of them. However, in
the end, these must be considered as ways of improvement that are too slow for society. Digitization
takes them into a realm that ordinary humans have a hard time following, and organizations splinter
and transform.
It is to these less recognizable quality territories that this study wants to draw attention. Associations
are perfect research objects for this, as they have less a goal orientation than businesses do and do
not share the position governments do. Maybe the way they try to increase trust says something
about the future of all institutions and the human relations that go with it. It somehow connects that
undefinable, context-dependent concept of trust with that of rationality. Hopefully, this will result in
some kind of: TRATIO.
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22.

Tratio in Quality: Case study Public Libraries (Part Two)

In this second part of the summary of the first of the main cases, that of the Dutch public libraries,
there will first be a short description of the setting of the case. Already, in the first part, the historical
context was described, but here it starts with the economic and policy environment at the moment
the researcher, in his role of outside expert, has to get a grip on what is happening and should
happen within the sector. He helped a committee develop an approach that reflects the kind of
changes in mindset that are described in the previous chapter and is therefore described in some
detail. Although it looked like all parties accepted this new approach, that misconception would turn
in a single hour. In the end, it would result in more than two years of talking and redesigning the
original approach. This will not be described as extensively, but long enough to touch upon
important issues as described in the previous chapters.
As with the first part, and for reasons of readability, this summary is without references to sources.
For this, the reader is referred to the extensive writing on the case in attachment A1. This writing is
in Dutch. This researcher is glad to assist if any translation is needed.
The Books That Were Lent Before
Together, the Dutch public libraries form an association. It is probably the association with the most
members; over a million. The directors of the association also used to form an association. This had a
practical (labor, technical) reason, but it led to a powerful position for the directors in the
association. When the directors did not agree among each other, the board had a hard time. The
board often had a hard time. The question became: When did was it not having a hard time? When
could the necessary decisions be taken? Stakeholders—among them national, provincial, and local
governments—wanted to know. And became impatient. As described in this first part, these
stakeholders started making demands. Ultimately this led to a transfer of authority to a steering
group in which only an advisory role was left for the library association. A little later, all the support
services were to be split from the association. The organization with the support services was to be
called the “sector institute,” making visible that the association of public association never really
covered the whole of the sector. A sector that felt more and more the pressure of less reading on
paper, less money, and fewer members. Libraries started to close, especially at the level of small
places and hamlets. Libraries had to merge, and there was pressure also from local governments. In
Dutch local government most of the money comes from central government and there is only limited
freedom for the local council in spending the budget. Within the budget that remain fully the
authority of the council (about 10% of total budget), the library costs are by far the highest because
of its high cost of the library personnel.
One of the assignments of the steering group was to come up with a quality approach. This resulted
in a hybrid approach: partly a system approach (INK), and partly a checklist leading to a certificate.
Partly written with an aim to stimulate improvement, partly an effort at control: the objective and
system mindset were playing tug of war. One of the ways to see that was by the way the public
libraries were reviewed. As stated, the system was based on the systematic INK-approach, which is at
heart inter-subjective. However, the review of the libraries was done by a single expert from outside
the library sector, in order to guarantee objectivity.
By the end of the second round of the certification scheme, complaints grew that the whole process
of certification was becoming both too bureaucratic and too limited. More than a hundred items
were checked, almost all about the internal organization. The audit did not help with strategic issues.
And those strategic issues were getting urgent. The financial crisis hit and the speed with which
libraries closed ran up. Some said that at least 40% of the libraries would not survive. The rise of the
e-book was predicted to make matters even worse. It was not that libraries did not have the
sympathy of the public and politics. In a way, they were asked to do more and more. With the
slimming down of schools, the closing of community centers, and the discovery that many people,
including the influx of refugees, had big language problems, the demand for the services that
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libraries could provide, only grew. It led to a big change in policy. For the first time since the
nineteenth century, there would come a New Law for the Libraries. In this case, there was wide
support from all members of the public library association; the VOB, very much supported this. They
saw it as an opportunity to get clarity from policymakers about their tasks—and, of course, about
their budgets. The more tasks, the more there is a basis for budgeting. The budget for a local library
is mostly funded by a municipality on the base of a certain amount of money for each citizen. Local
government is free to set the amount, but the law should set a minimum standard, or so the
association members stated, providing a basis for their budgets.
The association for municipalities in the Netherlands, the VNG, not surprisingly, took a different
perspective. When local governments are free to set the amount, they are and should be free to set
the amount, given local conditions, and political preferences. So, they had no interest in a law to set
that closed standard.
Not involved in this debate, this researcher was asked to play the role of independent expert for a
committee that was to write the approach for the third round of the quality audit. The letter with the
assignment was clear: help the committee to develop an approach that would be less bureaucratic
than the one before. Less explicit, but there was the expectation of giving the whole certification
scheme a boost, given all the uncertainties surrounding the public libraries.
The committee would consist of a small delegation from the public libraries and one from the
municipalities, supported by secretaries from the municipalities, the public libraries, and the sector
institute that supported the certification scheme—plus the independent expert. The chairman came
from the delegation of the public libraries.

Table 11 Assessment of Context Factors

From the beginning, much time was invested in developing a common approach. As part of that, an
assessment was made of the context in which the quality approach was to be developed and to see
how the chances were for getting it adopted. The scheme underneath was used for that (Noordhoek
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P. , 2011). The outcome was an indication that there was enough pressure to make it likely that a
drastic change of the certification scheme would be accepted at the level of the library association.
There were other reasons for this too, as brought in by the expert. The first point was that the “life
cycle” of an audit system is getting shorter and shorter. The time that an audit goes through the
same scheme round after round, year after year, is well behind us. The other point is, that there
were already some indications of window dressing in the present way of auditing, and this also
provided a reason, though not enough in itself, for change. Normally three audit rounds of three to
four years seem optimal before changing the setup, but here there were too many other reasons to
change the setup.
At the first meeting, different scenarios were laid down by the expert, going from certification
schemes more governed by ISO-9000-like “objective” factors, to be tested by two independent
experts, while at the other end of the scale there was a far more “inter-subjective” approach. Still
based on the INK system orientation, a choice was provided for a drastic reduction of standards and
making those remaining standards far more open. Finally, it offered the choice to turn the scheme
into one audited by colleagues: peer review.
The consensus was very much to work according to the latter scenario for as much as we could. For a
time this went well. However, the consensus broke down when, on the invitation of the expert, the
group started talking about the content of the standards, and a possible list of minimum standards
for a library. Apart from vague notions like “going from the management of means to the
management of meaning,” the only consensus was that there was no consensus. Not wanting to ruin
the positive atmosphere, that problem was left to the expert to deal with.
New Stories for the Sector
After the first committee meeting, there was a lot of freedom in designing the new quality approach,
decision-wise. Still, there is much to consider when going about it and not just specific standards. On
the one hand, it is important to keep elements that are familiar. It is no use changing things for the
sake of changing them. But the goal of having a much shorter standard had to be reached. The
solution was to reduce the elements back to the INK-standard and then to adjust the names of the
elements to something recognizable for the association members. It worked quite well, reducing the
100+ criteria to nine criteria of four elements each. The nine criteria were close to both the practice
of the libraries and the elements of the INK-mode. Within each criterion, the elements together form
the well-known P-D-C-A or Deming-cycle. From a more objective mindset, it clearly went to a more
systemic one.

Figure 36 A Necklace of Indicators
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Each audit is only a “snapshot” of a specific situation, made within a limited amount of time. The
question is both of the effectiveness of the audit itself as of the impact of the audit. To tackle both
aspects, a “butterfly approach” was used. As before, the libraries were asked to do a (short) selfassessment, gathering the most relevant information in advance of the audit. Secondly—and this was
new and controversial—there was to be a meeting of about one hour in advance of the audit in
which the leadership of the library could tell the auditors where they wanted the focus of the audit
to be. The audit team, of course, would be free to see whatever it wanted but would always address
the issues raised by the library itself. There is a danger to this method, but the (elsewhere proven66)
assumption was that this would significantly raise the result of the audit for the library itself. It could
also provide further input for the activities of the library after the audit. The idea was to write the
audit report in such a way that it could not only be used for internal, but also for external purposes.
It is always tempting when trying to find a new approach for a sector, to use a new symbol or
metaphor as a sort of “frame” (Bruine H. d., 2014) for the approach. The temptation to do so for the
library sector proved to be irresistible. Two were formulated, both would not last. The first one was
to visualize and frame the whole approach as an attempt of “storytelling” ( (Twist, 1995) and many
others). For this, the list of indicators was transformed into a “necklace”-like image. Storytelling is a
well-known tool in communication theory, but one usually not applied in a quality context. In
hindsight, the libraries should have been tempted to use this, and not told. The “not-invented-here”
syndrome struck.

Figure 37 A Butterfly Approach to the Audit Process

The second idea of renewal that would not last, concerned the metal plate with a certificate on the
outside wall of each library after a successful audit. The committee wanted to maintain this but
wanted to be added to it elements from the report that could be used in different (digital)
communications. Again, this would not last. A metal plate was good enough.
Both new elements in the plan would end up galvanizing parts of the opposition against the plan,
even though we stressed they were only there to strengthen the effect of an audit. This was not
believed or thought of as an arrogant way of meddling with the library. It cannot be said that either
element was essential to the acceptance of the scheme. The directors themselves did not say that
when asked to evaluate the scheme. Yet, in a situation where the resistance to change can be fierce,
each element that provides ammunition to the opposition is one too many. Especially when the
question “What to do with the minimum standards?” still hangs in the air.

66

This was for instance also done with audits in the twenty-seven police regions in The Netherlands
(Noordhoek P. , 2008).
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First Crisis: Getting to Grips with the Minimum Standard
Yet, in these first weeks, much progress was made. In a second meeting, the committee showed
itself enthusiastic about the new approach. Part of the work of the expert was to come up with
improved standards for the new approach. For this, he based himself on the old standards, results of
earlier audits, and on available data. The result was unbalanced, with some indicators very precise
and others vague. Until that moment, no financial indicators had been used. New indicators were
hard to come by. There was little choice but to go back to the committee with the problem. There
was a location problem, so the committee literally ended up in a “smoke-filled room,” but that did
not help either. In the end, every possible minimum standard was blocked, also on the principle that
every local government must be free to set its own standards. It is hard to argue with principles.
What to do?
After some thought, the solution for the crisis, which came from not finding an answer to the
question, came from two other questions. The first is to the library that is to be audited: “What are
your standards?” The audit is then about what the library does to meet those standards, trusting the
library to be ambitious enough (on paper). Most organizations, including libraries, are ambitious on
paper.
The second question is the question that comes right after the question about minimum standards:
“What are the consequences when a library does not conform to the new standards?” So far, the
theory was that when a library does not comply, it would lose its status as a public library. In reality,
this never happened and would never happen. Even public libraries that clearly showed obstructive
behavior, like simply boycotting an audit, were reprimanded but never punished. This researcher
knew of a number of organizations that could not get the award they wanted after having had an
audit. Refusing such an award could be hard enough for the organizing committee. Never had this
researcher seen or heard of a negative audit leading to the end of the activities of an organization or
member of an association, outside the context of heavily accredited systems. Never. There is a logic
to this, no matter how unfair or even unethical it might sound. It has to do with membership fees
and precedents. Even in an association like that of the public libraries, where there is no alternative
association, kicking members out of the group can lead to “more trouble than it is worth.” Instead of
formulating strong statements that “this time will be different,” the researcher proposed another
approach, based on three ideas:
•

The association never leaves a member to its fate;

•

Incidental shortcomings should be dealt with as such and not lead to a reaudit. The
“homework” can be dealt with within three months and be checked by the original audit
team;

•

A reaudit67 is logical when there are structural causes for failing to conform to standards.
Structural shortcomings will take time to address. A reaudit (by another team) cannot be
done before six months have gone by;

•

When after a reaudit there are still structural shortcomings, or when grave shortcomings
appear from the very first, the (re) audit is canceled and a special protocol is used for a tailormade approach to help the member;

•

In a situation of “will not” instead of “cannot,” it is time for internal or external disciplinary
measures.

And there is another, positive side to this:

67

A “re-audit” appears to be the correct translation of the Dutch word of “heraudit.” For reference see the CPA
Auditing Dictionary of Terms and Glossary, 2017.

202

Trusting Associations

•

When a member is very good at a certain aspect of their overall performance in the eyes of
the auditors, the association will recognize this and communicate it in some form to the
other members.

To a More Existential Approach
There was another thought behind all this. Up to then, the audits were to a very large extent about
the internal business of the library. Though the criteria made it possible to address every subject the
library was dealing with, in reality, the focus was on issues that did not touch upon the wider
question of trust; trust in the continuation of the library as it is, or trust in the performance of the
library in the eyes of the stakeholders. The libraries were suffering under an existential threat and
this had to be reflected better in the setup of the audit. One proposal for bringing this perspective in
was to have a talk during the audit with a representative from the municipality, and preferably the
one politically responsible for the library services. This would work out well. Another crucial proposal
was to change from an expert-driven audit to an audit based on peer review.
In practical terms, this meant more time during the audit to speak with the library director on
pressing issues. For this, the hour in advance of the audit was to be used, but in the day’s program,
there would also be more time for talking with the director (and management team) on the
(preliminary) findings of the audit and its implications for the future. This, by implication, also makes
it necessary to have a conversation between an auditor and director who have confidence in each
other’s professionalism, and also when it comes to existential questions. This is one of the main
reasons for wanting to have a peer-review approach: equals able to speak both frankly and
knowledgeable about the challenges of running a library. Another motive has to do with a side effect
of each audit done by a peer. Most peers who are also functioning as auditors will learn as much as
the auditee, and they also become part of a team of colleagues. Especially when the pool of auditors
is constantly refreshed, having peers do the audit will in all likelihood greatly strengthen knowledge
and mutual understanding.
Still, the idea to go for peer review would run into trouble from the start. There was a doubt that
library directors would be able to be good auditors. Do they have the necessary auditing skills and
competencies? For this reason, it was suggested that the experts who were at that time running the
audits, would be added alongside the peer, resulting in an audit team of two. Later, doubts were
voiced that there would be enough library directors able to be auditors. For this, the profile of a
“peer auditor” was changed, so a wider group could be sought. Debating the pros and cons of a peerbased audit, errors were made, not least by the expert. The first was the assumption that we could
just use the same team of experts that were used before, as experts in the new round. Though they
were good auditors, they did not go along with the changes the committee made. In fact, they were
the strongest proponents of the first scenario, in which more objectivity was sought through
accreditation. As outside expert, a request was made to change the team, but this was not
implemented, at least not right at the start. This would not have mattered that much if the outside
expert had (in hindsight) not made a miscalculation in terms of the size of the pool of auditors. There
are many factors going into creating a good pool of peers for an audit: size, distance toward each
other, frequency of contact, etc. But with just a little over 300 public libraries, this number would
prove to be on the very low side of realistic. Also based on the other main cases, the minimum for a
working peer review approach seems to lie in a potential pool of at least a thousand members of an
association. But in the end, it is not just about the numbers. In hindsight, one of the sources of
resistance had to do with the fact that, as described in Part I, library directors were more civil
servants than professional colleagues. How independent were they, really?
But all these drawbacks of the peer-review approach would only reveal themselves in the future.
When the committee was making its plans, there was a broad consensus and approval to go toward
a more “adult” approach. One that dared to put the very existence of a public library in focus. So,
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even though there were to be no minimum standards, there was trust that the process was hard
enough to make it all feel challenging enough.
The new design by the committee was well-received. The association of municipalities had a few
remarks, but nothing essential to the new approach. They liked that fact that there were no
minimum standards. The director and staff of the association of public libraries made more critical
remarks. Again, it was the point of minimum standards, but the director was satisfied with the quote
that “the goal is to have maximum performance, not to have minimum standards.” In essence, the
new approach was welcomed as in line with the assignment of the committee. Though not an official
party to the committee, the ministry of education and culture also gave enthusiastic backing to the
plans.
At that, the chairman of the committee gave an interview and communication with the sector began.
Two pilots were started and went fine. A wide and representative survey was done among all
libraries and its outcome reflected support for the approach (IVA data, 2012) (Handelsblad, 2013)
(IVA Data, 2012). After this, the board of the institute responsible for the execution of the audits had
a meeting with a critique by some of its members, but this was not considered very important by the
secretary of the institute at the time. All in all, the committee had delivered a proposal that was in
line with its mission and supported by both of the key institutions. The committee was annoyed that
due to scheduling problems it was not possible to have the planned meetings with members to
discuss the plans but assessed there was enough support to go ahead. In retrospect, the question the
actor Alan Alda posed and answered himself comes to memory:
“What is the greatest misunderstanding about communication?”
“That it took place.”
The Second Crisis: A Cloaked Attack
So, there was confidence that the general assembly of the library association would say “yes” to the
proposal. The general assembly lasts for a day. During the morning, the mood of the members was
critical, as it always is within this association, but on the whole, the board had no problem getting its
proposals accepted. At lunch, there seemed no untoward sounds about the audit proposal. After
lunch, that audit was the first item of business. The chairman and the expert were asked to explain
the essentials of the proposal and answer questions. The questions were critical, and showed, as is
often the case, that members had not really read the proposals, or only took out the elements that
had somehow struck them, but nothing unexpected was asked until there came an intervention by
the director of the largest public library. He declared himself against the proposal, on the grounds
that it did not contain standards that were specific enough, mentioning the role of the accountant.
He stated that any standard should have a minimum to which a library should conform. That was
unexpected, but very much on point. The mood in the room changed and became outright critical.
One of the people who then declared himself against the proposition, for the reason that it was not
enough like certification, was also a member of the board of the institute that organizes the audit.
So, he was willing to go against his own board’s decision. There were some voices then that came out
in favor of the proposal, but they were in a minority. The two directors who had undergone the audit
in a pilot and were enthusiastic about it wanted to talk about it but had not been able to make it to
the assembly.
Faced with this opposition, it was hard to see how to proceed. Instead of strongly endorsing the new
approach the chairman of the association—who had until then not been very actively involved in the
issue, mostly leaving it to his director, adjourned the meeting. Outside, in the hallway, we had a short
meeting, recommending at the very least postponing further debate, and so it happened.
A few days later, we met as a commission and decided to give back the assignment. There could have
been quite some anger in and around that meeting, but here the nature of the people in the
committee and all the investments in good relations all around paid off. There was no mistaking it;
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the representatives of the association of municipalities were aghast at the decision and were about
to give a very strongly worded rebuke. The people representing the libraries, had strong language
too, as they were suddenly faced with a division of the members, which they had not foreseen.
Perhaps most unhappy was the representative of the institute organizing the audits, as he had to
face opposition in his own ranks, without having been warned.
From the assembly had come the question about the minimum standards. No matter who the source
was, or what the motives behind the questions were, this was a serious question. (In retrospect,
recognizing that this library director represented the old guard of big-city library directors, at the
very least he should have been spoken with beforehand). In the first meeting of the committee, the
members once again faced the fact there was a total lack of agreement on minimum standards.
Still, led by the chairman, there was also a cold and quiet conviction that there was no real
alternative for what the committee had presented. In that way, it was decided that the committee
would give back its assignment.
Missing Players
Before we move on with the case, three elements came up from reflection—and the experts did a lot
of reflection in those moments of limbo.
So far, much attention has been paid in this case study to the position of play of all parties involved.
There are two important parties in this case, the people involved are hardly ever mentioned. One
was the ministry of education, culture, and science, with at its head a minister who showed herself
very interested in the work of the libraries, as was, for instance, the case with members of the Royal
family, most notably Princess Laurentien, who was more than just the Honorary Chairman. Even so,
the civil servants—of whom there were very few with knowledge of the field—kept their distance. To
some degree, this “outside” expert felt he was their agent, the middleman developing the policy they
could not make without weakening their position.
The second party missing was (and is?) the inspectorate. The libraries had their own inspectorate a
long time before this case took place, but nobody seemed to miss them now. This is in a way
remarkable, as in the whole of the education sector the inspectorate is very much present and
appears to be a true engine of change. It is always a question of whether or not an inspectorate has
an accurate assessment of what an institute needs in terms of oversight and disciplining, but just its
presence can be a factor. By going the horizontal route of “the story of the library,” the library sector
moved further away from a vertical approach. Through lack of an inspectorate, the library director
who led the opposition against the program had a point when he mentioned the accountant. In
many ways, the accountant is the one party still guarding the (financial) integrity of the system.
However, as we will see, this director was not wholly honest or complete when only mentioning the
accountant. It will also be shown how the lack of an inspectorate or other oversight body can
influence the speed with which change can take place when the other main cases are discussed.

Figure 38 Vertical versus Horizontal: What if there is No Inspectorate
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From Pattern to Matrix
In the eyes of the expert, there was another thing missing. The debate about the minimum standards
hid something else, something he as an outsider could not touch, but was probably not visible to the
people in the sector either. And it had everything to do with the question of whether or not a public
library could be part of the “system” (Dutch: stelsel) or not. Who or what was really decisive? Are the
library people players in this, or do we see their frustration at not being true players? Do the local
governments know what their libraries are worth? Do they hold on because of the crisis, or close
because of all the digital alternatives? In the year the committee came up with its plan, there was
also an entrepreneur showing he was able to do a library service for a smaller price than the public
libraries could. Was he a free rider or the future of the system? Could he get into the system? Would
this be “allowed?” Who does the “allowing?”
It was developments like these, which made the expert return to his studies and all he had learned
up to that point. In 2011, there was the publication of his book on sector-wide quality. This was
always meant to be of practical value, but there was little doubt that parts of it went beyond
practical value. Based on the first writing for a possible dissertation, he had become interested in the
basic question of “What is a group?”, also using insights from Durkheim. Based on this a matrix was
drawn.
Two lines were drawn. A vertical one for the question: when is a library no longer part of the system?
A horizontal one for the question: how exact should the standards be?
The first line started where I knew Durkheim would be: at a place with high entry-and-exit barriers,
recognizable at the attributes (clothes, instruments) that were used. At the other end of the vertical
line was ... yes, what was there? At some point in time, librarians had stopped wearing recognizable
uniforms, but still, it felt like they wanted those barriers as high as they could be.
The second line started at the wished-for minimum standards: preferably quantified and formulated
as close as possible. On the other side of the line: qualitative and open standards.
It felt logical to place the libraries in the lower-left quadrant. That was the logical place for
associations. However, much of what so far had been written in the context of the new audit system
did not fit that quadrant. Some of the tasks required low barriers, some of the work they did meant
using standards that were as open as they could be.
Instead of declaring the matrix invalid—which was, of course, possible—it felt like more attention
needed to be given to the other quadrants. The result of thinking that started then can be found
extensively in this thesis, especially Part II. For that moment of limbo, when thinking about where to
go from there with the whole audit approach, it was important to realize that all of the decisions that
truly concerned libraries, were not made within the context of an association, by members and/or
board. They were made in the upper left-hand quadrant, ruled by contracts and under semi-market
conditions. Decisions whether or not to have a (big) public library were literally about contracts that
were made between local government and library. There was no way the existential decision about
the continuity of the library could be made by the library management alone, within the context of
their association.
Then there was something else to be considered. To say it with a bit of cynicism; the assignment of
the committee was not to give new meaning to the association. The goal was to help adapt the
libraries to their new challenges. Many of these challenges have to do with the new network society
and the digitization that comes with it. So, the goal the committee was pursuing, though unaware of
this, was to give the libraries more independence from all parties, and more able to survive on its
own, seeking the alliances it wants. Neither the municipalities nor the local governments should
stand in that way.
With hindsight, the error in this thinking was obvious. The senior directors within the library sector
put the brakes on this idea, trying to force the whole system back into the fold of the association. If
that would work remained to be seen, but suddenly there was much more insight into the context of
the project than before. And there was also more insight into the challenges of the association. A
realization struck the expert that Durkheim could no longer explain all that was happening in
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association land. In fact, the whole classic concept of a group no longer held, when looking at it
sharply. In the next five years, the thinking behind the matrix and its aspects would grow and be
applied in other associations and sectors.

Figure 39 The Original Association Matrix

A Successful Failure
The parties that got the problem back of designing a quality approach, handed it in turn back to the
same committee. There was to be no change in the team, nor in the gist of the approach. However,
there was to be more effort to communicate with the party members and there was to be a further
attempt at the definition of minimum standards. There was also a request, supported by the
ministry, to make the audit a better base for benchmarking: comparing libraries on a performance
basis. The idea of having all of the standards on no more than two A4s was not to be, that much was
clear. But what should these standards be about? The committee gave birth to a smaller committee
with the task of formulating standards with as many ways to get them specific and suitable for
comparison as possible, with the expert in charge. As he saw it, there was only one way to go about
it: if you want standards, you are going to get them. In the small committee, much knowledge and
research capacity were brought together. Where necessary, outside expertise was brought in. The
full Christmas period was used to produce an impressive list of indicators. We could go no further.
And then what happened was both frustrating and wonderful; all parties agreed that based on this
list it was not possible to have a working set of minimum standards for public libraries. Neither was
there a set of indicators to be found that could work as a sensible base for benchmarking.
Were we back to square one? Not quite. It was one thing to hear the boards say it, and another to
hear the members say it. We would wait for a definitive judgment until we had heard the members,
which we were to do in four sessions throughout the country. The other thing was that the small
committee had during its work come upon a different way of formulating the nine criteria. Until
then, the criteria were basically descriptions of what a library does, in P-D-C-A form. Now, the texts
became more like descriptions of actions the library had recently taken to ensure compliance. The
text became such that they gave the auditors the right handle to see that the library worked actively
to be ahead in the game, or at least in control. This was also done for specific items, like the way the
libraries dealt with digital activities (of which most were done under a national umbrella). The text
also reflected the tasks as they were mentioned in the concept of the new law on public libraries. In
all, the standards remained basically open, but better to audit and with more a library feel to it. The
text did become twice as thick.
On the whole, this was a small price to pay for a working audit methodology, just as it was to be
expected that something had to give. There was one aspect that worried the expert. This was that it
made the role of the expert more important, as using the texts required a more professional
judgment, and this led away from an audit that was done on main lines, providing a basis for a deep
conversation at the end of the audit. The control element in the audit did grow. Because the experts
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were also the ones who would write the reports, their influence had gained markedly. But again, that
was a small price to pay.
Going to the Country
There are always questions when a new way of auditing is introduced, whether anyone is interested.
The default position is that it is a boring subject. This was no longer so for the public library sector.
The four hearing sessions that were held throughout the land were well attended; the last one, in the
south, very well attended. There was a feeling that the libraries were struggling for survival and that
the audit mattered. The chairman of the regional meeting was from the region. The chairman of the
committee talked about the “why” of the chosen auditing system, the expert told the audience
about the “what.” After that: questions. In the audience were people who had either been auditors
or auditees in a pilot (these had gone on throughout the process described above).
The meetings were lively, and the questions were sharp. There was always the question on minimum
standards, sometimes formulated the way a strike worker would do it: if the ministry does not go
along, we will stop providing services. In that case, passion met passion, sometimes coming from the
director of the library association, who had become a staunch supporter of the approach (the
representative of the local government association wisely did not show up). The experts by now also
defended the approach. All in all, the meetings were a hard-fought victory of the proponents of the
audits, but with the realization that much would depend on the actual execution of the audits.
The actual decision to start with the audits was not even discussed at the general assembly in the
autumn of 2014. It was a so-called “hammer-piece” on the agenda. But those who think it was no
more than a storm in a teacup should have been there at the previous general assembly. At that
meeting, the chairman of the association had been given a very hard time by the members. He barely
survived. This was not (directly) about the audit system, but it showed how any proposal can become
entangled in other topics when there is pressure on the association and its board. Handling that
takes skill and time—and even then, it may not work.
Public Audit and Public Law
Did it end with this? No, it did not; it was just the end of the beginning. At the same time that the
audit got into calmer waters, all the attention went out to the new law on public libraries. The library
association had already lost the debate on minimum standards to be written into law (much of the
reason why they had wanted it in the standards of the audit) and now the debate was most of all on
the number of tasks the libraries were to have besides taking care of a collection of (physical) books.
In the end—we are talking about the seventeenth version of the law—there were to be five tasks for
the library to do, from the classic collection function to becoming a center for debate and a place to
fight illiteracy. All these tasks or “essential functions” were considered vital in the (very active) lobby
of the library association in order to ensure survival for the members. The audit was in the legislation
as a kind of safeguard for this. Yet, in this debate as in all the others, there was no real safeguard to
find through law or audit for everything that was happening in the field. This was made clear during
the debate when the minister, in answer to a question by a member of parliament to formulate in a
more specific way what those “essential functions” beheld, said “the heart of the matter is that I
cannot say what is essential. For this, the situation in which the libraries are in is much too fluid.”
So, she too drew the line, and she did not say this because local governments told her to say it. With
this, she in a way also kind of validated the line of the new audits. “Kind of?” In scientific terms, it is
no real validation and in politics, there are no guarantees, but it has worked out that way68. It also
consolidated that in fact, it is up to the audit team to give their interpretation of a situation and draw
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a line somewhere. This is difficult and very hard to calibrate. In that sense, this approach leaves too
much to the responsibility of the auditor.
In many ways, the standard has become as relevant as the law for the public libraries. This is not
what we had hoped for when designing the new system. We had hoped that the audit would operate
in the shadow of the law. In as far as we had an eye on it at all, we had wanted it to be something to
fall back on when looking for the right interpretation. It has not worked out that way. This opens the
gate for situations where auditors—alone in the audit, together when in a calibration session— start
interpreting both standards and law, making it harder. Of this, there are already signs. The surge with
which the decision to adopt peer review came about, has ebbed away. What emerges is something
more expert driven and more aimed at the internal workings of the library. The existential side of the
audit seems to have been put to bed again.
Looking Back at the Struggle for a More Horizontal Approach
What was just observed in the last sentence of the last paragraph, seems another sign of what
Stevens observed in his doctoral thesis, that “it is doable to turn a soft standard into a harder one,
but almost undoable to do the reverse.” (Stevens R. , 2012) Yet, at the same time, this whole case is
evidence of a situation where a much more classic, checklist-like standard was turned into a more
open one with a far more horizontal approach (from expert to peer, from control to conversation,
and from compliance to improvement). This did happen. Those with an objective mindset tried again
and again but could not win from those with a system or divergent mindset. At the same time, it can
be said that those who worked from a position of trust, can show more results than those who chose
to work from distrust. Those are interesting signs of what can happen with an intervention like this
audit approach. It bears much relevance for the position of the association.

23.

Tratio in Quality: Case Study Notaries (Part Two)

The Deeds That Went Before69
In the first part of the description of the case study of the notaries, the historic perspective
dominated. And what a history it is. The roots of the profession go back as far as the old Egyptians,
where there almost immediately seems to be a position of authority. But “the taking of notes” was
also a job for those slaves who, unlike their masters, could do some reading and writing in ancient
times. The first evidence of an association of notaries can be traced back to the Italian city-states in
the Middle Ages, immediately showing a distinction and rivalry with the lawyers, the “advocates.”
Notaries were not allowed in as members of the law association. However, they must have been of
great use to the prominent people of the cities, as they were allowed to have their own association.
Later on, the notaries were often close to the purple gowns of the bishops or the royal blues of the
crown. It shows how the notaries have always been close to church and state, though not always
part of it. Much of the history of the profession is a description of how close the notaries are to
either the crown or to the market, with the association as a sort of broker between the state and the
profession on the one hand, and between the members of the association on the other hand.
Describing it roughly: at any given moment, there is always a segment of the notaries that wants to
have more freedom to do business and another segment that wants more public recognition, with
the association profiting in professional status, but also suffering in terms of that same status when
the misbehavior of members reflects back on the status of the profession as a whole. In fact, the
history of the association, as first interpreted by this researcher, shows a truly remarkable forty-year
development when it comes to the rise and fall of the profession. Looking at it from an “emergent
mindset” (Chapter Seventeen), the pattern that presents itself says much about the balance between
self-regulation and regulation for any given profession.
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When at the very start of the nineteenth century, Napoleon Bonaparte conquers most of Europe, he
gives his brother, Louis Bonaparte, the Netherlands to rule as king. The new king shows himself to be
both a progressive and a systematic man. He takes many initiatives and wants them to be well
documented. For this, he needs notaries, and in his French eyes: public notaries. Are the notaries
glad about this? No, they are not. It limits their freedom. Worse, it means they cannot sell their
private practice when they are public servants, which is their pension. After the new law is
announced in 1803, they start a lobby against the new law, which is also the start of the first
nationwide association of notaries70. When Napoleon, tired of his lack of results, puts his brother
aside, one of the things he does is to proclaim a new law in 1812, La loi Ventôse, in which he gives all
notaries public status, without turning them into civil servants.
It took some time, but the notaries started to profit from their new and more exclusive status.
Business went well. But as business grew, the number of incidents increased. The association had a
court of internal discipline (tuchtraad), but the evidence is that hardly ever was a member
disciplined. Throughout history, and in all professions, notably that of medicine, it appears that
courts of internal discipline are reluctant to discipline their own members or will only do so with
many safeguards. At some point in time, the public no longer accepts the assurance of such courts as
evidence of trustworthiness. This is an early example of this. Discontent rose, until by 1842, the
government had to intervene. The job to discipline the notaries became a matter for the public
prosecutors. Self-regulation had failed.
This would remain the situation till 1903 when the association of notaries once again became fully
responsible for the disciplining of its own members. This was never done in such a way that it was
adequate. Although there was only one association of notaries, in fact, there were many people who
acted as “caretaker,” which was the same job a notary did, just as there were many notaries
moonlighting as real-estate broker or otherwise. Even though a number of committees wrote reports
about the situation, in fact, little about the situation changed, which was anything but transparent.
Change came with new occupiers, the Germans. In 1944, they brought an end to the situation with
the “caretakers,” and limiting notarial functions to the notaries. With the end of the war, a time of
rebuilding started. In hindsight, it was the start of a building boom that has no historical parallel, with
the notaries profiting from each real-estate deal in the Netherlands. Business would grow
exponentially. At the same time, the status of the profession would rise. In 1956, Professor Pitlo
secured academic recognition for the training and education of notaries, supposedly ending the
“notarial default” in status compared with other law professions. Things reached a climax for the
profession and its association. However, around 1996, again some forty years after having acquired a
better status, public and media discontent over the work of the notaries came to the fore. Many
criminal activities were proven to be sanctioned or “whitewashed” by notaries. The profession came
into disrepute. Action was needed. When the action came, it worked probably paradoxically. The
1980s and 1990s were also decades of deregulation and supply-side economics. At the same time,
there appeared an increase in criminality (especially through the Committee van Traa, 1997), there
was also much consumer criticism against the high and fixed prices notaries could command for a
deed or other legal document. The public function of the notaries was seen as an abuse of power, of
a cartel. The government intervened, and in spite of much lobbying by the associations of notaries,
an end came to the fixed price as part of a new law on the notaries in 1999.
The new law was introduced at the height of the long post-war building boom. Lack of competition,
lack of oversight, and a lack of insight into the effects of digitization had led to a downward spiral in
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terms of professional discipline. The introduction of “market forces” was to change all that, but in
effect, setting the prices free probably fanned the flames of an already blazing fire. It was certainly a
revolution in the world of the notaries. To this day, they have not fully adapted or accepted its reality
(based on interviews from 2015). It also did not end the calls for discipline from the media and
politics concerning the lack of ethics in the profession. If anything, the opposite was true.
When Pitlo closed the “notarial default” in 1956, he would have been very disappointed to know that
(again) forty years later, the notariat suffered real blows to its reputation, becoming again the focus
of attention of public prosecutors and others.
Many Interventions
Yet, out of this dire situation, and the unforced error of introducing market forces at exactly the time
when it would mean that “the fox was put in the henhouse,” something also grew there that in the
end may prove more durable than a governmental intervention. The 1999 law on the notariat was
after all not only written to set the prices free, but also to “make it possible for the professional
association to put its house in order and promote the right execution of the public function and to
promote everything needed for greater professionalism and bind the members to other things
necessary for its future existence.” (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1999). In the period after
the law was set in motion, a number of developments took place that fortunately were well analyzed
in, among many other publications, two dissertations and an important evaluation report by a
committee named after its chairman, Mr. Hammerstein. One of the dissertations, C.L.B. van
Kocken’s, a notary himself, was about the independence and integrity of notaries. A rare sociological
study in a very legal profession, it warned against a shift away from the public nature of the
profession, showing worryingly how tempting it is to take sides for a client instead of a general
principle (Kocken, 1997) (Kocken C. , 1997). At the very least in mood, contrasting with this thesis, is
the one by Zayenne van Heesen-Laclé. In surveys conducted in 2004 and 2006, she shows that more
market not necessarily will lead to an “ethical depression.” In fact, the new market situation forces
the profession to start a rethinking of the fundamentals of the profession. This is not to say that it is
in her view easy to come to new “collective action.” She states:
-

-

Competition between “moral communities.” Is it the professional association that sets the
standards, or is it the new external oversight body, or the standardization as put in place by
competing professions in one office?
The invisible ones. The notaries that are neither active in the association nor elsewhere, stay
invisible to the profession. A culture of non-intervention rules. Closed shops become more
closed. It shows a lack of confidence in the ability to do the work in such a way that it builds
public trust.
A lack of “collective consciousness.” The realization, that collective challenges from outside
need to be challenged collectively, is missing.

In her conclusions, she asks for a robust notarial ethical standard and interventions that break
through the culture of non-intervention, including those that improve quality and integrity
consciousness (Heesen-Laclé Z. v., 2008). However, what she misses, is the basic vulnerability of the
profession in terms of economics and digital competency. The crisis will reveal this.
And then there came the committee that was asked to review the new law for the notariat, five
years after its inception. This committee—named after its chairman, Hammerstein—was not only
asked to look at the effect of the liberalization of the market but also to look at ways to increase
quality and discipline within the profession. Apart from a number of measures to further strengthen
disciplinary procedures and strengthen customer orientation, two elements stand out from the
recommendations. The first has to do with the new public oversight body that had come about with
the new law, the BFT. The other element has to do with the future of several quality interventions
211

Trusting Associations

that had been taken by the association but were floundering. With the work of the committee, those
two elements became linked in a controversial but fruitful manner.
The new oversight body—Bureau Financieel Toezicht, or BFT—is a somewhat odd construction, as it
is a public oversight body overseeing publicly appointed functionaries (appointed by “the Crown”).
As it starts out, its mission is specifically linked to a law aimed at whitewashing criminal money and
money used to fund terrorist attacks. This Wwft71 basically means a check on the proper handling of
identity papers and the obligation to report when large or otherwise significant or unusual sums of
money change hands. Almost all countries have such a law by now.
The BFT can be seen as a successor to a small and well-appreciated collective accounting office
working for the notariat. With the new law on the notariat, the unit got a significant upgrade as an
oversight body, including its own legal basis. The notariat is not the only sector confronted with the
demands of the new law, but here it probably creates the most nervousness. As unbelievable it
sounds to many in the notariat in the years after, the coming of the BFT was actually welcomed by a
majority of the members of the notariat association, reflected in a survey held at the annual meeting
of the KNB in 2002. Its former identity may have helped with that. Very soon after that annual
meeting, the mood turned and would turn critical toward the BFT. There was a specific reason for
that, a principle one in the eyes of most notaries. This has to do with the verschoningsrecht of the
notariat, the client’s privilege. For its inquiries, BFT would have to look into the clients’ files with
confidential information. This would not do, for many in the profession. A fierce, though very civil,
legal battle ensued against the work of the BFT. But as was often the case, without significant
support from either politics or the public. However, it did prepare the mind for possible alternatives.
Due to differences of opinion within the membership—certainly in the case of the notaries with a
sort of constant disconnect between the inside and outside world—most associations are late in
adapting to new realities, and this certainly is the case with the notariat throughout its history. This
was also true when it came to the issue of quality. For a long time, there was no coherent strategy on
how to get from “institutional trust” to “peer trust” or vice versa. From 1999, some notarial offices
started to experiment with ISO certification, but this mostly made the already good ones better,
without others following them. A type of self-assessment based on the INK/EFQM Award Scheme
was introduced by the Dutch Bar Association (NOvA), but this was no great success either.
Conferences and a small body of literature (Bekkers, Hooijdonk, Kortmann, Suyver, & (Red.), 2007)
(Peij, S.C., Westerink, & Winter, 2003) did help to keep the theme of quality alive.
Quality and Integrity as a Goal
The inspiration for the proposal to start with peer review comes from another and more enduring
example within the Dutch Bar Association. Here, lawyers receiving a fee for their legal aid work, need
to partake in a system of peer review, as part of an initiative to make visible what the taxpayer got
for their money. This type of peer review followed the file of a client through its process in an office.
However, the content of the file was not allowed to be audited, again because of client privilege.
Anyhow, peer review was presented within the notariat as both an alternative and an addition to the
coming of the vertical oversight by the BFT. A new version standard for quality was published,
centered around the primary process of passing a deed. In 2004, ten auditors were trained. In the
end, they did 160 voluntary audits. But there were many signals of resistance among the members
and the decision to make it obligatory was postponed time after time by the board. When it came to
a decision in 2005, the members present at the general assembly rejected the system.
What now? Here the Hammerstein Committee shows itself, in that same year, critical of the peer
review. The committee went so far as to call the system of peer review a form of “window dressing.”
On the one hand, it went too far in its focus on the internal processes of the notarial office: it can be
useful, but the members have a public function and there is no basis for a peer review that is only
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focused on the internal working of an office. On the other hand, it did not go far enough to address
the content and integrity of the work of the notary. What the committee wanted, was to have a
system of peer review that would fundamentally make the notary personally responsible for the
quality and integrity of his work. There would have to be stricter guarantees for that: stronger testing
at the entry level of the profession, strengthening and concentration of the internal disciplinary
court, with an oversight role by the association, an improved mandate for the BFT to review notarial
offices, and the coming of improved quality standards and audits72. To achieve this, the committee
had even looked at the Scottish system of peer review, in which the content of legal dossiers is
reviewed in much the same way as academic articles are reviewed. However, as with many other
approaches, this went too far.
A new approach for peer review was set up eventually by the association. Though it was an
important aspect of the audit, the association was determined that it would be more than a check
upon the Wwft items of identity and transfer of unusual funds. The audit auditor could do what the
BFT could not do: look into the files (this was still being challenged legally, but the challengers would
lose), and as such was important. However, the audit was also structured in such a way that it was
possible for quality items, in a broad sense, to help an office in its function.
This was in the end accepted by the general assembly of the notaries; for many as the lesser of two
evils, compared with the BFT checking the files. One aspect was not to be, however. Testing the
integrity of a notary was one step too far. In fact, it was considered a sign of distrust: a presumption
of non-integrity. The quality approach should be enough. The rules and procedures of the association
were a given. The way the office dealt with those was important, but, in essence, it was up to the
auditor to choose which aspects to check upon, especially when the research findings gave rise to
questions.
So finally, and after much effort and recrimination, the peer review got a start. It is important to
state that all this would not have come about without the endurance of some key people in the
committee, the board and staff of the association. It is safe to say that they pushed their vision on
quality through against the wishes of the majority of the association. And not just against a majority:
the association has some very senior and learned members and they came out against it as well. But
in the end, the opponents did not formulate any strategy that was more than a defensive one and
aimed at the status quo. The members of the association showed themselves prone to the
pathologies of an association, including groupthink. Worse: there was evidence of the kind of “moral
hazard” that is typical of monopolists, but they did not really want to fight it. As to the public
character of the function, seeking an exaggeration to make things clear: did this give the members an
added feeling of responsibility, or was it just a gift by an occupier, to do with as they pleased? The
price war that started after the coming of the new law, had (and still has, even fifteen years later)
deeply unsettled many notaries, who find it at odds with what every public function should stand for.
They, and the ones who welcomed the new market situation, banded together when it came to the
interference in their office privileges when it came to the audits: intolerably meddlesome. In the
main case, there is a passage that states that “moral hazard” is a term that can be applied to
individual cases73.
No matter what the members thought, wanted or wished away; there were greater forces from
outside leaning against them. In fact, there was a consensus among politicians and civil servants that
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A factor here is that, once over the entry barrier, there is hardly any possibility to expel a notary from their
function; there is no exit other than the expressed wish by the notary to “defunction.”
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At the level of a collective with a strong professional identity like that of the notaries, a better term then
“moral hazard” is “identity flatness”: the real danger is not knowing anymore what professionalism stands for,
including the needed adherence to the law and internalized moral conduct. An association should therefore go
from “identity confirmation” to “identity binding.” If not, “identity loss” is the danger.
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the association was not able to reform itself. The result, as can be seen in many other sectors with
incidents and oversight issues, is a slow building of consensus toward a new regime. In this respect,
much can be learned from Steven’s dissertation about “audit as stimulating intervention” (Stevens R.
, 2012), including his use of the Cynafin Sensemaking Framework (Kurtz & Snowden, 2003). This
result also helped to get a basic consensus among the board to move ahead when temporization no
longer worked. And, in particular, there was a “change agent” in the person of a policy official,
helped by others on the staff and at board level. She had a vision of what was necessary for the
association and was not prepared to give up when things went the other way. Later she got much
support from the new head of the new audit office.
She had been working for the Dutch Bar Association, had seen what happened there and became a
very important bridge of knowledge and insight from one legal profession to the other. In due time,
this researcher, already active for the Bar Association in different capacities, would also come across
that bridge and help to turn the peer review into an approach that was less aimed at control (for
more on the position of the researcher, see chapter one of this main study and main case A2).
Meanwhile, this change agent kept a clear view of everything that was needed to make sense of
everything that was happening, both the in terms of context and in terms of practical measures. She
would eventually publish these mind maps. Here is a (later) example74:

Figure 40 Mindmap Peer Review Notariat

Doing the Audits
From 2005 to 2009, audits were held and aimed at checking the Wwft-criteria. Auditors were
selected and trained. One of the things that was good about it was the cooperation with BFT in this
training; they brought in relevant case material on which the peers could practice. Later on, the audit
developed into a stable approach: preparation—introduction—research—advice on the outcome—
final conversation—report.
Though the start of the peer review was a simple check of whether or not the conditions of the Wwft
were met, the approach soon developed into something that better acknowledged the complexity of
judging a notarial office. Inspired by (the title of) the same book—Gladwell’s Blink (Gladwell M. ,
2005)—extra attention was paid to the moment that a peer/auditor enters the office of the
colleague/auditee. Every professional should be aware of the power of first impressions by
professionals. On the one hand, there is an immediate understanding and knowledge, on the other
hand, there is at the same moment the danger of presumptions and prejudgment. In a single
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moment, say the handshake between peer and colleagues, the audit can be effectively done. What
the auditor learns, is to listen to the signals he gets from the start, but also to suspend judgment and
do the audit according to what he or she hears and learns in the first meeting that day.
This start, with an intuitive “Blink,” is in the actual audit combined with an orientation of the office
before the audit and introductory meeting, followed by thorough research at the level of a file
(dossier). Usually, these research activities at file level lead both to a check on de introductory talk
and further conversations with all the staff at the office. This part of the audit is usually both of a
technical-legal nature and of a more general nature, debating all aspects of the working of the office,
including personnel issues.
After this, the auditor reflects and decides on his or her decision regarding the quality of the office.
This decision will come as advice to the association, more particular to its audit office. This is by far
the most vital part of the audit. Usually not because of the advice, but because of the conversation
or the reasons behind the advice. During the development of the audit, this moment became more
important, as this is the moment that the whole of the office can be discussed, sometimes far
beyond the issue of compliance with standards. After this, there is the final meeting with the notary.
Last, but not least, there is the report. One of the important aspects of the system is that every
report is seen (and edited) by the audit office.
When it comes to the advice an auditor can give, the developers of the approach came out with a
system in which there was a recognition (learned from other audit systems), that it does not really
help improve an office when there is only one opinion in judgment: good or false. In practice,
auditors will then ignore the smaller failings in an office because it is “overall” a good office. That can
be justified, considering the consequences of negative advice, but meanwhile, the small signs of
lesser quality are ignored. Because of this, the auditors could ask the office for “homework” in order
to correct minor deficiencies, within a short period of time. If the deficiencies were of a more
structural nature, there would be a reaudit. By that time, the audit office would already be involved,
looking at the severity of the case and the right auditor for the reaudit. Because of this method, in
most cases, the problems were sufficiently addressed by the office, with hardly ever any offices that
started a complaint procedure. In later years, two developments were added. One was that when an
office was clearly failing, but out of a lack of capability and not out of culpability (unable, not
unwilling), the association would set a “special protocol” in motion for a tailor-made solution for the
office. Another development was to seek for signals that an office proved to have sufficiently
“alertness” to signal problems in time and do something about it. This came from the “high reliable
organizing” (HRO) approach from Weick and Sutcliffe (Weick, Sutcliffe, & Obtsveld, 1999). Part of this
approach was the willingness to discard a procedure when its results are clearly destructive or
counterproductive.
If this all sounds labor intensive, it is. But a solid base for the audits would prove to be very
necessary.
Vital to this way of auditing is the “peer” who is doing the auditing. When the first auditors were
selected, there was a preference for peers in the last phase of their career or just pensioned, with
what was hoped was a natural authority toward their colleagues. They did have this, but the
question could be asked if they had the natural skill to turn an audit into a conversation between
equals. Better experiences were had with younger auditors, also because they were better in
assessing and discussing the digital challenges offices faced (there is often a danger that the audit
will turn into a basic lesson in digital skills, as they are often low). Important is the fact that every
year a number of new auditors are selected (and an equal number deselected), which has the effect
of forming a cadre of members within the association that have seen more than their own office; an
auditor often learns at least as much as the auditee.
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The Loneliness of the Member
When the audit process was established, business was booming. As Van Heesen-Laclé wrote in her
dissertation in 2008: freeing the prices for notarial services could also be a boon to the notariat as it
brought the entrepreneur out. The building boom went on and on, and as one notary said, “It was
hard not to make money.” In 2009, the crisis hit the notariat with full force. And not only that, it
became obvious to many that with the new digital possibilities, the whole future of the notariat was
in doubt.
It was also decided in 2009 that both BFT and the peer review would not be limited anymore to the
Wwft. Both the oversight activities and the quality audit became integral by nature, with Wwft just
one of the activities to be reviewed. For the peer review, this did not really change much. For the BFT
this did change a lot. What they would do was still rule-based, but they now had to put this rulebased perspective in effect for a multitude of rules. In other words, they would have to think more
like notaries themselves, while the background of most inspectors was more likely that of an
accountant. The problems to which this would lead will be described a little further on.
For the audits themselves, this did not matter that much. But in the second round of the audits,
there would come a change in the nature of the conversations held during the audits. It is the nature
of any peer-review audit, that once a relationship is established, and possible barriers of resistance
have been broken, the auditee and staff of an office, say a lot and become confidential with the
auditor. This includes dreams and shattered dreams. Many dreams were shattered in the crisis years.
Suddenly there were more debts than assets. Or, harder for most, staff had to be laid off and that
decision was taken too late or did not go well, also because most of the staff were not young and had
a permanent contract. So many of the staff also had their dreams shattered and became
unemployed or could not make the promotion to full notary they had come to expect as automatic.
As most of the notaries were closer to pension age than to their student days, many were faced with
fundamental questions about the end of their career—and their social standing within their
communities. Many others, including most younger notaries, started a host of new activities. In their
brand-new websites, they could mention up to twelve specialisms their one-man operation could
help the client with. Others sought the combination with law offices or other ventures. And of
course, there were those who wanted to go completely digital, competing with very cheap rates and
the brand name of commercial retailers (of which the so-called “HEMA-notary” would become the
most famous and symbolic). And then there were the notaries who wanted to go back to the
essence, the public core, of the profession, believing that there were still enough clients willing to
pay a higher fee for sound legal advice. In short, the members of the professional association went
everywhere their profession could take them. And many, if not most of the notaries, dealt with this
alone. Yes, they went to regional or national meetings of the association. They also met each other in
the context of obligatory education. But did they really, really talk with each other about issues like
survival and identity? Probably less than ever: the freeing of the prices and the crisis more than ever
made them see each other as competitors, with the board of the association as their failing
champion. Fundamentally, they were lonely in their professions.
And then there comes an audit. “A colleague is coming to judge me,” the notaries may think before
the beginning of the audit. “A colleague that understands me,” could be the reaction after the first
conversation, “and not a direct competitor,” the next thought might be. And then far more gets
discussed than was the initial intention. In what the audit office heard and could read from the
individual reports and from what was reported (anonymously) in the half-yearly reports, a reader can
get a clear sense of the impact of the audits. More clearly (but still anonymously) this impact is felt
during the so-called “calibration days” when auditors assemble. One meeting stands out, fortunately
also attended by the chairman of the association, where almost all of the auditors reported about
audits where the very existence of the auditees’ office was discussed. There was an almost uniform
finding of those present, that very existential conversations took place during the audit. There was a
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sense of urgency, for many offices with problems. There was also a sense that the “mirroring” of
findings during the audits had much impact. Not always an immediate impact, but more a sense of
leaving the auditees with a lot to think about and a readiness to take action. This went clearly
beyond findings in terms of small efficiencies or improvements. But what to do with these findings?
Much of it went into continuous improvement of the audits. For a wider audience, publications were
made in both Dutch and English (KNB, 2012). Slowly the audits positioned themselves as an asset to
the association, but it was never fully outside contention. There were rumblings within the
association that could derail it, the relationship with the BFT required much “diplomacy”.
A Battle for the Soul of the Association
Quality initiatives profit from a consistent and stable approach. At the level of individual audits and
the audit office, this turned out to be possible. Every half year the results were analyzed and
reported, new auditors were trained, calibration took place, and new themes were added to the
audits. Within the association, there was a growing number of (former) auditors and auditees who
appreciated the audits and what they brought75. But context and environment were never that
stable. Perhaps, most of all, this touched upon the position of the board of the association and their
strategic direction. To better understand this, especially at the level of the members, this researcher
applied the association matrix to the situation within the association of notaries. Partly on the base
of a number of interviews, and internal news bulletins, the tensions within the association could be
followed.
Most fundamental of all was the tension between those who wanted to go back to the public side of
the notary function (“back to basics”) and those who would not. Within the latter group, different
directions, vectors, were taken, all with an eye toward the further digitization of the market. Some
looked for profits by routinizing procedures or compensating smaller margins with a higher turn-over
(and less belehrung; the obligatory advisory function toward clients). Others would try to go more
the route of business-to-business and get higher margins with more and more specialized advice.
And then there were the ones who thought that the whole classic notarial function not only should
be digitized but also replaced by, for instance seeking, a notarial role in issues like cybersecurity. In
other words, representatives of the three latter groups did not really expect much from the
association, other than a drawback in their attempts at finding new business. In the background to
this played the usual tensions between associations of large and small members and of members
with a local, national, or international perspective.

Figure 41 Vectors within the Notariat
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The number of auditors grew throughout the years, also because every year 20% of auditors are replaced by
new ones. Unforrtunately, very few members of the board have audit(or) experience themselves.
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The tensions between the different groups grew. In Cynefin terms: going from complex to chaotic.
Partly this was anger at the failure to mitigate the consequences of the new law by the board, partly
this was the result of a new vision on the future of the new profession—and failure of the board to
“listen” to their vision. At a certain moment, around 2013, this resulted in the coming of two “activist
groups” and later an interesting project group. They all wanted something; a surge in activity. One
group, called “notariat for legal certainty” (notariaat voor rechtszekerheid) aimed, among other
things, for a restoration of the original mission of the association: “giving assurances as to the legal
position of clients.” And then there was the action group “notariat for quality.”
The group “notariat for legal certainty” was by far the strongest. They had a well-developed critique
on the present state of the notariat, including the analysis that in the notariat a downward spiral was
taking place, citing research by Baarsma and others (Baarsma, Mulder, & Teulings, 2004) that
“adverse selection” would take place when clients could not choose on the base of transparent pricequality relations. In that case, tariff regulation would be in order. The group wanted to go back to the
public function, with the general interest of the public at heart. In that sense, the group was a
restoration movement, much in the sense of the reaction from the notaries after the new law by
Napoleon, which created the association in the first place. But like before, going back in time was not
an option, not even when you try to digitize it with ideas the project group added to let the notaries
play a strong role in the digital securitization of virtual contracts and deeds.
In March 2012, the first group proposed to replace the present board with an interim board. After
that, a new board was to be formed, with a policy in line with the declaration of the first group. Two
notaries formed their own activist group “Notaries for quality.” They went completely the other way.
They wanted an end to the “political notariat.” The future was to be for entrepreneurs. There was
not much added value to the professional association or any other “guild-like” system. It was better
to merge with the Bar Association for essential functions and the notaries as a group of specialists.
An auditing system? No need; the market would determine what quality is.
The proposals of the latter group would not even be discussed in the general assembly. The first
group managed to mobilize the members, the latter did not. Within a month, the first group no
longer existed; they were now the new board. The board did install a new project group, called
“digitizing for legal certainty: how to keep our principles intact in the digital age?”

Figure 42 Movements by Committee
"Notariat for Legal Certainty"

Figure 43 Action Group
"Notariat for Quality"

Figure 44 Project Group
"Digital Legal Certainty"

Looking back, the crisis in the association resulted in a better and more focused board. The
association in a way regained its feet, based on a clear vision. That vision could not hold in full. There
was no going back to a more public position. Maintaining quality would also remain an issue, as
would be seen from the developments in the task of the BFT, with the audits as a rare bit of good
news. Yet, it is important to notice that under pressure, that association reasserted itself as an
association.
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The Vertical and the Horizontal
In 2013, the audits go into a second round (not counting the earlier WID/MOT-audits and what went
before that). The role of the audit as a check on the Wwft is now ended. There is to be no further public
role for the audits; the goal is purely horizontal, inter-collegial. This does not mean that the relationship
with the BFT is less important. It does mean, however, that in a legal way, the BFT is now a fully vertical
oversight body, responsible for an integral review of the notariat. This is a clear political wish,
supported by media and society. Just like for instance in accountancy, incidents have not stopped
happening, and too many notaries appear in the papers with a role in whitewashing criminal money
or another less savory role. There is no trust in the “butcher who checks his own meat,” as a Dutch
saying goes.
The highly relevant question here is whether or not this vertical assurance of trust and quality holds
true in practice. In this case of the notaries, big question marks must be raised.
First of all, there are no signals that more traditional disciplinary measures within the association do
not function. New measures were added since the crisis, making both customer complaint
procedures and the disciplinary court even more independent than before, with a heavy involvement
of independent judges in the procedures. There is a steady stream of disciplinary measures. And as
an aside: the pages with the outcomes of disciplinary procedures are the best read of the
association’s magazine. Harder, but not impossible, is making the chairman of the different regions
more responsible for the signaling and disciplining of members. In a way, the paradoxical situation
occurs that more attention to wayward members produces an increase in convictions, which in its
turn provides an image of more wrongdoings. This does not mean that there is not a real problem
with a profession in (financial) crisis, but the association and its board and members are aware of it.
The same goes for the audits as part of the peer review. Usually initiated from the side of the notary
association, the KNB, there has been a reasonable-to-good working relationship between KNB and
BFT. BFT was invited to bring in case material for the training of the first WID/MOT-auditors and
reports by the audit office were discussed with the BFT. The people from BFT and the audit office
met on a regular base, with a feeling of mutual respect and an awareness that the vertical BFT and
horizontal audit approach were additive and not competitive by nature. However, over time, the
relationship became more lopsided. The BFT wants information from the audits but is not prepared
to give information itself (a legal matter, is the excuse). They do not get information at the level of
individual offices, but the pressure grows to do so. And if the review by the BFT is of an integral
nature, then what is that of the peer review audit? Both parties appear to be doing their best to keep
relations professional and constructive, but to the outsider the tension is obvious.
It raises this question: which of the two approaches is the more effective? Which has the most added
value for the association, its members, and society at large?
It has proven hard for this researcher to give an answer to this question, as there was no willingness
of the BFT to give insight into its workings and numbers in practice. In the main case, this is dealt
with by using the spare data the BFT published under its obligation to publish an annual report.
Looking at the data from 2007–2013 (see Table 5, main case), it is obvious that there is a clear peak
in 2008 in the activities with the coming of the WID/MOT-audits, with, after this, a relatively constant
level of activities, with a relatively constant number of visited notaria office (around 30% of the
number of notaries and candidate notaries). In terms of results, it was that the activities of the BFT
led to 108 verdicts by the “chambers of oversight” (Kamers van Toezicht). In sixteen cases, this led to
a suspension or expulsion, in all other cases, the sanction was light, or no sanction was given.
Underneath, however, there was a problem with weighing the cases, as it seems that there was a
change in methodology and counting almost every other year.
To this limited quantitative data, little can be added in qualitative terms, other than that attempts to
include notaries (with an audit background) in the staff were short-lived.
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With the audits in the context of peer reviews, the problem was reversed. Here the data was limited
but complete and over a slightly longer time period: 2007–2014 (Table 4, main case). More
qualitative insights are there in abundance, but they are harder to quantify, and many results of an
audit will probably only become visible, if at all, sometime after the actual audit.
When it comes to the data, there was a clear peak in activities from 2007–2009 when it comes to the
WID/MOT-audits. It is clear to see how the WID/MOT-audits of the KNB precede those of the BFT.
There is also consistency in the numbers of offices visited, 800 or 30%, though the numbers here are
muddled because they also concern data from decentralized offices. From the numbers, you cannot
deduce any change in method. It is all very consistent. Coming to the results, each year on average
78% of the office comes out well, 17% has to do extra “homework,” 1% gets a reaudit (twenty-eight
offices). The rest concerns special cases, including tailor-made coaching (“special protocol”).
Comparing the two at this quantitative level, the only striking difference is in terms of consistency in
the method. The number of offices or notaries that obviously fail the criteria is higher in the case of
the BFT, but with both institutions, it is limited to just a few individual cases every year (which does
not seem to deviate much from the numbers in which the court of discipline sanctions members).
If there is a difference in effectiveness, it must be found in more qualitative impressions. Here not
much can be said about the BFT, except for the clear perception that members have turned against
the BFT after the very initial support for the coming of the BFT in publications and in statements
during meetings of the association.
When it comes to the appreciation of the peer review, there is the benefit of a consistent evaluation
of each audit, both from the side of the auditor and of the auditee. The evaluations, certainly the
early ones, sometimes reflect the resistance against audits as phenomena. At times the evaluations
gave reason to rethink approaches, but on the whole, both auditors and auditees proved themselves
satisfied with the audits. More valuable in terms of measuring the effects are the many quotes
concerning the impact of the audits. Together with what comes back from repeat audits, there
seems to be a significant impact from the audits. To the association, the benefit of the audits also lies
in the signaling function of that audits concerning practical issues the members get confronted with,
or of problems with the implementation of new legal regimes.
In this way, it is not hard to conclude that the peer-review audits are, on balance, more effective
than the work of BFT, though the reader is once again reminded of the lack of data and information
from the side of this public oversight body.
Does this mean that the notaries could do without their oversight body, and save some public
money? Not necessarily. Comparing the notaries with the public library system (main case A1,
chapter nineteen), you can see that from the evaluation of the new law (Hammerstein Committee) in
2005 to the first audits by KNB and BFT in 2007 it takes a little over two years. In the case of the
public libraries, it takes from 2012 to 2014 to develop a new audit system. In that sense, the
difference is not that big. Yet looking into both cases, you see a far more complex situation within
the public library sector when it comes to the external parties involved, with central government
staying at far more distance from the sector than in the case of the notaries and local government
lobbying hard for open standards. The thinking exercise should be this: would a public oversight body
have made a difference in the case of the libraries. The assumption here is: yes, that would have
made a difference. The presence of a vertical oversight body increases discipline within the sector
and can work as an arbitrator and stimulator. The coming of the BFT, a heavy vertical intervention,
created the surge that made the horizontal intervention of the peer review possible. For this reason,
the notariat can be glad about the presence of the BFT. At the same time, it is a sign of poor decision
making that the external intervention performs worse than the internal one, but still gets integral
responsibility for the whole of the sector.
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Where to Go?
In 2017, members of the general assembly of the notaries signed a letter decrying the way the BFT
functions. Whatever the merits (it is beyond the scope of this research), it has led to a change in the
board. The signals from the association could no longer be ignored. Trust can be lost in vertical
oversight bodies too. Perhaps a different way of working, with other competencies, is in order. A
more limited scope, with lower expectations, might be better. For this study, the question that is
more relevant is what could the future mean for peer reform, as a form of horizontal governance? Is
the time ready to give more trust to the association and its different horizontal interventions?
This is not a question that can be answered without looking at the context. Even though—or
especially because—economic indicators have vastly improved, it is necessary for the association to
look at the whole of the developments as they emerge from the depths of the crisis. Research at the
European level shows that notaries have improved their business model enough, including
digitization, that increasingly they are taking over tasks from government and the courts (Working
group on the Evaluation of Judicial Systems (CEPEJ-GT-EVAL), 2017). With the improvement in the
economic climate, the necessity of change might become less, and new lessons might once again be
forgotten: the notariat has proven it allows history to repeat itself.
What was to be seen within the notariat is a lessening in position and status of internal control, even
though enough is done to increase its independence. Public oversight has taken in a new and very
significant position. Private oversight was never considered an option because of the status of the
profession (though the Dutch association of Court Bailiffs (KBvG) does work efficiently with a private
expert system for its member register (kbvg.nl, 2017)). What has come up in a stable and effective
way is the peer review. There is (one-sided) information between peer review and public oversight,
but not in terms of governance. Maybe that could change. It would be rational for it to do so.
Whether it happens is a matter of trust in the profession. This again is something not only to be
determined by the public oversight body itself. All in all, the notariat is the one case in this study that
does not show a sudden surge in support for the measure of establishing peer review. As in the past,
this decision was basically made for them, by the coming of BFT. Peer review emerges after that as
both the most effective and most acceptable way of keeping control of its own quality.
The conditions outside and inside the association seem to improve, as described above. At the height
of the crisis, centrifugal forces drove the members apart in the way they each see the future of their
own profession and the association, as described in the matrix on the left. A deep crisis within the
association, resulting in a change of the board with people from a group aimed at “legal certainty”
coming in. Looking back, this changed a lot. In essence, there was a redirecting of the members
toward the characteristics of the association with a recognition of (high) standards and entry
conditions. These were secured by the members themselves, also through peer review.

Figure 45 Matrix Vectors within the Notariat Figure 46 Matrix Convergence within the Association
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There was still a need for routinization and virtualization, but in a way these forces were now
addressed within the context of the association, strengthening the “brand.” Elements that
strengthen the trust in the association and its members are growing. A factor in this can be that the
virtual world—with its hallmarks of open standards and lack of barriers for entry and exit—is itself
becoming so insecure that a need grows there for exactly the kind of solid assurances society used to
expect from notaries. People and groups within the virtual world reinvent the function of the notary,
only to discover that the function already exists and functions better within a well-regulated
environment. So, is trust coming back to the association? Looking at it through the lens of the
association matrix, this looks likely. The question is how much the association has trust in this; in
itself and its own vision and standards. This includes its own “deontology,” its moral philosophy or
normative ethical position (Melis & Waaijer, 2012).
How does she or he behave as a professional within the specific confines of the profession as a
whole? For that, you have to look at the rules and standards that govern the members. In the case of
the notaries, the remarkable thing is that these have not fundamentally changed since 1999 and the
coming of the new law for the notariat. Nor have these rules been duly stressed during the
intervention of the peer review. This researcher, in his role of advisor to the peer review, has
repeatedly let it be known, that it was not fair to the auditors for them to be going into an audit with
the whole of the regulation of the association as their standard. Such regulation is, in a profession
like the notariat, too large, complex, and multidimensional to test in one day. That it still works, is a
tribute to the process of the audit and the professionalism of the peers. The audit bureau has always
chosen a thematic approach in its audits, which can be seen as a form of risk-based audit, but always
against the background of a broad application of the whole regulatory task of a notarial office.
As the confidence of the association grows back in force, it would be logical to look again at the
conceptual base and content of its regulatory body. As this mostly concerns public law, it could be
said that the association is too dependent on political decision making, which is outside its authority,
to be able to engage in a debate on the content of the profession. It is doubtful whether this holds
up, not only for the lobbying power of the association but also because other associations with a
public character (including the Bar Association, the library sector and the association of real estate
brokers) show that it can be done. More likely, here the careful, defensive and deliberative character
of the profession reasserts itself, including a big role for the principle of non-intervention.

Figure 47 Deaing with All Dimensions

Yet, there is much to think about. The character of the notariat is very bipolar; both the public and
the market character are integral to the profession. What can be seen from the peer reviews is that
there is also an important balance between getting the “craft” side of the profession right (including
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the knowledge aspect) and keeping the office management effective and modern. Rare is the office
that has this balance in dimensions perfectly right—and then never for a very long time. So, while the
association itself holds the key to further increasing trust in the association, it should never rest easy
on either its public or its private side, its craft or its office skills. The key to working “on the notarial
shortage” is to look for the shortage on the other side of the position in which it is dominant. The
notariat can never be at rest.

24.

Tratio in Quality: Case study Real Estate Agents (Part Two)

What Went Before?
The summary in chapter eleven of the case study of the association of real-estate agents, the NVM,
ended with a general assembly that showed significant internal tension, hurting the chances of the
board getting its main “Program 2020” of quality initiatives accepted. The coming of “peer review” or
“inter-collegial review” was on the agenda of the meeting, supported by a thirty-five-page report
with specific details on the findings of twenty-two pilot audits. After a day-long meeting, with
everybody very willing to end the session, the chairman did ask for a short discussion about peer
review approach. A decision on the peer review did not come to the table, only an extension of the
pilots. This was approved by the general assembly. In the short debate before that decision was
made, a member asked to have the pilots reported in such a way that “the added value to the
member was evident.”
The researcher, in his role as an expert, was again asked to do the research for the report. Believing
that the first report already gave enough evidence of the added value of the approach, it was a
struggle to come up with the right perspective. The idea for a new look at the question of added
value came with the realization that what is “added value” in the eyes of one member, is not
necessarily so for another member, or another, etc. The “added value” of an audit might also be seen
differently in the eyes of different members of the board and general assembly. The best option,
therefore, was to try and identify all relevant points of added value as could be gathered from the
first and later pilot audits, a hundred in total. This became the report “Added value in many eyes”
(Meerwaarde in vele ogen) (Noordhoek P. , 2017) that is central to further decision making.
Here we have a summary of the audit method in some terms of the main thesis. After that follows a
summary of the main findings, also in terms of the main thesis. The last part of this summary is a
description of the final and often tense period, from the publication of the report to the final
decision in December 2017, the end of a period that for this researcher started in March-April 2016
with the question: what would be a good approach for an audit? 76
A New Approach to Audits: Inductive Auditing
There were some very good starting points for an audit within the association of real-estate agents:
-

A single sheet honor code to which all brokers had sworn an oath when becoming a member.
The last item on the code was “adhering to the law.”

-

Transparency on all key performance indicators of all real-estate objects77 for all members
(including the peers!). A perfect base for the preparation of an audit.

-

Entry-and-exit criteria for a member are relatively clear. There is a relatively clear object of
the audit: the enterprise and office of the member.

76

In contrast to the other main cases, footnotes can be used here. When not, the text refers to the NVMreport of added value. This report (in Dutch) can be requested through the NVM or this researcher. The case
has no literature list. Sources are immediately quoted and come from the research itself.
77
This concerns most of all brokers working in the housing market. Commercial and agricultural objects and
their data gave more problems with categorization and availability.
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This last point was especially important. A broker does most of his work outside his or her office
(showing houses) or brokering a price for the party he or she represents. Both activities are the
“black box” of the profession and very hard to combine with an audit. Their results, however, can be
audited. Together with the transparency in performance indicators, there is, in fact, a very rational
basis for the audit, with relatively closed standards by the association or closed agreements with
contracting partners and suppliers. The one technically difficult subject is the use of the internet, but
as this is a challenge to all brokers, peers should be able to audit this too.
Much more difficult in the development of the audit, proved to be the endless debate about the goal
of the audit. Should it be a coaching audit or a controlling one? And if the latter, then what is the
relationship with the internal disciplinary system? This conflict would at no time resolve itself truly, a
big part of the reason why members have such different opinions about the added value of peer
review. In many ways, this touches directly on the issue of “trust”; between the members, between
members and the association, and between the association and society at large. Choosing one side of
the argument means losing touch with the other side. The one way to deal with this dilemma is to
realize that reactions to an audit will vary from one audit to the other too. To think more from the
perspective of the auditee might mean something to the way an audit is done. Some will welcome
the auditor, some will not. Some will have their office truly in order, and the best an auditor can do is
to help the auditee with improving what is already good. The honor code of the NVM can be a source
of inspiration, but will mostly stay in the background. The best practices an auditor sees may become
“excellence points.”
Some may think they are already doing well or not, but in the opinion of the auditor need to be
checked more in order to see if there is enough compliance with the code. The honor code is here an
active presence. Both have an inductive approach in common: it starts with the reality of the office,
and only after that do the code and regulations come into play.

Figure 48 Three Ways of Welcome for a Peer

There can also be audits in which the auditee does not welcome the auditor or the auditor believes,
based on his or her preparation or the first introduction, that the office may have several serious
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compliance issues. In that case, the approach is deductive: Honor code and connected regulation will
be brought to the situation in the office. If the situation looks really serious, the auditor has the
option to break off the audit, because a (re)audit may not turn into a reason for delay in tackling the
problems. Here it is important if the auditee is “unable” or “unwilling” to deal with problems and
non-compliances. Is the auditee willing but unable? Then there will be a “special protocol” with a
tailor-made approach to the problems of the member, with a new audit afterward. If the auditee is
unwilling to deal with his or her own failures to comply, a signal goes out to the internal disciplinary
function of the association (a signal, not the report).
Identifying Added Value
After the general assembly and the decision to extend the pilot period, a lot of work needed to be
done in a short period of time. A second group of auditors had to be selected and trained and at the
same time, the process had to be such that all pilot audits could be carefully followed according to
the same approach. Part of the process would be to involve the account managers of the association,
one for each region, all with a position of trust, in the evaluation of the pilot audits on the side of the
auditees. The evaluations of the auditors were done by the audit office. These evaluations were
relatively straightforward; looking into each step of the process and with maximum space to make
added remarks on the effectiveness and other possible items. In the background, these outcomes of
the evaluations were input for the association matrix as developed in the context of the library case,
the notarial case, and work done in the context of the main study of this thesis. Within the matrix,
direct and indirect points of possible “added value” were placed by the expert, depending on
both the origins of the point (first or second round of pilots, or insights of expert) and the
characteristics of the association matrix itself. The direct points (1.1–43) were checked against the
whole of the auditing process, from preparation to report. The indirect points (2.1–15) were the
result of several conceptual exercises, done in dialog with the auditing office, especially on points like
the future of taxation, which has a special context, including oversight dimensions.

Figure 49 Points of Added Value 1

The cloud of points within the matrix are a broad mix, among them:
Direct points (43):

Preparation (4): use of public and member information, presentation by the real estate
office
Introduction (11): first impression of the office, ideas on the future of the office, craft and
association, use of honor code, validation of registrations, possible earlier sanctions
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File research (16): content and effectiveness files, effective digitization, identification and
privacy, marketing, workload, archiving
Conclusions and final conversation (4): method of bringing conclusions, reaching deeper
layers and dilemmas, consequences for office
Reports and follow-up (6): reporting skills, excellent offices, calibration, conditions
Indirect points (15): Support for role policy function, disciplines, service provision; Role toward taxations,
internal and external oversight, educators, suppliers, governments, pride in membership

By far the majority of these points are evaluated in a positive sense, in so far as this can be
established. Whether something is seen as having added value depends, however, and cannot always
be valued in a rational, objective way. Much depends on the way it contributes to a sense of trust.
For this, it is important that an audit or association can influence a specific point. When something
can be changed by a member, that member may feel inclined to be more assured of a point’s
intrinsic value. For this, the positioning of the point in the association matrix is important.

Figure 50 Points of Added Value 2, Clustered

The cloud of points of added value can be categorized within the association matrix, after which four
clusters appear:
Green cluster: market points—influence determined by contracts and legal obligations, not all
directly influenced by the association, especially when in the upper-left quadrant.
Purple cluster: Entry-and-exit points—points impacted by the way entry and exit to the NVM is
regulated. Definitely to be influenced by the association.
Blue cluster: role points—points impacted by internal regulations of the association or maintained on
behalf of public bodies. Up to a point to be influenced by the association.
Red cluster: transition points—points dealing with the transition from traditional offices to a more
digital way of transferring houses and other objects. Up to a point, the association can condition and
influence how this goes, and what can be accepted.
In this way, it becomes apparent that a great many points—most of all the “market points”—are in
themselves hard to be influenced by the association or members. Especially these market points,
which are in the upper left hand of the matrix, are not governed by association rules but by contracts
as governed by (private) law. However, the pilots show that it is precisely the market points that
produce most of the deficiencies during the audits. The worries about the extra bureaucracy (or too
much control) that the audits may bring with them, have much to do with exactly those points. It
could well be argued—an argument made in the first report—that if there are many deficiencies with
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these points, there is also much room for progress, something that would count in favor of the
association or can be used in the lobby. This argument has been little heard in the later debates.
The percentage of role points (blue cluster) that is hard to influence by the association is
considerable too. Here, the indirect points carry much weight. For instance, there is much to do
about new registration demands connected to the taxation function. This is done by registration and
oversight bodies in a way that generates many complaints by auditees. As these complaints become
part of the policy and lobby of the association, they increase their added value. If the association fails
at this, the reverse is, of course, also true. The important point here is that the association has a
significant role to play.
When it comes to the entry-and-exit points, this is all the more true. As such, these did not prove to
be very controversial during the pilot audits, but it did lead to a debate about the relationship
between the audit and permanent education. In the end, this resulted in a proposal to let the audit
come in place of a number of permanent education points, as part of the association’s register.
The transition points have not led to much debate—yet. This is partly because all internet offices
have not yet been audited, but also because the association itself is very active, if not leading in
internet activities, and debates already take place at other times and in other forums.
Bridging the Distance Between Trust and Ratio
These and other findings were shared in the second audit report, based at that time on eighty-two
pilot audits. The audits would continue; in the end, there were almost 120 audits. Anyone who
wanted the experience basically got a chance. The report was finished in time for the general
assembly in June, but in the end, it was decided not to let the report go to the floor, but to debate it
at the general assembly in September. Later, it would be clear that the final decision was to be
expected in December. Making the proper assessment of how long a decision-making process should
take, is part of the high art of association politics. Should it surge, or should it emerge? The expert
was afraid that momentum would get lost, but the other story was that the present speed in the
process was already faster than earlier and similar processes. In the back of our minds was the
realization that two earlier attempts by the board to get a form of self-assessment or audits, had
failed. But this time would be different.
The findings of the second report were communicated widely throughout the profession, including a
modern digital magazine. The report was well-received and thoroughly read by those who were
involved in the audits. Within the board and staff, the support for the audit was and would remain
broad, perhaps helped by the fact that the audit office had realized many successful audits, all within
the deadline. That was good, but not enough, of course, to guarantee enthusiasm within the sector.
No matter what, it was clear that only a small minority of the members would read the thick report.
So, much effort was spent in communicating its summary. The way it was communicated was also
balanced: the bad with the good. Much was done to prevent the complaint that it was too one-sided
and too much of a “good-news show.” In the meantime, the signals coming from the different
regions were mostly negative about the audit. 100 pilots were not all that many compared with over
3000 real-estate offices, most of them very busy indeed.
When peer review was finally on the agenda in the General Assembly of September, it was like the
report did not exist. The remarks were about audits the assembly members—41, from different
groups and regions within the association, officially without burden or consultation—had gone
through or heard about. Individual experiences, without references to the report. The negative stood
out and those who were not totally negative, asked questions that could cripple the proposal just as
easily: why not use outside experts instead of peers? Why not make it voluntary instead of
obligatory? Etc.
Afterward, reflecting on it from different angles, it was clear that much of what was discussed had to
do with other issues; with other points on the agenda and, in general, the relationship between
members and board. In itself, nothing abnormal for an association, but it does show the political
nature of the decision making in an association where the ratio of a report—again, made according
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to the exact specifications of the members—could not play a part in the trust issues between the
members and between the members and the board. This was strengthened by another factor: the
meeting was held in where normally the city council came together, and the meetings had at
moments the same feel as those of a fractious council meeting in which mostly the opposition raised
their voices. Location matters when organizing a meeting.
By the end of the debate, the mood of the members did turn. This was because of a passionate plea
by representatives of the board to see the peer review in the context of the quality efforts in the
context of the program 2020. The members had said yes to the program, aware that something
needed to be done to improve quality. The status quo was not good enough and there was no
alternative plan on the table. This quieted the debate. The members agreed that the pilots should
continue. There was also the recognition by the board that more had to be done in terms of
communication.
Looking back at the meeting, it was obvious that there was indeed still a lot to do in terms of
communication. It was decided that there would be several two-hour “roadshows,” spread out over
the regions in the Netherlands. All members interested in the peer reviews were welcome. There
was to be no other subject on the agenda. There was a neutral chairman for the meeting, so all the
voices would be heard. In a video, the main topics of the audits were shown. Then, first, the national
chairman would talk for fifteen minutes about the reasons why the peer review was necessary from
the 2020 view of the association and, second, the expert would talk for fifteen minutes on the
reasons behind the choices made in the setup of the audits. After that, ninety minutes of questions
and answers. All was recorded on video and made available to the members after the four meetings.
Not all meetings were well attended, but enough members came to have real debates. Many would
go away with the same opinion they’d had when coming in, but enough were interested enough to
hear more. The fact that there were also auditors and auditees from the pilots’ present was
important. Their arguments carried weight. But it could be said just as well that the chairman grew in
his role in presenting the broader reasoning behind the peer review.
The meetings must have helped to change the minds. Toward the final general assembly in
December 2017, the rumor was that the members were coming around to supporting the peer
review. Even so, nobody took the result for granted. A general assembly of the association can easily
last a whole day. In this case, the peer review was tabled to be discussed around twelve o’clock in
the morning. Instead, it would be at the end of the day. After a long and hard debate, in many ways
repeating the kind of debates that were held during the roadshows, the proposal would be
supported by a clear majority and without fundamental changes. Peer review was accepted.
After the decision in December 2017 (and the closing of this case study), the decision was an
established fact. Even though misgivings were still there (especially among the older brokers), the
decision was no longer in doubt. Not even when a new board crisis happened late spring 2018. With
the decision on peer review taken, the chairperson of NVM Housing, by far the largest section of the
NVM, decided not to seek another term. A new chairman sought a conflict with the chairman and
director of the NVM, in fact attempting a coup. In the end this even made the national news and led
to the ending of the term of the chairman and the resignation director – and in the end also the
disappearance of the chairman of Housing. The brave decision to confront the members on the issue
of peer review was not enough to show the members that the chairman (for the first time an outside
chairman) was the right person to lead the NVM through necessary changes.
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25.

Four Ways to Work on Quality: Comparing the Case Studies

Table 12. Case Public Libraries by Quality Mindset

In chapter 18 four mindsets were shown through which an association can work on “quality” and
define it as such. Evidence of the “objective”, “system”, “social en “divergent” mindset can be found
in all three cases. In terms of the “objective” and “system” mindset this is to be expected.
Accreditation and certification systems can be found in almost every trade or professional
association and many social associations. Experiences with systems like that of INK/EFQM and
Baldridge can be found on a wide scale too. But what can be found in terms of a “social” (“or
inspirational”) mindset or of a divergent one (either “emergent” or “surgent”) are less obvious, if
only for the fact they are recent additions to the debate on quality. Here are the summaries.
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Table 13. Case Notaries by Quality Mindset

Table 14. Case Real Estate Agents by Quality Mindset

So, in each case, it can be established that major attempts have been made to raise quality through
referential efforts (objective and system mindset). And though the professional mindset plays its
role, including being a stimulant for peer review, neither of these classic approaches can convince
the members enough. In fact, they may be used to delay consensus on a new course for the
association, or data is used without a common strategy behind it to improve the standing of the
association.
Tenaciousness, in combination with a forceful strategy, including both board and staff, are necessary
to get the surge needed to swing the membership from against to positive. Accepting that this is
about daring to fight for the vision of the board, including the internal political fights that then have
to be fought, is part of the game. Groupthink needs to be challenged; non-intervention behavior has
to be challenged. In other words, the usual pathologies of an association are no longer accepted. And
then a breakthrough is possible. A consensus on quality emerges.
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26.

Getting to “Yes”: A Surgent Approach

Mood Swings
In the proceeding chapters, three case studies were summarized and discussed one by one. In order
to do so three themes were of vital importance: trust, association and quality.
We start these last chapters by trying to learn from all three case studies on the issue of quality, or
better perhaps: ‘the politics of quality”. This is done by trying to assess what actually happened,
based on the more general findings of this study. All three reported an assent by the members, as
represented by their General Assembly, to the start of a system of inter-collegial audit or ‘peer
review’. It is the assumption of this study that with this we come as close to an expression of ‘trust’
within the association, as can be expected, given the essentially subjective nature of the concept.
This again may be seen as a necessary step toward trust outside the association. The most telling
question of this study – “Do a majority of the members say ‘yes’ to a proposal by the board of the
association to have a quality initiative across the whole of the membership of the association?” - was
each time clearly answered with more “yes” than “no”. The decision making in a general assembly
was a central and telling event (Abbott, 2016) in two of the tree cases, with a less clear event in a
third case.
In all case studies – though one more than the other – the members went from positive to critical
and back to positive again when confronted with a specific measure to increase trust: a quality
intervention requiring members to review each other. The move back to positive came in the shape
of a sudden surge in support for the board in at least two of the cases. After sometimes years of
small steps and a board crisis or other evidence of strong criticism by the members, within a
relatively short time – 1 to 3 months – the mood would swing enough to let the members assent to a
measure many seemed to refute. As this surge is one of the most unexpected outcomes of this study
and a possible way forward for associations in a future crisis, it is worth diving deeper into the
reasons for this surge in this final part of the study and go from there to the more general
conclusions. One case seems to be not in line with this assumption that a surge is necessary but
opens the eyes to other ways of accepting a quality initiative by an association. Or does it falsify the
premise of the need for a surge? This question will be answered further on in this final part of the
study.
It is repeated here, that three case studies in themselves cannot never be fully representative of all
associations or even the associations this researcher is and has worked for, though given both the
wide definition of (trade) associations and the self-similarity you can find in their nature, there is no
reason to assume results are different in other associations, apart from context. In combination with
everything else this study has brought up; the cases can serve as a base for further exploring public
and internal issues of trust in both individual associations and the multidimensional collective of
associations.
When Is It a Surge?
The idea of a sudden support for a decision to have peer review within the association – a
controversial idea at the best of times – is not one of those things the researcher expected to find or
wondered about in advance. Looking back, it seemed that in each case an event happened at a
pivotal moment in each case: a sudden support for a decision that until shortly before the general
assembly could be considered (very) controversial. It must be said that in each association, and
certainly in times of crisis and transformation, at each general assembly there are moments of
tension: will the members adopt or reject a certain proposal that means change for the members?
Proposals for change are in that sense “stressful but normal”. In all three cases it was about a
proposal to increase collective quality by testing the individual quality as delivered by the members
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themselves instead of by outside experts: the introduction of so-called “peer review”. What piqued
the interest of the researcher was the way in which the proposal to introduce peer review went from
opposition to adaptation. Both in terms of speed and in terms of the dynamic of decision making,
something seemed to have happened that on reflection was not to be expected, and contained at
least these elements:
1. A relatively fast change (often a matter of weeks, not more than three months (Zuydam,
2018)) from a general position of the members of the General Assembly of an association
from opposition to support for a decision by that assembly to have peer review as a quality
initiative.
2. Without actually changing the general position of the members with regard to that initiative,
a position held for already a longer time.
3. Involving a direct appeal by the leadership of the association to the individual members,
showing “enacted credibility” (Zuydam, 2018).
4. Without changing the general position of the members (of the general assembly) toward the
board.
This observation was made for the first time in the case of the real estate association. Thinking back,
this also seemed to have happened in the other two cases and seems significant. But before
questions can be asked and debated about the possible significance of a surge, there is another
question to be answered first: did it really happen? These are the descriptions, case by case and
based on the observations and literature as described in attachments A1, 2 and 3, and starting out
with the one in which the first observation of a surge was done, that of the real estate agencies.
Real Estate Agents Association: A Surge Against All Odds
In the case of the association of real estate agents, the NVM, the leadership of the association
formulated a vision on improving quality throughout the association. Part of this was the
introduction of peer review. This happened after a history of trying other quality interventions,
failing at least twice in getting them accepted. In the end peer review was introduced, as part of an
‘NVM 2020’ vision program. Though it met all internal criteria for a quality initiative, it none the less
was met with distrust by the members. To deal with that mistrust, a pilot was developed with at first
just one small group of auditors and 37 pilot audits. An outright positive evaluation of the pilot went
to the General Assembly meeting but was met with distrust and critical questions. It must be said
that this was also due to the setting: a deeper clash between the board and the assembly members
in a meeting in December 2016 that would take up a whole day and leave everybody critical and
dissatisfied. At the last moment the peer review project was saved (the only point on the long
agenda to do so that day), but a better answer had to be given to the question by a member: “What
is the added value of this peer review to the members?” With this, the decision could be made to
extend the pilot for another period, until the Assembly meeting late Spring the next year. In the end
more than a hundred extra audits were held in the pilot with a strongly validated approach to the
question of added value (it is at the heart of the case study A3 and its summary in part III of this
study). However, when, after another delay because of its sensitive nature and ongoing tensions
within the association, the report and peer review in general were to be discussed (and not decided
upon!) in an extra general assembly of September 2017, the mood was negative and adverse to peer
review. The report and its findings played only a marginal role in the debate. Nobody seriously
debated its outcomes, but neither were the outcomes used. The members of the assembly used
mostly incidental examples of the effect of the audit held during the pilot period, often their own
experience or as brought in by members of their region. There were many expressions of doubts and
few of support. There was some evidence of a game being played by some important members, but
on the whole, it seemed mostly a reaction on the emotional level. Late in the meeting, an
intervention was made by a senior member from the staff, reminding the members of the
commitment the members had made toward the goals of the vision 2020. For the moment that
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ended the line of negative comments enough for the chairman to bring the debate to a close. The
chairman of the association (appointed from outside the brokers community) took a procedural role
during that meeting (the expert was not allowed to speak) and proposed that the assembly was to
decide on the issue of peer review at the next general assembly in December.
After this assembly there was a clear sense that more needed to be done to convince the members.
A defeat for the board seemed likely. Although already much had been done in terms of
communication to the members, it was obviously not enough. Shortly after the general assembly a
meeting was held in which it was decided that the chairman himself would go to the members in
four regional meetings. Supported by the expert and led by a neutral chairman, all four meetings
were to be a frank exchange between the members and the leadership of the association.
all in all about 300 of the 4000 members were to participate in these meetings. The meetings were
summarized in a video for all members to see, but it is unlikely more than 20% of the members were
truly informed by them. During the members the members expressed opinions that both were (very
much) in favor and (very much) against peer review. At several times the debate got caught up in the
general dissatisfaction with the way the NVM functioned in the eyes of the members, but on the
whole, it was very much internally driven, with the focus on the audits of the peer review itself. This
time, the chairman fully committed to a defense of the peer review. At times he showed he learned
from the specific, but otherwise he fully confronted all arguments against peer review, placing in the
context of regaining trust in the association.
In December 2017 the general assembly was held, and peer review was finally led to a vote. There
were some tense moments and some members did not relent in their criticism, but in the end, it was
a far less emotional debate then before. With a 70% majority the decision to start with peer review
was adopted. 4000+ real estate offices will be audited by approximately 100 trained colleagues in the
next three years.
A logical outcome after the effort of the four meetings or still a surprising one? It is worth noting that
the meetings were not attended by more than 10% of the members, nor was there great consensus
on the need for peer review at the meetings themselves. Nevertheless, the fire seemed to have gone
out of the opposition to peer review. Opinion must have turned rapidly, and in what can be called a
surge, the leadership was supported, also bringing a much-needed personal victory for the chairman.
It is worth noting that, the victory in the case of the adaptation of peer review in this case did not
mean a more general turnaround for the leadership of the association. The structure of the NVM is
made up of three groupings concerning the transactions of private houses, of businesses and of
agriculture related business. Each one is structured as an association within the larger association
(confirming Abbott’s idea of self-similarity (Abbott, 2016)), though they differ very much in size. By
far the largest is the housing group, composed mainly by small to individual real estate offices and a
few larger ones). The chairman of the housing group was during her tenure also responsible within
the board for the theme ‘quality’ and showed herself much in favor of the peer review approach. The
meeting in which this approach was approved was also her last within the terms she was given.
Hardly had she left, or her successor initiated a coup against the chairman and director of the NVM
at the next general assembly, and as a result both had to leave. At the moment of writing it is unclear
where the NVM is heading, but so far, the peer review is not subject of debate. A coming evaluation
will no doubt be important. Considering the evaluation of the pilot and audit and subsequent audits,
peer review seems to keep its promise of added value for its members. Pride in the membership of
the NVM is there. In order to truly change the trust all stakeholders have in the NVM and their board,
in can safely be assumed that more needs to be done.
Public Library Association: A Necessary Surge
The situation in the public library sector starts out differently from that of the association of real
estate agents. As explained in A1 and in the summary of Part I, sector and association arrangements
overlap each other, and whereas the real estate agent’s association is strongly market driven, here it
is the public sector that greatly influences its development, not least through the association of local
governments (VNG). The association of public libraries (VOB) itself is dominated by (the association
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of) directors of the public libraries and has multiple working groups. Economic crisis resulted in large
cutbacks in funds and the coming of the e-Book resulted in a strategic rearrangement of the whole
sector and the coming of a wholly new law on public libraries.
For some time, the VOB has been working on a sizable quality effort, based on the idea of an integral
quality approach (INK), but more and more evolved into a checklist that did not really touch on
existential issues. No library ever lost money or status by failing an audit through the model. The
responsibility for this ‘certification’ of the libraries, is an independent body, with a board composed
of representatives of libraries and local government.
Because of formal reasons – but driven by a few persons with a change ambition - both the sector
and the local government association asked for a new setup that was to be less bureaucratic and
more effective. A committee from both VOB and VNG was set up and went to work. They came up
with a much-reduced standard and the idea that it would evolve from an expert-led audit to a peer
review setup, and more changes. In general, the first reaction was positive. Both VOB and VNG
seemed happy with it and surveys held under the members and employees of the public libraries
were also supportive. Yet, when a general assembly was held and the committee presented its
recommendations, key members, directors of large public libraries, rose up in unity against it. They
used different arguments, with opposition to peer review as one of them. Rebuffed, and with the
board not able to respond effectively, the committee took back its assignment. A deep crisis
beckoned, also opening up the divide between libraries and local government representatives within
the committee. Yet, in the analysis, it was though that the rebuttal by the members had in essence
not really much to do with the new standard itself, but with the fact that in deregulating the
standards would also cause the libraries to lose negotiation cloud with local government (number of
cents per inhabitant). As the upcoming new law was also expected to hold no specific standard for
the financing of the libraries, the quality standard became the focus of contention – though not the
only one; opposition to peer review was in part very real.
Seeing no alternative, the committee got its assignment back. In several rounds of consultation, the
standard was revised though stayed essentially the same. Sensing that there would be another
confrontation with members and a possible defeat in the next general assembly, the decision was
made by the committee to do a regional tour where members could voice their opinions. These
meetings were well attended, with many critical remarks made by the members. Critical remarks
though, which often had more to do with a general dissatisfaction with the situation in the sector
then with the quality intervention itself. Again, politics played a big part in this.
The meetings were generally well attended, with a last meeting overflowing with attendees. The
committee and its expert did most of the work, but at key moments, the director of the library
association let its voice be heard. The representative of the local government association kept a low
profile but went through some trouble with his own members.
When shortly after these meetings the general assembly was held, the decision to go ahead with the
quality intervention, including peer review, did not even merit a vote by the members. It was done.
But maybe a more explicit decision would still have been better. In the period leading up to the
regional meetings there was a long period of negotiations on the details of the text of the standard.
Slowly the text expanded, also influenced by the input of experts that had audited the libraries in the
previous periods. Some of the original goals of reducing bureaucracy and making it less expert driven
also got lost in the process. At the end of the formal period of four years, with none of the original
people involved still active, the ‘certification scheme’ was abandoned and replaced by an outsourced
system of certification. With the decrease of the budget cuts and the assumption that e-books are
less a threat than originally sought, the public library sector and its association comes into calmer
water, though not before having another internal crisis in which both chairman and director had to
depart prematurely. It can also be clear that through the new law, audits and other measures the
libraries have become less dependent on lending books as their base for survival. How this translates
in more trust by the public remains unclear, but this trust was relatively high to begin with, certainly
compared with the other two cases. Perhaps the greatest risk here lies in the fact that the sector
knows no oversight body like proved decisive in the case of the notariat, nor seems the association of
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local governments, the VNG, to have the position to demand more of the sector. Based on the case
study, the sector could need it when it comes to collective action.
Notariat: An Emergent Approach
It is within the notariat that the quality process is most complicated, even though it seems there was
a surge within the notariat right at the beginning of the process. When the combined impact of too
many incidents and more freedom in the market for price-setting became clear to the members of
the Royal Notarial Professional association (KNB) in the late nineteen nineties, the members seemed
to realize their predicament and – in a non-formal situation – even voted in favor of the coming of an
outside oversight body during a general assembly. But in hindsight this seems more a sign of panic or
surrender then of a new consensus on which kind of quality to embrace. The resistance against
interference with the notarial business on quality grounds remained substantial, even though an
outside committee recommended quality initiatives next to the introduction of an oversight body.
Several quality interventions were tried by members, mostly based on an ISO standard, but no
approach became sector wide. Used to disciplinary boards and other repressive measures, there was
little regard for preventive measures or interest for another course. Even so, and partly taken from
the example of the Dutch Bar Association (NOvA), a start was made with pilots with audits based on
peer review. Again this was met with opposition, partly based on framing the audits as a breach of
the secrecy to which the notaries are obliged (later dismissed in court). In a tense general assembly,
a green light for a continuation of the audits was refused. About two years later another attempt was
made to introduce audits based on peer review. This was helped by the introduction of a new law to
fight the money laundering and financing of terrorism (Wwft) and the role of a new oversight body to
uphold this law. As with the Bar Association the KNB was asked to do part of the control activities by
auditors who were also notaries. There was no denying this. As the audits became accepted, the goal
of the audit expanded from control to coaching and turned into the kind of audit that was originally
intended. This was supported by both the board and the BFT, as it became clear in those years of
financial crisis, that the audits were one of the few means through which the KNB could actually help
the notarial offices and keep an eye out for weak offices. It was the board itself that came into
trouble as divisions about the course of the KNB resulted in a ‘coup’ against the sitting board. Several
‘committees’ of members had formulated a new course for the association, with at least two of them
with the term ‘quality’ in its title (and meaning very different things in their use of the term). One of
those committees basically took over as the new board. To the new board members, the peer review
seemed an asset. Partly perhaps because they were part of a younger generation of notaries (in the
recruitment and acceptance of audits, the younger generation in all cases seem more receptive to
the idea of peer review) and partly because they understood the value of inter-collegial review in
regard to oversight issues with both the oversight body, the ministry and parliament.
In other words, peer review became one of the least controversial elements of the policy of the new
board. Over time it emerged as the logical quality intervention for the profession. But not without
cause. It is the coming of the oversight body that provoked a response from the professional
association. This again is consistent with the history (a double cycle of two periods of 40+ years) in
which it is always an outside actor that brings change to the notariat. Which again can be explained
from the fact that the notaries themselves never seem to be able to choose between the public and
private part of their identity.
In a way this emergent character of the quality initiative was a disadvantage when the end of the
second rounds of audits came in sights. In the eyes of the expert it is important to energize an audit
system from time to time and change it enough to prevent routinization or window dressing. The
recommendation was done to shift from improvements in the process of the audits to improvements
in the content of the standards. The need to do so was not felt. In that sense, too little tension can be
as worrying as too much. Even so, the peer review system is constantly reviewed (and results at meta
level shared with the oversight body) and in general seems a good base for a risk-based assessment
of the quality as delivered by the association and its members. Within the notariat there were no
more serious changes of leadership in the board.
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First Assessment: Delivering Quality
When these three storylines and outcomes get compared and analyzed, a number of observations
can be made, with the focus on the ‘event’ of the final vote on peer review. Starting close to the
operational question of “Do a majority of the members say ‘yes’ to a proposal by the board of the
association to have a quality initiative across the whole of the membership of the association?”, these
conclusions can be drawn:
-

in all three cases it got to a “yes”
in all three cases this only happened after a number of serious crisis’s both outside and
within the association, leading in all cases to at least one board crisis before the crisis was
made
in all three case there was an initial and strong resistance against the coming of peer review,
always mixed up with more general concerns about the role of the association and its
leadership.
the general assembly proved to be the defining arena for the development and decision
making within the association, in that sense proving the horizontal and fundamentally
democratic nature of association
in two cases the leadership of the association in the end felt compelled to go to the members
through a number of regional meetings. It is likely this helped directly in turning the vote
toward the proponents of peer review
It must be noted that the meetings themselves were not unequivocal in support. As the
number of people attending these meetings was limited, there must be more reasons for the
surge in support
in one case there was resistance against peer review and the leadership did not manage to
come to a consensus. However, here there was outside pressure, specifically coming from
the arrival of an outside oversight body and this helped both to start serious peer review and
involve the members. When a leadership crisis came, peer review was already emerging as a
fruitful intervention.

In summary, a quality initiative like peer review makes a chance to break through the resistance of
the members of an association, even though a it seems like a majority of those members is against
the initiative. It does take something extra. Announcing an initiative and waiting for it to happen, will
not work. In all cases the board did not survive the transition period or the period it took to get to
“yes”.
Cause and effect are hard to distinguish because of all the context factors, about which underneath
more, but the point here is that there are at least two promising routes toward consensus. Both
seem to require more an alert and active preparedness than a great deal of planning. The first route
is by going directly and in person to the members when the decision hangs in the balance. Both the
library and the real estate agent’s association go this route. The second is (to organize) a party from
outside to force a choice upon the association and to deal smartly with the consequences. The latter
is the quieter route but requires from the board a rather reactive attitude. In the case of the notariat
it is hard to stay reactive when many members at the same time seem to ask a very active attitude to
solve the misery of the members.
It is a sobering thought that in all three cases, especially in those with a surge, the board in the end
did not manage to benefit from the goodwill their victory provided. But to this observation must be
added two other insights. The first is that in terms of “the politics of quality” the board did the right
thing, but only very late into the game, depending for a long time on traditional decision-making
methods for an association. The other is the insight that no quality initiative can stand on its own or
is in itself enough to change perceptions of trust. In fact, selecting and improving or implementing
several quality initiatives at the same time might be the secret to success. Peer review is attractive
because it involves the members themselves but is also more difficult for precisely that reason. In all
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cases (see the cooperative analysis in both chapter 18 and 22) a divergent approach wins from the
“objective” or “system” mindset and that of the “social” mindset in situations of maximum distrust.

Figure 51 Different Mindsets and Different Positions

Apart from questions on the overall representativeness of the three cases for the very broad world of
associations, the fact that it got to a “yes” on the question can be considered significant as a sign of
trust in associations, though it still takes a number of conceptual jumps to get from a majority vote in
a general assembly to a feeling of trust in society as a whole. In fact, that is too much bear for the
operational question of this study, significant though it remains. From the descriptions of the cases it
is clear that multiple factors play a role in the actual dynamics of each case and even the fact that a
surge can occur. To name some of the most important context factors outside that of the quality
intervention themselves:
-

the nature and progress of the outside crisis and transformation
the impact of “incidents” to the (self-) image of the association
the history and nature of the association: size, goal, membership, etc.
the nature and force of parties outside the association to determine the course of the
association
the nature of the leadership of the association

In the previous chapter much has been said about the nature of the quality initiative and the surge it
took to get a breakthrough when it comes to accepting the initiative when that initiative is met by
distrust. Looking at the situation in the association through the mindset of the “politics of quality” is
then more helpful than the more traditional mindsets. But even so the true reason for the
acceptance of the initiative and the reason for the surge cannot properly be assessed without taking
into account much more of the specific context in which it all plays out: that of an association. To get
to the heart of these questions, more of the point above are discussed. First of all, the question is in
how much of a crisis the associations concerned have been and what role this crisis played.
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27.

Dealing with Crisis and Transformation

It all starts with the realization that the members of the associations in the three case studies—fully
described in attachments A1-3 and summarized in the previous chapters—have been exposed to a
combined threat, arising from the economic crisis and the digitization of work. These are threats in
which both revenue and status loss became likely, eroding confidence and more, making public trust
in each association and its members less likely. Closures of libraries and offices happened in all three
cases, media incidents rocked the boat, especially, in the case of the notariat. In audits held after the
end of the crisis (Ch. 20), the interviewed members of their associations would all have their own
stories of “before” and “after” the crisis ( (Noordhoek P. , 2017, p. 611). There are many issues of
perception and attribution here. For instance:
-

Both the library sector and the notariat came at some point with estimates of 40% downturn
for the sector. The library sector because of the cutbacks and the threat of e-books, the
notariat and the brokers because of the crash in the real estate market and web-based
initiatives that seemed to turn the market into a do-it-yourself place. In conceptual terms: in
all cases, an effect became visible of the decreasing costs of information on the one hand
and a possible disappearance of the middle man on the other hand. However, although the
crisis hit deep, soon after the crisis, especially for those in the real estate business, most
members did not feel the urge to change their business model (Noordhoek P. , 2017, p. 609).

-

Who can you blame for something like an economic crisis or a digital revolution? Perhaps
nobody, but in life, there are often signs of blame-mechanisms working or of attribution bias.
Associations have a role in this (see Chapter 7 on pathologies and remedies). As a result, it
must, for instance, be tempting for a member to blame the association for either not
foreseeing the crisis or responding inadequately to it. However, the nature of the (classic)
association is such that it is hard to influence that which is outside its direct control or its
own closed standards. Take, for instance, what is shown in the association matrix as was
made for the NVM. The matrix (Figure 21.2b) shows many points that are relevant from a
quality of added value perspective to a member.

Figure 52 Points of Added Value, Clustered
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Only those within the lower-left quadrant can be directly influenced by the association itself,
though many will be probably be resistant to change and require, for instance, the assent of
the general assembly. The points in all other quadrants are, by definition, outside the
association’s exclusive control and are even harder to control. However, audit results show
that it is especially in the upper-left quadrant (contract or outside regulation based) where
most of the members’ dissatisfaction of the members with the association lies; the fact,
especially, that associations have taken on the (delegated) role of implementers of (semi-)
government regulation can hurt when an economy turns and risks in society increase. In
other words, if the expectation of a member is that the association can control or influence
many factors, he or she will be disappointed when the association seems to make matters
worse. Much then will depend on the impact of the specific events or measures, but it also
depends on how strong the members feel to do something about it. Some associations are
dominated by members that are big or powerful enough to handle their own agenda, but in
the three cases studies, the tone is set by the small members and they seem to be increasing
in number and are most dependent on the association for their “trust position.”
The crisis of 2008-2015 caused both losses of revenue and of status for the members. The revenue
loss in all three case studies was probably felt more deeply than in other associations because of
extra vulnerabilities. The vulnerability to budget cuts by local government for the public libraries was
relatively highest. The vulnerability of the notaries and brokers was high due to the fact that the real
estate sector was hit at least as hard as the financial sector. For instance, in both the library sector
and the notariat, there was a loss expected of up to 40% in revenues or income. Though in hindsight,
the actual loss would turn out to be milder than feared, or losses were recuperated when the
economy went eventually upwards again, all members were hit severely enough to create a scare:
will it be my turn too to have my budget cut or my office to fold? On top of that came an even more
existential threat: will we not all lose our jobs with the coming of the e-book, the digital deed or the
internet broker? This fear may have also lessened, as in all three cases this fear either did not
materialize in the expected way—there are still books, still deeds, still house buyers needing a
broker—but the fear of further digitization has not gone away. Meanwhile, members had to let go of
many employees and old privileges. For example, in the public libraries, a third of the libraries
(mostly subsidiaries) closed. In the period between 2009 and 2014, the number of notaries fell from
1500 to 1320, the number of employees (candidate notaries) from 2100 to 1600. Not as bad as
sometimes feared, but still a big shock. The actual loss within the real estate sector is harder to read,
as a member of an association can lose just about everything, and still retain its membership of the
association. Yet, a definite and sizable shrinking of the market took place.
The crisis also translated into a loss of status, and this both in an absolute and relative sense.
Digitization, and its accompanying effect of the greatly reduced cost of information, did become a
force behind deep changes in society. Changes that destroyed the until then exclusive position of the
sectors and the information workers in it. Loss of status too in relation to the secure position
especially the notaries and the civil servants in the public libraries were used too. The real estate
agents had become used to the material aspects of success too, though could never be that sure of
their status.
This combined loss of revenue and status may have been a gradual experience for many members of
the three case studies. Something not foreseen, but survivable. But it is not enough here to cite the
number of closed libraries and offices or quote statistics about the loss of jobs. As is known from
studies about fear and crisis, it is the anticipation of loss that may hurt at least as much as the actual
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loss78. And often this anticipation of loss is triggered, symbolized or accentuated by “incidents.”
Incidents perhaps of a different nature than in the past, where public libraries were hardly ever the
focus of news—remember the jokes about members not bringing back books?—and notaries and
real estate agents suffered incidents mostly in the context of local things going wrong and where
people could know by name who did what to whom. It seems different now.
With millions of members and thousands of buildings, the library sector is really not a dull place to
work in, but it is true that headlines in the media are hardly ever made. There can be protests, even
demonstrations when libraries close, but mostly they only make it to the regional news. The sector
seems so quiet that the inspectorate that once was there, was abolished, leaving it to the sector,
including its dominant group of directors, to influence policy. In the first case, this culminates in a
fierce lobby for a new law on public libraries. The development of the system of peer review became
a tool in a political play from the library directors to get an income guarantee, provoking a negative
response from local government and so setting the scene for some true “politics of quality.”
The notaries and real estate agents present more complicated cases in terms of threats. Both are
involved in real estate transactions. This can be very good for negative headlines in the media, but as
professionals, they rarely make headlines. This was not always the case. Before, and certainly in the
period from the end of the ninteenth century till the Second World War, there was in the
Netherlands a period (de zaakwaarnemerij) in which the members of both professions were vying for
position and often took over each other’s markets. But that is long ago and forgotten. As described in
the case study, the professional association of the notaries regained a strong status through both a
reconfirmation of its public status by the German occupier in the Second World War, and through a
strong effort by the charismatic Professor Pitlo to secure a better academic status, redeeming “the
notarial shortage” and, in general, confirming the status of the its association, the KNB.
In the more diverse, more market-driven world of the real estate agents, there came a consolidation
among the different circles within the profession, producing a dominant association, the NVM. By
the start of the crisis, this association had managed to acquire a dominant position through exclusive
ownership of a site (‘Funda’) where all house buyers can get their information. But the market for
real estate is in all other respects, an open market and the consequences were felt everywhere. With
a reputation never very high (see Ch. 3), it fell even further as whitewash scandals also seemed to
involve the brokers. While NVM remained a strong “label”, the image of the association got hit, along
with the members themselves.
It should be noted, though, that both in the case of the notaries and that of the real estate agents,
the actual number of members that have been sanctioned for serious offenses by a disciplinary
board and/or have been expelled, is and has been relatively trivial: less than 1 %. Often, the same
names come up again and again. There has been an increase in the number of smaller infractions
against regulations. This concerns mostly new regulations to prevent money laundering activities
(Wwft regulation) or privacy regulations (GDPR), but this is more evidence of improved governance
and serious compliance activities by both oversight bodies and internal audit activities than of actual
infringements. In other words, the idea of more serious incidents can also be considered an
overreaction or the stepping into a “frame” by all concerned. Nevertheless, there might be more to
it, given the fact that in audits a significant part of the auditees say they know of other
infringements, but for different reasons do not report them. And it can also be said, that the
perception of incidents has very real effects, also on the attitude of the members. Witness for
instance the intensity with which the members followed the news on closures of libraries, the media
messages concerning members and perhaps most evident, the vote of the members of the notariat
78

In a renowed study into eight independent variables suggested by theories of deviance/conformity, it is
found the primary determinants of conformity are the fear of losing respect among those one knows
personally, moral commitments, and differential association (Tittle, 1977).
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for an external oversight body, the BFT. Real or perceived, logical or overblown, the members want
something done about the incidents—and, in that way, possibly lessening their fears of crisis and
transformation.

28.

A Context of Incidents

A debate could be held on the question of “When do organizations or institutions start to work on
quality?” No matter how much is written about the need for “continuous improvement”, the
expectation here is that trust is most impacted by the discontinuity caused by “incidents”.
“Incidents” are defined here as an individual events or occurrences that reflects in a negative way on
the presumed perpetrator and those literally and symbolically associated with it, him or her)
(definition by author).
Looking at it from the perspective of quality mindsets, and especially the response to the economic
crisis of the seventies and the perceived threat of the Japanese industry, it seems that the interest in
debating quality (in its many shapes) comes quite late in a crisis, but then picks up, especially when in
the period just after the crisis more money becomes available to invest in it. The latter, even though
the urgency diminishes. Looking at it from an association perspective, it can be said that the interest
in quality, in some shape or form, is always there, as it involves the setting of standards for entry and
exit. In other words, quality is a core business for each association. However, the shape it takes and
the intensity of the effort, are often determined by outside factors and especially government
related factors. These, in turn, are often incident and media driven. Though it is not a given for
associations that they are better at dealing with incidents than other institutions, they can be natural
“buffers” in that respect.
Incidents started as single incidents and became waves of them, increasing in symbolic importance.
Written in the middle of the economic crisis, the book that preceded this study (Noordhoek, 2011)
provides ample examples of big and small incidents—and the readers of this study will probably be
able to provide their own examples. Big incidents in the shape of failing or fraudulent banks or
accounting firms captured the international headlines. Smaller but still significant incidents find their
way into the news both at the (inter)national and local front. They have their impact on the three
cases.
It is the notariat that suffers the most incidents of the three case studies, certainly in the media. The
reason is simple, in the sense that public libraries use public money and have few opportunities for
fraud and that real estate agents in the Netherlands are not involved in the transfer of money when
a house or building is transferred. It is the notariat that handles the money side of transactions and
here there is ample opportunity for things to go wrong and become part of “whitewash” operations.
And things went wrong. There can be doubt as to how badly things went wrong. If compared, for
instance, against the number of transactions notaries take care of daily, the number might still be
considered small. But few members argue that there was no reputational problem, and this also
because the notariat was already vulnerable to negative publicity for some time; in any case, for a
longer time than say, the accounting firms and perhaps even the banks. As described, the notaries
twice went through a cycle going from a newfound public status and wealth to private misuse and
loss of public confidence. The second time the cycle ended—in the 1990’s—a parliamentary inquiry
(Committee Van Traa, 1993) showed that notaries played a key function in whitewashing criminal
money. So, about ten years before the financial crisis the reputation of the notariat had already
become shaky. In the years after that, while at the same time the government set new controls on
the profession, something happened that made matters worse. Due to the policy of market
liberalization by that same government, tariffs were set free. Suddenly the notariat became a
competitive market and a race to the bottom started. Fifteen years later, as the economic crisis
began, and new scandals broke out, the members of the notariat looked around and wondered what
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to do. Though probably with less urgency at first, the colleagues in the library and real estate sector
did the same.
An economic crisis on top of a digital revolution should be enough to create conditions in which
breaches of trust become logical. Incidents can be seen both as symptoms and evidence of these
breaches in trust. The question here is to what kind of dynamic this leads within each association.
With what kind of response will the associations come up? What actions will be demanded by board
and members?
It should be said here that the governances in the three cases are not completely similar. Though all
three have “members” and a board with a chairman and the usual governance characteristics, there
are among the members many differences in position and influence.
As described, the public library association, the VOB, is a rather hybrid construct. Though the public
libraries themselves have more than a million individual “members”, these members do not meet or
decide as you would expect in an association. Enjoying a service is basically the extent of the
membership. In the case study of the VOB, the public library association is a sector association with
the libraries as members. These members are led by directors that behave like members of a
professional association much like those of the notaries with their offices, but formally have taken on
the role of an employer’s association, to be able to negotiate on salaries with their personnel. Added
to these complications, there are stakeholders’ representatives, sector institutes and business
activities woven in and out of the formal structure of the association, as the case study describes. All
in all, this makes it hard to define the association at any given moment. This study looks a lot at the
role of standard setting in associations. The VOB is an example of an association where the
representatives of the members (the directors) have a lot at stake in setting in both internal and
external/public standards.
It seems easier with the NVM, the leading association for real estate agents. It can be seen as a trade
association with some of the characteristics of a professional association. The association is
dominated by the “chapter” of private housing brokers. These represent mostly small to very small
businesses and their owners, but there are also some big (internet) firms. The two smaller chapters
represent brokers in the business and agricultural market. These two behave more like small
associations of specialists. The picture is not complete without noting that the association is the
owner of or has a stake in some serious internet (Funda) and data activities, good for serious
tensions within the membership even without incidents. The NVM has its own honor code and
internal regulations but is in many ways the subject of government regulation.
The KNB, the association of the notaries, is also an association with hybrid aspects, but falls in terms
of the nature of its membership somewhere in between the other two. In many ways, it is a classic
professional association, similar to the Bar Association or medical associations. The individual
members are also private entrepreneurs, but, as in the real estate association, the number of larger
offices is relatively small. The association used to be able to, more or less, set its own standards and
price for its services, much like the public libraries, but in the past decades they have normalized and
are even more than the real estate agents subject to external regulation and oversight.
With the stage set in this way, the question comes to the issue of individual behavior and collective
action. Where will the balance lie when a combination of crisis, digitization and “incidents”
undermines the image of the association? Part of the answer lies in how far individual members feel
threatened by the behavior of miscreants within the collective of the association. Different answers
are possible, but each case shows that there is a moment when the “rotten apples in the basket”
move from a being a sideshow to something which the association can no longer ignore or deal with
internally and reach center stage. To extend the metaphor: when the rotten apples seem to have
spoiled the whole basket. This is also the moment that individual members ask for collective action.
Looking through the cases, that moment is not as easily recognizable as one might think. There is no
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“smoking gun” or explosive headline that is recognizable for every member as the signal moment.
The assessment of the incidents by the members diverges; not everyone is as equally preoccupied
with outside opinion and it also matters how well members know the people involved in the
incident. It is only after a while that specific people or incidents become the center of a story that
stands for other things that have gone wrong. The Dutch accountants have their “Pinkeltjes Affair,”
the Bar Association their infamous lawyer, Moskowitz. In the case of the notariat there is a name
that comes up again and again and the same goes for the world of the real estate agents. But when
looking closer, it is not a name of a colleague that dominates internal discussions, it is something
else. Within the public libraries it is all about the impact of e-Books. Within the notariat it is the socalled “HEMA-notary”. The HEMA is a supermarket, and a notary office has come up with the plan to
sell their work in a digital form through this supermarket. What a shock to the profession. At least as
interesting is what happens in the real estate market. It is not a “bad apple” as such, but the coming
on the market of “Brokersland” (“Makelaarsland”), which sends shock waves through the Dutch
association of real estate agents, NVM. This is an internet broker, and as such a threat to the
business model of the traditional real estate agent. It is also an internet broker that uses aggressive
marketing techniques, attacking the traditional agent. As such, Brokersland is a prime example of a
transformative business, fiercely (and on the radio) attacking the business model of the traditional
broker, very unusual in the staid world of the Dutch notariat. Yet Brokersland is also a member of the
NVM and claims to fully comply with the honor code and internal laws of the association. Many
members cannot understand that Brokersland is a member of the NVM, turning the coming of
Brokersland into the symbolic incident that all members know about. Of course, when it comes to an
audit, the same standard as for every member must be applied.
So, behind the “rotten apples”, the members who create incidents in the media, there are the
“incidents” that are transformative, in the sense that they threaten the whole business model of the
members of the association. Assuming both kinds of incidents will be connected both by the
members and the general public as an indication of the failure of the association or sector as a
whole, what should the response be? When incidents are signals of a lack of trust, how should the
response be? The assumption here is that all involved will ask for a response in terms of more or
better “quality”. And with this we are back again to the central issue of quality interventions and how
to go about them to create more trust in associations. But before doing so, it is worth pointing out
that the largest, transformative incidents are also called “black swans” and that they can both have
their impact in the shape of a sudden downturn and in the shape of a sudden upswing. The author
Nassim Taleb (Taleb, 2013), explained the occurrence of phenomena’s like these from a neglect of
the causes of fragility in a system. His statement is that “Just as human bones get stronger when
subjected to stress and tension, and rumors and riots intensify when someone tries to repress them,
many things in life benefit from stress, disorder, volatility and turmoil.” When the disorder is
organized away for too long, a black swan like the 2008-2015 crisis can hit, and the nature of such a
black swan is by definition unpredictable. So, the best response is to have the widest range of
options available to deal with any given incident. For this, localization, diversification, and
decentralization of decision-making are vital (Franklin, 2018) With this, Taleb goes against the
standard reaction of associations to meet incidents with plans and more communication, meanwhile
diminishing the size and number of board members. The more diverse, the better here and this
includes a clear eye for the political aspects of dealing with incidents. In all this, Taleb is clearly
focused on a major and unpredictable incident, which might hopefully lead to Schumpeter’s
“creative destruction” but for which he gives no indication. Other strategies to prevent or deal with
incidents can be less radical, by which especially measures are meant to increase “resilience” (Zolli &
Healy, 2012) (Weick & Sutcliffe, 2007) or “flexibility” (Volberda, 2004). These can improve the
chances for survival and subsequent innovation after the incident but can, in practice, also be too
narrow in scope to see the incident coming (Bruine H. d., 2018).
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29.

Being an Association: Construct, Context and Consequences

Starting out on this study, a number of rational questions were formulated in order to come closer to
the question of trust in associations. These “Association questions” were:
1.
2.
3.
4.
5.

What is an association?
What are its characteristics and categories?
What are the dynamics of an association?
How do associations deal with pressures?
How will associations develop, given these pressures?

What we do not know
Part I became an illustration of how little we really know about associations and their dynamics. To
give a short summary of what we do not know:
-

-

We do not know how many associations there are, partly because they are simply not
counted and partly because of their self-reflective nature: statistics do not show the
difference between “umbrella” associations and their local or functional little brothers and
sister associations.
We do not know how many members associations have nor the changes in membership
We do not know why people join associations or why they leave.
We do not know what the average age of members is, their composition, functions, and
vitality.
We do not know how many memberships people hold as they go through life. In modern
societies, it is likely people go through life with always at least one membership from birth to
grave and probably several at the same time.
We do not know what the direct economic impact is of associations in terms of salaries,
events, activities and so on, and certainly not when it concerns the impact of their members,
but this impact must be measured in billions and billions.
We do not know what the direct social impact is of the work associations do, nor do we
know the impact of the voluntary work the members do in the context of associations.
We do not know what the impact of associations is on the writing of laws and regulations,
nor do we know how much they are impacted themselves by laws and regulations.
We do not know how our democracy would work if they would choose another shape than
that of associations.
We do not know how the international community would function without international
associations and the international exchanges that happen in the context of associations.
We do not how to get the answers to questions like those above as hardly any academic
research into associations is done above the level of individual associations.

Before this last point is misunderstood: research is done into aspects of associations. In fact, there is
quite a lot of it, including the work of scientific associations dedicated to these aspects. This is
especially the case when it comes to the voluntary aspect within social associations, or trust issues
when it comes to professional associations. In the past few years, more attention has been paid to
the role of “association professionals” (mostly the secretaries and other functionaries or employees
doing paid work within the association) or the “leaders” in the profession (chairperson and some
others). Another aspect getting more and more attention is that of the public affairs/lobbying/public
diplomacy function of associations, but this research seems more pointed at the institutions being
addressed by the associations than the associations themselves. All these aspects do not add up to
an integral academic research agenda with associations as its subject. In terms of knowledge, we
cannot truly answer any of the general questions on associations. It is good to know what we do not
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know, though. And one remarkable thing must be remarked on too: nobody seems too bothered by
the not-knowing. Because of the outright easy legal structure of associations, with almost never
changing demands, most people will have little trouble in starting or ending an association. In its
basic “default” structure (from member to general assembly and from board, to chairman, secretary,
treasurer and executive) it that it is both very recognizable and self-copying. The latter so much so,
that it seems as if a permanent restructuring is going on, fractal-like (Abbott, 2001) and filling up all
available space – that was, until the coming of the internet. It is this latest development that gives in
many ways rise to a new way of group formation through social media and network activities. It is
possible that at some point of time these virtual groups give rise to new constructs (perhaps called
“transsociations”, as this study proposes). In the Western world, there is a tendency to see
associations as a declining phenomenon, as membership of associations seems to decline and there
is a visible aging going on. However, elsewhere in the world associations are on the rise (for instance
in Asia, the Gulf Region, and Latin America) and there is no fundamental reason to think of why
associations would become obsolete as long as people want to come together around a common
goal.
It is probably more relevant to have a better view of how associations shrink or grow in relation to
other constructs. For this, the scheme of their dynamics is repeated from the end of Part I, including
the remedies and pathologies attached to the different constructs. It is best to look at the scheme for
a longer time, then first try to follow the dynamics in each quadrant and then picture the dynamics
of the whole, using a clockwise orientation.

Figure 53 Association Dynamics

The endurance of associations
In Part II an attempt is made at characterization and cataloging of the different shapes of
associations. A social historical perspective is dominant in the description of the most important
categories of associations, but, of course, trust dimensions, legal (universal right of association) and
most of all, issues of standardization are there. It shows most of all the inherent complexity behind
the seemingly simple structure of associations. In the way this study approached associations, much
has been made of the ability of an association to set open or closed standards. But, as these (changes
in) standards are an inherent aspect of associations, they can predict little in terms of behavior.
Other aspects also have to play their part, like that of the tasks or functions associations have, the
manner in which they play a role in the self-regulation or not. To put it all together, a threedimensional model is not too much to ask for, though the reader has to cut and paste it him- or
herself, as in real life.
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Figure 54 A 3-D-Model of Associations

The many dimensions of associations and the dynamic of all the ways you can categorize them, can
take the eyes away from what might be the most fascinating aspect of all: how enduring associations
are and how much they tell us about the way we want to lead our lives. Whatever the incentive—
war, belief, exercise, civic and civil activities, politics, trade, profession, hobby—people construct
associations in which to pursue common goals. As society gains in complexity, the different
categories of associations will have to adapt. More importantly, their standards will have to adapt.
These standards can be open or closed, are very pragmatic or come with a heavy moral load. De
Tocqueville speaks of the “art” of associations when looking at the way American society managed to
organize itself in a very natural way around the tasks at hand. Some of this art is still visible in the
way many associations come into being and fulfill their role in society. In terms of Durkheim, it is
“organic” and not “mechanistic,” a sign of a developing society and not of tribes stuck in inescapable
behavior. Yet the danger of an “anomic” role of associations is there too, especially when not enough
change takes place within or change is handled badly. Then the pathologies of associations –
groupthink, polarization, market failure and too much inwardness (Ch. 7)—get a chance. Each of the
three cases shows signs of this as they went into the crisis. As each of the three has deep historical
roots, you can observe how “history becomes destiny” when nothing is done to wake people in time
on the trust issues that arise. But, and here comes a connected observation, in none of the cases was
there much awareness of the specific history and characteristics of the association, or did members
not seem to care much about it. And if the members do not care enough about it, who will?
In the case of the public library association with a few hundred members, there was little awareness
of how the role of the association (the collective of library leaders) had become interconnected with
the institutional role (the library) or their role as civil servants (again, the leaders of the library). In
this “intra-institutional” setting for the association, formal hats were changed at will, in spite of a
range of mergers, reorganization or collective watchdogs including the association of local
municipalities. The chairperson of the association of the public library was in the period most written
about always someone from outside and of whom the members expected little more than to lead
the meetings. The history and culture of public libraries, especially of those in the larger cities, is one
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of civic engagement, including many political activities. In this they can be proud of what they have
achieved, but the association became also one of the more politicized associations. Politicized, but
not policed, as this association is the only one in the study without at the moment of writing an
oversight body or other strong authority. This may be logical given the nature of the relatively riskfree tasks of the libraries, but less so from the internal dynamics of the association. Though there
were good analyses available of the situation in the sector and the association and some hard
changes had already been made, it was very difficult to deal with the effects of the crisis once it
occurred and resulted mainly in requests for fewer cuts in the budgets and claims of a special
position in society. Though the budget holders at the local, regional, and national levels were not
insensitive to that, they also saw little reason to help, given that they all had their own challenges. In
the end, the governments made a trade: you can get your extra budget or fewer cuts, but in
exchange, you have to show your quality. A combination of an objective and systematic approach
was chosen, and an independent certification board was installed to oversee it. But to the libraries it
was just another instrument to be applied and, in its adaptation, it became more and more
bureaucratic. No library was ever expelled or otherwise sanctioned because of bad results, though at
the same time one library after another had to close. A new committee, part public libraries, part
local government, was asked to improve the approach. This, they did. The proposal was met with
enough enthusiasm to continue, but, in the end, the proposal got killed in the general assembly
because it was seen as against the (financial) interests of multiple members. It could also be
observed that members spoke out against exactly the kind of elements that were introduced as
closer to the professional and the “storytelling” aspects: peer review and elements of the proposed
standard. In other words, the members were against the associative aspects of the proposal.
However, the power to say “no” did not translate in more acceptable proposal for the parties
involved. In the end, with some moderations and after a direct appeal to the members, the proposal
was adopted (the surge).
What a hard-won victory for a proposal! A proposal that in terms of both content and process was so
close to the stated goals of the association. It seems to show that there is something self-defeating in
the nature of the association, when internal politics can so dominate an association. And, in a way, it
has led to a defeat. During this quality initiative there came a split between the association and its
support organization for the libraries. By the time the bickering around the quality initiative had
ended another decision was made to make the support organization part of the Royal Library,
effectively turning it into a part of an executive agency. The role of the association is lessened now.
There was not enough trust left with the different governments to let the public libraries take care of
themselves so for “efficiency” reasons and in order to deal with the digitization of the library
functions, the move was made.
At the beginning of the study, the question was asked why, when books are the original sources of
knowledge in the world and “knowledge is power”, do librarians have such a relatively low status
now? The answer has much to do with their failure to organize themselves effectively, basically
making their role dependent on the state. In the end this will limit the role of the profession.
In the case of the notariat we see a “professional association” that managed to get into a unique
position in between a purely public and private function. Their history is a history of writers and
note-takers on behalf of more powerful people in church and state, slowly but surely creating more
status for themselves and providing a specific “trust” function in society. In a way, the members of
the association, on average some 1400 notaries and a similar number of “candidates”, who in the
Dutch situation now have a monopoly on their function are in an ideal position: public authority,
private earnings, professional status. Even the “notarial shortage” of not having an academic position
or title has been amended. On the whole, the trust function of the notariat has been ably fulfilled.
Yet that position has come at a price common to all monopolist positions; a decreased sensitivity to
trust issues and change. The history of the profession shows that at every juncture in history, change
had to come from outside, from the authorities. More to the point, at pivotal times, change twice
had to come from foreign occupiers. In modern times, effective change could, in the end, only
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emerge under the threat of a new oversight body. Even so, this does not mean to say that the
association and its members were ignorant of the pressures on the profession. Incidents and the
financial squeeze had made many of them very much aware. However, there was no consensus on
how to proceed as the opinions of the members diverged from each other in a fundamental way. In
as far as this researcher has seen, the board did not mismanage the situation or stepped beyond its
mandate. Neither did the decision-making process of the association malfunction, but this only
seemed to prolong the stalemate, until several groups (or “committees”) tried to upset the balance.
The board was sent away, and a new group took over, in essence, stating that the public function of
the notariat should be paramount.
By that time, peer review was already fully accepted by the association, so there was no need for
another surge. In the combination of traditional disciplinary measures, peer review and the audits by
the oversight body, the feeling was that when incidents happened, they could be controlled. Even so,
the present shape of peer review still holds within it something of the peripheral tension of the
association. When the full audits started (after a brief start with a smaller scope), the auditors were
not given a specific standard to uphold. They were to assess all of the rules and regulations
applicable to a notary. This is far too much to assess within a day. In effect, it was left up to the
auditor to select applicable regulations, along with some guidelines from the audit office. This is still
the case more than eight years after the start of the audits. Of course, it would be better if the
association would state its priorities or would adapt its own standards, but this seems still too
sensitive. It would perhaps be wise for the association to confront its own dilemma’s concerning its
position and place in society if it wants to retain its position of trust.
In the third case, that of the association of real estate agents, the NVM, with 4000+ members, the
situation is at first glance simpler. Its members are business people, used to the demands of the
market. Historically the association can trace its roots back to the Guild of traders in the Middle Ages.
The NVM is by far the largest association, but it has no monopoly like the notariat, or the public
library association and its history shows a constant effort to merge often vital competitive interests
between the members. Digitization is vital for its members and it is in this respect that the NVM in
the past proved indispensable for its members. However, because of trust issues (the “market
failure” kind), the NVM had to open up its dominant website to sell houses to all brokers. With that,
the “added value” question, always a point for the many cost-conscious small entrepreneurs in the
membership, came more and more to the fore. And even though after the crisis the membership of
the NVM only increased, there was a general feeling that more had to be done for the members. It is
in that context that a process for renewal started within the association. The vision behind it also
involved a new and better start to earlier quality initiatives.
Two points of this vision are relevant, in terms of a strong base for an association. The first is that the
association chose to base its initiative on its honor code and not the whole of the internal and
external regulation it is responsible for. The second point is that the association could base its efforts
on a unique characteristic: the association has all the data of all real-estate transactions of (almost)
all its members in a database that is accessible to all members: providing true transparency and a
hard base to start each audit. Even so, much communication about the future course of the
association, including the different measures, were marked by distrust. A chairman from outside
could, in the end, not fundamentally change this. A proposal to diminish the size of the board and
make the association function more flexible was received positively at first but became a source of
contention when decisions had to be made. Reflecting on this pattern of positive and negative
signals, what stands out most is the way everything is defined in immediate “added value” to the
members. There is no sharp formulation of a public or more general interest role for the association.
It seems that this makes it likely that every change can be blocked by a sizable part of the
membership if this added value is not immediately felt. A situation that produces “small politics” and
not enough significant politics both in and outside the association. Though in the case of peer review,
with the chairman on the road to meet the members and referring to the larger vision of the
association, it was shown that a decision could be made.
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How do these three cases reflect on associations in general and in relation to the issue of trust in
particular? Apart from the obvious fact of the limited representability, it is perhaps most striking how
the “limited rationality” works. The definition of an association stands basically on two pillars. One
pillar is the fact that it is a group of people that have something in common, creating a collective,
recognizable by using common and relatively closed standards. The second pillar is its common goal,
which again links back to the reason and content of those standards. Something is going on with both
pillars, but the most important one in terms of trust is the latter.
The pillar of the collective
First, the pillar of the collective. Numbers matter, as does their composition. The number of people
working in the public libraries is more than in the real estate business and much more than in the
notariat. Still, the library sector, especially after a wave of mergers between local governments and
closure of smaller libraries, the actual association of public libraries has fewer members than either
of them. The advantage is that all the members know each other very well and the lines of
communication can be short. The disadvantage may be the same: the members know each other too
well and balance each other out. The surge in the case of the public libraries only came about when
the regional meetings were held, and the workers got a chance to voice their support or criticism. On
the other extreme, there is the real estate agents’ association. The numbers are too high to know
each individually and they are very much bound to their own place of business. As a result, they
behave more like a collective. They can also be influenced more like a collective, though at the
individual level they may diverge a lot in their opinions. With a crowd, a surge seems more likely. And
this point is not without strong meaning. There are roughly two options here. The first one connects
to the observation that many in the field in Western countries make that the numbers of members in
associations is declining. The data is not good enough to confirm or deny this, but if this is true
associations will be harder pressed to find a way, or surge, to break out of internal deadlock when
they have to decide on quality initiatives.
The second one takes the view that membership is not really declining but redistributing itself across
new shapes of collectives and that even in the most classic of associations, there is a firm base for
enough membership. This has 1) to do with the idea that there is a division going on between small
and big organizations and that with the rise of globalization and individualization, the number of
small and very small (individual) businesses and organizations is rising. They may enjoy the freedom
this brings, but, in times of crisis, they know very well they cannot represent their own interests well
enough. The example of the real estate agent association is illustrative: membership is rising because
even in the wake of the crisis and when the real estate market is booming once more, few dare to
expand in terms of employees. As membership is increasing due to the fragmentation of the labor
market, so do associations gain in importance in terms of collective representation, perhaps partly
filling the whole of declining union membership. It has perhaps also to do, 2) with the possibility that
membership is not really declining but redistributing itself in a self-reflective way and that this is
caused by shifts in the life cycle of people, with more or other memberships at the beginning and
end of people’s lives. This “redistribution thesis” would imply that there are still many associations
where the nature of the membership is more susceptible to collective behavior than is generally
expected.
Meanwhile, within the broad confines of an association, much is possible in terms of constructs, but
in the end, we see the same kind of decision-making procedures being used that associations have
been using for a very long time. This, notwithstanding many attempts at becoming more a “network
association”, decreasing the size of the board and being more aware of governance issues. Within
the classic associations, this still seems in line with Abbott’s self-reflective principle where
associations like fractals split and merge, but still remain much of the same characteristics. Maybe
there is some collective wisdom in that. Still, this does not do justice to everything that is happening
or is necessary in order to to adjust to modern times. Developments in the group formation around
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the association give rise to both inspiration and defensive reactions. Tempting though it is, to
describe this for each corner of the association matrix, for brevity I will stop here, apart from noting
that each corner in the matrix has its own different and distinctive way of dealing with governance
issues.
The Pillar of the Goal - Leadership Issues
The second pillar is at least as vital as the first. In terms of Durkheim, it is the difference between a
mechanistic and organic construct, if not the difference between organic and anomic. All three cases
came into trouble when they neglected this aspect, even though in a technical sense they fulfilled
their roles as best as can be expected in legal and human terms. Going to the members, challenging
them in terms of content and/or principles, does seem to be a necessity in order to survive or adapt
to a crisis in confidence. The basic shape and structure of an association are more robust then they
look, but looking at it from an historic, sociological angle, it has developed in order to get more
stability in relations, resulting in more predictability in the way people collectively behave—and how
the outside world deals with that. It is obvious that when an adaptation is necessary, it takes a
‘getting out of the comfort zone’. Dealing with resistance to change - “enjoying it”, in Rijnja’s terms
(Rijnja, 2012)—is from all times. There is nothing new about that. In this respect, there is definitely
literature available for the association leader. Some references in English are as follows: (Cox, 2007)
(Jacobs S. , Membership Essentials: Recruitment, Retention, Roles, Responsibilities, and Resources.,
2016) (Jacobs S. , 2018) (Shirky, 2008) (Sladek, 2011; Tecker, Meyer, Crouch, & Wintz, CAE, 2010).
Some references in Dutch: (Boer, Wesselink, & Harmelink, 2015) (Kuperus, Marike, Poorthuis, Loo, &
Wijnperle, 2018; Pouwels & Bemmel, 2017) (Rijken, 2012) (Rijkes, Schmidt, Rijken, & Toren, 2015)
(Tack & Huizinga, 2005).
But dealing with resistance is not new; what is new, perhaps, is the realization that the
characteristics of the association are more helpful for the leadership in achieving that change than is
usually realized. How else to explain the sudden consensus to a quality initiative that the members
were against or afraid of. How else to explain that consensus when in actual fact most of the loudest
voices during the regional meetings were critical, to very critical, about the proposal from the board?
It takes more controlled social-psychological research techniques than deployed in the context of this
study to verify this, as for instance Ellemers does (Ellemers, 2018), but a reasoning like the following
might be helpful in order to understand the psychological background of a surge:
Starting out from the simple fact that when an appeal to the goals of the associations is
made by the board, this is not without meaning. Even the most skeptical member has to
assess at some point what his or her reasons or joining are and is reminded of what the
members have in common. This probably happens less often than is generally thought
(“Have I told you lately that I love you?”) or has become too ritualized to carry meaning. A
timely and authentic reminder of the goal can still be a powerful signal. If then a connection
by the leadership is made between the goals of the association and a specific measure, he or
she—if he or she belongs to the skeptical or negative part of the membership—has to
formulate a reason for not going along. When the leadership has a basically reasonable or
logical position (including the routine of reports from committees), it might become hard for
the skeptics to argue against the leadership, even though emotional or particular
counterarguments can still be voiced. Even when still political arguments for gainsaying the
leadership still remain, they will have to overcome the forces that plead for joining what the
leadership of the association is saying. In a smaller organization or meeting, the clues for a
counterargument may come from enough people around the skeptic voicing those
arguments. In a bigger setting, with fewer opportunities to voice concerns or play with
arguments, it is more of a gamble for the member to take a position. In that case, the
temptation to go with the majority must be stronger. If enough members make that
assessment, a surge might happen.
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Somewhere in the description above is the moment where individual members become a collective.
Processes of groupthink and other aspects of group behavior then come into play, partly involving
the kind of moral stances that can play a role in the formation of groups (Ellemers, 2018). The
parallels with flock behavior are also there. As Adler writes, “Just one bird can urge an entire flock to
change directions” (Adler, 2014). The digital dimension, including the use of social media, can give
another, and sometimes unpredictable, incentive for flock (or mob) behavior. There is a difference
here between associations and public organizations, classic businesses and other institutions like
NGO’s. In the latter, hierarchical elements are more likely the influence and mitigate behavior.
Leadership has a different position.
This is often not understood enough. Especially, in circumstances of crisis and transformation, with
incidents as visible reminders, it requires great skill to run a successful quality initiative. Much will
depend on the quality of the board and staff in order to do well. There is reason to be skeptical about
the smartness with which change programs are done, not least when it comes to quality issues. Part
of this—but this may be speculation—may have to do with the fact that associations often depend
for their ideas on insufficient self-awareness of the people within the association. The ideas that
outside board members and consultants take with them on how to run businesses or large
institutions may not always fit the specific governance, structure or culture of associations.
Management methods from the market may be too contractual for community action (upper lefthand corner of the association matrix), modern network solutions (lower right-hand corner) may be
too open for the need to structure member behavior in the average association. Totally digital
network methods may be great for communication but less so for decision making (upper right-hand
corner). As is shown in Part III, this also echoes, to a degree, the four paradigms of quality, which are
again based on the different ways trust (and its companion distrust) and rationality (and its
companion emotion) combine.
Added to this, it should be realized that some arenas are more likely to behave like a true
associations than others. The political arena is a prime example. Even though party discipline brings
hierarchical behavior to the arena, in a more fundamental way, political parties in full democracies
behave more like associations then governments or businesses. A surge is not an uncommon
phenomenon in politics. This difference in dynamics is little understood by the people outside of
politics, including civil servants, and even those active in politics can have different expectations. This
is another source of the debate on the “rationality” of politics. But it is not about rationality, it is
about different dynamics. Churches too can show mixed behavior, as can sporting clubs. And with
this, we come back to the issues addressed in Part II and the different ways we can define and
categorize associations. There is still a lot of work to be done. Further reflections on the what and
how of associations, in combination with more observations on the way the goal of the associations
works through for the members, are welcome on the agenda for the future.
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One aspect had to stay hidden, too much so, while writing this final part on the theme of this study:
that of “trust in associations” itself. Almost all effort has gone into describing the efforts within the
association itself in order to get a quality initiative accepted. This is admittedly dangerous, even to
the point of misleading. It is almost as if getting the trust of the members is equal to getting trust
from society in general. Many leaders in associations would wish it is that simple. And their logical
response to all the complexity is to keep their actions as simple as possible. In practice, associations
usually stay close to what is accepted as a change “quality” program: certification, examination,
disciplining, and awarding. Maybe this helps in the positioning of the association toward different
partners, including government-oversight bodies, but does it get the members active? It seems a safe
and explainable course, but is it effective enough? Given everything that has been discussed about
the surge and the importance of stressing the goal of the association, the answer can be guessed. If
there is a message in this study, it is to be careful in jumping to conclusions. It is easy to do so,
because most of what we know or seek in associations is shaped by our experiences outside
associations. It often does not do enough justice to the essential democratic and horizontal nature of
associations. Members are neither shareholders or stakeholders. At best they are co-owners in a
metaphorical sense.
A Cycle of Trust
Treating an association as just another organization or entity, also runs the danger of not doing
enough justice to the situation in and around the association and how reactions are to an association
as actor. This touches for instance on the question if and how much an association is responsible for
the behavior of its members. In a legal sense the answer is: hardly ever. In a social sense: often, if not
always.
So, it is important to look beyond the often misleadingly simple structure of the association. It is
about reading the characteristics of the association and what this means in terms of interaction
between board and members and between the members themselves. It has to do with trying to
understand why people join or leave the association and what makes them active. It has to do with
understanding what the association is about and what this means as the world around the
association changes. Words “business model” or even “business opportunity” can and will be used,
certainly within trade or professional associations, and in fact association can and are legally entitled
to provide business. At heart it is not a business and members will resent it if being treated as such.
Neither is an association a government. If the members so decide, an association can do almost all
the things a government does, including wielding extensive regulatory powers or act like an oversight
body. But the question then becomes what still binds the members? If it is nothing but an “extended
arm” for other forces, leaving the members no room for their own expressed wishes, it is better not
to speak of an association and its legitimacy should be sought elsewhere. Neither is a group of
people that is together on an ad hoc basis and does not choose or elect its leaders and association
but a co-optation. The same goes for the network or community with a goal that is only temporary
and requires no permanent structure. In all these cases, the question of “trusting associations”
becomes a different one, to be answered through different means and initiatives79.
But then what does become the question of “trusting associations”, given what this study has to tell,
or failed to tell? In this study a link was made between these concepts which can look like this:

79

But do not bot business, governments and associations use the same kind of accreditation and certification
activities? In fact, they do not. An association can provide those as service for its members, but the association
itself does not need to be accredited or certified. They could do it, and probably should do it if they believe in
it, but it is no accident that associations do not take the medicine they provide others.
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As a line of words:

trust – sigmals & incidents – distrust – quality – trust? - quality initiative –trust
Or, as a cycle:

Figure 55 The Association Cycle of Trust

It should come as no surprise that it does not work in such a direct cause-and-effect manner. This is
about humans interacting with each other with endless layers of motives, morals and means. But
issues of trust matter and can grow at any time from perception to reality. In the case studies the
story goes much further back than in the recent economic crisis and it can be truthfully said that
transformative events like the coming of e-Books rocked the world of associations as much, and
probably more, as the coming of eBooks does now. Each time, incidents, real and perceived, became
the kind of historical events that brought about change. Each time, both issues of trust (or more to
the point: distrust) brought out the need of a response. And it is at this point that the essentially
democratic nature of an association – in contrast to authorities’ leadership – that people were forced
to align their different interest, helped by, or legitimized by, rational arguments. Though emotions
and their connected interests were also there. It is tempting here, to go deep into rational choice
theory and the different ways this has been discredited, as this author has been following and writing
about this debate since the early 1980s (Noordhoek P. , 1985)80, but here it is important that
questions of “tratio” (trust and ratio) in the context of associations very easily lead to questions of
quality. The moment that happens (and accepting the nature of the definition of quality, asking for a
consensus that might be hard to attain), we immediately have an issue of trust surrounding the
choice of the quality intervention. To reduce it to a dichotomy: if and when an intervention is
80

One important deviation is perhaps allowed. Adam Smith, known as the proponent of the free market and
the working of its “invisible hand”, wrote his two main books partly as a reaction to the working of the guilds.
He saw these guilds as a closed collection of entrepreneurs who conspired to prevent true competition. The
question is if he would still write this if he were alive today. In a recent work by Norman (Norman, 2018),
reviewed and commented upon by this researcher (Noordhoek P. , 2018), it becomes clear that Smith was far
more a believer in the strength of communities then is generally assumed. Based on especially his first book,
“the moral foundations of society” (mark its title), it can be said that he is a believer in the “sympathy”
between people, believing like Durkheim in an organic approach to the growth of society. Nowhere was he as
absolute in his prescription of liberty as he is nowadays portrayed. It is because of this that he would now
probably plead for less free market, as they show the characteristics of the guilt he so strongly portrayed.
Perhaps he would even see the invisible hand most at work within associations and not within businesses.

255

Trusting Associations

proposed by the board that is close to what the members are used to – disciplinary and controlbased interventions like certification – it is not likely to lead to a trust issue with the members, but it
will little do to meet the distrust outside the association. So, the other option would be to choose an
intervention – movement-based like peer review – which would lead to more distrust by the
members (“what are my colleagues doing on my premises?”) and possibly leading to more trust
outside the association. Now this dichotomy seems fundamentally correct and suggesting the latter
course in especially times of crisis and after heavy incidents, but here it is important to point out the
word “possibly”. It cannot be assumed there is a direct link between the introduction of a quality
initiative and a change in the level of rust the association in general can enjoy. Directly after the
incident it is probably much more important to repair any damage, using all disciplinary force the
association can muster. In the long run trust in the association can change, and the more confronting
the quality initiative is to the members, the better, as it is in the end always, they who have to
change, not society.
A Conscious Decision
The question for the leadership of the association (the board, often but not always the chairman, and
the secretariat or bureau) then becomes: how far can and will we go with our intervention? It is one
of the main lessons of this study, that this decision should be made much more consciously than is
generally done and with more regard for the nature of the association.
So many questions can come together in this one moment. And, while taking a too “planned”
approach to what in reality will be more like a garbage can of considerations, it involves at least
these five considerations.
First of all: how much is the idea shared that crisis and transformation is a true threat to the
association. It might very well be, that the impact of both is felt much more different or keenly at the
level of the members than of the board. As change is always very much about the need for change
and its urgency, it should not be assumed there is a consensus on the manner in which the sense of
crisis and transformation is shared. An assessment from the point of view of each stakeholder should
be made (Noordhoek P. , 2011, p. ch. 8) or, perhaps better, an analysis should be made of where the
association comes from and how that can explain the culture of the association. It is noticeable in the
case study how little lessons were drawn from the past. Management perspectives from outside are
not seldom preferred above perspectives from within the association itself.
Secondly: after incidents, what is done to limit the damage? A time of crisis should not become a
time for permanent crisis management. At some point it is necessary to look beyond the incidents, or
rather; look at its root causes and what can be done about them.
Thirdly: the capability of intervention, always in the context of the long-term strategy for the
association and including a sharp assessment of the strength and weaknesses of board and bureau.
Can we carry the weight?
Fourthly: choosing the kind of intervention that has most impact and least drawbacks. In the large
overview of quality interventions that is part of this study (A4), many interventions are mentioned
that in the end are about compliance more than about improvement. In practice it is also to be
expected that many interventions aimed at more dynamics, can and will lose that aspect over time.
Disregarding as much as possible the cry for more actions against the ‘rotten apples’ and the
temptation to choose the kind of intervention other associations are choosing out of habit, it is much
better to have a tailor-made intervention that ‘stretches the limits of what the association can take
as much as possible.
Fifth and last: this requires a strategy that, with all the regard there should be for more objective and
systematic considerations, is fundamentally more about the politics of quality: what should be done
when and how and with regard to which outside considerations? It is about making decisions that
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address both the trust and the rational aspects of human interaction. When that is done, it should
also include a sharp look at interpersonal relations and positions. This includes considerations of
influence and power. And for that, there is nothing better than to listen to for instance what the
historian of the association has to say and/or the person upholding the traditions and/or the wise
outsider and/or the ever critical know-it-all each association has or should have (Weick & Sutcliffe,
2007) (Chan, Louis, & Jetten, 2010). In other words; association leadership in a situation like this
requires both force and subtlety on top of thorough knowledge of the ins and outs of the association.
Just like a good sense of timing, etc. As this not a study about change management in associations, it
is left here at that, but it is worth reminding that trust apparently does not come from a single thing
but is the sum of a host of big and small decisions and movements.
Scenarios
During this study, a scenario was used in which the members went from an initial positive reaction to
the idea of a quality initiative (indicating trust) to a negative one when the reality of how the
initiative would work hit them. This happened in each of the case studies, but it must be said that it
does not always have to go that way. Even so, the case studies often show a reaction that comes
down to the saying that “it is the others that have to change, they themselves do not.” The chapter
in this part of the study about surge or emerge, shows most of all that an assent by the members to
an initiative the members are not used to, can never be taken for granted. It is hard to see how
standard democratic decision-making can work in cases like those in this study. Yet, that is exactly
what was tried in each case. And each time it failed. Perhaps here we see the assumption at work
that democracy is a goal in itself. The idea that “as long as we do everything by the book, with full
transparency and with all members having a say and a vote, everybody will see how much sense it
makes and assent to the initiative”. It does not work that way. Association democracy is, probably
more than political democracy, where debate is a goal in itself, above all a way of keeping groups in
balance and prevent conflicts from escalating too early the wrong way. Actual votes should be taken
as little as possible, in order to retain the idea of a community as much as possible. In situations as
described here, a static approach clearly does not work. A vote is necessary in order to get closure on
a debate that already ruptures the community of members. In the two cases of a surge, the
association leadership brought not only the debate to the members, but also did not delay a vote
longer than was absolutely necessary. Even where there remained disagreement, many members
must have felt like they were listened to.
The decision to start a quality initiative will probably mean not that much in trust within the
association at first. The outside world will probably not even hear about it. Once the quality initiative
is some effect might be expected, including to the outside world. To some extend this can be
measured. Looking at the three case studies, there is both direct and indirect evidence:
• In the case of the public libraries there are several evaluations. They involve each pilot of the
audits and actual audits. Besides this they are also based on the outcome of interviews,
questionnaires and outcomes from discussions at review meetings of the auditors. Added to
that are surveys among the staff of the libraries. On the whole the results this researcher has
seen (case A1) are good to very good, progress has been made. At the same time this had
not prevented the library sector to choose another approach at the end of the four-year
period, which can hardly be considered a sign of a big increase in effectiveness or trust;
• In the case of the notaries the results are more substantive (A2). Here too are evaluations
and meetings, but the audits have been going on for a longer time (now 8+ years) and the
audit bureau does an intense assessment of each audit rapport and write a thorough report
each half year. It is enough to have a good impression of the impact of the audits. Especially
in the wake of the crisis this impact has been substantial indeed on many individual offices
and have also gained a wider reputation. Relevant too is. The comparison that can be made
both with the internal disciplinary function and with the oversight body (BFT) that does its
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own bodies, partly overlapping with the internal audits of the notariat. It appears that the
number of disfunctioning offices of breeches of regulations, are neither very high, nor do
they diverge in a significant way. On the whole, the system of peer review works to
satisfaction. Another aspect comes also to the fore. The fact that by now close to 200
auditors have visited the offices of the colleagues as auditors of the 12-1400 offices, while in
the past notaries basically did not visit each other, must have a significant cultural effect.
Especially the younger generation seems to consider peer review a normal part of the
notarial practice. It is also true that the number of serious incidents seems to have been
reduced. That might just be an effect of a better market, but if it leads to more trust in the
profession, there will be little complaining in the notariat.
In the case of the real estate agents, two extensive evaluations of the pilots were made and
the present audits in the first round are also extensively and independently audited (A3). It is
still early days, so the real impact cannot be measured as yet, but it will probably comparable
to that of the notariat. There is one extra bonus already: peer review drives up the use of
already available data on housing. There is more uncertainty concerning one aspect of the
audit and this concerns the taxation function of the real estate agents. This aspect has come
under extra scrutiny and the question is whether the review of the taxation function in the
peer review audit is of extra added value to the new registration bodies that have come
about or vice versa.

On the whole it can be said that the outcomes of the quality initiative thus far are promising indeed,
but there is still a way to go and it remains difficult to get a true appreciation for its impact. Has it
increased trust in each association? It is probably best to say that peer review has created better
conditions for trust in all three case studies and keep it at that.
Beyond the three case studies, a general picture does emerge on how the impact of a quality
initiatives like peer review likely could translate into three scenarios for “trusting associations”:
1. Indirectly and not planned. The impact of a quality initiative must simply be considered too
low to make a difference. In small part because of lasting resistance among the members,
but most of all because hardly any association will ever have the capacity to impact
expectations in such a way. The association goes up and down with the general mood in a
country or the world, too dependent on other factors to make a difference.
2. The process can make a difference. Most association go up and down with the flow, but an
active board and a small approach can make a difference. The difference however is not in
the quality initiative, but in the way the decision-making process went. If that gives evidence
of strong leadership skills, then one can expect to see other evidence elsewhere. In that
situation some evidence of rising trust can be expected through satisfaction measurement.
3. Like in the second scenario, the leadership of the association makes a difference through the
process, but here the quality initiative itself also makes a difference for two reasons. The first
is that the approach and mindset has the effect of mobilizing the members and it’s through
the membership that the real difference can be made, mostly through their daily activities.
The second is that the approach leads to a realization on the side of government and media
that the association becomes less relevant from the point of view of oversight bodies, media
attention and questions in parliament.
It is hard to tell which scenario is most likely to be true. In terms of finding hard evidence, certainly
the first scenario sounds true but some sign of the second and third scenarios are there. It would be
so good to do more and wider research.
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The Added Value of Associations
Last but not least, there is this question to be asked: what if there would be no associations and only
businesses, governments and networks? What would this imply? The question comes from the
analysis that if associations are so cumbersome, so hard to change, why are there then still so many
people participating them and willing to contribute to their association? Is that just inertia, the
inability to change of too many people, or is there more? The assumption here is that there is more,
much more. So much so, that associations would be reinvented right away if an abolishment had
somehow succeeded. In all likelihood, there is no other way of grouping people together that is so
part of the resilience of society. These are some of the reasons why:
1. Associations are in a way the default shape of structured human interaction. There will
always remain a need for that.
2. In this study we have seen many members who were more or less captured by the
association, unwilling or unable to leave and, as they said, “only in it for the money”. Still it
was there choice to remain, suggesting that there are wider benefits to membership.
3. This is in particular true for the large group of people who are both without the older shell of
strong institutions and represent few people but themselves. This is particularly true in
professional associations but is plays wider and on a larger scale.
4. Many people feel free from old structures but want to belong anyhow. They also want to be
proud of their association, causing a latent support for any kind of quality initiative that
connects to this sense of belonging. If done well, a surge of support can be expected.
With this, the trust cycle is closed, ready to turn again.
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31.

Questions of Cause and Effect

When in the 1980s, Japan surprised the world with streams of products that were not just cheaper,
but better than what their American and European counterparts could make, it took quite a while
before a response came. In Europe, the response would finally come after a nice dinner. The CEOs of
many of the largest corporations got together. Shaken by the Japanese quality expertise and inspired
by the American Baldridge Award Scheme, they decided to start their own Award Scheme, organized
by the European Foundation for Quality Management (EFQM). The rest is history: Europe recovered
and started to match the Japanese in quality again. Trust in the European capability for industrial
production was restored. Service delivery and the public sector would follow.
It is a nice story about a major surge, similar to for instance the surge that the people within Toyota
managed; with a pretty large kernel of truth inside it. But things do no develop so linearly in real life.
Or are repeatable. When the Chinese started coming, there was probably a nice dinner somewhere
too. Or two. It did not lead to a similar wave of activities. And the question could be asked, in the
early twenty-first century are businesses the logical parties to create such a surge, or is that up to old
and new forms of association? So, it is reasonable to ask whether surges, as described in the three
cases, are a good yardstick to determine if an association is setting a major step toward more trust.
In each association, regular surveys are done into issues like reputation and image, but they cannot
count as a good zero-measurement. Toward and after the acceptance of peer review by the
members there are positive evaluations. Yet, they are mostly done among the members, and cannot
(yet) be seen as a general measurement of trust by society.
In methodological terms, it is even the question of whether this cause-effect relationship is the right
thing to measure. Maybe it is not about the quality intervention itself, but about the dynamics that
have been generated by the effort to get a majority that will bring renewed trust. Before the surge,
in each case, we see boards drifting and set aside. Peer review is a success story from the perspective
of members daring to make the decision to go for it. In the two cases that have a longer history, the
practice of peer review remains a relative success story, with no noticeable incidents and many
positive reviews. In the two cases where the presence of an oversight body is felt (partly), the peer
review has a higher acceptance rate among respondents (based on interviews and signals in at least
one case, the notariat).
It is not that the methods used in this study have come up empty. All of the main concepts—trust,
quality and above all: associations—have been touched by both quantitative and qualitative forms of
evidence. All of the main questions have received an answer. Yet, these are answers that give rise to
so many new questions, that it does not feel finished. Perhaps, in the end, there is satisfaction with
two things. First, the historical research done to see where associations come from, including the
find of the double loop of rise and decline in the notarial profession. It is not only new but also
relevant. Second, especially the way the added value of peer review in the real-estate case study has
been brought to light in a consistent, complete, and insightful manner, building on the insights of the
earlier cases and other experiences.
Yet, this researcher sees clearly that none of the traditional methods of research have brought
enough fundamental things to light when compared to the immensity of the subject matter, other
than to be able to state that there is a great neglect of associations. No, the greater value of this
study is, as the researcher hopes, in the work on definitions and concepts, especially as brought
together in several connected matrices. This again was born out of looking back with clear eyes at
what happened in the heat of the moment, like for instance in the public library case. In the end, all
methods and insights are connected.
In the end of this study, we leave the reader with more questions. The study of associations cannot
be done by a few, let alone by a single researcher, nor are we finished with questions on quality or
trust.
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Answering the Questions of this Study
This thesis deals with questions surrounding three terms: associations, trust and quality. Each term
raises more questions than could ever be fully answered because of their subjective, shape-shifting
and sometimes paradoxal nature. Whether approached from a more theoretical angle or from that
of a reflective practitioner, new questions keep on rising faster than facts can be collected. Yet, both
the theorist and the practitioner are not without skills or insights.
In hindsight this practitioner has, especially in the context of the three case studies, worked in line
with Abbott, who wrote that it is probably best to follow “the making and unmaking of (…) individual,
social entities, cultural structures, patterns of conflict – instant by instant as the social process
unfolds in time.” It is “events” that then are the best markers of that social process.
To this historical approach is added the view of the theorist. Defining associations, it must be
understood that two of the most distinghuising things about associations are its fundamentally
democratic nature and its character as a collective. It then becomes logical to choose this one
defining event in an association as the litmus test for all associations faced with a trust issues to be
resolved by a quality initiative like peer review:
Do a majority of the members say ‘yes’ to a proposal by the board of the association for a
quality initiative across the whole of the membership of the association?
In all three cases the answer to this was ‘yes’ indeed. In each case it was a very hard won ‘yes’. And
this is what makes it interesting and relevant, because resistance was fierce and coming from a
situation where the general interet of the association could not be considered in line with the
interest as many, if not most, members saw this.
In two case the speed with which the membership turned from against to in favor was fast enough to
speak of a sudden “surge” in support. In one case it took more time before the support for it
“emerged”, probably caused by an outside reason, that of the coming of a new oversight body. In the
two cases of ‘yes’ the turn around was so drastic that it led to further research into its causes:
Why does it take a surge to let the members decide ‘yes’ to a quality initiative across the
whole of the membership of the association?
There is a specific answer to be given to this second question. In both cases of ‘yes’ the leadership of
the association literally went to the members in order to explain to them the reasons behind the
quality initiative. In both cases the traditional wait and see role was broken, however, not before the
board had come under heavy criticism or had folded. In both study and case studies more detailed
analyzes are made on why the board was right to pursue a ‘politics of quality’. They have to do with
this, much too stylized ‘cycle of trust’, in which a crisis leads to a context of signals and incidents that
things are not going right, and action is necessary. Trust in the association grows less in the outside
world. This action comes in the shape of a need for more “quality”. As this study extensively but
indirectly argues, the choice of the quality intervention matters a lot and should probably not be of
the kind associations usually employ: certification and accreditation schemes. This study gives new
answers about the nature of these initiatives and that of the debate on quality itself.
Though in general terms, most members may agree to a quality initiative, they often show resistance
when it comes to the actual introduction. This time an internal trust issue has to be addressed. As
the answer to the first question shows, it is possible to break through this resistance.
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Figure 55 The Association Cycle of Trust

Still, the question why a surge will happen in one case, or an assent emerges in another case, or
nothing happens in a third case, can be very dependent on the nature of the association itself and its
members. This study is much concerned with questions exactly at this level. For a full answer it was
inevitable to look at associations themselves, what they have incommon and where they differ.
Could it be that the surge happens earlier when the association has more and more smaller members
(likely) and when their questions of members are truly met (certainly). But the real value of these
questions may not lie in the answers, but in the picture that emerges of associations themselves and
their character. From study itself and from the history of the writing about associations we can learn
that, in spite of some attempts, the full picture of what associations there are, and how much impact
they have on society, is not clear. The full picture, not the fragmented and too often partial picture
that comes from different specialists’ views. It is right to speak about “the neglect of associations”.
But even so, though that might be the logical first conclusion of this study, it is important to move on
to others that may be more concrete. In any case, here follows a number of statements and
conclusions that may not be complete but should provide work enough to those who care for issues
of trust, quality and especially associations, for a long time to come.
Conclusions
The first conclusions from this study is this:
The role of associations in society is neglected, certainly in comparison with public and private
institutions. The reasons why science neglects the phenomenon of associations is a question in itself.
There is a need for a quantitative research agenda that also touches upon standard counting and
classification questions. This goes much beyond the scope of this study. However, there is also a
more qualitative agenda to formulate, as there is a need to rethink the whole concept of associations
in the light of new developments like the coming of digitization and the increased complexity of the
modern network society. There are huge transitions going on. Do associations help or hinder? In this
study, some of the most important pathologies of modern associations are mentioned. They could
best be summarized by the idea that through the danger of collective groupthink, associations stand
in the way of necessary change. But are there no benefits to associations then? Probably there are as
many remedies as there are pathologies. The deeper question is this: is our understanding of
associations still deep enough to assess their impact and chances for change? Though a first
definition of associations is given at the end of Part I, on the neglect of associations, many further
dimensions are touched upon in Part II, on the nature of associations.
To gain insight into the new dynamics of associations, different dimensions are named and translated
into different matrices: associations themselves (A-matrix), their governance (G-matrix), the added
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value of their tasks to the members (V), their governance (G-matrix, including the issue of selfregulation versus public or private oversight), their way of working on quality (Q-matrix), the way
they position themselves in society (P-matrix), and finally on the difficult convergence of trust and
rational approaches (T- matrix). The Association matrix is extensively used in this study, including the
main cases. The trust matrix underlies almost everything else and will lead to the concept of “tratio.”
All these matrices are, in the end, but a tool to describe a phenomenon that is never onedimensional and always moving. A final ambition is to bring all this together in one three-dimensional
image of movement.
What emerges first, is the need for a rethinking of the Durkheim notion of what a group is and when
its nature changes from that of a classic association into something else. Present definitions of
associations as “a group of people who have the same job, aim, or interest” are correct, but explain
nothing. In that way, the association will only be identified by its standard structure of a board with
members, etc. The point is that associations can reflect all the ways in which people can cooperate in
a group, and this includes a social dynamic that makes it different from more the more hierarchical
groups that form a business, government, or more cooptive network structure. But where does one
draw the line? Durkheim sought the distinction in the symbols or other attributes a group can use
when admitting or expelling a member: its entry-and-exit criteria. This works fine with donning a
toga on a lawyer or a white coat on a doctor, but it fails to work when a single click on LinkedIn or
another social media post makes you a member of a group. In Part II of this study, using the
association matrix most of all, we look again at Durkheim and some other thinkers on the
characteristics of associations—again, there are few compared to other group formations—and look
especially at the dimension of entry and exit and at the perspective of standards and how they are
used.
The second conclusion of this study is:
The nature of associations is dynamic, and that nature changes depending on new definitions of what
the nature of a group is.
When it comes to the entry-and-exit conditions, we look, for instance, once again at the matter of
categorization. It can does so first start with looking at the issue through the lens of a “life-cycle
approach.” Looking at it from the perspective of a person as a member, you can see that the kind of
membership, including its number and nature, much depends on the life phase one is in. Looking at it
from the perspective of an association, you can read in the rise and decline of associations truly the
whole history of modern mankind. There are many histories of individual associations, but except for
a few phases, very few descriptions of world history through the lens of associations as a whole.
Phases in which this does happen, are the period of the “guilds” in the Middle Ages and the
formation of associations at the time of De Tocqueville’s description of the early United States; the
latter, also a source of inspiration to Durkheim. For now, too many of the world historians who look
at history as shaped by associations and networks do so through the lens of conspiracy theories. This
does not help, except for stressing the issue of trust.
Looking at it through this life-cycle approach to entry and exit, a third conclusion is:
We need a modernized categorization of associations, to be adopted by the collectors of statistics
sources.
This also leads to a new answer to the question “What is an association?” A fourth statement starts
out by stating that an association is a group, though a special kind of group, with four special
conditions:
- voluntary entry and exit are by achievement and not by ascription
- the group decides on issues in a fundamentally democratic nature
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- there are autonomous standards through formalization and specialization
- it is recognized as a legal entity
- and associations as a whole have a strong “self-similarity”
It can be summarized as follows:
An association is a group of people and entities, bonded by trust, and recognizable by its barriers for
entry and exit and its standards, applying equally to all its members.
Every association represents a balance between distinction and equality. Distinction (“quality”): in
order to reward status and merit during the long cycle of membership. Equality: to stress the
fundamental truth that you as a member are part of a whole and that no member is bigger than the
association. The lesser the power distance, being a source of inequality that will also be there in the
horizontal structure of associations, the stronger the fundamentals of an association are met. In this
sense, an association is fundamentally different from businesses, governments, and even cooptive
networks. It also touches on the issue of “sense-making” through common goals and the bonding by
trust that may come from this. Elements of ratio and trust meet.
A fourth conclusion is that:
A modern association distinguishes itself, one the one hand, by the existence of barriers for entry &
exit, and relatively closed standards, and by a bond of trust on the other hand.
On the aspect of quality, there is something else at work: the issue of standards and how they are
formulated. To distinguish this axis on the association matrix from that of entry-and-exit criteria, the
issue is debated mostly from the perspective of standards governing members during their
membership (so after entry and before exit), and from the question of how closed or open the
standards are formulated. It is possible to write the history of an association just by following the
dynamics of how it deals with the balance between closed and open standards. The closer a standard
is formulated, the more it probably applies to a classic association. In part, the latter has to do a lot
with the technique of writing standards, which, in line with the lawyer-philosopher Witteveen,
should always be seen as a social and cultural construct. But then again, the way you write a law or
regulation—or how many sub-rules it has—owes a lot to the history and context of the association,
including the question of how present public authorities are in the work of the association.
In society, we tend to think of associations as subservient to public authorities. Horizontal “selfregulation” stands underneath vertical government regulation. However, article twenty of the
Universal Declaration of Human Rights formulates “peaceful assembly and association” as an
essential freedom, one that gives associations a place “sui generis” in much the same way churches
have their sui generis status based on the same Declaration. But as with associations themselves, the
consequences of the Declaration are hardly debated, outside of perhaps a few labor union
associations. Much closer to home, and very relevant indeed, are the many attempts at certification
and other forms of self-regulation, to which this study pays much attention in the third and last part
of the study. In the second part, the issue of standards is used to demonstrate how different
categories of associations have different rules and different relations to the regulations of
governments.
A fifth conclusion is:
Associations have in legal terms a universal sui generis status. They may be forced to be part of an
effort by public or private authorities to be used for (self-) regulatory purposes.
Looking at how closed or open standards are formulated gives an important historical perspective on
the growth of different categories of associations. In the study, this gives, for instance, fresh insights
into associations in the field of war and sports and other categories.
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-

Fair play in war and sports: War games became sporting games, but are the relatively open
rules of fair play still maintained, or have they been replaced by regulations that determine a
medal on the 1/100th of a second that one skater is faster than another?

A sixth conclusion is the following:
Especially sporting associations should go back more to the relatively open concept of fair play,
instead of relying upon closed standard rules for games.
-

Rules and risings in religion: Associations and churches are like brother and sister, growing up
and from time to time loving and hating each other, just like the open standards of
Protestant movements grew closed again and the Catholic Church grew more open to its
members. But does declining membership in associations say something about declining
membership of churches or is this something else?

A seventh conclusion is as follows:
Church and associations share the same sui generis position and share similar developments but are
approached differently. There is no rational ground for this.
-

From civic to civil: when De Tocqueville came to the United States, he was amazed to find so
many associations and wrote, “The art of associations then becomes … the mother of action,
studied and applied by all”. What he saw what was mostly “civic”: what citizens can do for
and with other citizens.” And when there is little by way of government, like in the early
States, associations can be used for anything and everything. At some point, there is the
transformation of a (cooptive) informal network into a classic association, but there is little
need for the role of public authority. Rediscovered from time to time—again in the twentyfirst century, there is increased attention for civic initiatives, but this can now much more
easily clash into the presence of public authorities or even classic associations. This is where
civic initiatives need to become civil in their nature: they take part or interact with
government and sometimes take over their role. There has always been a strong longing for
a society with a stronger role for civic initiatives, but the question is whether society is
capable of lessening its dependency on public and commercial hierarchical structures.

An eigth conclusion is the following:
There is a positive sentiment toward civic and civil associations in general. If this is to lead to specific
new initiatives both the public sector and people themselves will have to reassess their own roles.
-

When civic becomes political: as associations become stronger and transform from civic to
civil, there also comes a point where they start to take up public positions. However, the
transformation to a political association is something else altogether. Political associations
can be frowned upon and forbidden in societies where associations themselves may flourish.
Also, it is clear that political science does not pay enough attention to political parties as
associations. Perhaps there lies a source for democratic renewal.

A ninth observation is:
Political science should and could pay more attention to the role of political parties as associations.
-

When politics becomes diplomacy: globalization has as much effect on associations as
anything else. The impact is not understood, neither with the national associations or outside
of it, except perhaps when it comes to the international role of employers’ associations and
unions. Research done is almost exclusively of a commercial nature. Among other things, it
will lead to a form of diplomacy instead of lobbying and public affairs.
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A tenth conclusion is:
International activities of associations and their impact are underestimated.
-

When occupation leads to association: first of all, the term “trade” association is outdated
for many reasons, among them digitization and individualization. More attention should be
paid to the common goal, including the source of income. Still, not all occupational
associations can be treated the same, though as a major category they can be distinguished
from “social associations” like sporting and civic associations. Within this group, different
tasks, or sources of added value to the members, play a role and ask for strategic choices.
The different elements are also sources of standards, and the tensions surrounding them.

An eleventh conclusion is this:
The term “trade” association should be replaced by “occupational” association: where individuals or
entities find their common goal and source of income.
In Part III of this study, the attention turned to the question formulated as the second overarching
question: how far can associations be trusted? The answer to this question is in part to be answered
by the question of the issue of trust. In the very beginning of this study, it was said that trust is “the
result of an accumulation of signals and suggestions that in a very short time can raise the
expectation that someone or something will behave according to expectations.” So, a behavioral
approach within a process definition. Trust is too implicit to be considered rational or traced as
rational. The two can be considered the same in stable conditions, just like distrust and irrationality
can come together. Trust can only be influenced directly at the moment a signal or suggestion
requires a direct action. Mostly, trust comes and goes in an indirect way. However, it can be
influenced by interventions in the perceived quality of a product, service, or activity as provided by
an association and its members. It is here that the question in how far associations can be trusted
changes into a question of “quality.” What is this quality and which interventions can influence it?
There are a great many definitions of quality and most do not catch what is at the heart of each
definition of quality: the potential for conflict or consensus. The following is the definition used in
this study.
A twelth conclusion is this:
Quality is the consensus achieved after making implicit definitions explicit.
It is the effort to define explicitly and reach consensus, that helps to create and maintain new
realities. This is, as most quality definitions, nothing but a process definition, but a hard one to match
and with consequences that are often not foreseen. The point is, that making definitions explicit, also
highlights the differences in the perception of quality. In that crucial sense, the consensus is hard to
achieve, and quality can become a source of conflicts. Conflicts that have to be managed, especially
in the context of associations full of members with different interests and views of quality. It raises
the question if certification schemes are there for the raising of quality or for pacifying the
association and its stakeholders. Both the 2011 publication by Noordhoek on “sector-wide quality,”
and the development in the list of quality interventions he followed, show the tendency of
associations and their members to keep quality under control, mostly through certification schemes,
instead of trying to raise the quality upwards.
A thirteenth observation is this:
Certification can become a form of pacifying and evading the debate about quality. There is a
tendency for quality instruments to become instruments of control instead of moving quality
upwards. New approaches to increase trust in the association are needed.
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There are many ways with which to select means to improve quality. But there is no “one fits all,”
though the certification efforts of many associations seem to suggest otherwise. In an intervention
pyramid, the different players, perspective, and conditions are brought together. And in every case,
there are at least the following two positions: the one of the associations and its members, choosing
and implementing the right intervention on the one hand, and the ones who have to assess, review
or testify that this has been done correctly on the other hand. How this is done is partly a governance
matter (as can also be shown through the governance matrix). Relevant from the case studies is that
three sectors are compared in which one has no vertical (public) oversight body, one has such an
oversight body and another partly. Each association has adopted a horizontal intervention in the
shape of peer review or inter-collegial review. In as much as this can be established, it appears that
the horizontal approach is more effective for improving the quality in the sector than the vertical
oversight methodology. However, the presence of vertical oversight is a clear incentive to adopt the
horizontal approach and do so more speedily.
The fourteenth conclusion is as follows:
In as much as this can be established, it appears that a horizontal quality approach is more effective
for improving the quality in a sector than vertical (public or private) oversight. However, the presence
of vertical oversight is a clear incentive to have or adopt a horizontal approach and do so more
speedily. This is of high importance to the governance of associations and the debate of the chances
for self-regulation.
It is also and partly a matter of choosing the right quality intervention (as can also be shown through
the quality matrix). Here, these two sides are usually called auditee and auditor. The intervention
most discussed here, also in the context of the main cases, is that of peer review, or inter-collegial
review, and not certification. But to look at the whole picture it is also important to look at the kind
of tasks that need to be performed, the scale of the members of the association (tensions between
large and small members are endemic. Then there is also the question of how the right quality
intervention translates itself into an effective positioning of the association in both internal and
external eyes. The language of those who are responsible for the quality intervention is not always
the same as those who have to communicate, lobby, or influence its results.
The fifteenth conclusion is as follows:
No lobbying or public affairs effort can replace the actual quality effort by an association or that of its
members. This effort comes first. At the same time, no quality effort will have an impact without a
clear communication strategy both internally and externally.
When it comes to choosing the right quality intervention, there also raises the more fundamental
question of which quality approach to use. In professional quality circles, there is a constant and
subtle debate going on about the right approach, school, or paradigm. Hardjono and Kemenade
come in their thinking to four paradigms that are mutually exclusive and collectively exhaustive:
empirical, referential, reflective, and emergent. In lay terms: first, come the more (ISO-like)
certification and registration activities, and later come the award schemes (INK, EFQM, Baldridge)
that are more integral by nature. This creates a backlash against the bureaucratic nature of these
interventions, resulting in two more reflective approaches. The first takes a more spiritual approach,
asking for inspiration. The second is termed an ‘emergent’ approach, intervening when all patterns
are understood. After commenting on these, this researcher comes to a different approach, also
using elements from the trust matrix, in which trust-distrust and rational-emotional are crossed,
creating four kinds of strategies for behavior, which are relevant to the use of quality approaches as
well. They translate into four “mindsets”: the objective mindset (science-based reference model), the
system mindset (system-based reference model), the divergent mindset (opportunity-based
reflective model) and the professional mindset (relation-based reflective model). For each mindset,
different modes of behavior or strategies are described, from different points in the matrix.
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The sixteenth conclusion is as follows:
There are important distinctions to be made between different quality approaches. The debate
among quality specialists is not yet decided, but here four mindsets are given that give clarity when
the choice for a new quality approach must be made in order to increase trust.
One important addition by Hardjono and Kemenade to the debate about the quality approach is to
plead for an “emergent” paradigm. They plead for an inquiring and open mindset and look at a
problem from many angles. This thesis has consciously tried to have an open eye for emergent issues
and situations. Yet, as a mindset, it is too passive. Without a strong effort, the main cases show that
trust will not increase through a quality intervention. For this, a surgent approach is needed; making
the quality effort surge and touch the whole of the association.
The seventeenth conclusion is as follows:
Looking at emergent issues is important in order to see what intervention is needed to increase
quality, but it is not enough. In each of the main cases, it required multiple attempts to let the
members agree with an intervention. The actual intervention requires a “surgent approach”
throughout the association.
In line with the wish to have a surgent approach, it is sensible to choose a quality intervention that
involves the members as much as possible. Peer review or inter-collegial review fits this purpose well
but is more sensitive than the classic interventions of associations like certification.
The decision to go ahead with the peer review is relevant from a number of perspectives—and
maybe not relevant at all because in each case it could be argued that the decision could have gone
the other way, and anyhow, what is a sample of three? Yet, all three decisions were no accident,
neither from the side of the members nor, most particularly, from the side of the proponents within
the board of the peer review. The following are some of the observations that can be made:
-

For the longest time, the opposition against the peer review, among the members, was
strong and influenced the majority of them. This was often in contrast with the outcome of
surveys among members;
In each case, the resistance of the members was overcome because there was a combination
of strong groundwork and a fully committed leadership. This can and has changed the
thinking of the members;
This could mean a “surging” approach is needed to increase trust. It is not good enough to let
it emerge;
Looking beyond the main cases, and, for instance, to the cases as studied in the context of
this researcher’s book on “Sector-wide quality,” much the same can be said from comparable
cases.

The eigthteenth conclusion is this:
Opinions of members in advance of a quality intervention are hard to assess. In general, they want
trust to improve and see the need for a quality effort, but do not apply this general insight more to
other members and the board than themselves. Here an emergent approach is needed.
Much of the resistance against quality interventions have to do with issues the association cannot do
much about, as they have for instance to do with market regulations or digital transformations. Yet
the moment the association tries to “help” the members improve, the association “owns” the
problem even more than it probably did before. In this way, the association makes itself both
relevant and impotent at the same time. Using the association matrix to identify points of added
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value, it will be clear that many points lie outside the domain of a classic association to influence
directly.
The nineteeth conclusion is as follows:
In most associations, members will use arguments concerning elements that come up in a quality
intervention, which the association cannot directly influence. The association should not only be clear
about this, but also use the surge to involve the whole of the association in the effort to address these
elements as much as possible.
In public or semi-public situations, the nature of the entity can be hard to define: it sometimes can
be a sector, a professional association, and an employer’s association in one. Its identity can change,
depending on defined interests by (parts) of the membership of associations. As public and private
spheres collide, associations are hard pressed to maintain their own spheres or find the right
balance. History shows this can be hard to do. In the case of an association with both public and
private traits, it has failed to do so. In two (roughly) forty-year cycles, the notariat was provided with
a public status while maintaining a commercial position. At first, this proved to be very fruitful for the
professional association, but in both cases, it ended with structural damage to the association and its
members. The last time, the government did not provide the right response, worsening the situation.
In combination with the financial crisis, it took the association a long time to regain its confidence.
The twentieth conclusion is as follows:
Associations need to learn the lessons of their history. In one case, there is a (forty-year) cycle to
gaining and losing trust.
In the end, in all the main cases, the members of the associations chose in the majority to support
the quality intervention of peer review or inter-collegial audit. Lessons learned during the
development of the audits made it more likely this would happen. The more deductive the approach,
the closer to the everyday reality of a member, including its dilemmas, the better the audit system
functions. This does require careful selection of auditors. From the many other aspects that
determine the quality of a peer-review approach, these deserve a mention: a membership that is
large enough to have an auditor pool, which gives a few issues of confidentiality; all members
participate; a balance between control and audit and between process and content of the standards;
repeated renewal of the approach; the position and quality of the audit office, and above all the
quality of the auditor. If it all comes together, no member needs to be lonely.
The twenty-first, and last conclusion is this one:
Peer review or inter-collegial review is an effective quality intervention to regain trust. The quality of
the auditor and many other factors need to be taken into account.
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Theses
1. The role of associations in society is neglected, certainly in comparison with public and
private institutions.
2. A modernized categorization of associations is due, to be followed by the statistical sources.
3. An association is a group of people and entities, bonded by trust and recognizable by its
barriers for entry and exit and its standards for membership.
4. With data-visualization more can be done to distinghuish modern collectives in their shapes
and dynamics, using the definitions and standards developed in this study
5. A modern association distinguishes itself on the one hand by the existence of barriers for
entry and exit, and relatively closed standards on the one hand, and by a bond of trust on the
other hand.
6. Associations have, in legal terms, a universal sui generis status. They may not be forced to be
part of an effort by public or private authorities to be used for (self-) regulatory purposes.
7. Sporting associations especially should go back more to the relatively open concept of fair
play, instead of relying upon closed, standard rules for games.
8. Church and associations share the same sui generis position, share similar developments, but
are approached differently. The ratio for this, if any, is not convincing.
9. There is a positive sentiment toward civic and civil associations in general. If this is to lead to
specific new initiatives, both the public sector and people themselves will have to reassess
their own roles.
10. Political science should and could pay more attention to the role of political parties as
associations.
11. International activities of associations, and their impact, are underestimated.
12. The term “trade” association should be replaced by “occupational” association: where
individuals or entities find their common goal and source of income.
13. Quality is the consensus achieved after making implicit definitions explicit.
14. Certification can become a form of pacifying and evading the debate about quality. There is a
tendency for quality instruments to become instruments of control instead of raising quality
upwards. New approaches to increase trust in the association are needed.
15. In as much as this can be established, it appears that a horizontal quality approach is more
effective for improving the quality in a sector than vertical (public or private) oversight.
However, the presence of vertical oversight is a clear incentive to have or adopt a horizontal
approach and to do so more speedily. This is of high importance to the governance of
associations and the debate of the chances for self-regulation.
16. No lobbying or public affairs effort can replace the actual quality effort by an association or
that of its members. This effort comes first. At the same time, no quality effort will have an
impact without a clear communication strategy both internally and externally.
17. There are distinctions to be made between different quality approaches. The debate among
quality specialists is not yet decided, but here, four mindsets are given that give clarity when
the choice for a new quality approach must be made in order to increase trust.
18. Looking at emergent issues, it is important to see what intervention is needed to increase
quality, but it is not enough. The actual intervention requires a surgent approach throughout
the association.
19. Opinions of members in advance of quality interventions are hard to assess. In general, they
want trust to improve and see the need for a quality effort, but do not apply this general
insight more to other members and the board than themselves. Here an emergent approach
is needed.
20. In most associations, members will use arguments concerning elements that come up in a
quality intervention, which the association cannot directly influence. The association should
not only be clear about this but also use the surge to involve the whole of the association in
the effort to address these elements as much as possible.
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21. Associations need to learn the lessons of their history. In one case, there is a (forty-year)
cycle to gaining and losing trust.
22. Peer review or inter-collegial review is an effective quality intervention to regain trust. The
quality of the auditor and many other factors need to be taken into account.
23. Nothing prepared me better for my career than what I learned as a volunteer in a social
association, that of a political party.
24. Little gave me more courage to push on with this study than what Abbott said on being an
eclectic person: you will lose all your battles from the specialists, but if you learn enough
from your losses, you will get further anyway.
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1

Inleiding

Hebben leidt tot houden. En tot houden van. Voor niets geldt dit zozeer als voor het opgeschreven
woord en in weinig wordt dit zichtbaarder dan in de stapeling van boeken tot een bibliotheek. ‘Toon
mij uw boeken en ik vertel u wie u bent”, was en is een gevleugelde uitdrukking. En wat voor
personen geldt, geldt ook voor staten. In de bouw van bibliotheken laten steden en naties hun
‘publieke’ kant zien: dat wat ze willen zijn. Lees bijvoorbeeld deze plechtige verklaring van de
burgers van San Francisco (Wiley, 1996):
“Whereas, We the citizens of San Francisco, here assembled, believe that the dissemination of education
among people is the only safeguard to republican liberty and government, and believing the
establishment of public libraries to be the best and cheapest means of educating the people therefor;
Resolved, That we do most heartily approve of the project about to be inaugurated for the establishment
of a Free Library in this City and do pledge to the same our hearty and united support.”
- Citizens’ Proclamation, Dashaway Hall, August 1877.

Wat een hoop, wat een overtuiging, wat een concreetheid – en dat nog geen twee jaar nadat een
lokale bank ineen was gestort, de hele economie van stad en staat met zich meenemend. Maar hoe
opmerkelijk; de inwoners van de stad zagen die crisis juist als een reden om snel met een openbare
bibliotheek te komen – en diezelfde bedrijven die de stad in de problemen hadden gestort moesten
een eenmalige belasting betalen waaruit de bibliotheek kon worden bekostigd. Met als resultaat:
een gebouw, een instituut. En zoals het in San Francisco ging, zo ook, in eindeloos veel variaties, op
duizenden plaatsen over de gehele wereld, tot in het kleinste gehucht aan toe en dat door de
eeuwen heen. In Nederland hebben we het leren kennen als het stelsel van openbare bibliotheken
en deze bibliotheken staan centraal in deze case over .. Welnu, wat is het nu eigenlijk?
‘Branchebrede’ of ‘sectorbrede’ kwaliteit? Of gaat het eigenlijk over ene verstopte beroepsgroep?
Alles zal besproken worden.
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2

Rijp voor kwaliteit?

Als er één instituut is waarin op herkenbare en herleidbare wijze over ‘de‘ kwaliteit zou kunnen
worden gesproken, dan is het de bibliotheek81. Al in de opzet van de alleroudste bibliotheken, zoals
die van Alexandrië, werd de opzet van een bibliotheek duidelijk gemaakt: bewaren en distribueren.
Opbergplaatsen, kasten, ze zijn van alle tijden, maar iets van een centrale uitleenbalie lijkt er ook
altijd te zijn geweest (Manguel, 2006). Met andere woorden; een proces, nog beter: een logistiek
proces, is altijd kenmerkend geweest voor een bibliotheek. Standaardisatie, een ander klassiek
aspect van kwaliteitszorg is er ook al snel: ordenen en catalogiseren (Schneiders d. P., Heijst,
Mathijsen, & Wesemael, 1986). Dus bovenop het logistiek proces komt er een ander oneindig proces
(moet het zoekwoord voor deze onderzoeker nu ‘Peter Noordhoek’ of ‘Noordhoek, Peter’ zijn?). Op
deze harde procesbasis komen dan vervolgens allerlei afgeleide proces- en projecttaken die te
maken hebben met de benutting van het vastgelegde woord. Een bibliotheek lijkt daarmee buiten
proportioneel geschikt voor systematische kwaliteitsbenaderingen. Toch zal de beschrijving van deze
casus in het teken staan van meet-, kenbaarheids- en positioneringsproblemen. Allerlei kernvragen
die te maken hebben met de vraag naar wat het minimumniveau zou zijn voor een openbare
bibliotheek en hoe dit gemeten zou moeten worden, lijken vast te lopen in de diversiteit van de
sector en de meningen daarover. Plus: de druk van externe veranderingen zoals die bovenal door de
digitalisering worden gedreven. Deze casusbeschrijving richt zich concreet op de totstandkoming van
‘het schema’ (ontwerp, lijst met criteria en de toetsing ervan) zoals deze ontwikkeld moest worden
voor de derde ronde van het certificeringsstelsel van de openbare bibliotheken. Stond in de tweede
ronde nog een norm over het aantal uren dat een bibliotheek open moest zijn, in deze derde ronde
konden we die wel schrappen. Bibliotheken kunnen met de nieuwe mogelijkheden voor
automatisering rustig 24 uur en zeven dagen in de week open zijn. Waarom niet? In een detail als dit
komt de verandering tot uiting, maar ook in discussies over de vraag wat nog een ‘openbare’
bibliotheek moet zijn in een tijd dat het boek fysiek lijkt te verdwijnen en ‘ontlezing’ de vraag
oproept of komende generaties nog te interesseren valt te krijgen voor het boek, in welke vorm dan
ook.
In 2013 moet het Tropeninstituut in Amsterdam sluiten. Niemand weet wat er met de boeken in
de bibliotheek moet gebeuren. Uiteindelijk koopt de overheid de collectie voor 28 miljoen euro.
In januari 201482 komt in een sessie van gemeenteambtenaren een cultuurambtenaar met de
opdracht om een strategie voor de gemeente te ontwikkelen er op terug en zegt dat dit geld niet
meer wordt gestoken dan in een ‘collectie archeologische relikwieën’. Het is een provocatie,
bedoeld om te illustreren dat de gemeente geen taak meer heeft op dit terrein.

Dus we zitten nauwelijks in een casusbeschrijving en het einde van het onderwerp wordt al weer
aangekondigd. En dat terwijl er zoveel rond de bibliotheek is geformuleerd dat hoopvol en van een
uitzonderlijk ambitieniveau is:
“Vrijheid, welvaart en ontplooiing van samenleving en individuen zijn fundamentele menselijke
waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat
zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. (…) De
openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde
voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en
maatschappelijke groeperingen.”
- Unesco manifest over de openbare bibliotheek, 1994.

81

We spreken hier over de bibliotheek met een publieke functie en niet de privébibliotheken. Ook de
universiteitsbibliotheken vallen hier in eerste instantie onder. Een ‘public’ library is in historisch opzicht toch wat
anders dan de Nederlandse ‘openbare’ bibliotheek. Over het onderscheid later meer.
82
Bijeenkomst VNG, 17 januari 2014
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Tsja, 1994. Laten we het er op houden dat deze casus de beschrijving omvat van een poging om een
sector te toetsen op een voorlopig hoogtepunt in haar dynamiek.
Na een start met een aantal definities en het beschrijven van de spanning die daar in zit, staat deze
casusbeschrijving stil bij de start van de onderzoeker zelf. Wat is zijn rol in het bibliotheekveld en
wat was de opdracht die de aanleiding vormt voor het onderzoek? Daar worden de relevante
Onderzoekers Observaties [OO] bij gemaakt om het onderscheid te maken tussen de beschrijving van
het proces waarin de onderzoeker als adviseur in zat en de observaties die de onderzoeker nu
achteraf maakt en bedoeld zijn als reflectie.
Dan volgt een positieanalyse en historiserende beschrijving op basis van de ‘fasering in
kwaliteitsbenaderingen op basis van interventies’ zoals beschreven in de hoofdstukken 16 en 17 van
de hoofdstudie ‘Trusting Associations’ van de onderzoeker en eerder in hoofdstuk 5 van het boek
Branchebrede kwaliteit (Noordhoek, 2011). De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de posities die
de verschillende partijen innemen en de wisselwerking tussen hen (hoofdstuk 16). Het ontwerp van
het certificeringsschema is daarbij de interventie die tot beheersen of bewegen moet leiden
(hoofdstuk 17). In die historiserende beschrijving wordt wel vroeg begonnen in vergelijking met
andere branches, want daarvoor is de geschiedenis van de bibliotheken eenvoudig te rijk en te
interessant. En dit ook omdat er een verdiepende vraag valt te beantwoorden: hoe komt het dat de
beheerders van een bibliotheek een sociale status hebben die niet lijkt te passen bij de inhoud van
de boeken die zij beheren? Waarom staat – stond - de bibliothecaris niet op hetzelfde voetstuk als
vrije beroepsbeoefenaren als de notaris of de hoogleraar? Waarom is er geen registereis voor
bibliotheekmedewerkers en wel voor verpleegkundigen? En, om de makkelijke beelden vooral niet te
vermijden, waarom kan het werk kennelijk het beste worden gedaan in deeltijd en als je vrouw bent
en het haar in een knotje draagt? Hoe kan dat ‘frame’ worden beïnvloed?
Dit zijn voor de sector geen triviale vragen. De mate waarin de status van de beroepsbeoefenaar
beschermd is, kan – zo is de veronderstelling – uitmaken voor de wijze waarop aan die status wordt
gewerkt. Lees de verklaring van San Francisco nog eens. Al die hoop en overtuiging over het nut van
de bibliotheek leidt tot een ‘dedication’; een toewijding van een gebouw aan een hoger doel. Alsof
de bouw van een kathedraal wordt aangekondigd, wat in zeker zin ook zo is. Wie is dan de bisschop,
de hoge geestelijke die de bewaker mag zijn van dit hoge publieke goed? Voor de duidelijkheid;
hoofdbibliothecaris zijn in een stad als San Francisco is geen geringe positie, maar toch. Waarom is
het niet meer een erkend ‘beroep’? En waarom heeft de rol van de bibliothecaris zich zo weinig mee
ontwikkeld met haar rol? Het is het soort vraag waardoor hopelijk ook meer zichtbaar wordt van de
dynamiek in de sector, of een mogelijk gebrek daaraan. Daarna gaat de focus vooral naar de
ontwikkeling van de sector als sector, bovenal redenerend vanuit de bibliotheek als een entiteit die
door interventies van binnen- en buitenaf tot koersverandering kan komen en daardoor in haar
geheel, als stelsel van openbare bibliotheken, aan kwaliteit wint of verliest.
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3

Definities en posities

3.1

Wat is een boek? Een woord, stilte?
The Sage said: We are all books
In the great Library of God
(He was a bookish person.)
One asked: Does He ever
Take us out?
We spend our years as a tale that is told.
The sage said: His will be done
In the Library as it is Elsewhere.
One asked: But perhaps
He is only interested in first editions,
Not in reprints, abridgements, strip cartoon
Or other adaptations?
The sage said: His love speaks volumes.
He is a speed reader. He is no respecter
Of Bestseller lists.
He suffers the little magazines to come unto Him.
Some hoped their jackets would be clean
And well pressed when the call was heard,
Their loins girded about and their lights burning.
God thought: I wrote all the books,
Now they expect Me to read them.

In dit gedicht van D.J. Enright (Enright, 1986) wordt met de knipoog van iemand die veel van boeken
houdt, maar ze ook weg kan leggen, een schets gegeven van het oude bibliotheekwerk. Oud, want
dit is duidelijk geschreven voor de tijd van e-books, games, tweets en webteksten. God zou het vast
wel goedvinden dat die ook hun weg naar de bibliotheek vinden, maar soms lijkt het er op dat er
buiten nu zoveel te lezen valt, dat hij de bibliotheek alleen nog maar inkomt voor een koffie en een
praatje.
Deze casus bibliotheken wordt geschreven in een tijd dat het woord ‘transitie’ overal valt. Een
economische crisis in combinatie met een technologische revolutie zorgt ervoor dat naar elk aspect
van het fenomeen ‘bibliotheek’ twee keer gekeken moet worden om te zien of het er nog is of
inmiddels vervangen is door iets anders: o.a. (Huiberts, Eerenberg, Oltmans, Arts, Tromp, & Moorsel,
2011) (Walter, 2013). Tegelijk is het een gegeven dat, zeker onder de voorlopers, de elite, er altijd de
neiging is om de eigen tijd als revolutionair te beschouwen en te onderschatten hoeveel continuïteit
er is. Voor de meeste door technologie gedreven revoluties geldt dat ze eerder tot stapeling – en, en,
en – dan tot verwisseling van mogelijkheden leidt. Trein, fiets, boot en auto hebben elkaar nooit
verdrongen, ze bestaan naast elkaar. Dat geldt ook voor onze verschillende communicatiemedia,
waaronder het boek. Maar in welke balans, in welke vorm? In januari 2014 kwam een Commissie
onder leiding van Job Cohen tot een rapport ‘De bibliotheek van de toekomst’. Het rapport werd
ondersteund door een reeks trendanalyses. Op de dag dat het verscheen, kon in de digitale versie
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van HP/De Tijd (Dr. Doom, 2014) een artikel worden gelezen dat de vloer met de analyses aanveegde
en voorstelde om de bibliotheken maar af te schaffen, zodat de boekhandel tenminste nog enige
lucht zou krijgen. Dat laatste lijkt – ook bedrijfseconomisch – noch verstandig, noch logisch, maar het
leidt tot discussie. Weer. Hier wordt de analyse van Cohen c.s. (2014) in combinatie met het WRRrapport over de ‘lerende economie’ als state of the art beschouwd (2013), maar als literatuur en
lectuur over de toekomst van de bibliotheek iets leert, dan het is het dit: zelf blijven nadenken. De
teksten hierna staan in het teken van een branche, die een antwoord moet geven op de nieuwe
verschijningsvormen van het boek, maar om zelf enig houvast te krijgen in de discussie, is een poging
tot definitie van wat een boek is aan de orde.
Die definitie is deze: een boek is een verzameling vastgelegde woorden en stiltes. Het sleutelwoord
hier is: ‘vast’ gelegd. Vast: in een kaft, hoes of geheugenplaats. Vast: in een vindbare collectie,
verzameld dus. Vast ook: in een gebouw, een locatie. En waarom ‘woord en stilte’? Iedereen die
weleens wat voordraagt, weet hoe belangrijk stiltes zijn om woorden tot hun recht te laten komen.
Stilte heeft ook een waarde op zich: in de stilte alleen met jezelf zijn, met de woorden onder je ogen
als extra bron. Ssssstt! In de bibliotheekwereld schuilt een stroming voor wie het bereik en
taakgebied niet breed genoeg kan zijn en een stroming die de bibliotheek eerder als schuilplaats in
de samenleving ziet. Beide richtingen hebben hun eigen gelijk, maar weten niet hoe die bij elkaar
gebracht moet worden. De oplossing ligt letterlijk voor handen: in de combinatie van woord en stilte.
Dit hechten aan een definitie van het boek, zeker met deze inhoud, is niet conform Cohen en vele
andere publicaties in het veld, zeker voor zover deze publicaties uit dit veld zelf afkomstig zijn. De
focus bij deze publicaties wordt eerder gevat in termen van ‘maatschappelijk opdracht’ en ‘publieke
waarden’. De Raad van State (Raad van State, 2014) maakt in haar commentaar op de wet duidelijk
dat het moeilijk is om termen als deze toetsbaar te maken en is daarnaast van mening dat ze te
weinig onderscheidend zijn. In dit onderzoek, waarin het fenomeen branche centraal staat, is het
voor het maken van onderscheid tussen branches verstandig de activiteiten te kunnen herleiden tot
een specifiek product of dienst. Voor de bibliotheken geldt dan toch dat het ‘vast’ leggen van
woorden en stiltes onderscheidend is.
3.2
Wat is een bibliotheek?
De inhuldiging van de bibliotheek van San Francisco betrof een ‘public’ library. In Nederland bestaat
de neiging dit vanzelf te vertalen in ‘openbare’ bibliotheek. Taal-technisch klopt dit redelijk (Latijnse
stam). Of nu gesproken wordt over een publieke of een openbare bibliotheek: in principe kan
iedereen het gebouw betreden. Maar klopt dit ook in termen van betekenis? In Nederland wordt de
openbare bibliotheek historisch gezien, beschouwd als erfenis, van een beweging die
‘volksverheffing’ tot doel had en zich vooral vanuit de grote steden ontwikkelde. Daarin schuilt een
grote parallel met wat in andere landen en vooral in de Angelsaksische wereld speelde. Opnieuw: zie
de tekst van de inhuldiging, de ‘dedicatie’ van San Francisco. Tegelijk kan je ook rustig ‘public’
libraries vertalen als ‘gemeentelijke’ bibliotheek en staat ‘openbaar’ voor ‘openbare dienst’. Als het
zoveel is, wat is het dan niet? Logische antwoorden zijn dan: geen privébibliotheek, geen
bedrijfsbibliotheek en geen universiteitsbibliotheek. Overigens; ook bibliotheken met speciale
functies, zoals de bibliotheken voor blinden en slechthorenden of de bibliotheken met een eigen
levensbeschouwelijke achtergrond worden of werden daar niet toe gerekend.
Huysmans: revolutionair begin en dan beleidsmatig stilstand.
Historisch gesproken – althans ruwweg de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw – klopt dat? Anno
2014 is ook dat niet meer zo duidelijk. Eigenaren van privécollecties stellen letterlijk en via internet
hun collecties beschikbaar, veel bedrijfsbibliotheken zijn opgeheven of vanuit research overwegingen
verbonden met de universiteitsbibliotheken en die bibliotheken zijn massaal hun bronnen digitaal ter
beschikking aan het stellen. Ondertussen zijn wellicht de grootste hoeveelheden boeken te vinden bij
uitgevers en vooral webwinkels als Amazon en Bol.com. En geen misverstand: zij zijn zeer publiek
toegankelijk, regelmatig met korting. Ook ‘lenen’ is mogelijk, zie bijvoorbeeld www.eboektehuur.nl
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en anders is er bijvoorbeeld nog wel de site van de Library Thing van de One Book Group. De namen
vertellen het verhaal.
[OO: Deze onderzoeker heeft in de loop van deze casus ook de status van de verschillende
soorten bibliotheken leren kennen. De grootste spanning is vooral die tussen openbare en
universiteitsbibliotheken. Deze laatste voelen zich toch wel verheven boven de openbare
bibliotheken. Iets dat nog spanning op kan leveren aangezien beide sinds 1 januari 2014 in
onder dezelfde uitvoerende organisatie, de Koninklijke Bibliotheek (KB), vallen.]
Al met al is het heel makkelijk om via het woord ‘openbaar’ te verschuiven naar een betekenis die
ver weg ligt van dat gebouw met stellingkasten vol boeken met een versterkte kaft. En daar ligt dan
ook de spanning in de definitie: wat is een moderne openbare bibliotheek? Zolang die betekenis is
opgehangen aan het boek, vooral in fysieke vorm, levert dat lastige associaties op. De openbare
bibliotheek is zich dan ook opnieuw aan het uitvinden. Deze casus speelt zich af tegen de
achtergrond van een nieuwe Wet op het Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). Rond de
jaarwisseling 2013-2014 komen certificeringsschema en (ontwerp van) wet in deze casus elkaar fors
tegen. Deze wet is er in niet geringe mate gekomen omdat de branche/sector (over deze definitie
wordt zo gesproken) een sterke behoefte had en heeft aan een wettelijk houvast. De bestaande wet
op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) werd terecht als verouderd beschouwd en in een
‘bibliotheekcharter 2010-2012 van Rijk, VNG en IPO werd besloten tot een nieuwe wet. Het
touwtrekken over deze wet is vooral een touwtrekken over de ‘digitale bibliotheek’ geworden, maar
is ook een strijd over de taken die de openbare bibliotheek zou moeten vervullen.
In het 1e ontwerp van wet uit 2011 (Staatssecretaris van OCW, 2011), aansluitend op wat
eerder de Stuurgroep Bibliotheken en VOB, VNG voorstonden (VOB & VNG, 2005), gaat het
om vijf taken, oftewel ‘kernfuncties’.
In de 19e versie, aan de versie die in april 2013 gepubliceerd (OCW, 2013) werd voor
internetconsultatie, gaat het om drie kernfuncties: ‘ter beschikking stellen van kennis en
informatie’, ‘bieden van mogelijkheid tot ontwikkeling en educatie’ en ‘bevorderen van lezen
en het laten kennismaken met literatuur’. Samengevat: informeren, leren, lezen. Deze drie
taken blijven tot en met december 2013 leidend in opeenvolgende versies van het
wetsvoorstel.
In de op 17 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden (Ministerie van OCW, 2014)
versie gaat het toch weer over 5 taken, net als eerder in de Basisrichtlijn (VOB & VNG, 2005).
Naast de genoemde taken (a, b, c) gaat het ook om d) organiseren van ontmoeting en debat;
en e) laten kennismaken met kunst en cultuur.
Daarvoor komt er een nieuw artikel 4 onder de titel ‘Publieke Waarden’. De tekst daarvan
luidt:
‘Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het
algemeen publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid,
betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit’.
De Raad van State vindt dit – en andere elementen – getuigen van ‘overregulering’ aangezien
er geen rechten en plichten uit voortvloeien (Raad van State, 2014). Bovendien vindt de
Raad, zoals hierboven gememoreerd, dat elke publieke voorziening aan die waarden zou
moeten voldoen, ook als dit niet wettelijk geregeld is (Raad van State, 2014).
Op dit moment van schrijven is de wet nog niet door de Tweede Kamer in behandeling genomen.
Duidelijk is dat de openbare bibliotheek niet alleen aan de boeken gekend kan worden. De vraag is
wel hoe dit doorwerkt en hoe dit afdwingbaar is. Of, verderstrekkend: in hoeverre een zo breed
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opgetrokken bibliotheek levensvatbaar is. Nog even Wim Keizer in het Bibliotheekblad citerend: “Als
de Raad van State zegt dat het voor sommige lokale bibliotheken problematisch kan zijn om aan alle
functies te voldoen, zegt OCW al in antwoord dat het artikel gelezen moet worden voor de hele
bibliotheekorganisatie en niet voor elke afzonderlijke vestiging.” (Keizer W. , 2014) Zo verschuift de
invulling van het takenpakket wel heel makkelijk. Deze casus draait in niet geringe mate om deze
vraag naar wat de bibliotheek wel en niet vermag. Het certificeringsschema wordt in ieder geval door
de bibliotheken gezien als een middel om daar zekerheid over te krijgen. Andere partijen, voorop de
gemeenten, hebben daar zo hun vragen bij en pleiten voor maximale beleidsvrijheid. Wat betekent
dat voor de certificering als interventie? Kan het doen bewegen? Beheersen? Het wordt beschreven.
3.3
Is het een branche, een sector, een stelsel, een uitvoerende dienst?
In het bovenstaande heeft deze onderzoeker regelmatig een keuze moeten maken bij het
beschrijven van de openbare bibliotheken als actor. Moet over een branche worden gesproken?
Over een sector? Een stelsel? Het is geen neutrale discussie, zeker niet in dit veld.
Na een voorgeschiedenis die o.a. door Huysmans (Huysmans, 2013) beschreven is, gaat in 1972 drie
verzuilde voorgangers op in het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC).
Volksbibliotheken worden, zoals dat heet, geïntegreerd in de openbare bibliotheekvoorziening. In
2008 wordt de NBLC omgedoopt tot de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). Ook in de naam
komt tot uiting dat dit een vereniging is. Het is geen gewone vereniging, voor zover die bestaat. Het
is een vereniging van rechtspersonen: bibliotheken (eigenlijk zou een (private) coöperatievorm meer
voor de hand hebben gelegen, maar als dat al is overwogen, dan is dat waarschijnlijk niet gedaan om
zoveel mogelijk een publiek karakter te houden). De werkgeverstaken in het kader van de cao
worden belegd in een aparte vereniging. Daar zijn de directeuren van de instelling lid van.
Medewerkers van de bibliotheken zijn, anders dan via hun vakbond lidmaatschap, niet apart in een
beroepsvereniging georganiseerd en doen als vertegenwoordiger van hun bibliotheek mee in
overleggen en bijeenkomsten. In termen van het propellermodel (Tack & Huizenga, 2008, p. 27) zijn
verder alle taken en alle voorwaarden voor een goed lopende vereniging aanwezig, maar toch leidt
de vereniging, net als haar voorganger onder grote interne spanningen, waarbij men zich uiteindelijk
vaak met verwijten en verzoeken om geld tot het rijk richt. In 2001 is in het verlengde van het
rapport ‘Open poort tot kennis’ (Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing, 2000) en een eerder rapport
van de Raad voor Cultuur (Cultuur) geconstateerd, dat de sector zelf niet tot de noodzakelijke
herstructurering en vernieuwing in staat is. De Wet op het openbaar bibliotheekwerk en
decentralisatie (1975) voldoet niet meer, maar een nieuwe wet is nog een te grote stap. Via een
Stuurgroep bibliotheekvernieuwing (Eindrapport 2002-2007, 2008) is als het ware een bestuurlijke
bypass gemaakt. Het ministerie van OCW, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) nemen in deze stuurgroep zitting, met de sector als adviseur aan
tafel.
De Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing zorgt ervoor dat de sector naar binnen en naar buiten toe
beter geïntegreerd raakt in de samenleving. Ondertussen neemt het aantal bibliotheken af van zo’n
600 naar minder dan 200 (per 2014: rond 145. Bron: statline.cbs.nl). Maar het is niet genoeg en de
bypass van de stuurgroep maakt de sector er niet direct overzichtelijker of beter werkbaar door.
[OO: als strategisch adviseur voor de stuurgroep bibliotheken (2001 – 2007) was de ervaring
van deze onderzoeker dat het provinciale niveau het niveau was waarop je het beste geld en
activiteiten aan elkaar kon matchen. Tegen de tijdgeest in ben ik de provincies gaan
waarderen. Het gemeentelijk niveau was te verschillend, de bibliotheken waren erg met
zichzelf bezig en het rijk stond te ver op afstand. Tegelijk was er grote consensus dat de
provincies niet leidend moesten zijn in de herstructurering …]
Bovendien komt er in snel tempo een nieuwe uitdaging bij. Tegen de tijd dat de stuurgroep haar
opdracht wil teruggeven, wordt duidelijk dat er grote investeringen nodig zijn wil er een digitale
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infrastructuur voor de bibliotheken komen die aan de maat is. Kan de sector dit zelf? Het antwoord
zit impliciet in de splitsing die volgt. De VOB blijft een vereniging van bibliotheken en omschrijft
zichzelf in haar verschillende documenten (www.vb.nl) nadrukkelijk als een branchevereniging. In
haar meerjarenstrategie 2013-2016 worden de vele verschillen tussen bibliotheken onderkent, maar
‘er is meer dat ons verbindt dan waarin we verschillen’. Daarnaast komt er een ‘Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken (SIOB)’ dat weer ‘regie’ en ondersteunende taken doet voor ‘het
bibliotheekbestel (Google zoekterm www.siob.nl). Branche en sectoraanduiding worden dus
gesplitst.
[OO: Wil de branche wel weten dat het een branche is en wil het sectorinstituut wel echt
regisseur zijn? Die vragen komen op als je, op zoek naar een invulling van de opdracht die de
branche zichzelf geeft, in de meerjarenstrategie (VOB, 2012) de aanduiding branche alleen
terloops en niet ingevuld aantreft. Er wordt gesproken over en namens ‘de bibliotheek’, wat
een niet-onlogische maar wat versluierende aanduiding geeft. Het SIOB geeft zichzelf wel
een op het oog duidelijke opdracht: ‘SIOB voert de landelijke regie op het bibliotheekbestel,
bevordert de samenhang, verbinding en efficiency binnen het openbare bibliotheekstelsel als
geheel en ontwikkelt en initieert beleid en innovatie binnen de sector.’ Toch wordt de rol van
SIOB, ook door eigen medewerkers, vooral als ondersteunend omschreven, mede omdat in
de praktijk toch VNG en OCW de echte regisseurs lijken te zijn als het om het beleid gaat.
Hoe dan ook, tot januari 2014 is er geen echte afbakening van wie feitelijk waarvoor
verantwoordelijk is in branche, sector en stelsel. De VOB zie ik als een vereniging met
coöperatieve trekken. En SIOB, het sectorinstituut?]
Het sectorinstituut kent geen gemakkelijk bestaan, mede door een heftige discussie over de
positionering van de digitale bibliotheek. Uiteindelijk wordt door het ministerie gekozen – en komt in
het concept van wet terecht – dat de fysieke bibliotheek een zaak blijft van de lokale bibliotheken,
maar dat de infrastructuur voor de digitale bibliotheek landelijk en niet lokaal wordt belegd. Niet
onlogisch vanuit technisch en logistiek opzicht, maar de afzonderlijke bibliotheken ervaren dat als
het uit handen geven van zeggenschap. SIOB overleeft deze spanning niet. Per 1 januari 2014 gaat
het op in de Koninklijke Bibliotheek. De KB gaat fungeren als een uitvoeringsorganisatie van het rijk.
De ondersteuning van zowel openbare als universitaire bibliotheken komt daar terecht, inclusief het
beheer van de digitale infrastructuur. De sectororganisatie krijgt dus de trekken van een uitvoerende
rijksdienst. Dat moet toch wel als een opmerkelijke ontwikkeling worden gezien. Ontstaan als een
ongelijksoortig verband van bovenal lokale bibliotheken (Huysmans, 2013), is het eindpunt in veel
opzichten een concentratie op landelijk niveau.
[OO: Ondertussen komt – ook in de wet – tot uiting dat de in stand houding van de
bibliotheken eerst en vooral een decentrale, gemeentelijke verantwoordelijkheid is van de
gemeente of van een combinatie van gemeenten. Gemeenten die ook naar de bibliotheek
moeten gaan kijken als een instelling, die een rol kan spelen bij onderwijs en cultuur taken.
Het is nog niet uitgekristalliseerd, maar door de oogharen kijkend, valt te zien dat via de
nieuwe taakomschrijvingen de bibliotheek een veel bredere taak krijgt die bijna alles omvat
wat nu het werkingsgebied van het ministerie van OCW is. De KB krijgt daarmee een kans om
dat te gaan doen wat de IB-Groep nooit gegund is: de digitale kennisinfrastructuur leveren
voor het hele werkveld van onderwijs en cultuur. Of de KB dat zelf ook wil is een ander
verhaal. Veel moet nog veranderen]
In februari 2014 wordt vanuit de VOB, mede ingegeven door de komst van het bedrijf Karmac, op de
markt en in alle discussies over de reikwijdte van de certificering, in een interne notitie een voorzet
gedaan om antwoord te geven op vragen als: Wat is een lokale openbare bibliotheekvoorziening?
Wat is het landelijk stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen? Wat is de branche van openbare
bibliotheken? Wat is de sector van bibliotheken?
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De VOB constateert (Asperen, 2014) dat formele definities eigenlijk ontbreken. Met het voorstel van
wet zou er via de omschrijving van haar ‘publieke waarde’ en de vijf kernfuncties duidelijkheid
komen over de vraag wat een openbare bibliotheek is. Voor de brancheomschrijving moet een
ruimere omschrijving worden gehanteerd dan de verzameling van openbare bibliotheken:
“Statuten van de VOB 2010, artikel 4.1.c: lid van de vereniging kunnen zijn: andere
rechtspersonen die naar het oordeel van het bestuur deel uitmaken van de branche van het
openbare bibliotheekwerk of daarin een functie vervullen die een lidmaatschap van de
vereniging rechtvaardigen.”
Wat volgt is een opsomming van een achttal organisaties die in ieder geval tot de branche behoren
en 7 andere waarover twijfel bestaat. Het stelsel omvat vervolgens:
• alle lokale openbare bibliotheken (per januari 2014: 160)
• alle provinciale steunorganisaties (PSO’s) (9)
• zgn. Plus-Bibliotheken (verbijzondering van 13 openbare bibliotheken, met daaraan
toegevoegd twee speciale bibliotheken: Atheneumbibliotheek Deventer en Tresoar
Leeuwarden)
• en vanaf 2015: de KB voor wat betreft haar taak tot het in stand houden van de landelijke
digitale bibliotheek
Deze organisaties hebben een aantal kenmerken:
a. Het zijn instellingen die bekostigd of in stand gehouden worden met publiek geld, dat
rechtstreeks van de lokale, provinciale of landelijke overheid afkomstig is. Met publiek geld
wordt subsidie bedoeld in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4.2.
Aanbesteding valt er niet onder.
b. Er is sprake van netwerkvorming, vastgelegd in respectievelijk:
1. Wet op specifiek cultuurbeleid, artikel 11.b.1, 11.b.3, 11.b.4, 11.b.5 (WSC)
2. Conceptwet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, artikel 6, 7 en 8 (WSOB)
c. Er is sprake van onderling leenverkeer, vastgelegd in respectievelijk:
1. Wet op specifiek cultuurbeleid, artikel 11.b.2
2. Conceptwet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, artikel 8, 15 en 16
d. Voor zover het de openbare bibliotheken betreft, is er een systeem van certificering
waarmee de kwaliteit van het stelsel wordt gewaarborgd.
[OO: voor wat betreft dit laatste punt: dus niet noodzakelijk de andere instellingen, terwijl
deze wel een vitale rol als kennisbron en toeleverancier kunnen vervullen. Dit is in strijd met
in ieder geval de filosofie achter de binnen de sector gehanteerde INK-benadering].
Na deze behoorlijk specifieke beschrijving van alle mogelijke elementen van de branche, wordt de
sector vervolgens vrij los omschreven als: “Het stelsel van openbare bibliotheken vertegenwoordigd
in de VOB, de UKB als het samenwerkingsverband van 13 universiteitsbibliotheken, de KB als
nationale bibliotheek en de SHB als het samenwerkingsverband van Hogeschoolbibliotheken.”
Het is al met al bijzonder hoe branche-, sector- en stelselaanduidingen, in ieder geval tot aan deze
VOB-notitie, door elkaar heen worden gebruikt en dat de gemaakte opsommingen duidelijk
tijdsgebonden zijn. In deze al lange paragraaf wordt daarbij nog deels voorbij gegaan aan gegevens
en ontwikkelingen als:
•

Het feit dat er een niet onbelangrijke infrastructuur is van provinciale steun organisaties
(PSO’s) die hun eigen, maar voor een belangrijk deel door de overheid gefinancierde
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•

•

bibliotheektaken vervullen, waaronder o.a. de voorbereiding op de audits in het kader van
de certificering.
De bijzondere verwevenheid van de bibliotheken en uitgevers en boekhandels, bijvoorbeeld
via de Nederlandse Bibliotheekdienst (NBD/NBD Biblion). Dit is ontstaan als een bedrijf
vanuit de hele boekenbranche, mede als poging om centrale dienstverlening te scheiden van
belangenbehartiging. In het stichtingsbestuur zitten vertegenwoordigers van (collectieven
van) uitgevers, boekhandelaren- en bibliotheekdirecteuren. NBD is een voortzetting van
eerdere instellingen.
Het jaarlijkse hoogtepunt van het boekseizoen is de Boekenweek, inclusief boekenbal. Daar
hoort het Boekenweekgeschenk natuurlijk bij, uitgebracht door de Stichting Collectieve
propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB)

Bovenstaande opsomming wordt deels ontleend aan Wim Keizer, columnist voor o.a. het
Bibliotheekblad. Hij omschrijft het beeldend als ‘vele kikkers die zelfs nog nooit in de kruiwagen
gezeten hebben” (Keizer H. , 2013).
Alles wikkend en wegend, wordt in het vervolg van deze casusbeschrijving voor de term ‘sector’
gekozen als voor het geheel van bibliotheken wordt gesproken, of deze nu de aanduiding ‘openbaar’
dragen of niet. Als de aanduiding ‘openbaar’ wordt gebruikt in de zin van een georganiseerde groep
van bibliotheken met een specifieke taakopvatting – lees: leden van de VOB – dan wordt wel over
een branche gesproken. In het geval van de VOB is dan de specifieke vorm die van de
branchevereniging. Er is geen sprake van een beroepsvereniging, aangezien er geen sprake is van het
lidmaatschap van individuele leden die over specifiek omschreven kennis en vaardigheden
beschikken die ook het totaal van een beroepsgroep kunnen vertegenwoordigen.
Dan zijn we er nog zeker niet. Hier is ook de term ‘stelsel’ van belang. Tot het stelsel worden hier alle
bibliotheken gerekend die de door de wet en certificeringsschema 2014 omschreven taken
uitoefenen. Dit omvat nu alleen nog de leden van de branchevereniging, maar niet ondenkbaar is dat
ook andere – private? – partijen deze functie zouden kunnen vervullen. Dit is meer dan een
theoretische mogelijkheid. In 2013 heeft de eerste private aanbieder, Karmac, zich gemeld, andere
kunnen volgen. Verder is het mogelijk dat er op gemeentelijk niveau bibliotheken in stand blijven die
echter te eenzijdig of zwak zijn om tot het stelsel te kunnen worden gerekend. Het
certificeringsschema zoals dat in deze casus centraal staat, zou dat moeten bepalen.
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4

Onderzoeker en onderzoek

4.1
De onderzoeker
De onderzoeker is met sector en branche in verschillende hoedanigheden bekend. Als lid van een
kleine plattelandsbibliotheek in de Hoeksche Waard, als lid van de Openbare Bibliotheek Rotterdam
en van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Kortom; als lid en klant. En als eeuwige lettervreter, met
een stevige eigen bibliotheek. Relevanter zijn twee andere hoedanigheden.
De eerste is die van strategisch adviseur voor de Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing in de periode
2002 – 2006. De Stuurgroep was ingesteld als een vernieuwingsimpuls voor de bibliotheken. Het
ministerie van OCW, Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vereniging van Gemeenten (VNG)
vormden de Stuurgroep, waarbij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) als
sectorvertegenwoordiging bij mocht aansluiten (Stuurgroep bibliotheekvernieuwing, 2008).
In mijn rol als strategisch adviseur was ik vooral verantwoordelijk voor het interesseren van ‘externe
partners’ voor het vele goede dat de bibliotheken als partner te bieden hadden. Dit betekende
enerzijds deze externe partners bereid zien te krijgen om bijvoorbeeld een supermarkt of
gezondheidscentrum te combineren met een bibliotheekfunctie, vooral op het platteland. Anderzijds
betekende dit het openen van de ogen van de bibliotheken voor de mogelijkheden van
taakverruiming. In deze periode waren er ook twee relevante nevenfuncties. De eerste was die als
initiatiefnemer en secretaris van een gewenste ‘Raad voor Bibliotheek en Samenleving’. Deze was
helaas geen lang leven beschoren en leerde mij vooral hoe diep de meningen in het veld verschilden
over de te spelen rol van de bibliotheek. De andere functie zou van meer blijvende betekenis zijn: de
eerste opzet geven voor integrale kwaliteitszorg in de sector. Doordat deze laatste functie dubbel
liep met mijn hoofdfunctie, moest ik deze sterk in tijd beperken.
Naast en na afloop van de functie voor de stuurgroep zou de onderzoeker deze jaren ook actief zijn
voor een groot aantal andere instellingen, koepels en inspectie in het culturele domein. Ik werd
betrokken in meerdere activiteiten ontplooid voor archieven, musea, kunstvakonderwijs,
archeologie, volksuniversiteiten en private galerieën. Dat leverde vervolgens weer voldoende kennis
op om overzichtsartikelen en –lezingen te houden waarin de verschillende sectoren met elkaar
werden vergeleken. Met de bibliotheken werd voeling gehouden, maar niet veel meer dan dat. Net
op het moment dat deze activiteiten een stuk minder werden, in het voorjaar van 2012, komt een
verzoek binnen om te spreken over een mogelijke ondersteunende rol bij het ontwikkelen van het
kwaliteitsstelsel van de openbare bibliotheken. Na twee rondes certificering op basis van elementen
van het INK-model, wordt het zaak om in 2014 een nieuwe en 3e ronde in te gaan. Daarvoor wordt
een ‘Werkgroep herziening norm Openbare Bibliotheken’ gevormd en wordt iemand gezocht die als
onafhankelijk deskundige de werkgroep kan begeleiden, van ideeën kan voorzien en voor kan
schrijven.
Hierna volgen de details van de opdracht(en) zoals die centraal staan in de casus. Daarvoor is het
correct enige Onderzoekers Observaties te geven:
1) De opdracht is aan de expert – tevens onderzoeker - gepresenteerd als een opdracht met
een belangrijke vernieuwingscomponent. De expertrol is daarmee ook een rol vol actie.
Hoezeer ook voortdurend naar betrokkenheid en consensus is gestreefd in en buiten de
werkgroep, bij volgende stappen is steeds naar de expert gekeken. Dat geldt ook voor de
presentatie van producten van de werkgroep;
2) Er zit een politieke component in de opdracht, vooral in de relatie tussen de bibliotheken en
de verschillende overheden, maar ook tussen de bibliotheken onderling. Dit is echter geen
merkbare partijpolitieke component. Omdat de onderzoeker ook bekend is vanuit zijn
politieke werk, is het van belang te melden dat dit hier – voor zover naspeurbaar bij de
onderzoeker – niet tot invloed heeft geleid;
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3) Het voorstel om deze casus onderdeel van de promotie te maken is pas een half jaar na de
start van het traject geboren. Het is in november 2013 gemeld aan de voorzitter en de
secretaris van de werkgroep.
4.2

De opdracht als kapstok voor de case

Opdrachtgever en tevens penvoerder is de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), die
op haar beurt weer is opgehangen aan het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). De SCOB
bestaat uit personen die zijn benoemd namens de Vereniging openbare Bibliotheken, de
branchevereniging en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De werkgroep zelf is paritair
samengesteld uit personen die verbonden zijn aan leden van de VOB (alleen bibliotheken zijn lid,
geen natuurlijke personen) en personen die benoemd zijn vanuit de VNG. Zowel SCOB, VOB als VNG
zijn in de werkgroep vertegenwoordigd op strategisch beleidsniveau.
De opdracht van de werkgroep bouwt voort op de ‘Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken’ zoals
vastgesteld op 17-12-2009 voor de termijn 2010 tot en met 2013. (VOB, 2009). Er dient een norm
voor de 3e ronde te komen. Samengevat is de opdracht deze (Noordhoek, 2012):
•
•
•

realiseren van een krachtig en betekenisvol certificeringssysteem voor alle bibliotheken, meer
concreet de norm voor de 3e ronde van 2014-2017
dit op zo’n wijze dat de meerwaarde door bibliotheken en gemeenten wordt onderkend
en de financiering duidelijk is.

Mede op basis van een evaluatie en kritische opmerkingen van de zijde van bibliotheken, auditoren
en anderen (Werkgroep HNOB, 2012), krijgt de werkgroep een aantal instructies, suggesties en
prestatieoverzichten mee die van groot belang zullen zijn voor het vervolg. Zo stelt de VOB:
“Ook onderzocht zou moeten worden hoe de certificering binnen onze branche meer betekenis kan
krijgen dan thans het geval is. De certificering lijkt nu te zeer een incidenteel administratief proces,
terwijl het naar de opvatting van het VOB-bestuur meer een continue stimulans zou moeten zijn.”

De onderliggende boodschap: het moet anders, in ieder geval minder ‘bureaucratisch’ – maar niet
totaal anders. In het kennismakingsgesprek en in de daaropvolgende offerte worden de
opdrachtgever een drietal varianten voorgespiegeld om te verkennen welke kant werkelijk op wordt
gedacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzichten en interventies uit het boek ‘branchebrede
bibliotheek’ (Noordhoek, Branchebrede kwaliteit, 2011). De varianten zijn: ‘stress-test’,
‘krachtmeting’ en ‘verhaal’.
In concurrentie krijgt de onderzoeker op 20 mei 2012 de opdracht, waarbij in de aanvaarding hij met
de voorzitter en de secretaris van de werkgroep afspreek dat een verkenning van de urgentie van de
gewenste wijziging in de certificering wordt gehouden langs de lijnen van hoofdstuk 9 van mijn boek.
Deze verkenning zal een volle dag duren, pas daarna zal het reguliere vergaderwerk starten. Vooraf
doe ik een brede verkenning van de materie. Daarbij wordt met name voortgebouwd op
‘branchebrede kwaliteit’, maar ook op actuele documenten.
Dit is de interpretatie van de opdracht door de onderzoeker zelf: hij verwacht dat de opdracht er toe
leidt dat de bestaande interventie (certificering bovenal gericht op beheersen, conformiteit) zal
worden omgebouwd naar een interventie gericht op bewegen (gericht op passendheid in het stelsel,
continuïteit). Daartoe zal de werkgroep worden ondersteund met inzichten en voorstellen.
[OO: Voor het overige zijn door de onderzoeker als onderzoeker vooraf geen stellingen,
hypothesen of andere richtinggevende acties rondom de opdracht geformuleerd, hoewel het
plan om deze casus onderdeel te laten uitmaken van een promotie er van het begin af aan
lag. Dat is bewust. Er kan maar één doel zijn en dat is voldoende aan de in de offerte
geformuleerde opdracht. Waar die naar toe leidt bepaalt de opbrengst van het onderzoek en
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niet andersom. Daarbij vreesde ik in de situatie terecht te komen van te veel extrapoleren
vanuit mijn verleden met de Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing. Ik wist genoeg om te weten
dat ik die lijn niet zonder meer door kon trekken.]
[OO: terugkijkend zijn er altijd – zoals dat heet: met de kennis van nu – een aantal zaken die
ik anders zou hebben gedaan, die ook niet goed zijn gegaan. Een daarvan heeft te maken
met de samenstelling en daarmee de kracht van de werkgroep. Niet omdat de werkgroep
niet zou functioneren of dat de verhoudingen verkeerd waren. Het tegendeel is het geval.
Ook als we het niet met elkaar eens waren, bleven de ogen op de bal en niet op de persoon
gericht. De samenwerking is per saldo inhoudelijk en organisatorisch fantastisch gegaan,
ondanks dat VNG en bibliotheekvertegenwoordigers samen in een werkgroep zaten.
Achteraf is het toch een gemis dat ik niet heb doorgevraagd op de samenstelling, want het is
gebleken dat de oppositie tegen de certificering niet in de werkgroep zat en we in onze eigen
denken te veel met de eerste opdracht en te ver voor de anderen uitgingen.]
Het vervolg op deze opdracht wordt in paragraaf 6, de tijdlijnen, uitgebreid beschreven. Daarvoor
worden ook de andere fasen beschreven, zodat duidelijk wordt waar precies en de mogelijkheden en
grenzen voor de bibliotheek brancheorganisatie/sector liggen om succesvol interventies te plegen.
En of ik niet een beetje naïef was om deze opdracht aan te nemen? Oftewel: kloppen de
veronderstellingen achter de in ‘Branchebrede kwaliteit’ geformuleerde visie op branchebreed
veranderen – van beheersen naar bewegen – wel?
Tot slot: deze casus over de bibliotheken wordt in het onderzoek vergeleken met het notariaat.
Hoewel deze onderzoeker deels in dezelfde tijd als hij met de bibliotheken actief was ook actief was
in het notariaat, zal er hier geen expliciete vergelijking worden gemaakt. Dat gebeurt elders.
4.3
Aansluiting bij onderzoek naar ‘branchebrede kwaliteit’
Deze studie naar de bibliotheken is een van de drie hoofdcasussen in een promotiestudie naar
‘vertrouwen in verenigingen’, oftewel: ‘trusting associations’. De promotie aan de universiteit Tilburg
wil kijken naar de wijze waarop interventies gericht op kwaliteitsverhoging het beeld van een
branche, beroepsvereniging of sector kunnen beïnvloeden. Voor dat doel wordt een uitgebreide
studie gedaan en dienen meer dan 50 voorbeelden als illustratie en bewijs voor de studie. Meerdere
te toetsen modellen en veronderstellingen komen daarbij langs. De andere hoofdcasussen betreffen
het notariaat en de makelaardij. Er zijn veel overeenkomsten, maar een groot verschil tussen de
casussen is, dat er in het notariaat sprake is van een externe (verticale) toezichthouders, binnen de
bibliotheeksector niet en dat het bij de makelaardij er tussenin zit. Het is dus bijvoorbeeld
interessant om te onderzoek wat dit verschil betekent voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in
de twee sectoren. In een samenvattend hoofdstuk van de hoofstudie worden de casussen bij elkaar
gebracht. Conclusies voor de afzonderlijke sectoren worden per sector geformuleerd.
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5

Posities

5.1
Actoren en hun posities
Hoe heeft het zich ontwikkeld? Hier wordt, analoog aan hoofdstuk 5 uit het boek over ‘branchebrede
kwaliteit’ (Noordhoek, 2011) over de ‘realiteit van het kwaliteitsbeleid’, een historische schets gegeven
van de ontwikkeling in het denken over georganiseerde kwaliteitszorg in het bibliotheekveld. Dat
start met een speculatie over de vraag waarom het vak van bibliothecaris niet de hoge sociale status
heeft gekregen van vrije beroepsbeoefenaren, hoogleraren e.d. De bibliotheken vormen een ‘sector’,
waarvan de leden, d.w.z. de bibliotheken, niet de bibliothecarissen, zich hebben georganiseerd in
verenigingsverband. De dynamiek van branches is duidelijk een andere dan van
beroepsverenigingen. De vraag dringt zich dan op: waar moeten we het totaal van het
bibliotheekveld plaatsen?
Vervolgens wordt de tijdlijn van de sector beschreven. Dit zal meer gedetailleerd gebeuren naarmate
dichter bij de huidige situatie wordt gekomen. De tijdlijn mondt uit in een gedetailleerde beschrijving
van de wijze waarop de zgn. 3e ronde van het certificeringsstelsel van de bibliotheken vorm krijgt. In
deze beschrijving komt de spanning tussen op beheersing en op beweging gerichte interventies sterk
tot uiting.
[OO: het is vooral hierin dat de onderzoeker als ‘reflective practitioner’ heeft geopereerd.]
5.1.1

Branche/ sector

De modellering van de voorgaande hoofdstukken volgend, worden binnen de tijdlijn expliciet
aandacht besteed aan de verschillende potentiële beïnvloeders als klanten, leden,
brancheorganisaties, beleidsmakers, toezichthouders en media. In de semantiek moeten wel wat
aanpassingen worden gemaakt: een bibliotheek kent niet zozeer klanten als wel (potentiële) leden.
Hier wordt de terminologie van het veld zelf aangehouden. Dit betekent dat als we over leden
spreken, we de klanten bedoelen en als we over brancheleden spreken we het over bibliotheken
hebben.
Verder is van belang dat, zoals met name in paragraaf 3 beschreven, er sinds 2007 er een splitsing is
tussen de ‘Vereniging van Openbare Bibliotheken’ (VOB) – die zichzelf als een ‘branche’ beschrijft
(VOB, 2012) en een ‘Sectorinstituut Openbare Bibliotheken’(SIOB). In het SIOB hebben de
beleidsmakers – rijk, gemeenten en provincies – de ondersteuning van de bibliotheeksector
vormgegeven. Per 1 januari 2014 wordt deze laatste taak, plus de nieuwe taak op het gebied van de
‘digitale bibliotheek’ overgeheveld naar de KB, de Koninklijke Bibliotheek. In de afgelopen jaren valt
daarbij te zien dat rijk en provincies hun betrokkenheid bij het stelsel aan het afbouwen zijn en
gemeenten de dominante beleidsmakers worden – met één belangrijke uitzondering: de ‘digitale
bibliotheek’ krijgt op landelijke basis vorm. Ook deze institutionele verschuivingen worden
beschreven en een plaats gegeven in de ‘beleidsgeschiedenis’ van de bibliotheekwereld (Huysmans,
2013).
Een formele beschrijving doet niet recht aan de feitelijke posities van de beïnvloeders. Een paar
constateringen:
•

Klanten/leden:
De (potentiële) leden, c.q. klanten van bibliotheken zijn niet georganiseerd, noch lokaal, noch
nationaal. Er is geen sprake van leden die zich organiseren om inkoopvoordeel te behalen.
Even zo goed spelen de leden wel degelijk hun rollen als afnemer, doelgroep,
informatiebron, klager en kritische betaler.
De klant van de bibliotheek is ‘lid’. Dat is bijzonder voor een publieke voorziening en
veronderstelt een bijzondere status. Die is er niet echt, al zal het lid mogen zijn van een
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bibliotheek zeker historisch als een bijzonder moment hebben gegolden. Het lidmaatschap is
eerder een soort levensloopvoorziening met een belangrijke administratieve functie –
bijvoorbeeld voor het innen van boetes. Rondom de klassieke collectietaak neemt het aantal
uitleningen en het aantal leden zelf af. Ook het levensloop karakter neemt af: lidmaatschap
is in toenemende mate een zaak voor jongeren en ouderen, de tussengeneraties verdwijnen.
De bibliotheken en hun collectieven zien dat aankomen en spreken daarom steeds meer over
potentiële leden en klanten. Daarmee normaliseert de branche verder richting een reguliere
branche met daarbij horende klantenrol. En dan komt het punt ‘inkoopkracht’ alsnog om de
hoek kijken.
•

Bibliotheken/leden:
De bibliotheken zijn zelf de leden van de brancheorganisatie. Daarmee is de branche een
‘leden-branche’ en geen ‘branche-branche’ zoals in de hoofdtekst aangeduid. De Vereniging
Openbare Bibliotheken is geen koepel boven verschillende verenigingen. Het is de koepel
zelf. Het is de beschreven splitsing branche/sector die opvalt. Bij de gemiddelde branche en
beroepsvereniging is zoiets niet denkbaar, al was het maar omdat de inkomsten vaak sterk
samenhangen met de ondersteunende activiteiten. De vraag is echter of hiermee eigenlijk
geconcludeerd moet worden dat er in dit veld geen branche is. Dat gaat te ver. Alle
voorspelbare elementen van betrokkenheid, vertegenwoordiging en belangenbehartiging
zijn ruim aanwezig. Er is een sterk en historisch gegroeid identiteitsbesef en veel waarmee
men zich kan identificeren. En uiteindelijk hebben de meeste medewerkers van een
bibliotheek, inclusief de directeur, ook nog wel een bibliotheekpas op zak.

Voorlopige analyse: de case kan behandeld worden als andere branche casussen, met inachtneming
de vervaging in rol die ontstaat rond de ondersteuning/sectorrol. De relatie tussen klanten/leden,
bibliotheken en brancheorganisatie is voldoende vergelijkbaar. Er kan echter niet naar het collectief
van bibliotheken worden gekeken als beroepsvereniging.
5.1.2

Beleidsmakers

De rol van de verschillende overheidspartijen is bijzonder en meervoudig. Om met het laatste te
beginnen:
•
•
•
•
•
•

Opdrachtgever voor alle taken van de (wel/niet verzelfstandigde) lokale openbare
bibliotheek: gemeente of combinatie van gemeenten
Opdrachtgever voor specifieke (culturele en/of onderwijs) taken: gemeente of combinaties
van gemeentelijke instellingen
Opdrachtgever voor specifieke (culturele en onderwijs) taken: private of (semi) publieke
opdrachtgevers of combinaties daarvan
Opdrachtgever voor ondersteunende diensten aan bibliotheken: provinciale steun
organisaties, handelend in opdracht van provincie, gemeente of combinatie van gemeenten
Beleidsmaker voor lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid
Beleidsmaker voor landelijk cultuurbeleid (en onderwijs, en kennis, en …)

Het laat zich raden dat ook de geldstromen direct of indirect voor een substantieel deel uit publieke
middelen bestaan, met lokale, bovenlokale en Rijksbronnen.
In de bestuurskundige literatuur (In 't Veld) (Leeuw, 2013) over ‘hybride organisaties’ wordt
doorgaans gedoeld op uitvoerende diensten op rijksniveau waarbij de spanning schuilt in de mix van
taken met een publiek en privaat karakter. Binnen de bibliotheeksector is dat tot nu toe – het kan
snel veranderen – nog niet echt het spanningsveld geweest. Het publieke karakter van openbare
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bibliotheken is betrekkelijk onomstreden. Voor de bibliotheken schuilt het hybride karakter vooral in
de eerste plaats in het hybride opdrachtgeverschap en in de tweede plaats uit het hybride netwerk
dat daar kennelijk bij hoort.
De geschiedenis volgend (Huysmans, 2013), zie je dat er eigenlijk altijd een pendelbeweging is
geweest tussen rijksbeleid en lokaal beleid, inclusief het daarbij horende publieke geld. Met
uitzondering van de periode 2001-2008, toen het accent tijdelijk meer op provinciale gelden, c.q.
verdeelsleutels kwam te liggen, heeft er bijna altijd een dominante politieke wind gewaaid die
gericht was op decentralisatie, maar waarbij er altijd wel weer redenen waren om toch centraal te
sturen of middelen ter beschikking te stellen. Het is goed voorstelbaar dat de branche daarin moeilijk
positie kon houden. Per saldo zijn de leden – lokale openbare bibliotheken – gericht op het lokaal
bestuur, zeker in tijden van raadsverkiezingen en/of bezuinigingen, maar is er ook altijd noodzaak om
op landelijk niveau afspraken te maken. Wie vertegenwoordigt dan de branche en op welk niveau?
Het heeft de verenigingsstructuur in ieder geval onder druk gezet, met een belangrijke rol voor de
Algemene ledenvergadering. Daar moeten uiteindelijk de besluiten worden genomen en daar vindt
dan ook de botsing tussen landelijke en lokale prioriteiten plaats. Dit – soms trage - proces van
consensusvorming is ook een factor geweest waarom in 2000 de overheidspartijen een
herstructurering wensten en er daarna nog een splitsing is gevolgd tussen branchevereniging en
sectorinstituut.
Dat alles anno de hier beschreven periode werd goed in de gaten gehouden door primair de VNG en
secundair het ministerie van OCW. De provinciale partners zijn duidelijk verder op afstand komen te
staan.
Voorlopige analyse: er is sprake van grote beleidsdruk, maar wel een beleidsdruk die van veel
verschillende kanten kan komen. De beleidsdruk maakt de ruimte voor de branche krap, maar geeft
het soms ook ruimte. De combinatie van verenigingsdemocratie met overheidsbesluitvorming maakt
dat branchebestuur en –organisatie permanent onder druk staan.
[OO: En de werkelijkheid is natuurlijk weer zowel genuanceerder als ingewikkelder. Geen van
de overheidspartijen is monolithisch in aanpak en structuur. In de tijd als strategisch adviseur
voor de stuurgroep bibliotheekvernieuwing, in het bijzonder bezig met de vraag hoe externe
partijen geïnteresseerd zouden kunnen worden in samenwerking met de bibliotheken,
richtte ik mij tot het ministerie van OCW met het verzoek om de verbinding met het
onderwijs te helpen maken. De betrokken cultuurambtenaren is gevraagd om als
ambassadeur richting de collega’s die met onderwijsbeleid belast zijn op te treden. Binnen
hetzelfde ministerie dus. Die vraag kreeg kwam onmiddellijk terug: zou ik hen kunnen helpen
om met de collega’s in contact te komen? Een contact mijnerzijds zou neutraler overkomen.]
5.1.3

Toezicht en externe erkenning

Over de toezichthouder moet direct ook een wezenlijke opmerking worden gemaakt: anders dan bij
veruit het grootste deel van de branches en beroepsorganisaties, is er geen sprake van een (centrale
toezichthouder) of inspectie. Dat is anders geweest. De Inspectie voor het onderwijs kan uitspraken
over bibliotheekwerk doen, maar dan hoogstens indirect, daar waar bibliotheken diensten verlenen
voor of in opdracht van een onderwijsinstelling. Hier heeft de auteur geen voorbeelden van kunnen
achterhalen, zeker geen voorbeelden die van invloed zijn op de hier beschreven materie.
Op aspecten is er zeker sprake van toezicht, zoals bijvoorbeeld elke bibliotheek wel eens bezoek van
de arbeidsinspectie krijgt, maar dat is hoogstens aspecttoezicht. Sporen daarvan zijn merkbaar als
het bijvoorbeeld gaat om de toegankelijkheid van gebouwen en faciliteiten. Op het totaal van het
stelsel gaat hier geen merkbare invloed van uit. Voor de volledigheid is bij dit onderdeel van de casus
het overzicht van ‘criteria voor goed toezicht’ naast gelegd zoals opgesteld door de gezamenlijke
markttoezichthouders, maar ook die zijn niet van toepassing (Markttoezichthoudersberaad, 2013).
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Binnen gemeentelijk en provinciaal kader is er sprake van beleidsmatige en vooral van financiële
controle, inclusief (inzicht in de) accountantscontrole, maar dat is nog geen ‘toezicht’ (WRR, 2013) in
de gangbare zin. Door de ‘stille’ en ‘schone’ aard van de werkzaamheden zal een bibliotheek niet snel
onderwerp van handhaving worden, al kan het indirect wel weer aan de hand zijn als er bijvoorbeeld
sprake is van vestiging in een (rijks)monument of als er in een van de panden een horecavoorziening
of bijvoorbeeld een theater is gevestigd. Op de discussies over de norm heeft dat geen invloed
gehad.
Ingewikkelder is de vraag wanneer partijen die een beleidsrol hebben zich feitelijk gaan opstellen als
een toezichthouder. Hier lijkt sprake van te zijn als vanaf 2000 (Huysmans, 2013) (Stuurgroep
Bibliotheekvernieuwing, 2000) Rijk, IPO en VNG als het ware het stuur over gaan nemen van de
sector en zich o.a. via monitoring het gedrag van een toezichthouder lijken te gaan vertonen. Zo
hebben de partijen zichzelf echter niet gepositioneerd en heeft zich ook na opheffing van de
stuurgroep bibliotheekvernieuwing niet in een institutioneel arrangement vertaald (Stuurgroep
bibliotheekvernieuwing, 2008).
Toezicht kent vele vormen. Meer richting intern toezicht is er in de bibliotheeksector het laatste
decennium meer aandacht gekomen voor het governance model van de bibliotheken, inclusief een
daarbij horende ‘cultural governance code’ (Cultuur-Ondernemen, 2000). Deze code – vernieuwd in
2013 - maakt onderdeel uit van de norm, maar de naleving daarvan kan niet extern afgedwongen
worden.
Al met al moet de conclusie zijn dat de bibliotheeksector een van de weinige sectoren is zonder straf
toezichtregime (zie ook paragraaf over de reden waarom we over een branche of sector en niet over
een beroepsorganisatie spreken).
Datzelfde geldt ten slotte ook voor de vorm van certificering die het meest op de grens van intern en
extern toezicht kunnen liggen: ISO-certificering en INK.
Wat ISO betreft: enkele bibliotheken zijn in de loop van de tijd ISO gecertificeerd via een externe
certificeerder en vallen daarmee onder de werking van de Raad voor Accreditatie. De norm zoals die
hier wordt besproken is dat niet. Vanuit de experts die nu de audits uitvoeren is hier wel voor
gepleit, maar deze wens is niet gehonoreerd.
In de discussie over de norm in de 3e ronde is goed nota genomen van het feit dat het private bedrijf
Karmac over een ISO-certificaat beschikt. Daarmee zouden ook de activiteiten gericht op de
bibliotheektaak onder deze certificering kunnen vallen.
De norm in zowel de 1e, 2e als 3e ronde zijn nadrukkelijk geïnspireerd door de systematiek (indeling in
aandachts- en resultaatgebieden) en de benadering (P-D-C-A en I-M-W-R) van het INK, zoals dat zich
in de periode 2007 tot nu heeft ontwikkeld. Veel auditoren en vertegenwoordigers uit de
bibliotheeksector zijn ook opgeleid in het kader van de INK-benadering, inclusief auditortrainingen
(interview Mr R. Stassen, augustus 2013). Toch ziet het INK de benadering van de bibliotheeksector
niet als een volle INK-benadering. Betrokkenheid van de directeur van het INK, Mr R. Stassen [idem)
heeft eerder tot verwijdering dan tot erkenning geleid.
[OO: het ligt direct voor de hand om het gebrek aan extern of intern toezicht te zoeken bij
een gebrek aan incidentgevoeligheid. Ongetwijfeld speelt dat een rol (zie ook media), toch
kan een verklaring te simpel zijn, ook in het licht van het feit dat er wel veel systemen
(financieel toezicht, eigen governance code, ISO, INK) zijn die aangrijpingspunten voor
toezicht opleveren. Waarom dan die inspanning? Dit valt moeilijk te objectiveren, maar deze
veronderstellingen dringen zich op: doorwerking van andere toezichtsystemen in de publieke
sector, het ambtelijk karakter van de beleidscyclus in de bibliotheeksector en het ‘hype’karakter van veel van deze systemen. (LIT). Hier wordt op terug gekomen.]
Voorlopige analyse: in het kader van dit onderzoek wordt de invloed van toezicht als ‘neutraal’
geduid.
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5.1.4. Media
Wellicht heeft deze afwezigheid met de relatieve afwezigheid van een andere partij te maken: de
media. Er is wel degelijk media-aandacht. Zeker op lokaal niveau is die aandacht er als er
bijvoorbeeld een vestiging moet sluiten en burgers in opstand komen. Aandacht is er ook langs
thematische weg: als er een probleem als ‘ontlezing’ wordt gesignaleerd, zijn er altijd wel media die
een bibliotheek als oplossing in beeld brengen. In die zin heeft de bibliotheek een in mediatermen
hoge ‘gun’-factor. Boekenweken en andere boek gerelateerde onderwerpen worden daarom al snel
met de bibliotheek verbonden. De sector zelf heeft in het ‘Bibliotheekblad’ een medium dat de
discussie niet schuwt. En toch is de mediadruk welbeschouwd laag en dat komt door de laatste grote
‘afwezige:’ serieuze incidenten.
Wat is het gevolg van het niet terugbrengen van een geleend boek? Een onmiddellijk kennisinfarct bij
een ander lid van de bibliotheek? Af en toe, maar dan nauwelijks merkbaar. Financiële gevolgen?
Nauwelijks merkbaar. Er kan in het dagelijks werk heel weinig misgaan dat een bericht in een
medium wordt gebracht, of het moet het afbranden van het bibliotheekgebouw zelf zijn. Dat alles wil
zeker niet zeggen dat een bibliotheek niet belangrijk is. Wel dat die impact moeilijk direct meetbaar
is. Wat is het gevolg van de golf van sluiting van vestigingen in het verlengde van de crisis van 2007?
Meer analfabetisme, leerproblemen, sociale veiligheid? Het effect mag worden verondersteld maar
is niet eenduidig of eenvoudig meetbaar. Het zal niet snel vertaald worden in het media-incident
waar het soort sociale druk uit voort komt waardoor bijvoorbeeld interventies worden afgedwongen.
In de periode dat het werk voor deze opdracht liep is, op twee uitzonderingen na, de aandacht vanuit
de landelijke media voor bibliotheekwerk beperkt gebleven. De eerste uitzondering betreft de
beperkte en vrij feitelijke aandacht voor de totstandkoming van de wet op de Bibliotheken, de
tweede de berichtgeving over de bezuinigingen op de bibliotheken in combinatie met de komst van
het bedrijf Karmac als aanbieder van bibliotheekdiensten [Vrij Nederland deed een diepteartikel. Een
redacteur was op de hoogte van mijn werkzaamheden en wees daar de betrokken journalist op. Deze
had echter geen belangstelling. LIT).
Tegelijk kan gezegd worden dat zowel op lokaal als landelijk niveau de bibliotheken hun activiteiten
regelmatig weten te communiceren, ook omdat nogal wat BN’ers zich graag met de bibliotheek
verbinden, en omdat wel actuele thema’s als analfabetisme en ontlezing er regelmatig voor zorgen
dat bibliotheken in beeld komen. Daarbij is de verbinding met ‘het boek’ een pre. Van Boekenweek
(CPNB, getrokken door mediaman en oud-directeur van DOC, de Delftse bibliotheek E. van Nispen)
tot voorleesdagen (geen politicus die er niet over twittert hoe leuk dat is) en dan wordt vooral
duidelijk hoe groot de potentiële plus is.
Vooral in de lokale pers wordt er in negatieve termen bericht over de sluiting of verplaatsing van
vestigingen. In mediatermen kan dit echter worden uitgelegd als steun voor het instituut bibliotheek.
Een enkele keer komt het bestuur van een bibliotheek (Eindhoven, Zeeuwse Bibliotheek) negatief in
het lokale nieuws. Een escalatie (boek, p.123) naar landelijk niveau is ongewoon.
De rol van het vakblad – het Bibliotheekblad – is van meer directe betekenis. Met name het verslag
van de ALV van juni 2013 over de discussie rondom de nieuwe norm bleek zeer goed gelezen te zijn
(LIT). Op een eerder interview met werkgroep voorzitter Van Moort kwam minder reactie (LIT).
Slechts één aspect wijst op verdere druk. De media zijn niet terughoudend in het berichten over
digitalisering en de opkomst van het E-book. Sterker nog: de berichtgeving daarover volgend doet
vermoeden dat de digitalisering het boek verder heeft verdrongen dan feitelijk het geval is.
Ongetwijfeld heeft dit invloed op de manier waarop naar de toekomst van de bibliotheken wordt
gekeken.
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[OO: als iemand die een opdracht heeft om een norm te ontwikkelen in een context waarin
voor digitalisering en bezuinigingen een groot deel van de sector onder grote druk staat, is de
verleiding groot om te denken dat de sector nieuwswaardig is en dat daar een druk uit voort
kan komen die een factor is in de totstandkoming van de norm. Daar is echter geen
overtuigend bewijs van, al moet gezegd worden dat de interne media een goed platform
bieden voor discussie en kritiek. Toch heb ik mij lopend de opdracht blijven afvragen waarom
de media geen grotere rol spelen. Dat kan zijn omdat een kokende kikker geen spannend
gezicht is of dat zelfs de media nog iets over willen houden om positief over te berichten. Of,
om de redenering van een journalist over te nemen: een hond die een man bijt is geen
nieuws. Een man die een hond bijt wel (Pinker, 1994, p. 82). De bibliotheek wordt
voortdurend gebeten door allerlei ontwikkelingen, maar bijt niet terug.]
Voorlopige analyse: Hoe dan ook: de bibliotheeksector laat zich vooral kennen door de afwezigheid
van extra maatschappelijke druk via de media en wordt daarom in het kader van dit onderzoek
gekwalificeerd als ‘neutraal’ tot ‘positief’.
5.2

Waarom geen beroepsgroep?

De belangrijkste basis voor een aparte status van een beroep of ambt is in de ogen van deze
onderzoeker een ‘unieke aanspraak op kennis’ [OO: eigen woorden]. Door het onderscheid te maken
dat de ene wel en de andere niet over deze unieke kennis beschikt, wordt de basis gelegd voor
toelating tot het kennisdomein (entree) of uitstoting en uitsluiting (exit). Dit is de kern van ‘attributie
sociologie’, zoals gebaseerd op het werk van Durkheim. We herkennen een rechter aan zijn toga, een
arts aan zijn witte jas, een notaris aan zijn akten – in ieder geval tot voor kort. Het is hierin dat status
wordt gevormd en een gilde, orde of beroepsgenootschap naar voren komt. Waarom is dat niet het
geval bij de bibliothecaris?
Onderscheidingsvermogen
Vanaf ten minste 3000 voor Christus, letterlijk en figuurlijk zittend bovenop alle kennis zoals mensen
die hebben vastgelegd, heeft de uitlener van de boeken zichzelf in dienst gesteld van degene die iets
met de kennis doet. Er is geen claim ontstaan dat de bibliothecaris zelf de eigenaar van de kennis is.
Die claim, als die al gemaakt werd, bleef uiteindelijk aan het instituut zelf hangen. Of, zoals Alberto
Manguel het heeft geformuleerd naar aanleiding van het werk van Flaubert: ‘Het opeenstapelen van
kennis is nog geen kennis’ (Manguel, 2006, p. 88).
Wellicht dat de bibliothecaris zich had kunnen onderscheiden door de baas te zijn van een groot
gebouw, want bibliotheken hebben de onhebbelijke neiging altijd maar uit te dijen, ook nu nog, in dit
digitale tijdperk. Dan zouden de bibliothecarissen de sleutel hebben tot al die kennis. Helaas, wie de
geschiedenis van het catalogiseren bestudeert (Manguel, 2006), weet dat er geen systeem van
catalogiseren bestaat dat tegelijk zo uniek en ingewikkeld is dat het zich tot een eigen wetenschap
ontwikkeld – of het moet de Chinese manier zijn om teksten op te slaan op basis van de rijm van het
laatste letterteken in de laatste regel van een tekst.
Waarschijnlijker is dat de bibliothecaris zich nooit tot een hogere status heeft ontwikkeld omdat het
per saldo geen ‘vrij’ beroep is en mogelijk zelfs geen ambt op een onderscheidende manier. Het is in
ieder geval geen ambt waar je toe geroepen wordt, zoals bij een priester of predikant. Het kan wel
een ambt zijn waartoe je wordt aangesteld, maar dan letterlijk, in de zin van ambtenaar worden.
Daarmee is de bibliothecaris uiteindelijk altijd vervangbaar en beschikt het niet over iets
onderscheidend zoals bijvoorbeeld de onafhankelijke positie van een advocaat (inclusief
vertrouwelijk dossier/verschoningsrecht) of de artistieke inbreng van een architect. In termen van
Durkheim: de bibliothecaris beschikt over minder of geen ‘attributen’.
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Exclusiviteit
Er is dus geen sprake van exclusieve kennis of vaardigheden. Exclusiviteit kan ook verkregen worden
op basis van het feit dat je geweld toe mag passen of omdat je bijzondere moed moet hebben. Het
beroep van bibliothecaris lijkt, eerlijk gezegd, op het eerste gezicht ook geen erg gewelddadig of
heroïsch beroep, hoezeer recent er romanciers en filmregisseurs zijn gekomen die daar wat aan
proberen te veranderen. Dat telt: beroepen die in de ogen van buitenstaanders om veel moed
vragen, krijgen al snel een hogere status toebedacht. Langs die weg heeft het beroep van
brandweerman bijvoorbeeld een hoge status (inclusief een mooie wisselwerking tussen
brandweerkleding en status. De kleding is functioneel, maar vooral de helm geeft een herkenbare
status). Ook dat mist het boekenvak. Ooit is er een grote privé boekenverzamelaar in New York door
de politie bevrijd nadat buren hulpkreten hoorden en het bleek dat de persoon begraven was onder
meters van zijn eigen boeken (Manguel, 2006, p. 74). Zielig, niet moedig. Maar wordt het wel veel te
makkelijk gemaakt: het is ook waar dat er talloze voorbeelden zijn van mensen die hun leven hebben
opgeofferd voor de boeken die ze in hun bibliotheek hadden. Net zoals het waar is dat de nazi’s
weinig daden hebben gedaan die in symbolische zin meer het kwaad uitstralen dan hun
boekverbrandingen voorafgaand aan de tweede wereldoorlog (Battles, 2004). Alleen – dit alles is
vooral aan het boek, het gebouw en de lezer gekoppeld, niet aan de rol of functie van een
bibliothecaris.
Knotje
Een andere indicatie van een aparte status is opleiding. De opleidingen tot bibliothecaris is in
Nederland een HBO-opleiding. Pas deze eeuw is er de eerste hoogleraar bibliotheekwetenschappen
gekomen – geen bibliothecaris, maar een wetenschapper met een sterke statistische achtergrond
(prof. Dr. F.J.M. (Frank) Huysmans, UvA, 2005). Nee, ook het opleidingsniveau is geen bijzondere
bron van status, anders dan in bijvoorbeeld Duitsland, waar een combinatie met een
hoogleraarschap gebruikelijk is voor bibliothecarissen. Dat wil niet zeggen dat er niet aan opleidingen
wordt gedaan in Nederland en elders (Nauta, 1977). In 1986 komt het zelfs tot een wederzijdse
officiële erkenning van bibliotheek- en documentatiediploma’s binnen de Europese gemeenschap, in
navolging van UNESCO Guidelines. Wordt het allemaal op een rij gezet, dan is de indruk: hier kan iets
groots groeien. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Pak je het leerboek ‘Bibliotheek en documentatie’
erbij, dan is nergens te lezen, ondanks of juist dankzij alle degelijkheid, dat hier een
informatiewetenschap wordt geboren (Schneiders P. , Heijst, Koops, Mathijsen, & Wesemael, 1977).
En zo blijft iets anders hangen uit deze tijd. Een beeld uit de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid,
waarin een Josien uit Klaaswaal naar Amsterdam komt om daar haar onschuld te verliezen. Ze is tot
bibliothecaresse opgeleid, het haar bij binnenkomst in Amsterdam tot een knotje opgebonden. Het
was geen toeval dat Schmidt (zelf oud-bibliothecaresse) dit clichébeeld in haar musical gebruikte. Dat
deze onderzoeker de musical kort na de première zag en direct moest denken aan een echte Josien
uit Klaaswaal, een leuke klasgenote die ook een bibliotheekopleiding had gevolgd en allesbehalve
naïef was, vormde een directe correctie van dat beeld, dat voor het overige onuitroeibaar lijkt.
Om dit nog een stap verder uit te diepen, want het lijkt in ieder geval vanuit het perspectief van
‘genderstudies’ interessant om te onderzoeken waarom de bibliothecaris niet alleen niet tot een
beroepsgroep is uitgegroeid, maar ook tot een functie die – als vaker op de top na – door vrouwen
wordt gedomineerd. Het risico is hier om oorzaak en gevolg door elkaar te halen. Of nu de stelling
wordt geformuleerd dat het ‘geen beroep is geworden omdat het dominant door vrouwen wordt
uitgeoefend’ of dat de stelling wordt geponeerd ‘omdat het geen beroep werd kon het een
vrouwenrol worden’, in beide gevallen wordt er een volgtijdigheid gesuggereerd die in de
werkelijkheid niet zo volgtijdig hoeft te zijn geweest. Het lijkt wel logisch te veronderstellen dat ‘de
strijd om de zeggenschap over het boek’ zowel als feitelijk ding en als statussymbool verknoopt is
geraakt met meer algemene zeggenschap – lees: macht – vraagstukken. In ‘The Origins of Political
Order’ (Fukuyama, 2011, p. 59) moet ver in de geschiedenis worden teruggegaan om iets van
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mogelijke verklaringsgronden te vinden voor een verschil in status tussen mannen en vrouwen als
het om het bezit van een boek gaat. Simpel gezegd; er is geen historisch bewijs dat een werkelijk
matriarchale samenleving, waarin de vrouw dus domineerde, ooit ergens heeft bestaan. Wel zijn er
in de ‘tribale’ fase van de geschiedenis, waarin kleine eenheden van jagers en verzamelaars via
huwelijken op elkaar betrokken raken, verschillende manieren waarop de afstammingslijn werd
bewaakt, waarbij het niet zelden de vrouwen zijn geweest die als het ware bijhielden wie van wie
afstamde. Dat zou een opmaat kunnen zijn geweest voor het latere bijhouden van de boeken.
Daartegenover staat echter het verschijnsel dat het vooral mannen zijn geweest die behoefte
hadden aan het bijhouden van afspraken en tellingen en daarover zaken wilden vastleggen,
uiteindelijk in boekvorm. Kortom; er valt niet zo snel een eenduidig antwoord te geven.
[OO: er valt wel een andere interessante invalshoek te formuleren. Wie waren degenen die
gingen vastleggen? Dat waren doorgaans niet de heersers en eigenaren zelf, allen mannen.
Daar waren minder sterke en praktische mensen voor nodig, maar vooral mensen die iets
konden vastleggen in schrift. Niet zelden waren dat slaven. In de casus van het notariaat
staat beschreven dat notarii in oorsprong vaak slaven waren die ergens nota van namen;
zaken opschreven. De latere Latijnse notarissen hadden last van die achtergrond bij het
positioneren van de eigen beroepsgroep in verschillende stadsstaten. Door die achtergrond
stonden de notarissen niet in hetzelfde aanzien als de advocaten. Aanwijzingen daarvoor zijn
deze onderzoeker niet bekend, maar mocht er ook een slavenachtergrond spelen bij de
bewaarfunctie van boeken, dan is het ook niet vreemd dat de functie een lage status behield
en tegelijk makkelijker open kwam te staan voor vrouwen.]
Financiering
De literatuur doorlezend is het eigenlijk zelden een optie geweest voor de bibliothecaris om zich tot
een onderscheidend beroep door te ontwikkelen. Noch in de sfeer van machtstoedeling, noch in die
van ‘beroemdheid’. Leibnitz was een bibliothecaris, maar voor hem telde alleen de inhoud van de
boeken die hij beheerde. Bij het voor het eerst openbaar worden van bibliotheken (in 1609, de
Ambrossia in Milaan), straalde dat af op de weldoener, de heerser, en niet op de beheerder van de
bibliotheek. De Amerikaanse filantropen identificeerden een bibliotheek als de beste manier om hun
extra geld aan te besteden, maar de bibliotheek moest dan natuurlijk wel naar een Carnegie worden
vernoemd, ook al zorgde hij goed voor zijn personeel.
Carnegie was een wel heel bijzonder filantroop voor de bibliotheken. Hij liet meer dan 2500
openbare bibliotheken oprichten, in een bijzondere mengeling van machtsuitoefening en
onbaatzuchtigheid. Maar hij wist waar zijn passie vandaan kwam. Als 16-jarige jongen schreef hij een
brief aan de krant als ‘een jonge arbeider, hoewel niet in loondienst’. Carnegie beklaagde zich er over
dat hij geen toegang kreeg van de directeur van de bibliotheek omdat hij niet in loondienst was. Hij
won. (Manguel, 2006, pp. 95-102). Carnegie beschouwde de directeuren van zijn eigen bibliotheken
sindsdien met enig wantrouwen. Ook al geen stimulans voor een echte positie. Per saldo kon er in de
19e-20e eeuw buiten het publieke domein niet echt een start voor een directeur/bibliothecaris
komen, vergelijkbaar met de professieontwikkeling in andere sectoren (m.n. juridische en medische
beroepen).
Nederland: ambt voor vak
Wat wel lijkt te zijn gebeurd, is de insluiting van de bibliotheeksector in de bestuurlijke en ambtelijke
professie en dat dan vooral op lokaal niveau. Nog scherper: het element van ‘volksverheffing’
ontstond en leefde vooral op stedelijk niveau. Het waren vooral mensen met een ambtelijke
achtergrond die daarin het voortouw namen. Niet eens dus primair in het culturele veld, maar in het
ambtelijke en onderwijs domein. De start van de openbare bibliotheken wordt dan ook algemeen
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herleid tot het moment dat zes grotere gemeenten (Utrecht en Dordrecht, daarna Groningen,
Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam) stellen dat het openbaar bibliotheekwerk niet alleen een zaak
van particulier initiatief kan zijn, maar een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Het waren de
directeuren van die instellingen die in 1908 de Centrale Vereeniging van Openbare Leeszalen en
Bibliotheken oprichtten (Schneiders P. , 2008). En geen misverstand; het waren de directeuren van
de bibliotheken, allen gemeenteambtenaar, die de beslissende duw gaven. De vereniging die zij
oprichtten was echter niet voor henzelf, maar voor hun instellingen. Ze voelden zich waarschijnlijk
ambtenaar, geen pionier. Het ambtelijk ambt overschaduwde het bibliotheek-ambt, zoals een doel
het middel overschaduwt.
En toch had het anders kunnen gaan. In het boek van Scheiders ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van de openbare bibliotheken in 2008, wordt de persoon van Dr. H.E. Grave
opgevoerd. Hij was ‘de vleeschgeworden openbare bibliotheekgedachte’. Naast directeur
van de Haagse openbare bibliotheek was hij vooral opleider, wetenschapper en propagandist
van de openbare bibliotheken. Let op: hij maakte onderscheid, creëerde exclusiviteit op de
manier waarop vaker beroepen ontstaan. Hij noemde openbare bibliotheken ‘leesmusea’
wezenlijk anders dan de volksbibliotheken die elders opkwamen. Zijn opvolger moest
gepromoveerd zijn. Dat laatste gebeurde ook, maar die opvolger, dr. P.J. van Swichem ging
juist de andere kant op door de exclusiviteit af te breken. (Schneiders P. , 2008, p. 8)
Interessant is dat lang de enige vorm van organisatie van directeuren van bibliotheken letterlijk in de
vorm van een werkgeversvereniging was, nodig voor de cao-besprekingen. Deze vereniging begon
vanaf de jaren negentig wel de taken te verbreden, maar zou uiteindelijk stoppen, tegelijk met de
oprichting van VOB en SIOB.
En in het onderzoek dan? Bibliotheken worden vooral geplaatst in het culturele domein, maar hoe zit
het dan bijvoorbeeld met de universiteitsbibliotheken? Een andere wereld, dat zeker. En daarin heeft
de bibliothecaris ook wel status. Maar het is toch vooral een afgeleide status en door de afstand
tussen de openbare bibliotheken en de universiteitsbibliotheken is dat niet anders. (Gesprek A.
Eijffinger, oud-bibliothecaris Vredespaleis).
Cataloguskunst?
En zo lijkt de geschiedenis van de beroepsvorming een geschiedenis van successen, maar ook van
regelmatig gemiste kansen. Of, zoals de enige hoogleraar bibliotheekwetenschappen Huysmans de
beleidsgeschiedenis omschrijft: “een bevlogen startfase en daaropvolgende stagnatie” (Huysmans,
2013, p. 3).
Maar toch, nog even door op die vraag naar het eigen beroepsprofiel. Niet te snel opgeven. Is er nu
echt geen onderscheidende vaardigheid waarop dat profiel gebaseerd had kunnen worden? De
meest voor de hand liggende kans op ‘een eigen profiel’, heeft zich waarschijnlijk voorgedaan als
overal in de 19e en 20e eeuw de bibliotheken gaan groeien en de vraag naar catalogisering gaat
spelen. Het catalogiseren leidde echter niet tot een monopolie op kennis of zelfs maar als entree tot
een opleiding. Dat laatste is een belangrijke factor. Entree of exit zonder opleiding(spunten) is
nauwelijks denkbaar.
[OO: Deze onderzoeker kent er alleen voorbeelden van in de sfeer van nieuwe beroepen en
digitale vormen van vakvereniging. De klassieke beroepsorganisaties hebben, voor zover kon
worden nagaan, allen een vorm van verplichte opleiding, vaak gekoppeld aan een wettelijke
eis en verplicht register.]
Waar zijn de geschiedenissen van mensen die hun carrière begonnen dankzij het uitstekende
onderwijs op een bibliothecarissenopleiding? Ze zullen er ongetwijfeld zijn, maar we hebben het over
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een kleine minderheid. Dat geldt zeker in Nederland, waar de Hbo-opleiding niet lang standhield en
ook meer recente pogingen om een dergelijke opleiding van de grond te krijgen na een enkele
aflevering steeds mislukten (interview R. Bruijnzeels, november 2013, bevestiging door I. van
Asperen).
Professionalisering
Aan het einde gekomen van dit onderzoek naar de vraag waarom de
bibliothecaris/bibliotheekmedewerker niet heeft geleid tot een beroepsvereniging, zijn er wel wat
notities, maar blijft een echt antwoord buiten bereik. Helaas valt het buiten de scope van dit
onderzoek om dat antwoord wel te geven. De veronderstelling van deze onderzoeker: delen heeft in
dit geval niet tot houden geleid. De wens om kennis middels boeken te verspreiden lijkt oprecht in
de geschiedenis van het bibliotheekvak en leidt tot minder streven naar exclusiviteit.
Bibliothecarissen hebben de kennis in de boeken niet of onvoldoende benut voor een vorm van
exclusieve toegang en de bevoegdheid tot ordenen, verwijderen (!) en catalogiseren van boeken is
niet geritualiseerd of wettelijk beschermd geraakt. Ergo: geen vak of eigen symbolen. Op een
gegeven moment zijn bibliotheken verder het charitatieve of publieke domein ingetrokken [OO: dat
laatste een gevolg van socialistische denkbeelden?) en is de professie wel geprofessionaliseerd, maar
niet naar iets toe dat exclusief en herkenbaar mag worden genoemd. Daarmee lijkt de weg richting
een beroepsvereniging afgesloten.
Wat we aan het einde van dit deel dus hebben, is een toezichthouder met geen of neutraal effect,
een geheel van media-uitingen die positief-neutraal zijn in hun effect en een afwezig beroepsprofiel.
Dat brengt ons bij via het afpellen van de interventiepiramide dichter bij de definitievraag: wat is het
object van deze case? Welke benaming verdient het?
De bibliotheken vormen samen geen beroepsvereniging, zoveel is duidelijk. De professie is daarmee
ook geen dominante factor in de interventiepiramide. Noch het toezicht, noch de media zijn factoren
die zwaar doorwegen op het (kwaliteits)beleid.
De volgende stap is om – van beneden naar boven te kijken wat de wettelijk basis is en welke klanten
er zijn. Het verschil tussen beide is in de kern ook het verschil tussen sector en branche.
De nieuwe wet op de Bibliotheken (OCW, 2013), maakt duidelijk dat bibliotheken in ieder geval een
publieke functie vervullen, of sterker nog: van ‘publieke waarde’ zijn (art. 4). Dat brengt toch weer
tot uitdrukking dat we het niet over een branche hebben, want van oudsher heeft dat een privaat
karakter. Het ligt dus voor de hand om over een sector te spreken. De sector is landelijk verspreid,
waarmee het qua omvang vanzelf groot genoeg is. Meer precies kan van een publieke sector worden
gesproken. Minder duidelijk is of de bibliotheek onderdeel is van de culturele sector van het lokaal
bestuur. Wettelijke basis en wijze van financiering maken dat laatste meer voor de hand liggend.
Heeft de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) het dan verkeerd om zichzelf als een ‘branche’ te
omschrijven, in tegenstelling tot het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB)? Op de keper
beschouwd: ja. Ook al zijn er geen individuen lid van de vereniging, op zich volstaat de omschrijving
‘vereniging’ en is de aanduiding ‘branche’ misleidend. Dit geldt alleen maar meer als het SIOB wordt
opgeheven en de Koninklijke Bibliotheek de rol overneemt. Het blijft een optie voor de vereniging
om zich tot een beroepsvereniging te ontwikkelen, al past dat voor het moment niet in de
beleidsmatige positionering.
5.3.
Te beantwoorden vragen
Als een soort tussenstand, worden hier een aantal ‘leidende vragen’ gesteld waarmee de tijdlijn in
wordt gegaan. Op basis van vooral deze positie-analyse komen deze vragen op:
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1. Vraag: wat is het effect van het feit dat leden en klanten niet georganiseerd zijn?
Hypothese: het debat over de kwaliteitsnorm van de sector wordt gedomineerd door degenen die er
het meest te winnen of verliezen bij hebben: primair de bibliotheek(directeuren)
2. Vraag: wat is het effect van het niet zijn van een beroepsvereniging?
Hypothese: de bibliotheek(directeuren) zijn minder in staat een gezamenlijke visie te formuleren en
deze leidend te maken.
3. Vraag: Wat is het effect van de grote beleidsdruk op de bibliotheken
Hypothese: dreiging en realiteit van bureaucratisering kwaliteitsinterventies.
4. Vraag: wat is het effect van het niet aanwezig zijn van een centrale toezichthouder op het
bibliotheekveld?
Hypothese: het verstart minder, maar de druk is ook minder om te veranderen.
5. Vraag: wat is het effect van een neutrale of positieve beschouwing van de bibliotheken door de
media?
Hypothese: vanuit de media komt steun voor de vernieuwing, maar de steun is niet zwaar en is
ongericht.
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6.

Voorfasen

6.1

Tijdlijnen

In het navolgende worden de volgende stappen in de tijd genomen:
-

-

Tijdlijn: ontwikkelen bibliotheeksector en kwaliteitsdenken tot 2007
o 6.2: klassieke fase
o 6.3: instrumentele en moderne fase
Tijdlijn: de eerste certificeringsrondes:
o 7.1: eerste certificeringsronde: 2007 – 2010
o 7.2: tweede certificeringsronde: 2010 – 2013
Tijdlijn: kerncasus: (aanloop naar) de derde certificeringsronde 2013 - 2017
o 8.1: snelle start, hoge ambities
o 8.2: eerste crisis en omslagverwerking
o 8.3: tweede crisis en draagvlakverwerving
o 8.4: Nieuwe opdracht: stelselwaardig?
Tijdlijn: conclusies en reflecties

In onderzoektermen wordt aangesloten bij de aanpak zoals beschreven in hoofdstuk 5.
De stijl is beschrijvend, verhalend zelfs, met uiteraard bronvermelding, afgewisseld door observaties
en illustraties. De verleiding om overal statistieken in te hangen om maar te laten zien hoe empirisch
dit onderzoek is wordt weerstaan. In de combinatie van CBS-statline/bibliotheken en de
bibliotheekmonitor van SIOB zijn de belangrijkste openbare bronnen wel gegeven. Veel van deze
case gaat wel degelijk over meetbaarheidsproblemen, maar dan van een andere orde.
De casus wordt afgesloten met een beschouwing over de casus in totaliteit, waarna conclusies
worden getrokken over ten minste betekenis en relevantie. Uiteraard wordt daarin de
probleemstelling en werkwijze van het totale onderzoek meegenomen.
In het vervolg zullen we de historische beschrijving van de casus laten aanhaken bij de indeling
waarin eerst de fasering uit de eerder aangegeven ontwikkeling in het kwaliteitsdenken wordt
gevolgd (nu 5.4 boek, p. 67 e.v.). Dit leidt tot een aparte beschrijving van die fasen die voorafgaan
aan de ontwikkeling van een certificeringsaanpak voor de hele bibliotheeksector. In 2007 is de eerste
certificeringsronde een feit. Vanaf dat punt wordt de beschrijving omgekeerd: de beschrijving van de
ontwikkelingen in en om de certificering staat centraal, inclusief een tijdsbeeld. Van daaruit wordt
een verbinding naar de daaropvolgende fasen gelegd.
In de beschrijving wordt meer ruimte genomen naar mate we meer naar het hier en nu komen –
behalve bij het begin. De kans om in aansluiting op de eerder gegeven definities nog iets meer van
het fenomeen ‘bibliotheek’ langs een tijdlijn te duiden, mag niet worden gemist.
6.2
Klassieke fase
Eerst was er het gesprek, daarna kwam het symbool. Dat kan een veeg pigment op een vel zijn
geweest, een tak in een stuk klei gedrukt. Een woord werd vastgelegd in een vorm, een voorsteling.
En nog eens. Zo ontstond een stuk tekst en nog een stuk tekst. Teksten die een overeenkomst
bespraken, die een verhaal weergaven, een geloof doorgaven. De teksten werden rollen, de rollen
werden ‘boeken’. En dat moest bewaard worden – tenzij de inhoud bedreigend was, uiteraard.
Mogelijk werd het dan alsnog verstopt.
Resten van het bewaren van ‘boeken’ gaan tienduizenden jaren terug (Battles, 2004). Op het totaal
van de menselijke geschiedenis is dat nog niet veel, maar het is lang genoeg om veel sporen na te
laten. De fysieke kern lijkt overal hetzelfde: kasten rond een centraal punt. Dat centraal punt kan een
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tafel zijn geweest, met daarop een of meer boeken, het kan ook een soort uitleenbalie zijn geweest,
of een combinatie van beide.
Die fysieke kern is door de eeuwen nauwelijks veranderd. Van de bibliotheek van Alexandrië tot de
National Library in New York en alles wat er nu in verbazende architectuur bijkomt; de kern is een
verzameling kasten en een centrale tafel in een gebouw. Boeken gaan naar buiten, boeken gaan naar
binnen en ondertussen wordt de ruimte in het gebouw in meer of mindere mate voor andere
doeleinden gebruikt. De meest bijzondere relatie is er met het onderwijs, al staat een bibliotheek
eerder naast het onderwijs dan er middenin, iets wat zelfs voor de meeste universiteitsbibliotheken
lijkt te gelden (Manguel, 2006). De bibliotheek gaat naar het onderwijs, niet andersom. Als er iets de
bibliotheek ingaat dan is het de cultuurfunctie: het gebouw leent zich voor theater, lezingen en
exposities. Dat kan warmte en plezier geven, dat kan ook de stilte verdrijven. Hoe dan ook: in het
hart van de bibliotheek blijft tot op de dag van vandaag steeds dat logistieke proces boeken in en
boeken uit pompen.
Boeken vooral van en voor de elite. De openbare bibliotheek komt voort uit een beweging van
‘volksverheffing’, zoals eerder beschreven. Interessant is het dus, dat het meer een ‘vormend ideaal’
is geweest dat de openbare bibliotheken herkenbaar heeft gemaakt, dan iets anders. Geen
objectiveerbare kwaliteitscriteria dus, maar een gedeelde visie. Enkele kenmerken zijn ondertussen
wel degelijk objectiveerbaar: overheidsbemoeienis, ook in de vorm van financiering,
laagdrempeligheid. Zelfs in architectuur en inrichting is het ideaal herkenbaar. De wijze van
catalogiseren is – dit is niet uitgebreid onderzocht – gelijk. Het is voldoende. De openbare
bibliotheken worden wat we in inmiddels fout jargon nu ‘een merk’ zouden noemen. De bibliotheken
worden bestuurd door een combinatie van statuten en een representatief bestuur. Er komt uit de
geschiedschrijving geen beeld op van incidenten die gecorrigeerd moeten worden – al lijkt het soms
of de boetes voor het niet tijdig terugbrengen van boeken een van de meest voorkomende schulden
onder de gegoede burgerij is. Uiteindelijk is vooral het ideaal richtinggevend. Vanuit de optiek van
kwaliteitstheorie is dit interessant, omdat een belangrijke stroming hierbinnen zegt dat juist dit
aspect van inspiratie leidend zou moeten zijn bij het verbeteren van bibliotheek en andere
organisaties (Reichling & Jonker, 2013): ‘terug naar de kern’. Het moet ook in de historische context
worden gezien van het ontstaan van de socialistische zuil, dat vooral in de grotere steden (Schneiders
P. , 2008) sterk was.
Toch zou het misleidend zijn om dit ideaal als kenmerkend te zien voor de wijze waarop bibliotheken
in deze periode zijn georganiseerd. De grote openbare bibliotheken waren ook hiërarchisch
georganiseerde ambtelijke organisaties, met alle gevolgen van dien. In die traditie waren ze
succesvol. Zo succesvol, dat het gezien zou kunnen worden als een van de weinige initiatieven die is
overgenomen door andere zuilen. Op het platteland kwamen ook openbare bibliotheken, maar dan
bibliotheken die zich prompt organiseerden in zuilen van protestantse of katholieke signatuur. In
verhouding tot andere semipublieke sectoren, bijvoorbeeld het onderwijs, zou deze verzuiling
overigens relatief snel voorbij zijn.
Kenmerkend voor het Nederlandse bestel is de overheidsfinanciering voor het onderwijs, of dat nu
bijzonder is of niet (artikel 21 Grondwet). De veronderstelling is hier dat dit tot effect heeft gehad
dat de bibliotheken onder onderwijs zijn gaan vallen, niet onder cultuur (ook van invloed op de
departementale verdeling gedurende enige tijd) en dat dit paradoxaal heeft geholpen om het
verzuilde karakter van de bibliotheken niet lang te laten overheersen. De functie overheerste, die
was belangrijk – al waren er heel wat Christelijke bibliotheken die bepaalde boeken (Reve!) niet
opnamen in hun collectie. Tot verschillende kwaliteitscriteria heeft dat niet merkbaar geleid. De
ambtelijke sturing en verantwoording bleef bepalend. Wel zie je in de loop van de tijd verfijningen in
het collectioneren aankomen, tegelijk met het verbeteren van de techniek. Provinciale
ondersteuningsorganisaties helpen ook bij de standaardisering van processen. Bibliobussen – meest
geëxploiteerd door diezelfde steunorganisaties - brengen ondertussen de bibliotheek letterlijk en
figuurlijk steeds verder het land in. Bibliotheken worden aan het logo herkenbare dienstverleners.
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Het is bekend wat ervan verwacht kan worden: boeken en meer. De Vereniging Openbare
Bibliotheken vaart er wel bij, al zal er ook de nodige spanning zijn gekomen tussen de oorspronkelijke
groep bibliotheken en de toenemende groep bibliotheken, instellingen partners er omheen. Moet er
niet wat orde op zaken worden gesteld?
[OO: bovenstaande beschrijving is een onbevredigende exercitie geweest. De elementen lijken te
kloppen, maar in feite levert de documentatie geen bevredigende antwoorden op bij vragen als ‘hoe
hebben de directeuren van de oorspronkelijke openbare bibliotheken de schaalvergroting ervaren?
Vonden ze dat er wat verloren ging van de oorspronkelijke bedoeling?’ Een vraag als deze kan
relevant zijn voor de vraag wat de drijvende kracht is achter de kwaliteit van de openbare
bibliotheek. Ook vragen over de precieze aard van de overgang naar een meer ambtelijke organisatie
van de bibliotheken, kan niet worden achterhaald. Wellicht dat nader onderzoek, inclusief
interviews, deze antwoorden kan achterhalen, maar dat gaat dan weer buiten de scope van het
onderzoek van deze casus. Hier besluit ik de beschrijving van de verschillende fasen globaler te
maken totdat het deel aan bod komt waarin de onderzoeker zelf als actor optreedt. Daar waar
observaties kunnen worden gemaakt over de waarde van de fase-indeling en het onderscheid tussen
die fasen, zal dit worden gedaan.]
6.3
Instrumentele en moderne fase
Ook in en rond de bibliotheken wordt de aandacht voor management en kwaliteit groter, vaak
parallel met een grotere aandacht voor de marketing van de bibliotheek. Nieuwe ‘markten’ moeten
worden aangeboord. Oude taken verschuiven, nieuwe komen er bij. De ‘entree-eisen’ worden als het
ware sluipend overschreden: we moeten nieuwe doelgroepen aanboren, nietwaar. Op congressen
draait het om de nieuwe modellen en instrumenten, overal worden verkenningen gedaan.
Management moet. De mensen ‘uit het vak’ worden vaker vervangen door mensen ‘van buiten’.
Consultants, in eerste instantie een kleine groep, zelf afkomstig uit de bibliotheekwereld, kunnen een
boterham gaan verdienen in de markt. Maar echt snel gaat het niet. Daarbij komt dat het typerende
onderscheid tussen de instrumentele en moderne fase niet erg herkenbaar is in deze en verwante
sectoren. De voor de instrumentele fase kenmerkende procesbeschrijvingen en conformiteitseisen –
afspraak is afspraak, meten is weten – worden gerust afgewisseld met ontwikkelgerichte
positiebepalingen en zelfevaluaties. Waarschijnlijk is dit een combinatie van vertragings- en echoeffecten. Voor de instrumenten geldt bijna zonder uitzondering: ‘not invented here’.
Hoewel het om een redelijk goed af te bakenen fase gaat - tel het aantal positiebepalingen en ISOcertificeringen in de semipublieke sector op en je hebt een beeld - is het is niet eenvoudig om te
reconstrueren hoe snel of hoe ver deze instrumentele en moderne fase doorwerken naar de
bibliotheken. Er van uitgaande dat deze onderzoeker er een goed zicht op heeft vanuit zijn
ervaringen, kan er van uit worden gegaan dat met een vertraging van 4,5 jaar ten opzichte van de
grote uitvoerende diensten en voorlopende gemeenten, deze kwaliteitsgolf de cultuursector aan de
beurt is. Opvallend is dat de archiefsector vooroploopt, mede door de snelle inzet van een
kwaliteitshandvest. De reden hierachter is waarschijnlijk de vooruitziende blik van Fred Schot,
beleidsmedewerker bij de brancheorganisatie DIVA. Bibliotheken kwamen pas later in beeld, vooral
nadat bij de PSO’s, de provinciale steunorganisaties, meer deskundigheid kwam. Opvallend is om te
zien hoe elk deel van de cultuur- of erfgoedsector voor een eigen benadering kiest. De archieven
kiezen via kwaliteitshandvesten voor een klantgerichte benadering, omdat de prioriteit beleidsmatig
steeds meer komt te liggen bij het openstellen van de studiezalen. De bibliotheken kijken direct veel
sterker door een integrale bril waarbij de bedrijfsvoering voorop staat. Musea kiezen voor een sterk
instrumentele focus alleen op collectiebeheer en de archeologen gebruiken het opgravingsproces als
focus. Het kunstvak en muziekonderwijs worden meer beïnvloed door het onderwijskader waarin
gewerkt wordt. (Noordhoek & Schot, 2006). De verschillende startpunten beïnvloeden het vervolg,
waarbij opvalt dat bijna altijd gekozen wordt voor het op maat maken van een instrument of
benadering en niet voor het ontwikkelen van een eigen verhaal, of een vanwege de vergelijkbaarheid
strak volgen van een standaard aanpak. Per saldo is de sector volgend. Waarom eigenlijk? Het is een
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vraag die bij het vervolg in het achterhoofd zal worden gehouden, maar voor de bibliotheken kan
gesteld worden (Hamann, 2003) dat de eigen brancheorganisatie sterk verdeeld is en er legitimatie
moet worden gezocht bij partijen als OCW en VNG.
Binnen de bibliotheeksector slaat de discussie over de kwaliteit neer in een zgn. ‘brancheformule
kwaliteit en certificering’. Deze en andere brancheformules zijn het antwoord op de beleidsvraag van
met name het ministerie van OCW op de vraag hoe de branche aan haar eigen toekomst werkt. Deze
brancheformules zijn meer dan een verplicht nummer. Ze passen in de tijd. Tegelijk hebben ze ook
niet de impact, die kennelijk nodig is om de bibliotheken gezamenlijk een koers te doen varen, die
voor de verschillende partners, OCW en VNG voorop, overtuigt.

-

[OO: dit is, terugkijkend, ook terugkijkend naar de 70+ posities en zelfevaluaties die deze
onderzoeker zelf in de periode 1994 – 2005 heeft uitgevoerd (Noordhoek, 2005), een
chronisch probleem. Hoewel bedoeld als integraal en als basis voor vergelijking, slaagt met
name de INK-benadering er niet in om dit waar te maken. Dat heeft meerdere oorzaken. Op
basis van mijn ervaring, is in ieder geval het volgende aan de orde:
INK wordt gezien als een interne actie, delen met anderen (benchmarking) blijft bedreigen;
Methodologisch grote problemen met vooral de vergelijkbaarheid van de ‘resultaatgebieden’
Ontdekking dat er ‘opeenhopingen’ van (semi)publieke organisaties zijn die structureel niet
voorbij de eerste, respectievelijk tweede ontwikkelfase weten te komen.
Halfhartige pogingen van branches en sectororganisaties. De voorkeur wordt bijna altijd
gegeven aan een opmaat in de vorm van pilots en een vervolg op basis van vrijwilligheid of
via een wettelijke verplichting. De eerste vorm doet momentum verloren gaan, de tweede
variant lokt perverse effecten uit.]

In dit onderzoek naar branchebrede kwaliteit stopt het verhaal niet bij de moderne fase. Zoals
gezegd; in het vervolg wordt beschreven in hoeverre de andere fasen worden geraakt door
ontwikkelingen in het bibliotheekveld. Het betreft deze fasen (Noordhoek, Branchebrede kwaliteit,
2011):
•
•
•
•

Postmodern preventieve fase: sterke relativering van op conformiteit en resultaatgerichte
benaderingen. Inspiratie en bezieling zijn leidend en worden als voorwaarde vooraf gezien
voor hoogwaardige kwaliteit.
Neoklassiek repressieve fase: terug naar traditionele vormen van sancties en ‘naming and
shaming’ bij vermoeden van fout gedrag.
Intuïtief preventieve fase: vertrouw toch op het intuïtieve oordeel van de professioneel en
probeer dat talent niet te vangen in regels en protocollen.
Progressief repressieve fase: experimenteer, selecteer en bundel dan de best passende
kwaliteitsmaatregelen.
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7

Start van de certificering: 2007-2013

7.1

Eerste certificeringsronde 2007 - 2010

Door de poort: ambities op kwaliteit
Het rapport van de Commissie Meijer ‘Poort naar kennis’ (Meijer, 2000), in combinatie van de IOOstudie ‘Open poort tot kennis: de kosten’ (IOO, 2001), zorgt voor veel beweging in de sector. De
commissie stelt o.a. dat de kwaliteit in veel opzichten onder de maat is en een start moet worden
gemaakt met een forse bibliotheekvernieuwing. ‘Stel de gebruiker centraal’, vat de stuurgroep in een
jaarverslag later haar eigen opdracht samen (Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing, 2004). Ook de
schaal van de bibliotheken wordt ter discussie gesteld: het is de start van een concentratieslag.
Politiek wordt er ondertussen nogal paradoxaal gedacht over de bibliotheken – het is heel belangrijk,
maar er is geen aandacht voor – maar vanwege de grote hoeveelheid geld die er mee gemoeid is
moet in ieder geval het opdrachtgeverschap worden versterkt (Hamann, 2003).
Uit het rapport van Meijer komt o.a. de inrichting van een stuurgroep bibliotheekvernieuwing (en het
projectbureau innovatie?) voort. Eén van de vijf opgaven van de Stuurgroep is “5. Om tot een vorm
van kwaliteitszorg te komen langs lijnen van het INK-model”. Dit is niet aan dovemans oren gezegd,
zeker niet voor de voorzitter van de stuurgroep, Jan Franssen, tevens Commissaris van de Koningin in
Zuid-Holland. Voordat hij Commissaris werd, was hij burgemeester van de gemeente Zwolle. Als
korpsbeheerder werd hij o.a. ingeschakeld als visiteur van regionale politiekorpsen. Dit gebeurde op
basis van het INK-model. Dit maakte hem zo enthousiast dat hij er sterk op toezag dat het ook ingang
zou vinden in de sector. Het is interessant dat menig (publieke) sector met burgemeesters in een
bestuurlijke functie zo kennis heeft gemaakt met de INK-benadering, zoals bijvoorbeeld de
brandweer. Een onverwacht bijeffect van de aanpak. Maar .. voorafgaand aan de introductie van het
INK-model lijkt nog een ander project te lopen en daar moet natuurlijk bij stil worden gestaan:
‘Normen voor bibliotheken’.
Een stille eerste slag rondom de normen bibliotheekstelsel
In een notitie voor de stuurgroep over te formuleren normen (Procesbureau bibiotheekvernieuwing,
2003) wordt allereerst aangehaakt bij de uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel (Meijer, 2000):
•
•
•
•
•
•

een onbelemmerde toegang voor iedere burger
culturele diversiteit
pluriforme en onafhankelijke informatievoorziening
eisen ten aanzien van het gebruik van ICT
goede relaties met culturele-, educatieve-, en sociaal-maatschappelijke instellingen
de behoeften van (potentiële) gebruikers worden als uitgangspunt genomen

[OO: het is interessant dit te vergelijken met de discussie rondom de latere Wet op het
stelsel openbare bibliotheken. Deze eisen zijn meer van buiten naar binnen geformuleerd
dan wat er later uit zou komen (Ministerie van OCW, 2014)]
Vervolgens wordt verklaard dat onder meer naar de brancheformule ‘kwaliteit en certificering’ en de
kernfuncties en aanvullende functies van de openbare bibliotheek wordt gekeken voor een
uitwerking van de functies. Zo moet er onder meer naar de positie van vrijwilligers worden gekeken
[OO: anno 2014 nog steeds een thema wat niet echt wordt opgelost].
Het project moet twee dingen opleveren: 1) het ontwikkelen en vaststellen van ideaaltypische
voorbeelden en 2) modulair opgebouwde, kwalitatieve normen die direct toepasbaar zijn door
bibliotheken en gemeenten, vastgesteld door alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de
stuurgroep. De normen zijn gericht op de output van de bibliotheek (een gegarandeerd basisaanbod
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en aansluitend op de speerpunten van bibliotheken), waarbij de input (wat is er nodig?) wordt
vermeld.
Dan worden er ook een aantal criteria geformuleerd waaraan de normen moeten voldoen. Hier
worden ze voluit genoemd, met speciale aandacht graag voor de link met de zgn. ontwikkelfasen van
het INK-model:
•
•
•
•
•
•
•
•

inspelen op speerpunten van bibliotheken, met specifieke aandacht voor
samenwerkingsvormen (niveau 4 van het INK-managementmodel geldt hier als voorbeeld);
aandacht voor de interne organisatie van bibliotheken (niveau 2 van het INKmanagementmodel moet behaald kunnen worden);
realistische normen (niets willen wat nergens gebeurt / normen niet te gemakkelijk maken).
toekomstgericht
samenhang tussen de normen is belangrijk, de normen worden modulair opgebouwd
(“Connectie door collectie”)
output- en outcome gericht
de normen moeten worden vastgesteld voor een bepaalde termijn
een element van toetsing moet worden ingebouwd, dit mede om benchmarking mogelijk te
maken.

[OO: De combinatie van fase 4 (‘ketengericht’) voor de netwerkopdracht en fase 2
(‘procesgericht’) duidt al op een interne spanning in het normeren van het veld: fase 3
(‘systeemgericht’) zou zowel door Hardjono (Hardjono & Hes, 1997) in eigen praktijkervaring
(Noordhoek, 2005) als later door het INK (INK, 2011) zelf als voor semipublieke organisaties als
een zware, structureel moeilijk te nemen drempel worden geschetst. De waarschuwing is
impliciet al gegeven. Verder is het o.a. de moeite waard om hier het thema ‘toekomstgericht’
terug te vinden.]
Vertraging en sanering
In dit projectplan voorspiegelt zich het certificeringsstelsel zoals dat zich zou laten ontwikkelen, maar
ook de aansluiting bij de INK-benadering. Het projectplan is niet opgepakt. Voorrang kreeg een
betere monitoring van de sector. Aan de stuurgroep was een meerjarige financiële impuls van vele
miljoenen verbonden, maar daar moest wel een basis voor worden gevonden die tot een redelijke
verdeling zou leiden. Die worsteling zou de hele looptijd van de stuurgroep sterk kleuren (Stuurgroep
bibliotheekvernieuwing, 2008). Per saldo betekende dit dat het tot 2005 zou duren voordat het punt
van certificering op basis van een INK-benadering daadwerkelijk zou worden opgepakt. En als het
wordt opgepakt, gebeurt dat opvallend genoeg via de werkgeversvereniging van de
bibliotheekdirecteuren. Zoals het gaat: een werkgroep wordt ingericht. Een van de uitgangspunten
voor de werkgroep was de gedachte dat het INK als benadering de vele andere instrumenten zou
gaan vervangen die er al in het kader van kwaliteitszorg rondgingen. Een ruwe telling leverde zo’n 17
instrumenten op.
Het idee was dus om van deze 17 instrumenten terug naar 1 te gaan, het INK-model. Niemand wilde
echter het eigen instrument inleveren. Al snel leek het er op dat de sector zich moest neerleggen bij
het bestaan van 18 instrumenten.
[OO: vanuit de stuurgroep mocht ik de eerste drie maanden in de werkgroep zitting nemen.
Omdat het te veel tijd dreigde te gaan kosten moest ik het helaas opgeven. Mij staat het
beeld bij van goede intenties, maar een gebrekkig beeld over het te voeren proces. Scherper:
ik kreeg niet het beeld dat door de komst van de certificering op basis van het INK-model de
andere instrumenten zouden verdwijnen. Achteraf constateer ik dat ik in het begin gelijk
kreeg, maar dat tegen de tijd dat de eerste ronde goed op gang kwam, er waarschijnlijk
sprake is geweest van een sanerend effect. Van veel ‘gereedschapskoffers’ is weinig meer
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gehoord, terwijl het INK tot in 2014 deelnemers uit het bibliotheekveld voor haar cursussen
krijgt en ook de PSO’s ondersteuning bij de certificering en de INK-methodiek blijven
aanbieden. Er is een dominante vraag ontstaan.]
Terug naar de periode voorafgaand aan de eerste ronde. Uiteindelijk is uit deze eerste ronde een
synthese gekomen tussen INK-model83 en ISO-benadering.
Het certificeringsschema voor de periode 2006-2009 (VOB, 2005) is bestuurlijk na veel weerstand
toch aangenomen door de ALV. Een aantal ‘experts’ zijn aangetrokken om de audits uit te voeren.
Dat mochten geen bibliotheekdirecteuren zijn. Daarvoor was het onderling vertrouwen kennelijk
onvoldoende. Zoals vaker valt de realiteit dan mee. De experts doen hun auditwerk serieus en
bibliotheken ontdekken dat het meerwaarde kan hebben om naar de eigen bedrijfsvoering te kijken.
De eerste barrière is genomen en daarmee wordt weerstand weggenomen. Een externe evaluatie
doet de directeur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) zeggen: “We mogen
met trots terugkijken op dit traject” (VOB, 2009). Niet toevallig: alle bibliotheken krijgen hun
certificaat.
[OO: wat me verteld is over deze eerste ronde past bij de eigen ervaring, bevestigd door
collega’s, rondom eerste auditrondes. Na die ervaring te hebben opgedaan met auditrondes
in een 14-tal sectoren is het nooit anders geweest dan dat de audit ‘meevalt’. De eerste
afweer maakt heel snel plaats voor de ervaring dat het fijn is om serieus genomen te worden
door mensen van buiten, in dit geval de auditoren – en niet zelden zijn dat de enige die echt
vanuit de branche langs komen. Zeker als de audit goed wordt uitgevoerd en de wezenlijke
zaken op tafel komen, is de reactie van medewerkers en leidinggevenden vaak om de
auditoren in vertrouwen te nemen en een hulpkreet neer te leggen. Van afweer wordt zo
snel de omslag gemaakt naar afhankelijkheid. Een goed auditteam weet dat, via onder meer
het auditrapport, een plaats te geven. De vraag waar die afweer en dan weer afhankelijkheid
vandaan komt is een vraag die deze onderzoeker meer dan eens heeft besproken. Het
antwoord is waarschijnlijk simpel: de behoefte aan aandacht.]
Fases en fracties
Iets over het tijdsbeeld en context in deze ronde, met specifieke aandacht voor de aansluiting op de
verschillende fases. Zoals eerder benadrukt: een toezichthouder is hierbij niet in beeld. Wel is er
voortdurende druk vanuit Rijk, provincies en gemeenten om voort te maken met de vernieuwing.
Die druk is kennelijk nodig. De ledenvergaderingen van de VOB worden onverminderd gekenmerkt
door grote verschillen van inzicht (bronnen: Bibliotheekblad, jaarverslagen VOB). Daarbij lijken de
grotere bibliotheken te domineren en deze zijn het juist die zelden op de lijn van de drie overheden
zitten.
Rond 2005 is de modern preventieve golf al voorbij haar hoogtepunt, maar nog altijd sterk aanwezig.
Dit betekent dat een grote waarde wordt gehecht aan integraal managen en auditen. Vooral de
benadering van het INK met haar P-D-C-A-cyclus wordt breed in de overheid toegepast, zeker op
organisatieniveau. Op het niveau van sectoren werkt het ook sterk door en worden de branches en
beroepsorganisaties die nog instrumenteel repressief werken als achterlopend gezien. Het is in die zin
opvallend dat de bibliotheeksector toch nadrukkelijk over certificering spreekt. Het laat zich raden
dat dit gebeurt onder druk van de overheden om op een niet vrijblijvende manier naar de
bibliotheken te gaan kijken. Dit komt ook symbolisch tot uiting: de bibliotheken die met goed gevolg
door de audit komen krijgen een keurmerk. Een keurmerk dat op de buitenmuur van elke bibliotheek
kan worden geschroefd. Met andere woorden: de bibliotheeksector komt pas na veel overleg tot een
interventie. Om de kwaliteit te verhogen wordt inhoudelijk voor een op beweging gerichte INKbenadering gekozen binnen het kader van op beheersing gericht certificeringsschema, wat uitmondt
83

Het INK heeft het schema overigens nooit erkend als ‘des INK’s’. Gesprek R. Stassen, directeur INK, juni 2013.
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in een keurmerk. Drie interventies voor de prijs van één dus. Slim, kun je zeggen en ook een logische
uitkomst van een actie waarbij men tegelijk veel bestaande interventies wil saneren, maar ook een
opeenstapeling van compromissen.
Norm en aanpak norm
Inhoudelijk wordt dus wel weer voor een modern preventieve aanpak gekozen, waarbij het opvalt
dat enkele hot topics als spreidingsbeleid en de ICT-ontwikkelingen niet expliciet in de norm worden
meegenomen. Dat laatste is opvallend, want juist veel bibliotheken tonen zich in deze tijd innovatief
en vooruitstrevend als het om de toepassing van ICT gaat, van de invoering van RFID-chips tot en met
eigen digitale databases. Ook hierin laat zich de versnippering van het veld zien, wat de branche niet
via de certificering aan de orde durft of wil stellen.
Het kan nog scherper worden geformuleerd: het is erg verbazend dat het certificeringsschema, de
norm, niets in directe zin omvat dat raakt aan het feit dat de periode 2006-2009 de jaren zijn waarin
de digitale revolutie de bibliotheken echt bereikt en de eerste e-boeken op de markt komen.
In het verlengde daarvan is er nog iets dat opvalt in afwezigheid. Deze eerste certificeringsronde
start in een tijd dat er budgettair alle ruimte is voor de bibliotheken en eindigt in een jaar, 2009,
waarin die ruimte er feitelijk ook nog is, maar alles in het licht komt te staan van de financiële crisis
en de bezuinigingen die zich aandienen. Het is echter niet de bedoeling om in de audit inhoudelijk
naar de financiën te kijken. De aanwezigheid van een jaarverslag en een accountantsverklaring
volstaat.
Tot slot moet ook geconstateerd worden dat de aanpak ook niet voldoet aan het speerpunt voor de
Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing waarin voor een INK-aanpak is gekozen. Die aanpak is er mede
op aandrang van de voorzitter van de Stuurgroep op tafel gehouden, niet in het minst omdat de
voorzitter goede ervaringen had met het intercollegiale/visitatie aspect van de daaraan verbonden
vorm van auditoren. Juist daarvoor dient de bibliotheek niet te kiezen. In plaats daarvan wordt de
beoordeling door experts van buiten gedaan. Men durft in de (te?) kleine bibliotheekwereld niet in
elkaars keuken te laten kijken.
[OO: er is nog iets anders waar niet voor wordt gekozen, ondanks een pleidooi daarvoor van
deze onderzoeker. De reden dat de introductie van de INK-benadering zoveel impact had bij
de regiovorming lag, zoals eerder al gememoreerd, niet in de eerste plaats aan de
auditsystematiek, maar aan de gekozen opleidingscases. Het op papier gecreëerde ‘27e
korps’ werd een toetssteen voor hoe er naar een korps gekeken kon worden, mede omdat er
uiteindelijk veel meer politiemedewerkers de opleiding deden dan er uiteindelijk auditor
werden.]
Weging
Al met al is het beeld van het certificeringsschema uit deze eerste ronde bijna bewust ahistorisch. De
benadering is integraal, maar niet existentieel. De benadering beoogt te keuren, maar doet dat
vooral op de aanwezigheid van documenten. De benadering let op de bedrijfsvoering, maar raakt
niet aan de impact van ICT daarop. Er wordt gevraagd naar visie, missie en strategie, maar naar de
financiële consequenties – midden in crisistijd - wordt niet gekeken. Er is dus gekozen voor een
ontwikkelingsgerichte benadering (INK) waarin de belangrijkste ontwikkelingen niet worden
meegenomen, er wordt een certificeringsschema gehanteerd waar niet op wordt beoordeeld en een
keurmerk wordt verstrekt voor iets wat niet echt is gekeurd.
Hoe moet dat gewogen worden? De neiging is om hier een streng oordeel over uit te spreken, met
als maatstaf zowel de literatuur over de beschreven intenties achter INK- en ISO-audits. Noch in
termen van de ‘empirische school’, noch in termen van de ‘normatieve school’ (Vinkenburg, 2011) is
dit volgens de regels der kunst, laat staan in termen van de ‘reflectieve school’, (Vinkenburg H. ,
2013) en zo zijn er nog wel wat maatstaven bij te halen in het licht waarvan wat de bibliotheken
doen wordt afgeschoten. Misschien wel de belangrijkste is deze: wat mag de burger, een lid van de
bibliotheek, nu eigenlijk verwachten van de certificering? Zeker het symbool van een keurmerk laat
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geen ruimte voor nuance. Voor hen geldt: de bibliotheek voldoet, is een ‘echte’ openbare
bibliotheek, of voldoet niet.
Toch, in termen van ‘fitness for use’, bruikbaarheid voor het gekozen doel, is het aannemelijk te
maken dat de bibliotheken voor een aanpak hebben gekozen die het meest optimale is geweest voor
dat moment. Met een richtingloze druk vanuit de overheden, het ontbreken van een disciplinerende
werking van een toezichthouder en een stille media, komt het aan op wat aanvaardbaar is in de ogen
van de leden van VOB. De opstellers van het certificeringsschema zijn er in geslaagd een
meerderheid voor het voorstel te krijgen en daarna is de aanpak van de audits zo goed georganiseerd
en verlopen dat de acceptatie is gestegen. Daarmee is de weg in principe open voor verdere
verbeteringen in de tweede ronde.
[OO: het is mijn –niet onderzochte – ervaring dat het te lang duurt, omdat interventies als
een certificeringssysteem te lang in de ontwikkeling blijven hangen. Als het eenmaal loopt,
dan loopt het wel drie rondes door, maar een voortraject van in dit geval zeker 5 jaar (tussen
opdracht stuurgroep bibliotheekvernieuwing en de start in 2006) is te lang. Het loopt als het
ware uit de fase waarin het maximaal toepasbaar is.]
7.2

Tweede certificeringsronde: 2010-2013

Een slag beter
Ondanks de acceptatie van het fenomeen audit komt ook het certificeringsschema in de tweede
ronde niet vanzelf tot stand.84 Op de ledenvergadering van de VOB van 17 december 2009 (VOB,
2009) wordt een schema vastgesteld waarin volgens het voorstel een aantal slagen worden gemaakt.
Ook ter vergelijking met de 3e ronde wordt volgens het voorstel 2e ronde deze aanpassingen
gemaakt:
-

-

in de eerste norm wordt voornamelijk de kwaliteit van de bedrijfsvoering bewaakt en nog te
weinig waarborgen gegeven voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant
er wordt meer aandacht besteed aan de innovatiekracht van de bibliotheek
de netwerkbijdrage wordt nadrukkelijk getoetst
in de nieuwe norm ligt minder de nadruk op het vragen naar beleidsdocumenten, er wordt
volstaan met het verplicht stellen van schriftelijke documentatie over een aantal basale
onderwerpen. Op vijf terreinen (missie, visie en strategie, meerjarenbeleidsplan,
collectiebeleid, HRM-beleid en marketingbeleid) moeten verplicht documenten aanwezig zijn
anders is ‘bij voorbaat duidelijk dat de audit geen kans van slagen heeft’
meer nadruk op wat medewerkers daadwerkelijk met beleid doen (I-M-W-R)

Het is opvallend dat in de derde ronde juist het terugbrengen van het aantal documenten een van de
belangrijkste elementen in de nieuwe opdracht zou worden. In de tweede ronde is dat dus
onvoldoende gebeurd. Belangrijker is dat de verbetering vooral wordt gezocht in het versterken van
de relatie bedrijfsvoering – klant. Opnieuw gaat het dus niet direct om de continuïteitsvraag: past de
bibliotheek (nog) in het stelsel? Wel is te zien hoe de tijd doorwerkt in de aandacht voor innovatie en
de netwerkbijdrage. Het karakter van de certificeringsronde blijft expert gedreven: iemand van
buiten de bibliotheek, goed thuis in de kwaliteitssystematiek, bezoekt de bibliotheek en schrijft het
rapport. De organisatie berust bij SCOB.
[OO: In de derde ronde zal de term innovatie vervangen worden door ‘sprongsgewijze
verbetering’. Opvallend is dat de bibliotheken sterk hechten aan de term innovatie. In het
ontwerp van de WSOB van eind 2013 staat de term innovatie niet in de wettekst, in de versie
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Gesprek J. Kasperkovitz, ontwerper schema, 12 december 2013.
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van 17 januari wel (OCW, 2013). Dit tot ongenoegen van de Raad van State, die het geen
toetsbaar begrip vindt. (Keizer W. , 2014).]
Over het totaal van de tweede ronde worden xx bibliotheken geaudit (waarvan 42 in 2012, waarvan
25 met servicepunten). In het laatste jaar blijven er xx bibliotheken over die nog geen audit hebben
gehad. Twee bibliotheken weigeren expliciet om te worden geaudit, een aantal bibliotheken lijken
zwakke broeders te zijn. Per saldo wordt echter geen enkele bibliotheek die daar om vraagt het
certificaat onthouden.
Evaluatie
Opnieuw worden de audits per saldo positief beoordeeld in een externe evaluatie. Het SCOB houdt
de vinger aan de pols, o.a. op basis van de geaggregeerde scores van de audits, maar toont zich
tevreden, met kanttekeningen. Terugkijkend wordt dit van audits en het certificeringsproces gezegd:
-

In de tweede ronde ervaren de bibliotheken dat het oordelen van de experts uit elkaar ligt
en dat ook de wijze van auditeren verschillend ligt. Dat is logisch genoeg, maar valt op.
Van 13 auditees (2012) komen er vooral opmerkingen over communicatie en informatie. De
logistiek van de audits dus.
Vanuit de auditoren (Pampus, 2012) komt vooral de bevinding dat er weinig sprake is van
continue verbeterprocessen. Nu overheersen nog de checklists, instructies en losse
evaluaties. De inspanning telt letterlijk makkelijker dan het resultaat.
[OO: Aanhakend op het eerste punt: SCOB heeft dat opgevangen met zgn.
‘kalibratiebijeenkomsten’, waarin scoringspercentages en ervaringen worden uitgewisseld. In
andere sectoren is er ook altijd wel sprake van uitwisselingsbijeenkomsten tussen auditoren
(zie casus notariaat). Toch is van echte kalibratie zelden sprake. Dat kan in de ogen van de
onderzoeker ook moeilijk; elke audit is een intersubjectief proces. Hier komt dus weer de
verwachting boven dat het doel van de certificering de beheersing van de kwaliteit is en niet
het in beweging brengen ervan. Dat is niet zonder gevolgen als je van een audit, in de
woorden van Stevens, een ‘stimulerende interventie’ wilt maken. (Stevens, 2012)]

Tijd en strijd
De periode 2010-2013 wordt gekenmerkt door de dreigende schaarbeweging van verdergaande
digitalisering enerzijds en bezuinigingen anderzijds. Dreigend? Voor veel sectoren is het veel meer
dan dreigend, maar voor de bibliotheken kan met cijfers volgehouden worden dat het meer
donderwolken aan de hemel zijn dan losbarstend noodweer.
Even zo goed is het onrustig. Je kunt zelfs zeggen dat de sector in elkaar krult; overal sluiten
decentrale vestigingen en gaan bibliotheken op in een groter verband, met een sterke centrale
vestiging die als vliegwiel moet werken voor wat rest. De inzet van vrijwilligers lijkt steeds minder
vrijwillig en roept vragen op over wat nog de professionaliteit van een bibliotheekmedewerker
inhoudt. De logica van samenwerking met allerlei partners wordt steeds dwingender, inclusief de
komst van een heel ander soort medewerkers. Veel bibliotheekmedewerkers zijn de
marketingmetaforen helemaal zat, maar ondertussen is cultureel ondernemerschap een realiteit.
Kunnen de oudere medewerkers nog mee? Is bibliotheekwerk nog wel iets dat je parttime kan doen?
En waar is de klant in dit verhaal? Klant, lid, webbezoeker, voorstellingsbezoeker, leerling,
koffiedrinker.
De spanning die daaruit voortkomt werkt uiteraard ook voor alles wat door de technologische
ontwikkeling wordt aangeraakt. Standaard openingstijden worden vrij betekenisloos als
automatisering de in- en uitname van boeken volautomatisch kan doen. En zo werkt het op allerlei
fronten door, ook al blijft de opmars van E-books deze periode ver achter bij de verwachting. Het
zorgt er in ieder geval voor dat de bibliotheeksector zich terdege realiseert dat de digitalisering van
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de sector niet door de afzonderlijke bibliotheken kan gebeuren – maar dat dit nu moet betekenen
dat die ene digitale bibliotheek als het ware genationaliseerd wordt? Dat kan voor velen niet. Het
gevolg is een constant terug onderhandelen van zaken die eerder bereikt zijn en een branchebestuur
die elke ledenvergadering met zorg tegemoet treedt: uit welke hoek komt nu het verzet? De slag
spitst zich toe op de nieuwe wet, met vaak de gemeente als tegenstander – het Rijk is bezig met een
terugtrekkende beweging. Net als in het sociaal domein moet ook in het onderwijs en cultureel
domein de gemeente de lijn gaan bepalen, en ook juist financieel.
Een rustig bezit
In dit krachtenspel is het certificeringsstelsel een soort ‘rustig bezit’. Net zo rustig als een kite-surfer
in een storm misschien, maar toch wordt het grootste deel van de certificeringsperiode gekenmerkt
door een gestaag afnemen van audits, de meeste zonder problemen leidend tot certificering,
inclusief keurmerk op de muur naast de deur. Enkele bibliotheken willen niet meedoen ‘met die
onzin’, maar zij zijn echt de uitzondering. Het wordt pas weer onrustig als bekend wordt wat een
werkgroep van plan is voor de nieuwe derde ronde … maar daar komen we zo aan.
Ondertussen moet een van de verklaringen voor die rust toch ook wel gevonden worden in het
certificeringsschema zelf. Net als bij de eerste ronde wordt ook hier weer de test: wat staat er niet
in? Soms wordt het spreidingsbeleid genoemd en de bibliotheekformules die hier al dan niet bij
horen (Klok, Koopmans, Post, Sijens, & Sikkema, 2011), De zgn. Plusbibliotheken voelen zich wat
genegeerd (leidend tot de toetreding van een vertegenwoordiger in de werkgroep voor de derde
ronde). Opnieuw – en dat lijkt zich scherper te doen voelen, staat de aansluiting met de digitale
agenda niet echt op de agenda, reden waarom de meeste audits zich tot in eerste instantie richten
op de fysieke kant van het bibliotheekwerk. Wezenlijker is toch dat de audit eerst en vooral een toets
van de bedrijfsvoering blijft en gedaan wordt op basis van een documentaudit. De continuïteit komt,
als deze al op tafel komt, slechts indirect aan de orde. En dit is toch echt in jaren dat die continuïteit
op talloze manieren ter discussie wordt gesteld. Hoe toekomstbestendig is een bibliotheek nog?
[OO: een scherpe ervaring mocht ik daar zelf aan beleven toen ik op mijn verzoek mee mocht
lopen met een audit. De audit werd professioneel en conform de aanpak uitgevoerd. Het
contact met de leiding en medewerkers was open en opbouwend. Toch kwam het echte
gesprek eerder bij toeval dan gepland tot stand. Het was een ‘Columbo-moment’. We waren
al aan het afronden – ondanks hard werken was de audit toch wat uitgelopen - toen de
directeur ons zei, dat haar echte zorg de fusie was die er zeer waarschijnlijk aankwam en
waardoor misschien alles op losse schroeven zou komen te staan. Daar stond nog niets over
geschreven in de visiedocumenten, want het was nog vertrouwelijk, maar toch. Kortom; het
meest wezenlijke voor de leiding en het voortbestaan van de bibliotheek was niet aan bod
gekomen, het stond niet in de documenten en mede door de krappe tijden was er ook geen
tijd geweest om door te vragen.]
Hoe past het, wat gedurende deze tweede ronde gebeurt, in de bredere ontwikkelingen rondom
branchebrede kwaliteit? Hoe is de ontwikkeling in het kwaliteitsdenken, welke
kwaliteitsbenaderingen worden dominant, hoe reageren toezichthouders en media?
De –kleiner wordende – wereld van de denkers en doeners op kwaliteitsgebied is lang in verwarring
geweest, nu wordt er met name door Huub Vinkenburg (2011, 2013) enige orde in de chaos
gecreëerd door te zien dat er drie scholen van kwaliteitsdenken zijn, de hierboven al genoemde
empirische school (meten is weten = ISO = kwaliteitscontrole), normatieve school (integraal en
resultaatgericht werken = INK = kwaliteitsmanagement) en reflectieve school (waarom gaat iets
(niet) goed? = ? = kwaliteitszorg). Het knelpunt bij de empirische school is de onherkenbaarheid en
onmeetbaarheid van veel objecten van controle. Altijd is er het risico dat ‘vluchtmeting’ in de plaats
komt van echt weten. Bij de normatieve school staat er, in de woorden van Vinkenburg (Vinkenburg,
2013, p. 239-240) ‘spanning’ op normen als klantgericht en integraal werken. Hoe klantgericht moet
een chirurg, een kunstenaar zijn? Wat als het maar niet lukt om de P-D-C-A-cirkel rond te krijgen
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doordat je politieke- of mediabedrijf daar te kortademig voor blijkt? De reflectieve school kijkt
veeleer veranderkundig en niet normatief. Vinkenburg zegt dat het draait om de “Waarom gaat het
(niet) goed?”. Stel je die vraag, dan kom je veel eerder bij motieven dan bij instrumenten uit.
Veel medewerkers van bibliotheken worden indirect in deze strijd, over de beste manier om aan
kwaliteit te werken, meegetrokken. Het Bibliotheekblad staat aan de ene kant vol van de strijd
tussen de ‘merk-’ en ‘marketingdenkers’ enerzijds en aan de andere kant degenen die dat maar
gruwelijk instrumenteel denken vinden.
[OO: deze onderzoeker heeft, ook in de jaren dat hij niet meer actief was voor de stuurgroep
bibliotheken met een glimlach het werk van jonge geesten als Rob Bruijnzeels (Bruijnzeels &
Tiggelen, 2001) gevolgd, of wat er in de OBA of DOC of Bibliotheek Gouda aan de hand was.
Niet zozeer om de bibliotheekdiscussies te volgen, maar omdat veel bibliotheken
vooroplopen in dienstverleningsconcepten.]
Deze verdeeldheid over koers en richting in bibliotheekland vertaalt zich natuurlijk ook naar het
denken over kwaliteit. De tijd dat de hele discussie nieuw was voor de sector is al lang voorbij. Er
wordt positie ingenomen. Twee bibliotheken uit middelgrote steden zeggen niets met certificering
op te hebben (SCOB, 2013). De top van een ijsberg? Maar wat is het alternatief? Het kristalliseert
zich niet uit, maar in de oppositie van de meer op innovatie gerichte denkers lijkt iets van de
‘reflectieve school’ te schuilen (Bruijnzeels & Tiggelen, 2001), (Moscoviter, 2004), (Wieldraaijer,
Janssen, Berg, & Wit, 2008).
Ook in gemeenteland wordt het klassieke kwaliteitsdenken minder omarmd. Veel INK-trajecten
worden niet voortgezet, alsof het een luxe is die men zich nu niet meer kan permitteren.
Ambtenaren met bibliotheken in hun portefeuille lijken niet direct opgewonden te zijn van het feit
dat de bibliotheek gecertificeerd is of wordt (signalen vertegenwoordigers gemeenten in werkgroep).
Een toezichthouder in de klassieke zin is er in bibliotheekland niet, maar des te luider laat het
beleidsmatig en financieel toezicht vanuit de gemeente zich horen. Na jaren waarin het niet op kon,
wordt nu nadrukkelijk gekeken naar een van de weinige gebieden waar de gemeente financieel
volledige zeggenschap over heeft: het cultuurbudget, waar de bibliotheek met haar relatief zware
personeelsbezetting doorgaans het grootste deel van uitmaakt. Het wel of niet gecertificeerd zijn
speelt daarbij, voor zover kan worden na gegaan, geen significante rol in. Wat wel een rol speelt, is
dat met de uitbreiding van de taken van een bibliotheek, de leiding van een bibliotheek ook steeds
vaker niet alleen met een cultuurwethouder van doen heeft, maar ook met de wethouder,
verantwoordelijk voor het onderwijs, te maken heeft, inclusief de verschillende kwaliteitsbeelden die
daarbij kunnen behoren. Langzaam maar zeker wordt voor de bibliotheken belangenbehartiging
steeds belangrijker ten opzichte van de interne kwaliteitsfunctie. Sterker: die kwaliteitsfunctie komt
sterk in het teken te staan van de bijdrage die aan de belangenbehartiging kan leveren. Voor de
gemeenten geldt hetzelfde richting het Rijk. Al met al is er wel het besef dat er ‘iets aan kwaliteit
moet worden gedaan’ en het certificeringsschema vervult die rol kennelijk adequaat, maar er wordt
ook gezocht naar andere, minder zware of instrumentele benaderingen, zonder die echt te vinden. In
deze studie wordt deze fase aangeduid met ‘postmodern preventief’.
Op landelijk niveau spelen deze jaren wel ontwikkelingen mee, die hun schaduw over bibliotheekland
werpen, doorgaans zonder erg concreet voor de sector te worden. Zeker na de financiële crisis is de
tolerantie voor wat schandalen en zelfverrijking wordt genoemd verdwenen. Omdat al deze
voorbeelden van falen voor een belangrijk deel ook aan falend toezicht worden toegeschreven
(Mertens, 2011) (WRR, 2013), is er sprake van een neoklassiek repressieve golf. Alleen ‘keihard’
verticaal toezicht voldoet. Intern toezicht in de vorm van kwaliteitszorg wordt gewantrouwd. De
media spelen een belangrijke rol in deze stroming. Redactionele commentaren in de landelijke media
zijn van deze visie doordrenkt. Weer, door het ontbreken van een toezichthouder komt dit niet in
directe zin in het bibliotheekveld neer. Op meer indirecte wijze wel. Het interne toezicht zoals dat tot
uiting komt in de positie van een Raad van Toezicht ten opzichte van de leiding van semipublieke
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instituten komt in de schijnwerpers te staan. Dit wordt ook wel de ‘governance’ discussie genoemd.
Honoreringsvraagstukken (bonussen!) behoren hier nadrukkelijk bij. Ook in het cultuurveld komt er
aandacht voor. Het leidt in 2003 tot een ‘Code Cultural governance’ (Code Cultural Governance,
2013). Tot de eisen van de tweede certificeringsronde behoort ook de toets op de aanwezigheid van
deze code van 2003. In 2013 komt er een nieuwe versie van deze code, mede beïnvloedt door het
werk van de Commissie Halsema (Commissie Behoorlijk Bestuur, 2013). In mooie woorden wordt
daarin ook een verstrakking van het bestuurlijk toezicht aangekondigd. De nieuwe repressieve trend
gaat de sector dus niet voorbij, maar het lijkt er op dat het veld niet erg gevoelig voor incidenten is.
De bestuurlijke problemen, die rond de zomer van 2013 uitbarstten rond de Zeeuwse Bibliotheek,
vormden daar een uitzondering op, maar ook deze woeling draait eerder om niet vertrouwde
benoemingen dan om een brisant thema als beloning (Bibliotheekblad, 2013). Maar hoeveel
draagvlak is er in de sector nu werkelijk voor een repressieve aanpak? In ieder geval krijgt uiteindelijk
elke bibliotheek die geaudit wordt een certificaat en dat leidt niet tot uitspraken ‘dat kan toch niet’.
Al met al worden de verschillende denkrichtingen in deze periode van de tweede fase niet op de
spits gedreven – of zo lijkt het. Er is een speurtocht naar andere – wellicht meer intuïtieve en minder
instrumentele benaderingen, maar de aandacht ligt elders: hoe om te gaan met de combinatie van
digitalisering en bezuinigingen? Ondertussen worden de audits uitgevoerd en is daar weinig ruis of
rumoer omheen. Dat zou pas komen bij het opstellen van de nieuwe norm voor de derde ronde.
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DE TOETSING VAN DE SECTOR: KERNCASUS
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8

Derde certificeringsronde: 2013-2017

8.1
Kerncasus
In deze derde ronde komt de onderzoeker zelf in beeld. Als onafhankelijk expert wordt hij
toegevoegd aan de werkgroep die de aanpak voor de derde ronde moet beschrijven. In de loop van
wat eigenlijk niet meer dan een opmaat is naar de nieuwe certificeringsronde, komen alle hierboven
beschreven spanningen bij elkaar. In plaats van een voorzien traject van een half jaar beleidsmatig
voorbereiden en een half jaar organisatorisch voorbereiden, wordt het beleidsmatig deel uitgerekt
tot anderhalf jaar – op dit moment van schrijven. Deze opmaat naar de derde ronde certificering
openbare bibliotheken kent nu, terugkijkend, drie verschillende fasen die in deze volgorde
beschreven gaan worden:
1
2
3

Snelle start, hoge ambities
Eerste crisis en omslag
Tweede crisis en draagvlakverwerving

Deze derde ronde gaat feitelijk van start op het moment van schrijven. Aan het einde van de casus
wordt een verwachting gegeven over het vervolg. Wel is het de inschatting van deze onderzoeker dat
de observatie van het proces voldoende zal opleveren voor de doelstelling van dit onderzoek zoals
eerder geformuleerd.
[OO: de beschrijving van deze casus is daadwerkelijk ter hand genomen in november 2013,
na de ‘tweede crisis’ dus. Er hebben echter altijd enkele maanden gezeten, tussen wat er in
het traject gebeurde, en het beschrijven ervan. Toch: is deze tweevoudige crisis van invloed
geweest op de onderzoeker? Zeker. Zeker bij de tweede crisis kon de gang van zaken mijn
reputatie beïnvloeden. Daartegenover staat dat al mijn trajecten spannend zijn, anders
zouden ze me niet nodig hebben. Daar schuilt een paradox in: het begin van het traject liep
zo voorspoedig dat ik mij afvroeg of de casus wel geschikt was voor dit onderzoek, dat is na
de tweede crisis wel goed gekomen.
Toch: ik wil er niet te gemakkelijk over doen. Het spannende karakter heeft er zeker toe
geleid dat ik de casus meer heb uitgeschreven dan ik oorspronkelijk van plan was, ook vanuit
een mogelijk verantwoordingsperspectief. Ik ben ook anders om gegaan met mijn openheid
over het doen van dit onderzoek. Behalve de voorzitter en de secretaris van de werkgroep
heb ik niemand geïnformeerd over dit onderzoek voordat de tekst van de casus was
afgerond. Ik wilde de complicatie niet van een dubbele doelstelling bij mijn gesprekspartners.
Na afronding van de casus hebben zoveel mogelijk betrokkenen inzicht gekregen.
Daar waar mijn positie in deze casus verder in het geding is, wordt dat, zoals gemeld, via deze
OO’s beschreven en geduid.]
De bespreking van de fasen kent de volgende elementen:
- een chronologisch verslag, gecheckt tegen brondocumenten en notulen;
- in kleiner lettertype weergegeven uitstapjes die context en alternatieven buiten de sector
aangeven
- als steeds: Onderzoekers Observaties – [OO’s] – met korte reflecties op het proces
- een samenvattende onderzoekersobservatie – SOO – waarin modelmatig wordt
teruggekeken op de fase en aangegeven wordt in welke mate aan hypothesen en
veronderstellingen wordt voldaan
- een prognose voor wat een vierde fase zou kunnen brengen (Commissie Behoorlijk Bestuur,
2013)
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8.2
Snelle start, hoge ambities
Op 29 augustus 2012 komt de werkgroep in volle omvang bijeen voor haar eerste ontmoeting.
Wat die dag gebeurt is sterk leidend voor het vervolg, reden om er bij stil te staan, maar eerst iets
meer over de werkgroep zelf.
De werkgroep bestaat uit een voorzitter vanuit de bibliotheeksector, Willem van Moort, directeur
Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur (K+C) in Leiden, nog een directeur van een
bibliotheek in de persoon van Luit Postma, directeur Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Frans
van Spaandonk, verbonden aan de Zeeuwse Bibliotheek en secretaris van het overleg van
Plusbibliotheken. Vanuit de gemeenten zijn aanwezig Bram de Groot, beleidsmedewerker van de
gemeente Heerlen en Jamil Jawad vanuit de VNG. Een derde vertegenwoordiger vanuit de
gemeenten is op het laatste moment afgehaakt en wordt niet vervangen. Ondersteunend zijn Gerard
van Dijk, directeur van de Stichting Certificering Bibliotheken en tevens secretaris van de werkgroep
en Inge van Asperen, ambtelijk secretaris van de VOB en tevens secretaris van het BIZ, de benchmark
database van de VOB.
De voorzitter van de werkgroep heeft in meerdere sectoren kennis opgedaan van
certificeringsschema’s, maar staat er behoorlijk kritisch tegenover. Dat zal mede een reden zijn
geweest voor zijn selectie. Luit Postma heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en dat komt ook in
zijn houding tot uiting. Frans van Spaandonk brengt kennis mee op o.a. het collectiegebied. Bram de
Groot, heeft persoonlijk veel affiniteit met het bibliotheekwerk, maar laat ook regelmatig het
sceptische gemeentegeluid horen. Jamil Jawad heeft een uitgesproken visie op het bibliotheekwerk
vanuit VNG-perspectief, maar laat de bal in de werkgroep toch vooral bij de
bibliotheekvertegenwoordigers. Inge van Asperen denkt met veel kennis van zaken mee, maar
waarschuwt ook geregeld als we te weinig rekening dreigen te houden met gevoeligheden in het
bibliotheekveld. De lastigste positie is wellicht weggelegd voor Gerard van Dijk. Hij is enerzijds
bewaker van het certificerings-‘erfgoed’ en anderzijds juist degene die beseft dat er een volgende
stap moet worden gezet.
De leden van de werkgroep kwamen letterlijk uit alle hoeken van het land. Besloten werd bij elkaar
te komen in de bibliotheek van de Northedge in Gouda, het kantoor van de expert en het meest
centraal.
Na de kennismaking wordt op die dag gestart met een verkenning. Een kort overzicht van de
belangrijkste documenten (Werkgroep HNOB, 2012) (VOB, 2012) en resultaten van de 2e ronde
(SCOB, 2013) (Matt & LibraryThing) (VOB, 2012), aangevuld met documenten over de normering van
de Plusdocumenten (Spaandonk, 2012) roept weinig vragen op. Dan volgt de eerste afwegingsvraag:
hoe wordt tegen de manier aangekeken waarop de bibliotheeksector haar ‘kwaliteit’ heeft
georganiseerd? De werkgroep leden worden uitgenodigd een eerste statement af te geven over de
mate van volwassenheid van het kwaliteitsstelsel en de aard van de interventies in termen bewegen
en beheersen.
Op basis van deze indeling wordt de discussie geopend (Noordhoek, 2011), par. 8.1, schema 26):
Branchebasis: er worden interventies gepleegd richting een hogere kwaliteit
Branchebreed – instrumenteel: de interventies worden gericht en gestructureerd toegepast
Branchebreed – volwassen: de interventies worden ‘sophisticated’ gehanteerd en leiden tot
uitkomsten die ‘wijs en communiceerbaar zijn’
4. Branchebreed – effectief: De interventies leiden op volwassen wijze aantoonbaar tot
effectieve ingrepen bij de branche en brancheleden
1.
2.
3.
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1
Basis
Kwaliteitsniveau
eigen branche interventie(s)

2
3
4
Branchebreed - Branchebreed - Branchebreed instrumenteel
volwassen
effectief

Toelichting

Beeld van de
branche nu
Verwachtingen over
de branche

Figure 56 Kwaliteitsniveau eigen branche

De consensus onder de leden van de werkgroep was groot: het tweede niveau geeft de situatie goed
weer, met daarbij de kanttekening dat de intentie van het stelsel op het 3e en zelfs 4e niveau is
gericht. De leden van de werkgroep werden verzocht de vraag zowel vanuit het eigen perspectief als
dat van de leden te beantwoorden en nog eens, maar nu vanuit de verwachtingen van buiten de
sector. De antwoorden veranderen niets wezenlijks aan de consensus.
[OO: De consensus is zo groot, dat het vanuit het perspectief van de expert een verlies aan energie zou
betekenen om deze consensus verder te onderzoeken aan de hand van de andere schema’s uit het
boek (m.n. schema 27, Checklist drukperceptie belanghebbenden en 28, checklist drukperceptie
thema’s). Het is op basis van dit ene moment niet in te schatten wat dit voor de bruikbaarheid van de
door Noordhoek, 2011 ontwikkelde methodiek betekent.]

Op basis van deze consensus wordt de overstap gemaakt naar de vraag waar de verbetering in de
norm moet worden gezocht en wat daarbij het meest urgent is. Het onderstaande is vooral
gebaseerd op de eerste versies van de nieuwe norm en de op basis daarvan ontwikkelde power point
presentatie (Werkgroep herziening Norm Openbare Bibliotheken, 2012).
Ontwikkellijn 1: richting accreditatie
Ontwikkellijn 2: richting integratie
Ontwikkellijn 3: stresstest
Ontwikkellijn 4: richting verhaal
Ontwikkellijn 5: inzicht en effect
Ontwikkellijn 1: richting accreditatie
Richting accreditatie gaan was vooral de wens van de experts/auditoren, zoals verwoord in hun
evaluatie van de tweede ronde. Dat heeft voordelen van een grotere legitimering en een steviger
oordeel, mede omdat de inzet van twee auditoren-experts dan logisch wordt. De sector zelf uit die
wens niet – deels: juist niet – en ook gemeenten vragen er niet om. De betrokkenheid bij het stelsel
van de zijde van de directies wordt er niet groter op. Ook de opdracht wijst niet deze kant uit. Tot
slot wordt ook geconstateerd dat het kostenverhogend werkt. Op het moment dat de nieuwe aanpak
ook aan moet sluiten bij andere culturele sectoren werkt accreditatie waarschijnlijk
drempelverhogend. Er is al met al geen animo deze richting op te gaan.
Ontwikkellijn 2: richting integratie
De wijze waarop in verschillende cultuur- en erfgoedsectoren aan kwaliteit wordt gewerkt is nogal
verschillend (Noordhoek & Schot, 2006), terwijl de problematiek in veel opzichten dezelfde is.
Wellicht zou schaalvoordeel bereikt kunnen worden door in een keer een stelsel te ontwikkelen waar
meerdere sectoren zich bij aan kunnen sluiten. De werkgroep vreest echter dat het te ingewikkeld
wordt en dat de langzaamste partij het tempo gaat bepalen. Zal het not invented here’ syndroom
geen rol gaan spelen? De vraag is uiteindelijk of een beter geïntegreerde norm ook een meer
relevante norm voor de bibliotheken zal opleveren? Het antwoord: nu niet. Wel is er de ambitie
om een moderne kwaliteitsbenadering neer te zetten die ook aantrekkelijk voor andere sectoren kan
zijn om zich t.z.t. bij aan te sluiten.
349

Trusting Associations

Ontwikkellijn 3: richting een financiële toets (‘stresstest’)
Kijkend naar de situatie in het bibliotheekveld, is er één discussie dominant waar de certificering niet
of nauwelijks aan raakt; de financiële situatie. Op het moment dat de werkgroep bij elkaar kwam,
hadden de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven een ‘stresstest’ gedaan om
te zien of en hoelang ze bestand waren tegen financiële tegenvallers (SEO, 2012). Waarom ook niet
een variant voor bibliotheken ontwikkelen? De werkgroep vond het een stap te ver gaan, maar vond
wel dat er in het certificeringsschema ruimte moest zijn om naar de financiën te kijken, inclusief
mogelijke kwetsbaarheden vanwege vastgoedposities e.d. Niet om, zoals later wel werd gesteld, het
accountantsonderzoek over te doen, maar wel om te verzekeren dat de leiding van de bibliotheek
zich voldoende bewust is van kwetsbaarheden.

Ontwikkellijn 3:
kiezen voor behoeften bibl. en gemeente
Zichtbaar
cultureel
ondernemerschap
Bibliotheek
Stakeholders

Collectie
Geld

Gemeente

Stresstest

formatie
vastgoed

Zichtbaar
maatschappelijk
ondernemerschap

Tegenwind
• Norm wordt onderhandelingsarena
•
•
•

Controle wordt belangrijker dan
verbeteren
Verantwoording belangrijker dan
bewegen
Wat zegt het de gebruikers?

Figure 57 Ontwikkellijn 3: kiezen voor behoeften

Ontwikkellijn 4: richting een ‘sterk verhaal’
Dan iets, wat later heel veel verwarring en controverse op zou roepen: ‘het verhaal’. In de werkgroep
wordt van zowel bibliotheek- als gemeentezijde geconstateerd dat de certificering, zeker aan
gemeentezijde, onvoldoende wordt benut als manier om over de bibliotheek en haar ontwikkeling te
communiceren. Daarom werd de noodzaak gezien om de certificering, c.q. het uitreiken van het
keurmerk meer te laten zijn dan een fotomoment voor de wethouder. Laat de bibliotheek het
moment aangrijpen om richting de stakeholders, voorop de gemeente, te laten zien hoe zij haar
toekomst ziet, met de lessen en de waardering van het auditteam op zak. De vorm wilde de
werkgroep vrijlaten, maar als ‘huis van verhalen’ is het niet onlogisch om dat in de vorm van een
verhaal te doen. Geen uitspraak als: ‘we hebben dit en dat gedaan’, en zeker niet: ‘hier kan een
check bij worden gezet’, maar een verhaal over de ambitie van de bibliotheek, ook in moeilijke
tijden.
[OO: in de literatuur over campagnevoering kan het woord ‘verhaal’ als een ‘frame’ worden
gezien. Een frame fungeert als een dominant begrip dat als het ware alle andere begrippen
ondergeschikt maakt. Met ‘verhaal’ is er onbewust en onbedoeld een (te) dominante frame
gebouwd. Krachtige frames zijn niet neutraal en dat geldt ook voor dit frame. Binnen de
bibliotheeksector vond een deel het een prachtige term en een ander deel vond het
versleten en oud. Die controverse leidde af van de bedoeling en de onderliggende
activiteiten. Deze onderzoeker – tevens oud-campagneleider voor een politieke partij – heeft
er van geleerd.]
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Op de keper beschouwd is het element ‘verhaal’ in deze ontwikkellijn echter van ondergeschikte
betekenis, een afsluitend beeldelement. Aan de bron van deze lijn ligt eerder de platte constatering
dat de audit in de tweede ronde teveel wordt beheerst door documentcontroles. De norm geheel
volgend zouden er op één dag een 10-120 (afhankelijk van de telling) documenten of
documentelementen moeten worden getoetst. Of er dan nog voldoende naar de onderliggende
inhoud kan worden gekeken is de vraag. Wat toets je dan nog? Voldoet dit aan het gevoel van
urgentie? Niet dus. Maar wat is het alternatief?
In de discussie over deze vierde ontwikkellijn is onderkend dat het bij de audit in feite om een
meervoudige opgave gaat. Waar we naar toe willen is een meer ontwikkelgerichte benadering.
Tegelijk ontkomen we niet aan een vorm van beoordeling. Hoe kunnen we deze doelen het beste
verenigen?
Eerst het element van de ontwikkelgerichte benadering. In de eerste versie van de notitie wordt de
lezer bewust meegenomen in de achtergrond bij de nieuwe aanpak. In de paragraaf 3.4, genaamd
‘Iets meer achtergrond’, wordt het als volgt verwoord:
“De aanpak is niet nieuw en passend in een al langer gaande verschuiving in het denken over
kwaliteit. In de 2e ronde is al sprake van een verschuiving, omdat in de norm niet alleen
gebruik wordt gemaakt van de P-D-C-A-benadering (‘plan-do-check-act’), maar ook van de IM-W-R-benadering (‘inspireren-mobiliseren-waarderen-reflecteren’). Zolang de audit echter
primair een documenttoets is, blijft het risico dat de conclusies die uit de toepassing van
deze benaderingen getrokken worden in de lucht blijven hangen. In de 3e ronde moet een
omslag worden gemaakt.”
De begeleider somt het verschil zo op (geïnspireerd op o.a.: (Vermaak, 2012)):
Van

Naar

Controle
Eenduidig
Oordelen
Hoe het is
Momentopname
Dichttimmeren
Structuren
Terugkijken
Corrigeren
Beoordelen

Advies
Dilemma
Interveniëren
Hoe het ontwikkelt
Continueren
Bandbreedte vaststellen
Regelruimte
Vooruitkijken
Innoveren
Waarderen

In het Engels klinkt het kernachtig zo: “From the management of means to the management
of meaning.”
De voorzitter van de werkgroep, Willem van Moort, verbindt aan deze omslag het woord:
‘toekomstgericht’. Deze benadering en dat woord worden leidend voor het vervolg van de
werkzaamheden van de werkgroep. Binnen de werkgroep is dit uitgangspunt op geen enkel moment
losgelaten.
Tegelijkertijd is er van het begin af aan veel aandacht voor de beoordelingskant. Bij een meervoudige
vraag houdt een meervoudige benadering. Verticale elementen (‘controleren’) en horizontale
elementen (‘verbeteren’). De vraag naar controle leidt in andere sectoren tot een strengere
inspectie. Dat is voor de bibliotheeksector niet aan de orde, ook als is er een precedent in het
verleden. Bijgevolg vertaalt deze vraag zich logisch in strengere eisen richting normstelling en de
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kwaliteiten van de experts/auditoren. De wens om horizontaal richting verbeteren te gaan kan zich
binnen de bibliotheeksector in principe prima vertalen in de vorm van intercollegiale advies: een
review door ‘adviseurs, c.q. ‘peers’.
In onderstaand schema uit de notitie komt de schaarbeweging in beeld zoals die uit de vierde
ontwikkellijn voort had moeten komen:

Figure 58 Ontwikkellijn 4: naar "Het verhaal van de bibliotheek"

De vierde lijn, inclusief deze schaarbeweging, was dus de syntheselijn: voortbouwen op het verleden,
maar wel met meer effect. Noch in de eerste, noch in de tweede ronde is een bibliotheek zover
onder de norm uitgekomen dat de bibliotheek geen certificaat mocht krijgen. In de audit komen
beide elkaar tegen en geven tegelijk aanleiding voor een beoordeling richting branche en de start
voor het ‘verhaal’ van de bibliotheek richting de buitenwereld.
De reactie van de werkgroep op de ontwikkellijnen was aan het einde van de ochtend unaniem: de
vierde lijn moest het zijn. Een vereenvoudigde norm met een tweeslag van 1) advies op basis van
peer review en 2) toetsing van een beperkte set minimumnormen, werd als logisch ervaren.
Consensus dus, vanuit de inhoud en een analyse waar de bibliotheken voor staan.
[OO: de zorg vooraf was dat het als een compromis werd ervaren. Dat bleek uit geen enkele
reactie. Verder werd de aanpak om de urgentie te onderzoeken langs de lijn van het boek als
krachtig ervaren, zonder dat alle elementen besproken hoefden te worden. Het ligt ook voor
de hand dat leden van een werkgroep als deze al een stevige oriëntatie op hun omgeving
hebben gedaan. Daar kan dus een bias in zitten. Op het punt integratie met andere sectoren
kan ook een bias zitten: de voorzitter van de werkgroep komt oorspronkelijk van buiten de
bibliotheeksector en heeft sterke bestuurlijke banden met het kunstvakonderwijs (muziek).
Hij heeft deze betrokkenheid zelf benoemd. Bij andere leden van de werkgroep geldt deze
kans op bias wellicht minder, maar de oriëntatie van de werkgroep is zeker breder dan alleen
de bibliotheeksector. Relevant is ook dat de beleidsambtenaar niet alleen bibliotheek in
portefeuille heeft.]
Een moeilijker middag
In het middagdeel van deze sessie op de eerste dag kwam de verkenning aan de orde om welke
minimumnormen het zou kunnen gaan. Onmiddellijk verlaagde het tempo van de bijeenkomst en
kwamen de eerste kleine irritaties van de dag boven. Een voorbeeld van een norm als minimum
openingstijden werd niet relevant meer gevonden omdat door de automatisering het mogelijk is om
uitleen- en inneempunten te hebben die onbemand 24/7 beschikbaar zijn. Afstandscriteria – hoe
groot mag de afstand naar een vestiging of uitleenpunt zijn? – waren erg context afhankelijk. Het was
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iets dat de beleidsvrijheid van de gemeente raakte, maar raakte ook heel praktisch aan de vraag wat
anno nu nog reëel als afstand is. En hoe moet dat gewogen worden voor een stedelijke en voor een
plattelandsomgeving? De werkgroep kwam er niet uit, ondanks meerdere pogingen. Om de positieve
energie van de startsessie niet teniet te doen, werd besloten de sessie te beëindigen. Afgesproken
werd dat de expert een voorzet zou doen voor mogelijke minimumnormen. Aan de leden van de
werkgroep werd nadrukkelijk gevraagd voorbeelden aan te leveren (Noordhoek, Onderzoek naar
aanpak en inhoud nieuwe certificeringsnorm., 2012).
[OO: deze eerste dag was deels ook een kennismaking. Al heel snel werd als een collectief
opgetreden, met de ogen op de bal. In het deel over de minimumnormen was er duidelijk
sprake van verdeeldheid, maar ik heb dat niet ervaren als de voorspelbare positie ’spel’
tussen VNG en sectororganisatie. Het kan zijn omdat ik er op dat moment nog niet op
gespitst was, maar het verslag er op teruglezend zie ik ook geen positiespel, wel een
weergeven van standpunten. Deuren werden niet dicht gedaan. Stiltes vielen er wel. Ze
hadden een waarschuwing voor me kunnen zijn, maar op dat moment nam ik aan dat het
vooral een kwestie van het niet beschikbaar hebben van informatie was.]
De middag werd afgesloten met een reeks van praktische zaken en afspraken, zoals de planning,
maar er werd ook doorgesproken op praktische consequenties van de gekozen aanpak. Twee punten
springen er dan bovenuit, omdat ze mede de latere discussies zouden gaan bepalen: de inzet van
‘peers’ en het kostenaspect.
Ten aanzien van de ‘peers’ was er vooral van de zijde van de VOB-vertegenwoordiger huiver of de
collega’s het wel van elkaar zouden accepteren dat ze door een andere collega worden beoordeeld.
Het gesprek daarop werd gevoerd in termen van profielen en garanties, maar het eerste signaal was
gegeven.
Over de kosten lagen de zorgen van meet af aan op tafel, in feite al vanaf het eerste, die ochtend
gemaakte, rondje. Dit zou de eerste ronde worden waarin de kosten van audit en auditbureau
(SCOB) niet meer zouden worden gedragen door het ministerie van OCW. Van VOB-zijde zou er zeker
nog worden gelobbyd om tenminste een deel van de kosten wel bij het ministerie te houden, maar in
de opdracht aan de werkgroep zat ook de vraag om een advies over de kostentoedeling te geven en
dat advies kon niet op een dergelijke bereidheid van het ministerie worden gebaseerd. Het SCOB
kreeg de vraag haar kosten transparant te maken voor de werkgroep en de expert werd gevraagd
een vergelijking met andere sectoren te maken. Dan is wel de vraag wat de kostenbepalende
elementen van de audit gaan worden. Een uitbreiding van het aantal auditoren van 1 naar 2 (‘peer’
en expert) werkt natuurlijk kostenverhogend, evenals een voorgestelde introductiebijeenkomst. De
teneur in de werkgroep was: als dat nodig is, dan moet het worden opgebracht, maar eerst gaan we
scherp kijken naar die kosten, anders zit daar een levensgroot afbreukrisico in.
Zoekend naar concreetheid: de tweede slag
Op de volgende vergadering van de werkgroep lagen er een door de expert geschreven basistekst
(Noordhoek, Onderzoek naar aanpak en inhoud nieuwe certificeringsnorm., 2012) en een matrix met
alle normen. De basistekst was een tot voorstel omgeschreven weergave en uitwerking van de
startsessie. De matrix omvatte alle elementen van de norm 2e ronde, een bundeling daarvan in 10
hoofdnormen en een inventarisatie van alle elementen, die zich zouden kunnen lenen voor
minimumnormen. Uit de leden van de werkgroep zelf was opvallend weinig gekomen, met
uitzondering van de inbreng van Van Spaandonk, o.a. werkzaam als secretaris van het bestuur van de
plusbibliotheken. Zijn inbreng was vooral gericht op het collectiebeheer. Van de zijde van de VNG
kwam een ‘VNG Handreiking’. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk. (Jawad & Mil, 2012)
De reacties op de basistekst waren positief. Het bleef bij tekstuele kritiek op onderdelen. Gelet op
het gebrek aan reactie sloeg de matrix eerder dood dan dat het inspiratie opleverde. Om die reden
werd langer stil gestaan bij de reden waarom het formuleren van minimumnormen zo langzaam ging
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en werden voorstellen ontwikkeld om daar doorheen te breken. Tijdens en in het verlengde van deze
tweede bijeenkomst van de werkgroep zijn vier mogelijke bronnen van minimumnormen
onderzocht:
1.
2.
3.
4.
Ad. 1

Kennis database
Uitslagen vorige ronden, inzichten expert-auditoren
Oproep
Enquête
Kennis database

De voor de hand liggende vraag is over welke kennis de sector beschikt ten aanzien van de
eigenschappen en het functioneren van de bibliotheken afzonderlijk en collectief. Met andere
woorden: is er een bron voor benchmarking? Het antwoord vanuit de VOB: ja, die is er (BIZ), maar
het blijkt geen bron om minimumnormen aan te ontlenen. Het bijhouden van de informatie kost veel
inspanning in verhouding tot het gebruik. Voor de goede orde: bij de bibliotheken hebben we het
over een relatief stabiele publieke sector met een behoorlijke verantwoordingstraditie, waarbij de
informatie verwacht zou kunnen worden. Het feit dat dit maar zeer beperkt het geval is, hoeft niet te
zeggen dat dit bij andere sectoren of branches wel het geval is. Binnen de bibliotheken kan het
gebrek aan benchmarkinformatie verklaard worden uit een kennelijk forse beleidsconcurrentie, c.q.
een gebrek aan werkelijk gedeeld belang. Het is een verschijnsel dat ook een rol kan spelen in het
probleem om snel en adequaat een informatiestelsel voor de digitale bibliotheek in te richten. Hoe
dan ook: een ‘ready for use’ database van kennis over de feitelijke parameters in het bibliotheekwerk
blijkt niet beschikbaar.
[OO: In een later stadium zou ik contact proberen op te nemen met de hoogleraar
bibliotheekwetenschappen Huysmans. Hij heeft niet gereageerd op mijn verzoek voor een
gesprek. Op basis van de via zijn website beschikbare literatuur ben ik eenzijdig tot de
conclusie gekomen, dat ook achteraf geen voor het doel relevante informatie boven water
was gekomen. Van zijn meer beleidsmatige titels heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Mijn
meer algemene conclusie is, dat er wel goede data zijn als het gaat om publieks-gerelateerde
data, met name meerjarige data rond leden, collectie en bezoek, maar dat het, aan voor de
bedrijfsmodellen van bibliotheken relevante prestatie-indicatoren, opvallend ontbreekt.
Wellicht komt dat doordat er heel voorzichtig wordt omgegaan met financiële informatie]
Ad 2.

Uitkomsten vorige auditronde, commentaren auditoren, anderen

Opnieuw is gekeken naar de uitkomsten van de vorige auditronde (SCOB, 2013). Dit leverde beperkt
nieuwe inzichten op, behalve een benadrukken van procesbeheersing als zwak punt van veel
bibliotheken. Er werd ook stilgestaan bij de vraag hoe moet worden omgegaan met het onderscheid
in dienstverleningsniveau tussen vestigingen en servicepunten.
In de opdracht aan de werkgroep lag ook een verzoek tot benchmarking besloten. In de eerste
werkgroepbijeenkomst heeft de expert gewaarschuwd dat de nieuwe opzet, waarin veel aankomt op
het oordeel van de auditoren, zich minder voor benchmarking leent. Dat punt kwam in de tweede
ronde opnieuw terug. Mogelijk dat een aantal scherp geformuleerde minimumnormen hier nog
soelaas zou kunnen brengen.
[OO: de auditoren gebruikten in de tweede ronde percentages om zich uit te spreken over de
verschillende normelementen: als alle documenten e.d. compleet zijn, dan 100% score.
Uiteindelijk komt dat dan in een soort totaalscore tot uiting. Een score die zich in principe
leent voor vergelijking, dus ‘benchmarking’. Het duurde bij mij even voordat ik dat systeem
doorhad. Of anders gezegd: er zat en zit enige weerstand bij mij. Die weerstand is te
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herleiden tot het werken met een vergelijkbare scoringsmethodiek tijdens mijn vele, vele
INK-audits. Methodologisch vind ik het een zwakke kruk waar een auditor eigenlijk niet op
zou mogen leunen. Ik ben er wel van overtuigd dat na het doen van heel veel audits er een
soort convergentie zal optreden in het oordeel van auditoren (minder dan 5% deviatie, ging
het verhaal in INK-kringen). Daarbij meen ik mijzelf en andere auditoren er op te betrappen
dat gedurende het proces van een audit er altijd een punt komt dat scores opeens in een
patroon vallen, c.q. convergeren. Dat is ook het moment om op te passen voor tunnelvisie of
groupthink, terwijl het scoresysteem dan eigenlijk een premie zet op het behouden van
convergentie. Maar het is waar: het is een convergentie die vergelijking en beoordeling in
beginsel objectiveerbaar maakt dan als je zoiets niet zou doen. Toch vind ik het niet helemaal
zuiver om een audit die uiteindelijk op niets anders kan berusten dan een intersubjectief
oordeel, als het ware aan te kleden met percentageschattingen. Het feit dat er nu een
auditteam langskomt in plaats van een enkele auditor vond ik al een voldoende grote stap in
de goede richting. Mijn conclusie in die tijd: niet doen, of hoogstens als ondersteuning voor
de vergelijking door met name de experts.]
Besloten werd dat een expert op een zgn. ‘kalibratiebijeenkomst’ van de auditoren aanwezig zou zijn
om hun inzichten te verzamelen. Uiteindelijk zouden dit twee bijeenkomsten worden waarin
uitgebreid van gedachten werd gewisseld met een groep deels kritische experts (, maar nu wordt er
weer vooruitgelopen op de conclusie van de speurtocht naar minimumcriteria).
Ad 3. Oproep
Voor de werkgroep gold het principe: alle commentaar welkom – vooral als dat tot hanteerbare
normen zou kunnen leiden. Daarom werd besloten om de notitie zo snel als mogelijk op de website
van SCOB te plaatsen, als concept, met het verzoek om commentaar. Ondertussen voerde met name
de expert een aantal gesprekken met leden van de werkgroep om hen meer te bevragen op
mogelijke minimumnormen. Veel leverde dat niet op. Wel kwam er met name in het gesprek met de
vertegenwoordigers in de werkgroep vanuit VOB en SCOB een beter beeld over de inzet van peers en
de daaraan verbonden problemen (is een potentiële pool van ong. 300 directeuren voldoende
divers? Wat zijn de alternatieven?) en werden er vorderingen gemaakt in het inzichtelijk maken van
de kosten. Dat was allemaal nuttig, maar hielp nog niet bij de aanscherping van de matrix met
minimumnormen (NRC, 2013).
Ad 4. Enquête
De belangrijkste uitkomst van de vergadering van de werkgroep was het voorstel om een enquête te
houden onder een brede doelgroep van belanghebbenden. Het primaire doel was dus niet draagvlak
– al was dat zeker een overweging – maar een onderzoek naar mogelijke minimumnormen.
SIOB/SCOB heeft een vaste relatie met een aan de Universiteit Tilburg verbonden onderzoeksbureau.
Dit onderzoeksbureau had kort daarvoor ook de evaluatie van de tweede ronde gedaan. Naast de
bestaande en beschikbare bibliotheekadressen, zou het geen probleem opleveren om ook onder de
te selecteren vertegenwoordigers van gemeenten de vragenlijst uit te zetten. De werkgroep gaf de
secretaris en de expert de opdracht de enquête verder te ontwikkelen.
[OO: de gedachte om tot een enquête te komen was ontleend aan een congres dat die
maand was gehouden over ‘trends in verenigingsmanagement’, VM, 2012. Daar werd o.a. de
case besproken van het TMI, het Taxatie Management Instituut. Dit is een ‘digitaal instituut’,
opgericht in reactie op het inzicht dat het feit dat een beëdigd taxateur, dus iemand die
examen heeft gedaan en bij voldoende resultaat is ingeschreven in het betreffende register,
vrij is om taxaties te doen zonder dat deze taxaties na het examen nog getoetst hoeven te
worden. Bij de consumenten ontstond steeds meer het bewustzijn dat taxaties ver uiteen
kunnen lopen en dat de keuze voor een bepaalde taxateur ook de keuze voor een bepaalde
waarde kan worden. Dat is geen goed signaal voor de kwaliteit van het vak van taxateur. Het
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instituut geeft daar een antwoord op, in de zin dat taxateurs daar digitaal hun taxaties
kunnen laten vergelijken met die van collega’s en daarover [anoniem] kunnen discussiëren
over de basis. Het TMI is zich verder gaan ontwikkelen als (virtueel) opleidingsinstituut voor
de beroepsgroep van taxateurs. In een gesprek met een van de oprichters werd benadrukt
dat het niet werkt om alleen maar de web-faciliteit ter beschikking te stellen. Er is lang
geduldig achter iedereen, die maar een beetje belangstelling voor het initiatief toonde
aangezeten voordat het op gang kwam. Dat aspect besloot ik mee te nemen bij het
onderzoek naar draagvlak. Het leek in eerste instantie echter niet nodig.]
[OO: het definitieve besluit om de bibliotheekbranche als casus te nemen is pas in oktober
2013 genomen, anders had ik wellicht nog andere vragen ingebracht. Het feit dat de
bibliotheekbranche als casus is genomen, is gemeld aan de voorzitter en de secretaris van de
werkgroep. Verder is vermeden om het onderzoek een factor te maken bij het handelen van
de onderzoeker. In maart 2014 is een eerste versie van de tekst in zeer beperkte kring
verspreid.]
Aan het einde van de vergadering lag er dus wel een tekst, maar geen norm. De norm die er lag was
een op de vorige norm gebaseerde matrix met daarin een aantal uit de vorige norm verwerkte
minimumnormen. Daarop zou worden voortgeborduurd, met inbreng vanuit de enquête en andere
bronnen. Tussen de tweede en derde vergadering is in die lijn verder voorbereid. De matrix is verder
aangevuld. Dit leverde weinig aanscherpingen op. De enquête had wat vertraging opgelopen, dus
daar kon nog niet uit worden geput. De derde vergadering ingaand, concludeerden voorzitter en
expert dat er nog geen afgerond verhaal lag en dat we er nog niet uit waren. De vergadering zou een
soort tussenstand vaststellen, ook in de hoop dat de enquête – waarvoor in de vergadering een
opzet zou worden besproken – meer inhoud zou opbrengen. Het zou anders lopen.
8.3

Eerste crisis en omslagverwerking
'Wat is het grootste misverstand over communicatie?' Allen Alda: 'Dat het heeft plaatsgevonden.'
(NRC, 2013)

De vergadering moest dit keer uitwijken naar een naastgelegen locatie. In de bestuurskamer van een
oude sociëteit – schilderijen, oude kasten, schuine vloeren en de lucht van sigaren – werd vergaderd.
Tijdens de vergadering werd een concept-notitie gepresenteerd die wel geredigeerd, maar niet klaar
was. De selectie van de minimumnormen hing nog. De aanscherpingen kwamen van de expert, maar
die liep tegen de grens van zijn kennis van de sector op. Het is niet SMART genoeg en tegelijk is het
detailniveau nog eigenlijk te hoog. Ook de consequenties van het niet-halen zijn onvoldoende
duidelijk. De tekortkomingen in inhoud en proces werden op tafel gelegd (SCOB, 2012).
Het verslag zwijgt over de vraag van welke zijde als eerste de ingreep kwam. Voor het doel van dit
onderzoek is dat echter wel van belang. Het was de vertegenwoordiger van de VNG die zijn veto over
de aanpak uitsprak. Omdat er geen woordelijk verslag van is, moet geparafraseerd worden, maar hij
deed een uitspraak in deze lijn: ‘Zo komen we er niet uit en wij zijn principieel tegen
minimumnormen’. Hij verklaarde dat uit de benadering gemeenten vrij moeten zijn elk hun eigen
aanpak te kiezen. Wat acceptabel is voor de ene gemeente, hoeft dat niet te zijn voor de andere. Dat
is de consequentie van beleidsvrijheid, maar ook van de werkwijze van de VNG, die hoogstens
adviserend kan zijn naar haar leden. Hij komt dan ook bovenal met een haalbaarheidsargument. Een
norm van langer dan twee pagina’s krijg ik nooit door de commissie, was zijn standpunt. Met de
commissie bedoelt hij de beleidscommissie van de VNG die cultuur in haar portefeuille heeft.

356

Trusting Associations
[OO: De ogen gaan naar de expert. Die is geneigd vast te houden aan de voorgestane aanpak met
een mix van advies, gesprek en minimumnormen. In de vergadering staat de expert op dat
moment tegenover de VNG-vertegenwoordiger. Hij wil vasthouden aan de door hem ontwikkelde
opzet, mede omdat deze in zijn ogen goed werkt binnen een andere sector. Maar de expert zet
niet door. Drie overwegingen spelen daarbij een rol: het moeizame proces van het formuleren
van minimumnormen, de inschatting dat de VNG-vertegenwoordiger wel eens gelijk zou kunnen
hebben als het om de commissie gaat en tenslotte de overweging dat hij de expert is en in die zin
ondersteunend aan de werkgroep is.]

De voorzitter vraagt aan de expert of hij in staat is richting de volgende vergadering met een
aangepast voorstel te komen, waarbij de resultaatgebieden opener en bondiger geformuleerd
moeten worden. Toekomstgerichtheid blijft het uitgangspunt.
Het verslag formuleert het zo:
“In het adviesgesprek moet duidelijk worden of de bibliotheek levensvatbaar is (blijft). Voor
bibliotheken, die meer behoefte hebben aan houvast ligt het dan ingewikkelder. Bibliotheken
zijn in beweging en de norm moet daarin mee. Te verwachten is nog een verdere opschaling.
De certificering mag daar niet belemmerend in werken, liever omgekeerd. De
branchestrategie moet meewegen in de norm (VOB, 2012). De bedrijfsvoering raakt
langzamerhand wel op orde en de aandacht moet nu uitgaan naar output en outcome.”
(SCOB, 2012).
De vergadering sluit zonder consensus, maar in de lijn van dit citaat worden wel aanknopingspunten
meegegeven. De expert krijgt de opdracht om aan een nieuwe opzet voor de notitie te werken, maar
gelet op al deze wensen was het voor iedereen duidelijk dat dit niet eenvoudig zou zijn. Gelukkig was
er veel vertrouwen in de expert.
[OO: In elk proces van vernieuwing – uiteindelijk altijd een sociaal proces, zeker op
brancheniveau – zitten momenten waarin een individu even de centrale rol heeft. Daarin
zitten momenten van hersenactiviteit die zich niet objectief laten beschrijven, tenzij ze in een
MRI geregistreerd zouden worden. In dit geval zou dat lastig zijn geworden, want die
momenten speelden zich vooral af tijdens een lange hardloopronde. Doorgaan op dezelfde
lijn werkt niet, noch voor de werkgroep, noch voor mijzelf. Uit onzekerheid over mijn
kennisniveau had ik dat al te lang gedaan. Ik concludeerde dat er geen acceptabele
minimumnormen uit de koele lucht te toveren vielen, dus stop er maar mee. Maar wat kan
er dan nog wel? Welk element heb ik tot dan toe laten liggen? De beoordeling! Rond
kilometer 5 kreeg ik daarover een brainwave en ging langzamer lopen om het goed in mijn
hoofd te prenten. Een paar kilometer verder kreeg ik een nieuwe visualisering van de norm
voor ogen. Weg matrix. Ik liep snel door en ging thuis direct achter de computer zitten. Het
zou nog lang stinken in mijn kamer.]
De uitkomst was een nieuwe notitie waarin expliciet afstand werd gedaan van de notie om door
middel van het afchecken van minimumnormen tot een besluit over certificering te komen. De norm
werd samengebald in 10 korte inhoudelijke normen en 2 procesnormen. De inhoudelijke normen
vielen technisch samen met de normen van de 2e ronde, maar werden in een andere volgorde
gepresenteerd, gevisualiseerd in de vorm van een ‘normenketting’.
De procesnormen waren op zich niet nieuw: de bibliotheek moet een zelfevaluatie formuleren
(terugblik) en na afloop het ‘verhaal’ van de bibliotheek schrijven (vooruitblik).
De meest fundamentele vernieuwing school in de aanpak van de beoordeling. In de aanpak van de 2e
ronde liep de auditor de norm langs en vertaalde de bevindingen in een score. Deze score werd
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uitgedrukt in een percentage bij elk onderdeel. Een per saldo voldoende score betekende erkenning
en certificering. De percentages waren ook de basis voor de gewenste benchmarking.
Deze beoordelingswijze knelde al in de opdracht zoals de werkgroep die had meegekregen en werd
goeddeels onmogelijk in een opzet met een compacte norm zonder minimumnormen. Wat te doen?
Voorwaarde voor het werken met een compacte en tegelijk meer open norm is het beschikken van
auditoren die ook zonder het houvast van te checken punten op een gezagvolle wijze tot een oordeel
kunnen komen. Als de fictie van objectiviteit wordt losgelaten blijft een (inter)subjectief oordeel
over. Patroonlezen wordt dan belangrijker dan het herkennen van specifieke afwijkingen van de
norm [OO: eigen observaties, aangevuld door o.a. onderzoek (Stevens, 2012), (Vinkenburg H. ,
2013)]. Maar ergens moet wel de scherpte in worden gezocht. De bibliotheek en het stelsel hebben
er recht op [OO: dat is dus een normatieve uitspraak van de werkgroep] dat er duidelijk kan worden
aangegeven waarin de bibliotheek succesvol is en faalt. Om dat inhoud te geven werd in één pagina
A4 een beoordelingssystematiek geformuleerd bestaande uit 5 niveaus (versie 27-1-2013):
5. Erkenning plus
4. Erkenning
------------------------------------------3. Minimumniveau
2. Minimumniveau min
------------------------------------------1. Structureel minimumniveau
Bij een oordeel op basis van niveau 2 en 3 is een heraudit nodig, met enig verschil in accent.
Bij 1 wordt de audit in de kern afgebroken en is er meer nodig dan een heraudit.
De aandacht verdient vooral uit te gaan naar het onderscheid tussen het niveau ‘minimum min’ en
‘afbreken audit’ enerzijds en ‘erkenning plus’ anderzijds.
In de uitwerking wordt het zo geformuleerd, dat bij meerdere tekortkomingen, die relatief snel te
herstellen zijn, de bibliotheek een ‘minimumniveau’ beoordeling krijgt en er een periode van drie
maanden wordt gegund voor de bibliotheek om (aan hetzelfde auditteam) te laten zien dat het in
orde is. Dit om te voorkomen dat er te veel ‘kruimels’ onder het tapijt terecht komen. [OO: Later zou
het woord minimum helemaal vervallen en vervangen worden door de term ‘erkenning’]
Het niveau ‘minimum min’ vraagt om een inschatting van de auditoren van de continuïteit van de
bibliotheek, of anders gezegd: van het verandervermogen (van de leiding) van de bibliotheek. Audits
uit de vorige rondes en algemene observaties van de leden van de werkgroep laten zien dat er vaste
patronen zijn in het (on)vermogen van bibliotheken om bijvoorbeeld goede procesbeschrijvingen te
maken of op basis van beleidsplannen daadwerkelijk tot andere resultaten te komen. Vlak voor een
audit wordt er dan, net op tijd, een document opgesteld waarin goede voornemens worden
verwoord. Dan haalt de bibliotheek het wel, maar kan er toch een minimumniveau worden gegeven
voor de onderdelen die niet echt aan de maat zijn. Dat moet anders. Bij ‘minimum min’ is het niveau
op het moment van de audit al te laag om tot erkenning over te gaan, maar krijgt de bibliotheek
meer tijd om te laten zien dat het haar menens is. Dit niveau leidt altijd tot een heraudit, een
heraudit die niet eerder dan 9 maanden na de eerste audit kan worden uitgevoerd.
Het niveau ‘afbreken’ is in de letterlijke zin geen niveau. Het benoemen ervan heeft te maken met de
realiteit in de sector van fusies, bezuinigingen en bestuurlijke problemen waardoor in een aantal
gevallen er sprake is van sterk falende of wisselende leiding. Dan moet er meer gebeuren dan een
audit doorgaans kan bewerkstelligen en mag de audit in ieder geval geen excuus voor uitstel van
noodzakelijke maatregelen worden.
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[OO: Eind 2013 was de Zeeuwse Bibliotheek helaas nogal negatief in het nieuws vanwege
een mislukte fusie en voortdurende ruzies op het niveau van directeur, bestuur en politiek.
Dit kwam ruim in de publiciteit, o.a. uitvoerig via het Bibliotheekblad. In een bijeenkomst heb
ik de deelnemers gevraagd wat de gevolgen van deze onrust zouden kunnen zijn als in deze
periode een auditteam op de bibliotheek zou worden gezet. Welk niveau moest de
bibliotheek krijgen? Terecht werd opgemerkt dat de bibliotheek op onderdelen weleens een
plus zou kunnen krijgen, want er gebeuren nog steeds interessante dingen. Ook werd gezegd
dat het gekrakeel geen directe invloed hoeft te hebben op de klanten, c.q. de
dienstverlening. Toch was men overwegend van mening dat er in die setting en op dat
moment sprake was van een structureel probleem dat niet op voorzienbare termijn zou
worden opgelost en waarin een positieve audit, c.q. een erkenning het verkeerde signaal zou
afgeven. Afbreken zou dan logischer zijn, om op een (veel) later moment de audit alsnog te
doen.]
Uiteindelijk moet in de ogen van de werkgroep van de aanpak een stimulans uitgaan richting betere
bibliotheken en niet alleen maar bibliotheken die aan een minimum voldoen. De eerdere rondes
laten volop voorbeelden zien van bibliotheken die prima resultaten behalen en vernieuwend bezig
zijn. Vermeden moest echter worden dat we onderscheid zouden gaan maken tussen bibliotheken.
Ook de term ‘plusbibliotheken’ kon niet gebruikt worden omdat deze al in de sector in een specifieke
betekenis in gebruik was. We kwamen uit op niveau ‘erkenning plus’, waarbij de plus staat voor
specifieke en overdraagbare aanpakken die voor andere bibliotheken relevant zijn. We hadden het
ook over ‘parels’ kunnen hebben. De ‘plussen’ zouden tot een vorm van benchmarking kunnen
leiden, zoals gevraagd.
Op de keper beschouwd zijn alleen niveau 2-4 spannend voor de audit zelf, 1 en 5 zijn letterlijk en
figuurlijk ‘buiten mededinging.
En wat als de audit – ook na een heraudit – niet tot erkenning leidt? In overleg met VOB kwamen we
tot een formulering waarbij de bibliotheek in dat geval geen lid meer van de VOB zou kunnen zijn en
daarmee buiten het stelsel zou kunnen vallen. Concreet betekent dat voor een bibliotheek dat het
geen voordeel meer zou kunnen hebben van een aantal landelijke (inkoop) voordelen. Geen gering
effect. De VOB liet weten dat, voor dat het zover is, er eerst nog het nodige aan hulp geboden zou
worden, bijvoorbeeld via een ‘buddy-systeem’.
[OO: Hoe heet wordt de soep opgediend? Vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgroep
was ik blij dat we naar een auditbenadering toegingen waarin niet-erkennen wel degelijk tot
de opties kan behoren: een signaal kan worden gegeven. Dat de branches daarnaast haar
eigen verantwoordelijkheid nemen is alleen maar goed. Ik had en heb wel zorg dat de VOB
wat makkelijk over de mededingingseffecten heenstapt van een stelsel waaruit in praktische
zin geen ‘exit’ zal plaatsvinden.]
De wijze van beoordeling was het antwoord op de vraag ‘waarom geen minimumnormen?’: de
scherpte werd er op een andere manier ingebracht, volgens deze benadering. Toch zijn ook de
wijzigingen in de norm zelf niet verwaarloosbaar. Het is steeds gepresenteerd als een illustratie of
verbeelding van de norm en niet als de norm zelf, maar in de visualisering ervan zit het nodige
denkwerk. Hier wordt eerst de nieuwe norm weergegeven (notitie versie 27-2-2013) en daarna volgt
een toelichting aan de hand van de visualisering van de norm.
Inhoudelijke normen:
1.
Leiderschap
De leiding van de bibliotheek heeft zicht op waar de bibliotheek vandaan komt en de opgave waar het
voor staat. Ambities zijn helder en inspireren. Kansen en dilemma's zijn benoemd. Een koers met
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bijpassend governance model wordt uitgezet, gecommuniceerd en met voorbeeldgedrag
ondersteund.
2.
Strategie
De bibliotheek heeft ambities vertaald in concrete plannen. Daarbij laat de bibliotheek zien van
eerdere ervaringen en audits te leren. Maatschappelijk en cultureel ondernemerschap krijgt invulling.
Er wordt een langere termijnperspectief gehanteerd, maar zo nodig laat de bibliotheek zien flexibel op
strategische kansen en bedreigingen in te spelen.
3.
Medewerkers
De bibliotheek heeft een uitgewerkt personeelsbeleid en de daarbij horende formatie, competenties
en opleidingsplannen. De waardering van de medewerkers wordt gemeten, een OR of andere vorm
van personeelsvertegenwoordiging is actief bij het beleid betrokken. Er is een beleid ten aanzien van
de inzet van vrijwilligers. De leiding van de bibliotheek beschikt mede hierdoor over een goed beeld
van kracht en kwetsbaarheden. Ook de beleving is zo dat medewerkers hun taak richting klanten en
partners zo doen dat een hoge waardering verwacht mag worden. Bij wijzigingen in de formatie is de
communicatie zowel effectief als zorgvuldig.
4.
Processen
De bibliotheek kent een beperkt aantal, maar goed werkende processen, gericht op de gekozen
doelgroepen. De processen zijn doordacht en leven bij de medewerkers. De bibliotheek is in staat tot
projectmatig werken. De bibliotheek werkt zowel continu als sprongsgewijs aan verbetering.
5.
Middelen
De bibliotheek heeft een helder beeld welke prestaties worden geleverd voor welk budget, mede op
basis van een goed werkend administratief systeem, inclusief accountantsverklaring. Dit omvat ook
zicht op begroting, jaarrekening en prestatieovereenkomsten.
De bibliotheek heeft een actueel overzicht van roerende en onroerende goederen. Aan wettelijke
eisen wordt voldaan. De bibliotheek kan haar werk doen op basis van de beschikbare (digitale)
bedrijfsmiddelen. De bibliotheek lost problemen mede door haar innovatieve houding op.
6.
Netwerk
De bibliotheek verhoogt haar maatschappelijk rendement door in lokale en bovenlokale netwerken
voortdurend meerwaarde te ontlenen. Samenwerkingsovereenkomsten met cultuur-, onderwijs en
maatschappelijke instellingen zijn actueel en worden regelmatig tegen het licht gehouden. De
bibliotheek draagt actief bij aan het landelijk stelsel van openbare bibliotheken.
7.
Dienstverlening
De bibliotheek weet steeds effectiever in te spelen op de (potentiële) vraag van leden en
belanghebbenden. Gebruikers van de bibliotheek zijn tevreden over faciliteiten en dienstverlening van
de bibliotheek. Diverse vormen van meting bieden mede een basis voor een oordeel hierover. De
toegankelijkheid tot de bibliotheek is optimaal, gegeven de lokale context. Bij klachten over
dienstverlening en bejegening wordt actie genomen.
8.
Activiteiten
De bibliotheek toont haar maatschappelijk en cultureel ondernemerschap door activiteiten te
ontplooien. Alleen en met netwerkpartners zorgt het voor gewaardeerde activiteiten bij klant en
opdrachtgever. De waardering blijkt uit aantallen en tevredenheid van deelnemers en partners. Het
doelgroepenbeleid werkt.
9.
Collectie
De kwaliteit van de collectie is bepalend voor het beeld van de bibliotheek, ook in digitale vorm.
Uiteraard wordt aan de eisen voldaan van beschikbaarheid en levertijd, maar een goede beheersing
alleen is niet voldoende. De samenstelling weerspiegelt de speerpunten van de (plus)bibliotheek en de
wensen van verschillende groepen van leden en gebruikers.
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10.
Gemeente(n)
De resultaten laten zien dat de gemeente(n) als opdrachtgever over een optimaal presterende
bibliotheek beschikt, gegeven de (financiële) kaders. De bibliotheek toont zich een partner die zich als
maatschappelijk en cultureel ondernemer opstelt. De (deelnemende) gemeente(n) heeft / hebben
geregeld contact met vertegenwoordigers van de bibliotheek op zowel politiek als ambtelijk niveau.
De gemeente(n) toont(tonen) geregeld en zichtbaar haar (hun) waardering voor de bibliotheek.
Procesnormen:
A.
Zelfevaluatie
Elke bibliotheek schrijft voorafgaand aan de audit een zelfevaluatie. Deze bestaat uit:
1. een kernachtige omschrijving van de opgave waar de bibliotheek zich voor gesteld ziet, inclusief
belangrijke kansen en dilemma’s;
2. een beschrijving van de ontwikkeling van de bibliotheek sinds de vorige audit
3. een overzicht van de belangrijkste feiten en prestaties van de bibliotheek langs de lijnen van de
norm
B.
Verhaal van de bibliotheek
Zelfevaluatie en de auditrapportage vormen samen de basis voor een ‘verhaal van de bibliotheek’. Dit
verhaal (een andere benaming is altijd mogelijk) is een impressie of samenvatting van waar de
bibliotheek staat en wat haar ambities zijn voor zichzelf, haar leden, partners en opdrachtgevers. Hoe
levert de bibliotheek meerwaarde voor individu en samenleving? De bibliotheek formuleert een
aansprekend (web)document.

De inhoudelijke normen gevisualiseerd:

Figure 59 Normenketting
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De visualisering bestaat uit een ‘normenketting’ met een binnen- en een buitenring. De leiding sluit
aan de ene kant de ketting, de gemeente(n) aan de andere kant. Ze zijn zowel ‘bovenlangs’ (bestuur)
als onderlangs (activiteiten) met elkaar verbonden. De onderste buitenring laat vooral de kant zien
die met klanten en partners verbonden is (na deze versie zou er nog wat normelementen worden
samengevoegd (netwerk en activiteiten) en gesplitst (collectie: in een fysiek en digitaal deel, later
weer ongedaan gemaakt. De wet was op het moment van formuleren nog nauwelijks in beeld. Dat
zou later anders worden).
De binnenring omvat de bedrijfsmiddelen en –processen, inclusief de inbreng van de medewerkers.
Methodologisch is de binnenring interessanter dan de buitenring. Met name de elementen
medewerkers en middelen hebben in INK-termen een dubbelrol: ze zijn organisatiegebied en
resultaatgebied in één (combinatie rood-blauw).
[OO: het INK heeft in een eerder stadium haar handen afgetrokken van de INK-benadering
waar de bibliotheken voor gekozen hebben. De mogelijkheid tot vergelijking met andere
sectoren is daarmee te gering. Dat heeft mij bij het ontwerp een vrijheid gegeven die ik graag
al eerder had gehad. Iedereen die de INK-benadering krijgt onderricht, weet dat hij of zij ‘van
rechts naar links’ moet lezen, van resultaatgebied naar aandachtgebied. Hoewel theoretisch
niet zonder logica, geeft het in de praktijk een bureaucratiserend effect. Er moet als het ware
twee keer over hetzelfde gebied worden nagedacht: de inzet en de waardering zijn letterlijk
en figuurlijk in het INK-model op afstand geplaatst. Dat kan anders.
De noodzaak om dat te doen heeft echter niet in de eerste plaats met efficiency te maken.
Wat is het eerste gebod in een tijd van transitie, als digitalisering doorbreekt en alle
organisatievormen ter discussie staan? Flexibiliteit en veerkracht bewaren. In de praktijk
betekent dit een noodzakelijke inkorting van feedbackloops. Met andere woorden; inzet en
resultaat moeten dicht bij elkaar worden gebracht, zodat leiding en medewerkers op de
werkvloer zo snel mogelijk weten of er gas kan worden gegeven of juist op de rem moet
worden getrapt. Veel van de traditionele verantwoordingscycli (inclusief de
accountantscontrole, of een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek) zijn vaak te lang voor
wat er nu nodig is. Daarmee zijn ze niet overbodig, maar veel belangrijker is het om bij
bijvoorbeeld evenementen en netwerkactiviteiten heel snel te weten of de activiteit (de
functie) zich vertaald in een goede (financiële) middelentoewijzing. Werkt het bedrijfsplan?
Welk bedrijfsplan? Om dat tot uiting te brengen heb ik o.a. voorgesteld om processen tussen
medewerkers en middelen in te plaatsen en een centrale plaats te geven richting datgene
wat extern wordt ingezet. Zo heb ik meer verfijningen aangebracht, bovenal met de
continuïteit van de bibliotheek in het achterhoofd. Het is een aanpak waar nadelen aan vast
zitten. Dat heb ik wel beseft, gewogen en in de werkgroep gedeeld, maar daarmee
verdwijnen de nadelen nog niet. Wie is meegenomen in mijn redeneringen? En bovenal: is
dat besef van bedreigde continuïteit wel zo groot?]
[OO: Eén element verdient wellicht wat aparte aandacht. In de norm ‘middelen’ staat ook
het onderdeel ‘vastgoed’ opgenomen. Dat is nieuw, het heeft een kleine persoonlijke
geschiedenis. Een aantal jaren geleden ben ik ‘namens de Goudse gemeenschap’
voorgedragen om lid van het bestuur van het Nationaal Farmaceutisch Museum te worden,
gevestigd in een mooi leegstaand pand dat bij Museum Gouda hoorde, maar feitelijk
gehuurd werd van de gemeente. De gemeente vond het fantastisch, want die boekte, de te
verwachte sponsorgelden van al die rijke farmaceuten, al vast in. Helaas, de crisis sloeg toe,
de sponsorgelden kwamen maar mondjesmaat binnen en het museum kon net het hoofd
boven water houden – ware het niet dat de gemeente haar huur verhoogde. Een lang en
vervelend verhaal kort makend: het museum moest haar deuren sluiten. Het fraaie pand
staat, zoals voorspeld was, inmiddels er al weer jaren leeg en nutteloos bij. Met dat verhaal
in het achterhoofd heb ik ook wat gesprekken met bibliotheekdirecteuren gevoerd en of ze
nu verzelfstandigd waren of niet, voor allen was het een groot risico. Ook in het
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kennismakingsgesprek met de voorzitter van de werkgroep, tevens directeur van K+C in
Leiden, bracht ik het ter sprake en toen werd het gesprek helemaal levendig. Uiteindelijk is
dit vastgoed-aspect het enige wat in de norm terecht is gekomen. Het heeft nooit tot
opmerkingen geleid in de zin van ‘dit is overbodig’.]
Volle vaart vooruit
De compacte norm en de nieuwe wijze van beoordelen werd in een nieuwe notitie gegoten, waarbij
de gedachtevorming rond het ontstaan van de norm naar achter in het document werd geschoven
en de norm en de werkwijze naar voren.
De aanpak werd in de volgende vergadering breed besproken en ronduit positief ontvangen. Dit was
een aanpak waar de hele werkgroep zich achter kon scharen. In het verlengde ervan werden
meerdere afspraken gemaakt:
1. Start van bestuurlijke afstemming: bestuur VOB, VNG en SCOB
2. Start testen middels een tweetal pilots, inclusief de inzet van peers
3. Ten behoeve van de pilots formuleren van een aantal handreikingen voor bibliotheek en
auditoren
4. Plaatsing van concepttekst op de website van SCOB
5. Alsnog uitzetten van de enquête, maar dan zonder vragen naar suggesties voor
minimumcriteria. Dat werd als een gepasseerd station gezien
6. Presenteren van aanpak op Bibliotheek tweedaagse
7. Presenteren van de aanpak op een drietal door VOB te organiseren studiebijeenkomsten
Van deze afspraken was de eerste veruit het belangrijkste. Het voor dit onderzoek relevante
positiespel zou hier vol in tot uiting komen. Voor de opbouw is het toch relevant om ook de andere
aspecten recht te doen.
Ad 2, 3 Over peers en pilots
Met deze steun in de rug was het ook prettig om de eerste proefaudits te kunnen plannen. Uit het
bovenstaande blijkt al dat er van tijd tot tijd discussie was over de inzet van peers.
Het idee komt uit de koker van de expert en wel om deze redenen:
- de audit wordt zwaarder en meer op de continuïteit gericht. Dat vraagt om gezag;
- bij een verschuiving van een controlerende audit naar een adviserende audit hoort ook een
ander niveau van audit. [OO hier speelde al een rol in dat bij het schrijven van ‘branchebrede
kwaliteit’ het duidelijk is dat peer review meer voorkomt bij beroepsverenigingen dan in
brancheverenigingen. De grote diversiteit in bibliotheekland en de verschuiving van
collectietaken naar cultureel en maatschappelijk ondernemerschap is ook een beweging
richting professionalisering]
- checken wordt minder belangrijk dan patroonlezen
- niet in het minst: een auditor leert vaak minstens zoveel als de audittee van een audit. De
introductie van peers zou een kwaliteitsinterventie op zich kunnen zijn.
De weerstand tegen peers kwam deels van de experts, die de audits tot dan toe deden, was
begrijpelijk genoeg. Tegelijk werden de experts niet aan de kant gezet. Ze veranderden van rol.
Ook vanuit de VOB werd al snel het signaal gegeven dat de introductie van peers problematisch zou
zijn. Dit kwam voort uit twijfels over de geschiktheid van veel directeuren om als auditoren op te
treden en uit het gegeven dat het om een relatief kleine pool van peers zou gaan, zo’n 300
directeuren, die elkaar allemaal (te) goed zouden kennen.
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[OO: in de loop van de discussie over peers werd het steeds meer duidelijk hoe weinig
vertrouwen er is in het oordeelsvermogen en de onafhankelijkheid van de peers. Het meest
nog bij de sectororganisatie zelf, maar zeker niet alleen daar. Het is te weinig voor een
objectief oordeel, maar de indruk bestaat dat dit vertrouwen minder is dan in
beroepsverenigingen, in het bijzonder bij vrije beroepen. Ook daar is weerstand, maar van
een andere en lagere orde. De kans bestaat ook dat dit te maken heeft – zie de voorgaande
beschrijving van de historische ontwikkeling van de bibliotheek – dat dit te maken heeft met
het feit dat er weinig bibliothecaris /bibliothecarissen zijn, maar vooral veel (ex-) ambtenaren
en managers, niet zelden afkomstig van buiten de sector.]
De bezwaren tegen de komst van peers werden deels opgevangen door ook mogelijk te maken dat
(oud) gemeentebestuurders met bibliotheekervaring of van vergelijkbare culturele instellingen als
peers zouden gaan optreden.
Voor de twee geplande pilots zaten we met een ander probleem. Er was nog geen profiel en geen
pool van kandidaten. We hebben na weging uit verschillende opties gekozen voor een directeur die
heel goed bekend was en is en met het bibliotheekveld en het gezag uitstraalde waar we naar
zochten. Hij zat vlak voor zijn pensioen. Een gelukkige bijkomstigheid was – hoewel ook een beetje
een gok - dat hij ook lid was van het bestuur van de VOB, zodat hij in algemene zin zijn ervaringen
daar kon delen. Wat we niet voorzien hadden, was dat hij de dag voor de audit zeer vervelend ten val
zou komen en uiteindelijk geen bijdrage aan de eerste audit kon geven. Uiteindelijk zou het team
bestaan uit een expert en deze onderzoeker. Later zou hij alsnog zijn rol vervullen in de tweede
pilot, waarbij de onderzoeker als observator mee zou lopen.
Voor de pilots is op zeer korte termijn een handreiking gemaakt. Deze heeft geen volle werking
gehad. Wat we zagen was dat de bibliotheken over heel veel materiaal beschikken. Hoezeer er ook
geklaagd was over teveel documentatie, de bibliotheken waren zelf gretig om het auditteam van veel
documenten te voorzien. Gericht afkicken lijkt nodig te zijn.
Een aantal lessen uit de pilots:
- Het introductiegesprek werkte in beide gevallen goed, maar het auditteam moet wel scherp
luisteren. In een geval gebeurde dat onvoldoende.
- De extra tijd voor gesprekken met de leiding werkte. Het werden adviesgesprekken;
- Mede door de aanwezigheid van de expert werd er wel degelijk ook een volle check
uitgevoerd. In de combinatie met de dilemma’s en opdrachten uit het introductiegesprek
werd de oogst groter.
- Het doorvertalen van een (meerjaren)beleidsvisie naar activiteiten en cijfers is iets om heel
alert op te zijn. Aan visie ontbreekt het niet, maar veel cijfers lijken te bestaan uit een simpel
door extrapoleren van bestaande cijfers en budgetten.
- Het gesprek met de stakeholder bleek in beide gevallen om de betrokken beleidsambtenaar
van de gemeente te gaan en had duidelijke meerwaarde. In beide gevallen stelde de
ambtenaar zich wel meer als een kampioen van de bibliotheek op dan de bibliotheek zelf
deed. In één geval wees de ambtenaar nadrukkelijk op het probleem dat hij wel hart en
aandacht had voor zijn bibliotheekdossier, maar dat door het eiland denken in veel
gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) het niet gezegd is dat dit breed
gedeeld wordt in de gemeente.
- De bibliotheken zijn duidelijk bezig met de consequenties van een verschuiving in taken, ook
waar dit zich vertaald in de competenties van medewerkers. Het spreekt voor zich dat dit
zich laat doorvertalen in het adviesgesprek.
- Fusie en samenwerking zijn constante thema’s en komen dus terug in het adviesgesprek.
Voor de beoordeling is het echter ook een punt. Hoe kan uit een bezoek aan één vestiging
conclusies worden getrokken over een geheel van meerdere vestigingen.
- Eén bibliotheek maakte duidelijk werk van ‘het verhaal’ en ging er op een slimme en
promotioneel sterke manier mee om. De andere pilot deed dat niet, omdat ze overtuigend
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kon laten zien dat ze met een vergelijkbaar document kort daarvoor al een stevig effect had
bereikt richting de stakeholders. Dat laatste werd geaccepteerd.
Ad 4, 5, 6

Communicatie via website, enquête en presentatie

De werkgroep realiseerde zich dat het niet veel tijd had richting de Algemene ledenvergadering van
de VOB, waar het besluit moest vallen (kort daarna gevolgd door de hopelijke instemming door de
VNG). Het informeren van de besturen had prioriteit, kort daarop gevolgd door het informeren en
betrekken van het veld. Publicatie van de aanpak op de website was daarvoor de eerste stap. Het
voorstel werd goed bekeken en ook opgepakt door het Bibliotheekblad, het vakblad. In andere
media werd het – niet onlogisch – niet opgepakt.
De volgende stap was het testen van de aanpak en het verwerven van draagvlak voor de aanpak, nu
werd de eerdergenoemde enquête daadwerkelijk uitgezet. Er was wel twijfel over die inzet. Met de
besluitvorming over de nieuwe aanpak achter de rug, voelde het niet juist om de suggestie te
wekken dat de leden nog inspraak zouden hebben op minimumnormen die we niet meer wilden
opnemen. Daar werd dus de rem op gezet, al konden de deelnemers aan de enquête via open vragen
nog wel degelijk hun opmerkingen kwijt.
[OO: een juist besluit vanuit het perspectief van het niet wekken van verkeerde
verwachtingen. Achteraf was het wellicht toch beter geweest om het wel te doen, omdat we
dan merkbaar aandacht hadden kunnen besteden aan binnengekomen suggesties, of hadden
constateren dat ze weinig toevoegde aan de discussie. Hoe dan ook, de enquête werd er in
de huidige vorm wel wat vrijblijvender door. Zoals een van de experts het mij zei: ‘maar dat
was toch een enquête waar je niet tegen kon zijn? Zo was het zeker niet opgezet, maar als
het toch zo overkomt?]
De door het onderzoeksbureau IVA Data uitgevoerde enquête kreeg een relatief hoge respons. De
uitkomsten waren helder: er was grote steun voor de aanpak. Er waren circa 180 directeuren
benaderd en ongeveer 50 kwaliteitsmanagers. Ook de experts en anderen die bij de eerdere rondes
betrokken waren, waren op de enquête gewezen.
We werden ook uitgenodigd om in de Bibliotheek tweedaagse in Middelburg ons verhaal te
presenteren. Bij de presentatie misten we nogal wat directeuren. Kwaliteitsmanagers bezetten de
meeste stoelen. Maar met de nodige kritische kanttekeningen, liep het eigenlijk goed. We kregen
meer kanttekeningen en vertalingsvragen, dan echte kritiek. Geen wonder dat pilots, publicatie,
bijeenkomst en zeker de enquête ons het gevoel gaven dat we met vertrouwen naar de ALV in juni
konden gaan.
1-7

Bestuurlijke perikelen en waarschuwingssignalen

Nog in 2012 werd contact gezocht met de directeur van de VOB om zijn reactie op de eerste opzet te
vernemen. De directeur van de VOB werd vooral gewonnen door de aanpak, zoals hij zelf zei,
doordat hij in de notitie las dat het ‘eerder gaat ‘over het opzoek gaan naar het maximum, dan naar
het waarborgen van het minimum’. Zorgen had hij ook. Over de inzet van ‘peers’ en vooral over de
kosten. Terwijl bibliotheken lokaal voortdurend met bezuinigingen worden geconfronteerd, krijgen
ze er dan ook nog eens ‘nieuwe’ lasten bij. En dat zijn niet de enige lasten die de bibliotheken erbij
krijgen. Hij waarschuwde dat dit aspect zwaar zou gaan wegen. Verder wilde hij vooral dat een
definitieve versie zo snel mogelijk in het bestuur wordt gebracht. Om de leden mee te krijgen werd
wel voorgesteld nog een drietal studiebijeenkomsten te houden, door het land heen. In februari was
het dus zover en er werd in overleg met de VOB-vertegenwoordiger in het bestuur zo snel mogelijk
een datum geprikt voor een moment waarin een delegatie van de werkgroep de notitie zou kunnen
toelichten.
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Na intern overleg was de VNG-vertegenwoordiger in de werkgroep, na de eerste crisis al, met een
positief verhaal teruggekomen. Nadat wij er in februari uit waren gekomen, zag hij geen reden om
verder te wachten en liet het in de commissie cultuur van de VNG brengen voor consultatie. Het
voorstel ging er bijna geruisloos doorheen. De belangrijkste opmerkingen richtten zich op de vraag of
bij een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten, de afzonderlijke gemeenten nog altijd een
eigen audit konden aanvragen. Daarmee kwam de VNG-vertegenwoordiger in de vergadering van de
werkgroep terug en de werkgroep vond het logisch dat dit zou kunnen. Door de VNGvertegenwoordiger werd ons in het vooruitzicht gesteld dat als de VOB-ledenvergadering in zou
stemmen met het voorstel, het voor de VNG niet meer dan een hamerstuk zou zijn. Alle seinen op
groen dus.
De volgende stap was dus de toelichting in een reguliere bestuursvergadering van de VOB. De
voorzitter en de expert waren uitgenodigd om in de vergadering een toelichting te geven. In deze
vergadering werd de aanpak op een voorzichtige manier besproken. Met name het punt van de
aanstelling van ‘peers’ riep vragen op. Door een van de leden werd de vraag opgeroepen of de
aanpak voldoende objectiveerbaar was. Uiteindelijk concludeerde de voorzitter dat de aanpak door
kon, met besluitvorming in de ALV in juni in het vooruitzicht. Daarmee was de bespreking van het
voorstel echter nog niet rond. Bij het onderdeel ‘financiering’ werden voorzitter en expert echter
gevraagd de vergadering te verlaten. Uit de mondelinge terugkoppeling later bleek dat dit gevoelig
lag, echter meer in de richting van het ministerie dan richting de werkgroep. Op dat moment voelde
het voor ons als duo niet goed om zo abrupt de vergadering te moeten verlaten. We hadden het
beeld dat we de inhoudelijke opmerkingen redelijk hadden gepareerd, maar dat we nog een forse
dobber zouden krijgen aan de financiële kant. Waar ligt de ondergrens? Hoe zuinig kan je het maken
zonder je opzet prijs te geven?
En ondertussen speelde er nog een bestuurlijke lijn – en het belang daarvan was aan alle kanten
onderschat. Na afloop van de vergadering van de werkgroep waarin met de nieuwe opzet werd
ingestemd, bleven de expert, de vertegenwoordiger van de VOB en de secretaris-directeur van de
SCOB nog even napraten. Deze laatste zei, dat het nu hoog tijd was om zijn bestuur op de hoogte te
brengen van de aanpak. Hij had mondeling wel over de voortgang gerapporteerd, maar dit was de
eerste keer dat er een stuk zou liggen. Dat werd wel nodig. Even hebben we toen nog een discussie
gehad over wie nu eigenlijk als eerste een uitspraak diende te doen over de notitie, maar mede
vanwege het krappe tijdpad werd er voor gekozen om simpelweg VOB en SCOB elk zo snel als het
kon te informeren en zich uit te laten spreken. De secretaris-directeur zou dit zelf voor zijn rekening
nemen. Er zou dus geen delegatie vanuit het bestuur meekomen ter toelichting. Niet onlogisch.
Na de afronding van de eerste pilot stapte ik in mijn auto en ging na een dag van afzondering en
concentratie eerst mijn mail checken. Bij de mail was een kopie van een brief van het SCOB-bestuur
aan de werkgroep, met afschrift aan het VOB-bestuur. De strekking van deze brief was dat er kon
worden ingestemd met de notitie, maar dat er in de werkgroep een aantal opmerkingen waren
gemaakt waarvan de werkgroep werd gevraagd nota te nemen. Er werd gevraagd om toch nog eens
naar minimumnormen te kijken en de mogelijkheid tot benchmarking zoveel mogelijk overeind te
houden.
Ik was zeker niet blij met de brief. Het was duidelijk niet gelukt om de portee van de nieuwe aanpak
over te brengen. Tegelijk maakte ik – in lijn met eerdere signalen van de secretaris-directeur - de
inschatting dat het bestuur van SCOB niet meer of minder deed dan wat van een bestuur mag
worden verwacht. Natuurlijk maken ze kritische opmerkingen bij een document dat voor een
stichting die zich met certificering bezighoudt uiteraard belangrijk is. Ik proefde echter geen blokkade
en was geneigd de brief toch rustig te benaderen: wel serieus nemen, maar ook gewoon doorgaan.
Vervolgens heb ik wel direct contact gezocht met mijn voorzitter en ook die schatte dat niet anders
in. Hoe kunnen we dit repareren zonder de essentie los te laten?
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Wat we niet wisten, was dat de directeur van de VOB deze brief ook onder ogen kreeg en die heel
anders interpreteerde: als een stok tussen de benen van het proces. Hij benaderde het ook direct
formeel: wat is de status van het voorstel van de werkgroep als het eigen bestuur van de SCOB het
kennelijk nog niet eens is met dat voorstel? In zo’n onduidelijke situatie kunnen we niet door. Wie
praat hier met wie?
Allemaal legitieme vragen, maar ondertussen bleek het opdrachtgeverschap wel minder helder dan
verondersteld. Wat hij vervolgens deed was in die lijn ook logisch, maar zouden we heftig komen te
betreuren: hij cancelde de drie studiebijeenkomsten. Bovendien wordt de vergadering van juni nu
niet besluitvormend, maar alleen consultatief: de werkgroep komt haar voorstel toelichten. Uitstel
dus. Eerst moest er duidelijkheid zijn over het opdrachtgeverschap. Dat de termijn vervolgens te kort
is voor de bijeenkomsten en besluitvorming, jammer. Een formele start kan nu sowieso niet eerder
dan december 2013 plaatsvinden, waarmee ook organisatorisch de tijd krap wordt.
De voorzitter werd snel op de hoogte gebracht van deze reactie van VOB-zijde en bracht zijn expert
vervolgens op de hoogte. Een fors probleem dus. Op dat moment werd het ook voor ons zaak scherp
in het opdrachtgeverschap te duiken.
Het SCOB is paritair samengesteld: half bibliotheek- en half gemeentevertegenwoordigers. Het
gezelschap staat onder leiding van burgemeester P.J. Bouvy-Koene van de gemeente Bernisse.
Secretaris-penningmeester is de heer A. Middelveld, directeur van Biblionet Groningen. De
ondersteunende organisatie – directeur G. van Dijk en een secretarieel medewerker – zijn
gedetacheerd vanuit het sectorinstituut SIOB en maken daar van de faciliteiten gebruik. De gelden
voor de expert komen uit het SIOB-budget, net als de andere kosten die worden gemaakt.
De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, SCOB, is opgericht om, zoals de website zegt, de
organisatie en uitvoering te doen rond het certificeringsschema (SCOB, 2014). De statuten lijken een
wat ruimer mandaat te suggereren. Artikel 2a spreekt ook over ‘het inrichten van een onafhankelijk
proces van certificering’, naast het 2b ‘consistent uitvoeren, 2c ‘verlenen van erkenningen, 2d
‘inrichten en bijhouden van een openbaar register’, 2e ‘bevorderen van bekendheid en
kennisuitwisseling, 2f ‘adviseren van VOB over de toetsingsnorm’ en 2g. Het houden van toezicht op
de naleving van de vereisten voor certificering en waar mogelijk afdwingen van de naleving’ (SCOB,
2010). De onder 2a genoemde inrichting zou tekstueel gezien ook het zelf opstellen van een nieuwe
norm niet uitsluiten. Maar waarom dan een werkgroep inrichten met een opdracht vanuit andere
partijen. Het lijkt erop dat dit inrichten zich beperkt tot een procesrol. Waar wel sprake van is en mag
zijn is 2f: ‘het adviseren van de VOB over de toetsingsnormen’
Er kan dus geen verwarring over het opdrachtgeverschap van de werkgroep ontstaan: die ligt aan
bibliotheekzijde bij de VOB. Toch is die verwarring ontstaan en dat is niet zonder consequenties
gebleven.
De werkgroep heeft zich vanaf het begin bovenal op VOB en VNG gericht. Op basis van de
opdrachtbrief zijn zij als opdrachtgever beschouwd. Dat het SCOB nu opmerkingen maakt, werd wel
serieus genomen, maar kon niet tot meer dan een aanbeveling leiden, nog los van het eigenstandig
verantwoordelijkheid die de werkgroep uiteindelijk heeft. Toch vreest de VOB voor onduidelijkheid,
wil het helderheid hebben en gaat om die reden niet verder in het proces.
Op redelijk korte termijn, maar niet zonder moeite, wordt een overleg tussen VOB en SCOB-bestuur
gepland. Alle sleutelspelers zijn aanwezig, inclusief de voorzitter en expert van de werkgroep worden
ook uitgenodigd. Dat wordt uiteindelijk een constructief overleg. Inhoudelijk is de teneur van de zijde
van de SCOB precies wat we dachten: opmerkingen om mee te nemen, geen blokkade. Het proces
wordt verder niet stilgelegd. Wel wordt afgesproken – en de VOB-voorzitter zal dit op de ALV ook zo
presenteren – dat SCOB de opdrachtgever wordt en de werkgroep adviserend aan de SCOB. Het
voordeel daarvan is wel dat daarmee SCOB als het ware een buffer vormt tussen de leden van de
VOB en de werkgroep. Vanuit de werkgroep gezien was het nadeel hiervan dat we gerepresenteerd
werden door een gremium dat in onze ogen nog niet mee was gegaan in onze afwegingen.
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[OO: Statuten zijn er voor als het moeilijk wordt, anders kunnen ze in de la blijven liggen.
Zeker bij het gecompliceerde opdrachtgeverschap hadden ze er (sneller) bij gehaald moeten
worden. Omdat deze statuten hier niet leidend zijn, komt er een besluit uit dat misschien wel
meer duidelijkheid geeft, maar niet klopt. Erger is dat de discrepantie tussen de visie van
SCOB en werkgroep op dat moment niet kan worden opgelost. Dat zou zich heftig wreken.]
In de aanloop naar juni is het nog van belang een brief van de VOB aan de werkgroep te noemen
waarin nadrukkelijk wordt gewezen op de financiële gevolgen van de audit. Vanuit de VOB is (mede
op aanwijzing van de expert) naar de kosten in andere sectoren gewezen. De pijlen richten zich
wederom op de inzet van de peer (VOB, 2013). Het raakte opnieuw aan de grens van de vraag
hoeveel de opzet waard is. De voorzitter nam het advies over de ALV af te wachten.
Een Free Rider en andere (media) beelden
In februari verscheen het bericht in de media dat het bedrijf Karmac een deel van de
bibliotheekfunctie voor de gemeente Waterland zou gaan overnemen. Kan dat zomaar? De
gemeente zelf vond van wel. Dat de gemeente daartoe over ging had veel te maken met de vraag
hoeveel geld een gemeente nog over moet hebben voor een bibliotheekfunctie. De directeur van de
plaatselijke bibliotheek stelde dat 8 cent per inwoner te weinig was. Karmac liet weten daar zonder
problemen onder te komen. Een cruciale vraag daarbij is of hiermee alleen de uitleen van boeken
(collectiefunctie) is geregeld of meer. Inmiddels lijkt het er op dat Karmac ook andere functies (alle?)
voor haar rekening kan nemen, maar dan moet er voor de verschillende ‘modules’ apart betaald
worden – en zou de prijs weleens hoger kunnen zijn dan via een openbare bibliotheek. Hoe dan ook:
je kan rustig zeggen dat de vos kroop in het kippenhok, ook omdat rond deze zelfde tijd een
tijdschrift als Vrij Nederland uitgebreid schreef over de toekomst van de bibliotheken en ook de
kranten volgden.
Op 4 maart 2013 schreef de expert een korte notitie onder de titel ‘A free rider comes to town’,
waarin benadrukt werd dat toegang tot het stelsel een thema op zich is. De certificering heeft een
ander doel: kwaliteitsverbetering en exit bewaking. Het zou gevaarlijk zijn beide te verwarren.
[OO: Dit is het enige punt in het proces waar toch nog van echte mediabeïnvloeding kan
worden gesproken, met daarbij aangetekend dat de media hier redelijk neutraal, zo niet
positief, over de bibliotheken hebben geschreven.]
8.4
Tweede crisis en draagvlakverwerving
Een Algemene ledenvergadering
Op 6 juni 2013 zou de Algemene Leden Vergadering van de VOB worden gehouden. Als werkgroep
werkten we daarnaartoe. Die ALV zou besluitvormend zijn voor de aanpak. Er was aan onze kant zorg
over de financiële kant van het stelsel. Er werd gepeuterd aan de randen – ‘is het niet beter toch
maar een auditor te doen? Stuk goedkoper – en van onze VOB-vertegenwoordiger kwam het geluid
dat het toch allemaal erg gevoelig lag. Daartegenover stond het feit dat het proces tot dan toe vlot
gelopen was en langs veel kanten (de enquête!) steun had gekregen. De sfeer in en rond de
werkgroep was licht. De vergaderingen van de werkgroep werden minder bezocht: ‘Het loopt wel.
Jullie hebben mij toch niet zo nodig’. Los van de financiële discussie waren er alleen maar positieve
signalen voorafgaand aan de ALV. En ook die financiële zorg verdween op de ochtend van de ALV,
toen een tot dan toe kritisch bestuurslid mij vertelde dat hij verwachtte dat er een akkoord lag met
het ministerie over het niet doorberekenen van de overheadkosten aan de bibliotheken. Wat kan
ons nog gebeuren?
Uitstel van de discussie was het eerste wat ons gebeurde. In plaats van in de ochtend, zoals
geprogrammeerd, zag de voorzitter van de VOB zich gedwongen door andere discussies, de discussie
over de certificering over de lunch heen te tillen. Dit had als praktische consequentie dat de
vertegenwoordiger van een van de pilotbibliotheken – en een warm voorstander ervan – niet meer
aanwezig kon zijn.
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Na de lunchpauze werden de voorzitter van de werkgroep en de expert gevraagd om naast de VOBvoorzitter plaats te nemen en het voorstel kort toe te lichten. Daarna was het woord aan de zaal.
De discussie start positief en technisch met een vraag gericht op het meewegen van meerdere
vestigingen na een fusie of herindeling. Moet zeker meewegen, is het antwoord. De aanval werd
frontaal ingezet door Hans van Velzen, de directeur van de openbare bibliotheek van Amsterdam.
Het verslag (VOB, 2013) schetst zijn eerste inzet als volgt:
Hans van Velzen (OBA) vraagt zich af waarom er nu al een nieuw certificeringstelsel moet
komen.
Er zijn nog maar twee rondes geweest. De OBA heeft dit jaar, in de aanloop naar de derde
ronde, voor het eerst een zelfaudit gedaan. De organisatie moet nog wennen en heeft daar de
tijd voor nodig. Waarom zou je per bibliotheek een toekomstvisie moeten opstellen? Zou dat
niet veel meer centraal door de branche als geheel moeten gebeuren op basis van landelijke
ontwikkelingen, zoals de digitale bibliotheek? En tenslotte: is het laten vervallen van
minimumnormen en kwaliteitseisen wel verstandig, juist nu er discussie is over nieuwe
toetreders? Ook in de discussie over de wet wordt gerefereerd aan de vraag wanneer een
openbare bibliotheek die titel verdient.
Van Velzen adviseert met klem om nu niet over te gaan naar een nieuw stelsel.
Zijn statement wordt overgenomen door iemand die voor aanpassing pleit in plaats van een ‘radicale
verandering’. Immers, ‘de toekomst en allerlei voornemens zijn niet de hoofdzaak, maar vooral wat
je nu concreet doet.’ Met als vervolg: ‘Een financiële toetsing gebeurt al door anderen, zoals
gemeente, accountant, Raad van toezicht.’
Daarna gaat het heen en weer en komen ook degenen aan het woord die het niet met Hans van
Velzen eens zijn (al wordt de vertegenwoordiger van de pilot nu ernstig gemist door meerdere
commissieleden). Er is ondersteuning, maar ook weerstand tegen bijvoorbeeld het ‘verplichte
verhaal’.
En dan komt Arend Middelveld aan het woord:
Arend Middelveld (Biblionet Groningen) maakt zich kenbaar als bestuurslid namens de VOB in
de SCOB. Hij onderschrijft het pleidooi van Hans van Velzen en meldt dat ook de VNGbestuursleden in de SCOB op die lijn zitten. Op dit moment is continuïteit in de certificering
belangrijk. Veel bibliotheken hebben wel het conceptuele verhaal op orde, maar niet de
processen die tot implementatie daarvan leiden. Daar moeten we aan werken. Het is vooral
met het oog op de stakeholders dat we constant moeten laten zien dat we een kwalitatieve
ontwikkeling doormaken en processen verbeteren.
Dus hier komt de vertegenwoordiger van SCOB melden dat hij niet op de lijn van het voorstel van de
werkgroep zit, maar op die van Van Velzen, die er – ook in houding en toon – fel op tegen is. En nog
sterker: hij stelt ook te spreken namens de VNG-bestuursleden in de SCOB.
De voorzitter van de VOB stelt daarop terecht dat er twee geluiden zijn en ‘Ook valt op dat het
bestuur van het SCOB het niet eens is met het voorstel van de eigen werkgroep’.
[OO: mijn voorzitter en ik kijken elkaar aan met de vraag in de ogen: “Wat gebeurt hier?”
Mijn neiging is groot om te reageren, maar ik begrijp ook dat hij mij gebaart om dat niet te
doen. Hij zal zelf kort iets zeggen, maar spreidt tegelijk zijn vingers met een gebaar: hier valt
niets meer aan te redden.]
Willem van Moort benadrukt dat de werkgroep heeft gewerkt in opdracht van het SCOB en
heeft gerapporteerd aan de SCOB. In de werkgroep zaten diverse geledingen. De reactie van
de SCOB in deze vergadering bevreemdt hem, omdat zijzelf zowel als de VNG in de werkgroep
vertegenwoordigd waren.
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Daarop stelt de voorzitter van de VOB dat de tijd kennelijk nog niet rijp is voor een besluit. Hij stelt
voor dat het bestuur van de VOB nu eerst met het bestuur van de SCOB gaat praten over mogelijke
aanpassingen. Directeur Ap de Vries van de VOB vult aan dat de VOB ook een lijn met de VNG moet
leggen:
“De VNG-leden in het SCOB-bestuur hebben kennelijk een andere mening dan de VNGvertegenwoordiging in de werkgroep. In het gesprek dat hij deze week met VNG-ambtenaren
had, klonk door dat men sterk achter de nieuwe aanpak staat. Er moet uitgezocht worden
hoe deze verschillen van mening binnen de VNG zijn te verklaren.”
Dan staat Hans van Velzen weer op en zegt dat hij het niet eens is met de besluitvorming van de
voorzitter. Hij stelt voor dat de voorzitter het volledige voorstel terugtrekt. Er zijn naar zijn mening
geen argumenten op tafel gekomen die deze nieuwe opzet onderbouwen. De voorzitter zegt daarop
dat hij niet weet wie er wat moet terugtrekken. De werkgroep heeft alleen het voorstel toegelicht en
de gemaakte opmerkingen geven aanleiding het voorstel opnieuw te bekijken. En zo wordt
discussiepunt 7, certificering, afgerond.
En toen stonden we met de voorzitter van de VOB buiten de zaal in de hal, terwijl binnen de
vergadering doorging. Natuurlijk spraken we onze verbazing uit. Over de coup van Van Velzen, maar
minstens zozeer over de houding van Middelveld. En hoe nu verder, is dan de vraag? We hebben kort
overlegd, maar het was ons duidelijk dat we hier tussenuit moesten. Dit ging niet alleen over de
certificering. De voorzitter van de werkgroep zei dat hij uiteraard naar de werkgroep terug moest,
maar dat de kans groot was dat we onze opdracht terug zouden geven. De VOB zou nu het gesprek
aan moeten gaan met SCOB. Wij zouden onze vertegenwoordiger binnen de VNG informeren.
Die laatste klus kwam, na afstemming, bij mij terecht. Een gevoelige klus, want de kans dat hij zo zou
ontploffen dat de VNG er direct en helemaal de stekker uit zou trekken, leek mij niet helemaal
denkbeeldig. Ik had mijn eigen boosheid, maar ik hield mij voor dat nog niet alle deuren gesloten
waren. Met dat voor ogen heb ik een lang gesprek met hem gevoerd. Om te zeggen dat hij niet
geamuseerd was door de gang van zaken was zacht uitgedrukt. Samen probeerden we te
reconstrueren hoe het kon dat Middelkoop had gezegd dat hij ook namens de VNGvertegenwoordigers in het SCOB-bestuur sprak. Deze mensen waren wel benoemd via de VNG en
kwamen uit gemeentekringen, maar hadden geen directe verbinding met de beleidsmakers. Toch,
het was een ongelofelijke wending.
Teruggave van de opdracht
Op hele korte termijn daarna, zijn we als werkgroep bij elkaar gekomen. We hebben onze beleving
van de vergadering gedaan (naast voorzitter en expert, waren ook de directeur-secretaris van SCOB
en de vertegenwoordiger van de VOB daar aanwezig geweest).
Over de motieven van Van Velzen konden we alleen maar speculeren. Over de handelswijze van
Middelkoop waren we unaniem en die laat zich raden. Toch zochten we ook naar andere oorzaken.
De brief van SCOB en het daarop schrappen van de studiebijeenkomsten zagen we als de grootste
misser. Anders waren we waarschijnlijk gewaarschuwd geweest.
Wat te doen? Ons was duidelijk dat we zo niet door konden gaan. We besloten om onze opdracht in
een kort geformuleerde brief terug te geven. Doorgaan zonder een nieuw en helder mandaat was
zinloos. De kans was aanwezig dat wij de opdracht terug zouden krijgen, maar hoe? We hebben op
een hele rationele manier afstand genomen. Daaronder stormde het natuurlijk. Zowel de voorzitter
als ik hebben ons op onze positie beraden. Zelfs als we doorgaan is de kans dat de kracht van de
benadering overeind blijft gering, wil je daar aan verbonden zijn?
Scherper nog was de positie van de secretaris-directeur van SCOB, die dit alles in alle opzichten in
gang had gezet. Het was bekend dat de directeur van de VOB liever af wilde van alle losse gremia
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rond de brancheorganisatie, waaronder SCOB. Hij was ook op zoek naar financiële alternatieven voor
de auditwerkzaamheden van SCOB. Kon dat niet goedkoper? Daarbij speelde dat de
sectororganisatie, SIOB, per 1 januari 2014 zou worden overgeheveld naar de Koninklijke Bibliotheek
(KB). Kortom; onzekerheid troef voor hem. Of eigenlijk ook niet: hij wist dat zijn functie zou stoppen.
Het maakte hem juist ontspannen, waarbij hij de persoonlijke relaties, ook met de VOB goed wist te
houden. Per saldo waren we er eigenlijk allemaal kalm onder. Bijna merkwaardig kalm.
[OO: In de zomer die daarna aanbrak, heb ik natuurlijk wel intensief nagedacht over de vraag
wat er precies is gebeurd. Ik probeerde het te begrijpen, in specifieke en algemene termen.
Het was verleidelijk om met allerlei interne speculaties mee te gaan over wat er in de
branche speelde. Dat er meer dan een certificering speelde was wel duidelijk. Tegelijk kom je
uiteindelijk niet zo ver met het volgen van de interne dynamiek. Onze voorzitter heeft nog
wel een gesprek met Hans van Velzen gehad. Daar kwam hij van terug met het bericht dat
het een prettig gesprek was, maar dat hij overtuigd was van zijn eigen standpunt en daar niet
van wilde wijken. Daar moet je het dan op een gegeven moment bij laten. Echt begrijpen is
er dan nog niet bij, want ook iemand als Van Velzen representeert een bepaalde stroming.
Welke is dat, hoe relevant is deze? Uiteindelijk kwam ik weer terecht bij mijn eigen schrijven
over ‘branchebrede kwaliteit’. Wat moet ik van deze casus maken, waar sta ik nu? Terug
gravend kwam ik bij een uitspraak van collega Paul Hilhorst uit. In 2009 zei hij tegen mij dat
hij het wel aardig vond wat ik had geschreven, maar dat het wetenschappelijk natuurlijk
helemaal niet door de beugel kon. Ik had Durkheim niet eens genoemd! Ik deed net alsof dat
een bewuste keus was, maar dat was maar voor een klein deel waar. De waarheid was ook
dat ik maar een vage notie van zijn denkbeelden had. Dat ben ik daarna in gaan halen,
zoekend naar een aanleiding om zijn denkbeelden verder toe te passen. Zo’n moment kwam
nu.]
De samenvatting van wat was gebeurd kan in één schema worden beschreven:

Vier rollen en richtingen
geen
entree & exit

harde
(min.) normen

open
(max.) normen

strakke
entree & exit
Figure 60 Vier rollen en richtingen

De verticale as geeft de basisspanning aan. Onder staat ‘strakke entry en exit’. Hier regeert het
uitgangspunt dat een groep wordt gemaakt door haar grenzen. De toegang en het (al dan niet
vrijwillige) vertrek wordt bepaald door de groep. De naam van Durkheim is hier mede aan verbonden
via de term ‘attributie sociologie’. Er is een symboolwerking via de uiterlijke signalen die de leden
van de groep afgeven ten teken van het feit dat ze tot de groep behoren: de witte jas van de dokter,
de toga van de rechter.
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Aan het andere verticale uiterste is er geen entry of exit. Dit is het terrein van de nieuwe sociologie,
de netwerk sociologie. Het onderscheidend kenmerk schuilt niet in een attribuut, maar in het aantal
volgers, digitaal of niet. Hier bepaalt het gevolg, de omvang van de aanhang, de omvang van de
groep. Groep? Eindeloos overlappende groepen, daar hebben we het over: driedimensionaal en op
allerlei manieren verbonden.
Die spanning tussen attributie en netwerk sociologie krijgt mede vorm in de spanning tussen het
gebruik van harde minimum, ofwel gesloten normen enerzijds en open, op het maximum gerichte
normen, anderzijds.
In de klassieke verhoudingen (zie de historische fase-indeling) vormt en handhaaft een branche zich
in het kwadrant linksonder. Hoge eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van opleiding en het niet hebben
van een strafblad bepalen objectiveerbaar je kans op entree. Open normen zoals een ‘goede
reputatie’ spelen ook een rol, maar zijn minder nodig. Ook over de exit wordt gewaakt. Een
repressief systeem in de vorm van strakke certificering en tuchtrechtspraak bewaakt op basis van
regelingen en jurisprudentie de grenzen van de branche.
In het extreme van de moderne verhoudingen zie je dat ‘startups’ elkaar opzoeken en zich
verwijderen op niet meer dan de sporen van een nieuw idee of een mogelijke financieringsvorm.
Relaties zijn er zeker, maar ze worden in het kwadrant rechtsboven alle opzichten ‘cool’ gehouden.
Een goed idee is voldoende voor entry, gesloten normen worden als vrijheidsbedreigend gezien, als
langzaam, ouderwets. Vertrek is altijd een optie. En als er wordt vertrokken hoeft dat helemaal niet
te betekenen dat ‘men’ het niet meer met je ziet zitten, maar dat er zich eenvoudig iets heeft
aangediend op het internet dat aantrekkelijk is. Vluchtig is het, ja. Maar ook vernieuwend en
degenen die letterlijk en figuurlijk de taal verstaan, vormen zich wel degelijk tot een gemeenschap
die elkaar blijft opzoeken.
Tussen beide extreme richtingen in het kwadrant vormen de kwadranten links en rechtsonder de
tussenvormen. In het kwadrant linksonder is het in feite de markt die entree en exit bepaalde. De
markt ook in de zin van de strijd om publieke middelen. In de periode sinds de invoering van
certificering in de bibliotheeksector is er geen enkele bibliotheek door de certificering uit het stelsel
gevallen. Ondertussen zijn er wel tientallen bibliotheekvestigingen verdwenen of samengevoegd.
Zonder goede plek in een netwerk ben je in essentie gezien. In het kwadrant rechtsonder is er nog
wel een gedeelde identiteit met herkenbare grenzen, maar deze wordt niet meer door harde
grenzen bepaald. Die zijn er nauwelijks.
Zoals ik het zag, troffen wij als werkgroep een situatie aan waarbij er wel gesloten normen waren die
als stelselbepalend zouden kunnen worden gezien, maar die in essentie niet werden gehandhaafd:
dat deed de markt. Veranderde vraagpatronen in combinatie met minder publieke middelen
(bezuinigingen) zorgden voor een sanering. Wij wilden dat veranderen door toekomstbestendigheid
als uitgangspunt te nemen en continuïteitsvragen op tafel te laten leggen door het auditproces. Niet
keihard, maar wel degelijk een slag richting krachtiger exit voorwaarden. Daarbij hielp het in zekere
zin dat er domweg geen houdbare gesloten normen meer te vinden vielen. Al met al een beweging
van links iets boven de streep naar rechts iets onder de streep. Al doende als het ware ook nog wat
moderne netwerksprongen meenemend.
Wat in juni gebeurde door Van Velzen c.s., was een ultieme poging om het certificeringssysteem
weer in het kwadrant linksonder te trekken. Gesloten normen, continuïteit centraal, per saldo naar
binnen blijven kijkend.
In alle nuchterheid: dat hadden we wel degelijk kunnen verwachten. Er is veel verdeeldheid binnen
de bibliotheeksector, maar dat kan ook worden opgevat als een teken van vitaliteit, betrokkenheid
en identiteitsbesef. Dat laat je niet zomaar door een vaag certificeringsclubje afnemen [OO: mijn
woorden, maar niet toevallig gekozen.] Dat wij als werkgroep menen dat de analyse van deze
branchevertegenwoordigers niet meer klopt en dat ze gebrek aan urgentiebesef tonen, doet niets af
van de legitimiteit van hun positie. Het doet ook niets af aan het feit dat ze zeer wel in staat zijn het
werk van de werkgroep te blokkeren. Als het er op aan komt zijn zij meer de eigenaar van het
systeem, meer in het bijzonder een ledenvergadering, dan een werkgroep ooit kan zijn. Geen
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voorstel, ook geen nieuw voorstel zou een kans maken zonder ook de meer conservatieve leden mee
te nemen.
[OO: De analyse met deze kwadranten hielp me en dat heb ik later ook in de werkgroep
gedeeld. Verder heb ik hem nauwelijks gepresenteerd, vooral uit zorg om weg te kunnen
worden gezet als de externe consultant die de werkelijkheid weleens in een schemaatje zal
vatten. Al was het maar omdat ik die allergie tot op grote hoogte deel. Voor mij had het
echter wel nut. Een verdere uitwerking heb ik in november van dat jaar gedaan voor een
bijeenkomst in het kader van het 20-jarig jubileum van het CSEND, the Centre for SocioEconomic Development in Geneve. Ik presenteerde het in een panel. Naar aanleiding
daarvan kreeg ik een gesprek met het hoofd strategie van PWC Dubai. Met hem had ik het
gesprek over de sjeik van deze stadsstaat en die aan het hoofd van zijn ‘tribe’ (stam), een
moderniseringsslag had gemaakt naar ver rechtsboven. We hebben onze
bibliotheekervaringen toen in het schema ondergebracht. Daarna is het uitgewerkt en intern
gepubliceerd. (Noordhoek, On the governance of associations. A model for engagement.,
2014)
Later zou er nog een ander relevant moment zijn in de vorm van een gesprek met collega
Ronald Stevens, gepromoveerd op auditbenaderingen (Stevens, 2012). Hij was
geïnteresseerd in het schema, maar zei daarnaast dat in zijn ervaring het wel mogelijk is om
van open naar gesloten normen te gaan, maar niet andersom. Dat was wel wat we
probeerden te doen.]
8.5

Nieuwe opdracht: stelselwaardig?

In september van 2013 werden de contouren van een nieuwe opdracht duidelijk. Een herstart dus.
Het SCOB zou een brief schrijven waarin ons gevraagd werd om op basis van een ‘aangescherpte
opdracht’ verder te werken aan een voorstel voor de 3e ronde certificering. De aanscherping bestond
uit de bekende punten: onderzoeken minimumnormen, meer mogelijkheden tot vergelijking. En ook:
een ‘zakelijker taal’. Gaan we dit doen?
De werkgroep startte met een uitwisseling van beelden. De consensus was: Doen. Onderling was er
in ieder geval voldoende vertrouwen. Wel was het ondenkbaar dat we nog eens een voorstel zouden
gaan bespreken in een ALV zonder iets van studiebijeenkomsten of andere mogelijkheden te hebben
om de leden zich uit te laten spreken. We gingen er vanuit dat Van Velzen c.s. een
minderheidsstandpunt verwoordde, maar dan moest de meerderheid zich nu wel gaan uiten –
waarbij wij moesten tonen geluisterd te hebben naar de kritiek.
In de aanloop naar de vergadering van de werkgroep waarin we moesten beslissen of we binnen
deze opdracht weer wilden beginnen, had ik een aantal dingen meegenomen. Het eerste was het
schema, het tweede was het resultaat van het doordenken op dat schema. Hoe kan je onze
benadering vasthouden en tegelijk de leden meer het gevoel geven dat de scherpte vergroot is?
Daarmee interpreteerde ik de vraag naar minimumnormen primair als een vraag naar houvast en
niet als de vraag naar houvast in onderhandelingen, die het ook is.
Mijn voorstel was om de wijze van beoordelen met haar 5 niveaus niet alleen toe te passen op het
totaal van de norm, maar ook op de verschillende onderdelen van de norm en dan voor elke norm
niveau voorbeelden te gaan geven die zouden kunnen werken als minimumnormen. Met andere
woorden; de norm zelf zou dezelfde blijven, de interpretatie van de norm en haar samenstellende
onderdelen zou een stuk scherper worden. Het uiteindelijke resultaat: een matrix met per niveau en
per normelement ten minste 3, 4 voorbeelden.
[OO: in die periode was er echte hoop dat het zou werken en vond deze onderzoeker het een
groot voordeel dat het de norm onaangetast zou laten. Het nadeel van teveel elementen kon
beter gewogen worden nadat er iets lag. En tenslotte was de redenering ook gewoon zo: wil
je houvast, dan zal je ook houvast krijgen.]
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Het derde wat ik meenam en al voor de brief toe had besloten, was het loslaten van de symbolen die
er in ons verhaal zaten en tegen het voorstel gingen werken: de term ‘verhaal’ en de prominente
plek van de ‘normenketting’. Beide hadden nog wel hun nut, maar ze mochten niet meer leiden tot
een blokkade. Dus: nieuwe titel, minder ketting. En ook een andere toon in de hele taal van de
notitie. Dat had onder andere als consequentie dat de lezer niet mee werd genomen in het
‘waarom?’ van de nieuwe aanpak, maar het was belangrijker nu met iets kort en krachtigs te komen.
De analyse aan de hand van het schema werd door de werkgroep met interesse aangehoord.
Wellicht maakte dat ook de weg vrij om in te stemmen met het voorstel voor het aanscherpen van
de erkenningsvormen per normelement. Het derde werd ook gedeeld, waarbij er van de
opmerkingen van de kant van VOB en SCOB werden gemaakt over punten als peers en financiën.
Kortom; de hele notitie zou opnieuw bezien worden: geen ‘business as usual’. De vergadering wenste
de expert met een soort ernstige kwinkslag veel plezier bij het schrijven.
En dat schrijven viel nog niet mee. De nieuwe matrix met erkenningsvoorbeelden ging vlot en werkte
verhelderend. De grotere worsteling was met de nieuwe lijn in het verhaal. Vooral aan de
samenvatting aan het begin van de notitie is eindeloos geslepen. Toch ontstond er iets nieuws,
vooral toen ik door de nieuwe opzet opnieuw de koppeling moest maken met de basisvraag:
wanneer is een openbare bibliotheek een openbare bibliotheek? Wanneer blijf je boven de
ondergrens? Wanneer ben je nog ‘stelselwaardig’?
Terwijl ik met de tekst worstelde, bleef het daarbuiten uiteraard niet stil. Op 5 november 2013 kwam
een brief van de experts binnen, het collectief van auditoren uit de tweede ronde. De brief was
kritisch en ondersteunde op alle punten de nieuwe opdracht van SCOB. Er werd om
minimumnormen gevraagd, vergelijkbaarheid, e.d. Ook het fenomeen ‘peer’ werd afgeschoten, al
vonden ze het wel een goed idee dat er twee auditoren zouden zijn. Enzovoort. Heel effectief werd
een frame gebruikt. Niet werd genoemd, dat er vele documenten werden geschrapt, er werd gezegd
dat er een bij kwam: het verhaal. Mijn verstand vertelde mij dat deze brief nauwelijks afweek van de
brief zoals die er van de zijde van de experts lag bij het begin van de auditronde, met dien verstande
dat het pleidooi voor accreditatie ontbrak. Ik zag ook de zwakte van de brief: er werd geen enkele
oplossing geboden. Elke poging om minimumnormen te benoemen of andere handvaten te geven
werd gemeden. En toch raakte de brief van deze ‘collega’s’. Mijn politiek-bestuurlijke antenne stond
uit: in een kwetsbare situatie was dit een gevaarlijke tik de verkeerde kant op. Het begin van een
‘bandwagon effect’. De voorzitter had op een andere manier dezelfde inschatting: Bij een spannende
ledenvergadering zou een brief als deze met dodelijk effect tevoorschijn kunnen worden gehaald.
Het was precies waar Stevens voor gewaarschuwd had: het is goed te doen om van een zachte norm
naar een harde norm te gaan, het is bijna onmogelijk het omgekeerde te doen. De brief maakte dat
voelbaar. Terug naar het verleden, terug naar kwaliteit 1.0.?
Toen de brief van de experts binnen kwam lag er een uitgewerkt kenniskader en een nieuw voorstel.
Per saldo had ik daarom toch zoiets van: kom maar op. Het kwam daarom goed uit dat ik de nieuwe
benadering kon uittesten in een bijeenkomst met de werkgroep kwaliteitsfunctionarissen van de
VOB. Dat was op 6 november 2013, een dag later dus. De bijeenkomst vond plaats in de Zeeuwse
bibliotheek. Ik begon met de in kwaliteitskringen zeer gebruikelijke vraag wat er eigenlijk onder
‘kwaliteit’ moest worden verstaan. Wat zegt het feit dat de bibliotheek gecertificeerd is degene die
het bordje bekijkt dat er op de muur hangt? De antwoorden liepen uiteen van ‘bewijs dat
procesafspraken gecheckt worden’ tot ‘bewijs dat voor deze bibliotheek afspraak ook afspraak is’.
Eerlijk? Denk dan, zo werd de deelnemers gevraagd, eens mee met deze casus:
‘In mijn tijd voor de stuurgroep bibliotheekvernieuwing werd een prachtig project
uitgevoerd: de biblioservice bus. Het was een project dat samen met de Rabobank en een
achttal andere partijen werd uitgevoerd en de bibliotheekboeken naar de mensen bracht en
ze weer ophaalde. De medewerkers van de bus waren ongelofelijk klantgericht. Een echt
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voorbeeldproject: in Den Haag trok de bus veel parlementariërs toen de bus op het Plein
voor de Tweede Kamer werd gezet. En toch mislukte het project. Het was te duur, niet
rendabel te maken. Wat zegt dit nu over de bibliotheek? Het lijkt een duidelijk voorbeeld van
slecht projectbeheer en een voorbeeld van mislukt maatschappelijk ondernemerschap. Het
gaat ook ergens over: veel werk, veel geld. Kortom; hoort deze bibliotheek wel in het stelsel?
Het antwoord was duidelijk ‘nee’. Het was wel iets wat in de audit aan de orde zou moeten
komen, want het zegt wel iets over de toekomst. Uit het stelsel nee, want je laat
‘ondernemerschap zien’. Lessen leren: ja.
Op naar de volgende casus.
“Wat als (volgens de lokale krant, PN) van een paar jaar later in diezelfde bibliotheek de
medewerkers het vertrouwen in het bestuur opzeggen? De directeur die zij willen hebben
moet per se weg. Een fusie dreigt te mislukken. Er lijkt een politieke agenda in het bestuur te
heersen. Dan kom je daar als auditteam. Wat ga je dan doen? Kan je dan een werkelijk
oordeel geven over de vraag of de bibliotheek in het stelsel hoort? Of is het beter de audit af
te breken en te wachten tot de golven minder hoog gaan?”
Dat laatste was inderdaad het gevoel, logisch genoeg. Maar dan zijn we tegelijk bezig op een andere
manier te kijken naar de vraag wat certificering betekent. Dan staat de vraag voorop of de
bibliotheek in het stelsel past en niet – om de tegenstelling te pakken – of alle beleidsdocumenten
aanwezig te zijn. Dan gaat het om de continuïteit en niet over de bedrijfsvoering.
Na een levendige en constructieve discussie had ik aan het einde van de bijeenkomst meer energie
dan toen ik er in kwam. Een van de vele punten om mee te nemen was de aanwezigheid van twee
vertegenwoordigers van de provinciale steunorganisaties. Ook deze organisaties moesten betrokken
worden.
[OO: Dit was ook de bijeenkomst waarin ik voor het eerste specifiek met de eveneens
aanwezige secretaris van de werkgroep/directeur SCOB sprak over mijn voornemen om de
bibliotheken als casus te nemen voor mijn dissertatie. Op dat moment was ik bezig met mijn
historische oriëntatie en vroeg hem nadere literatuur. Die heb ik daarop ruim gekregen.
Daarna ben ik tot februari terughoudend geweest in mijn berichten over de
casusbeschrijving. Voorkomen moest worden dat de twee rollen door elkaar heen zouden
gaan lopen.]
Op 7 november 2013 moest een nieuwe notitie zijn geschreven. Het antwoord op de vraag van SCOB
naar een herziene versie, was ook het antwoord op de brief van de experts. En zelfs het antwoord op
de houding van de VNG: geen minimumnormen. Wat, zo redeneerde de expert, kan je dan beter niet
doen? In de verdediging gaan. Beter is het om de scherpte op te zoeken en de inzet te verhogen.
[OO: op dit punt heb ik mij ernstig afgevraagd of ik dat doe omdat de situatie er om vraagt,
of omdat dit mijn manier van reageren is op weerstand. Het zal beide zijn, aangevuld door de
gedachte dat er zo meer kans is dat de kans op terugval naar schijnnormen kleiner wordt en
de kans op een inhoudelijke discussie groter.]
Uit deze redenering komt dan een fors gewijzigde tekst tevoorschijn. De compacte norm blijft
ongewijzigd, het auditproces en de keuze om er twee auditoren van te maken, inclusief een peer,
blijven overeind. Wat anders wordt:
-

de titel wijzigt van ‘het verhaal van de bibliotheek’ naar: ‘Stelselwaardig’. Daarin en in de
teksten komt tot uiting dat certificering eerst en vooral een uitspraak is dat de bibliotheek tot
het stelsel van openbare bibliotheken behoort. Aangesloten wordt bij de
meerjarenbeleidsvisie van de VOB en de nieuwe wet.
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-

de beoordeling: elke norm wordt in een ‘handreiking beoordeling bibliotheek’ uitgesplitst
naar beoordelingsniveau. Op die manier wordt duidelijk wat de grens tussen minimumniveau
e.d. en erkenning is en worden handreikingen gegeven om ‘plussen’ te herkennen.
Het doel: niet het advies aan de bibliotheek wordt leidend, maar ‘passendheid’ (‘fitness for
use’). Dit dwingt tot nadenken over de vraag wat stelsellidmaatschap eigenlijk betekent. In
de versie daarvoor werd wel een koppeling met het lidmaatschap van de VOB gemaakt, maar
alleen bij het afbreken van de audit

Door agendaproblemen was het pas mogelijk om met de voorzitter te overleggen nadat de notitie
verdwenen was, einde middag 8 november 2013. Zijn vooruitzicht op het proces was niet zonnig.
Met mij had hij het gevoel dat de brief van de experts op zich weinig nieuws bevatte, maar dat ‘op
het juiste moment uit de zak gehaald’ het de kans vergrootte dat het voorstel zou worden
afgeschoten. Voor een deel konden we proberen te anticiperen op de bezwaren, maar we mochten
niet in de situatie terecht komen dat we als het ware met het omgekeerde zouden komen van waar
we een half jaar eerder waren gekomen. Dat zou niet geloofwaardig zijn. Tegelijk had hij geen illusie
dat als wij de opdracht terug zouden geven, er niet snel een ander team klaar zou staan om wel naar
de oude letter een norm op te gaan stellen. De werkgroep zat in zwaar weer.
Een brievenbus vol
Dat idee werd versterkt toen op 9 november 2013 de voorzitter, met afschrift aan de secretaris, een
notitie kreeg van de hand van de vertegenwoordiger van de VOB in de werkgroep, tevens
beleidsambtenaar van de VOB. Zij deed dit in deze laatste hoedanigheid, want de notitie was tevoren
uitgebreid afgestemd met de directeur. De invalshoek was primair financieel, maar de overwegingen
waren breder en waren duidelijk ingegeven door de zorg of er uiteindelijk voldoende draagvlak zou
zijn voor het werk van de werkgroep.
De vertegenwoordiger heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een
auditsysteem
[OO: de voorbeelden zijn mede door de onderzoeker aangedragen. Daarbij heb ik o.a.
verwezen naar het notariaat en naar een database met branche-informatie, maar dit laatste
leverde weinig op. Opnieuw een teken van een meer algemeen tekort aan kennis].
Op basis hiervan werden mogelijkheden van bezuiniging gezien en een prijs per bibliotheek op basis
van drie omvangcategorieën. Interessant was dat al haar gesprekspartners hebben benadrukt de
eigen leden nadrukkelijk bij de audit te betrekken en zo min mogelijk op externe auditoren te leunen.
Die boodschap vertaalde zich in het voorstel in de notitie om collega’s – peers? – te laten helpen bij
de zelfevaluatie. Dus niet zozeer bij de audit, maar bij de voorbereiding daartoe. Absoluut een
interessant idee, al hoop ik dat de VOB zo verstandig is om ze wat gedachten achter de auditnorm bij
te laten brengen en dat is inderdaad de bedoeling.
Problematisch is het voorstel om van een auditteam met twee personen terug te gaan naar een
auditteam van een persoon. Dit zouden geen peers zijn. Waarmee de notitie weer een belangrijk
element uit de aanpak onderuithaalt.
Belangrijk is dat in de notitie van de VOB nadrukkelijk wordt aangekondigd dat door de VOB naar de
toegang van het stelsel wordt gekeken.
Werkgroepvergaderingen
Extra overleg met de voorzitter resulteert in een voorbereiding van de vergadering van de werkgroep
op 12 november 2013 waarin direct gestart wordt met de vraag naar de rol van de norm in het
stelsel. Een vergadering die als spannend wordt gezien. De expert stelt een schema met het volgende
‘ideaalplaatje’ op.
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Met iedereen aanwezig, richt de discussie over het nieuwe voorstel zich direct al op de titel
(Werkgroep HNOB, 2013). Met name de vertegenwoordiger van de VOB vindt de titel
‘Stelselwaardig’ een brug te ver. Ze meldt dat mede naar aanleiding van de komst van Karmac zij nu
de opdracht heeft gekregen om een notitie over het ‘level playing field’ te formuleren. Ik leg uit dat
de titel mede tot stand is gekomen naar aanleiding van haar verwijzing naar de branchestrategie
(VOB, 2012) onder de naam ‘de bibliotheek levert waarde’. Maar toch, het wordt als een te grote
sprong gezien. De iets geherformuleerde norm werd ook een verbetering gevonden. De belangrijkste
discussie ging (weer) over de relatie tussen de digitale en fysieke collectie. Wat is de plaats nog voor
een fysieke collectie in een norm als deze, was de basisvraag. Er van uitgaande dat de meeste
bibliotheken toch hechten aan een plaats voor deze collectie, is de volgende vraag hoe deze in de
norm gepositioneerd moest worden. Gekozen werd voor een splitsing van het normelement
‘collectie’ in een digitaal en fysiek deel.
Het beoordelingsschema wordt positief bekeken, de nieuwe basistekst als een stap vooruit gezien,
maar ergens is het niet genoeg. Met name het beoordelingsschema – expliciet gebracht als een
‘handreiking voor de auditoren’ is een bron van zorg: wordt het niet te log en lopen we alsnog in de
val van een te complex verhaal?
Om die reden neem ik een gok: ik stel voor om een subwerkgroep – met excuses voor de gruwelijke
naam - in te richten die een extra verkenning zal gaan doen naar te formuleren minimumnormen.
Mijn motivering is om naar iedereen te kunnen laten zien dat we echt ons huiswerk hebben gedaan,
maar er is ook een opportunistischer motief: komt er niets goeds uit de werkgroep, dan kan dat werk
ter zijde worden gezet zonder dat het terug hoeft te slaan op de werkgroep. Ook in de samenstelling
wordt de gok genomen. Naast mijzelf en de secretaris van de werkgroep komen daarin twee
experts/auditoren, waaronder – en ik ga hier niet doen als dat toeval is – ook degene die van het
begin af aan het meest kritisch is geweest en waarschijnlijk de bedenker van de brief. We vragen ook
Johanna Kasparowitz, een in de bibliotheken gespecialiseerd onderzoeker met een eigen bureau, om
de werkgroep te ondersteunen.
[OO: uit het bovenstaande zou de indruk kunnen ontstaan dat het vooral een solo optreden
was van de expert. Zo is het nooit geweest. Tussen de voorzitter en mij was een soort
taakverdeling ontstaan waarbij ik hem ondersteunde bij de externe contacten met een
bestuurlijke lading en hij mij als het ware rugdekking gaf bij het ontwikkelen van interne
voorstellen. Ik ging er daarbij van uit dat ik altijd binnen de lijn moest blijven van zijn
toekomstgerichte visie op de norm en ook vrij goed wist waar die norm lag. Wat niet
wegneemt dat ik af en toe ook maar hoopte met een aanpak te komen die de toets der
kritiek zou doorstaan. Daar wil ik nog aan toevoegen dat ook de relatie met de andere leden
van de werkgroep steeds open en prettig is gebleven. Er was vertrouwen.]
Op korte termijn zal de werkgroep aan de slag gaan. Tegelijk is op dat moment al duidelijk dat de
Algemene Leden Vergadering van december 2013 niet zal worden gehaald, al was het maar omdat
andere hete aardappelen de agenda al claimen. Wat we nog niet wisten was dat het tot een heftige
clash tussen het bestuur en een groep onder leiding van de heer Van Velzen zou komen. Het bestuur
van de VOB kwam daar uit, maar liet onze voorzitter weten dat de peilen zich nu waarschijnlijk op de
certificering gericht zouden gaan worden. Hoe dan ook: weer een half jaar uitstel, in totaal waren we
al bijna anderhalf jaar bezig. En toch moesten we weer haast maken: de deadline voor de werkgroep
lag pal na de jaarwisseling, vlak daarna zou het SCOB- bestuur haar uitspraak moeten doen met in
februari-maart 2014 de studiebijeenkomsten. Als alles goed zou gaan, net op tijd voor VOB-bestuur
en ALV, waarbij we moesten hopen dat de VNG ondanks de jaarverkiezingen in maart een
consistente lijn zou weten vast te houden.
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Subwerkgroep minimumnormen
De werkgroep maakte een vliegende start. Voor de kerst moesten we klaar zijn. Op basis van een
opdrachtnotitie werden bronnen verkend en gesprekken gevoerd. Deels kwamen we weer in
dezelfde meetproblemen terecht als een jaar eerder. Dat déja vu werd door een aantal
ontwikkelingen en boeiende gesprekken verjaagd.
De eerste relevante ontwikkeling was dat de Wet op het stelsel openbare bibliotheken nu concreet
vorm kreeg. Versie nr. 18 lag op tafel en dat leek ook het definitieve voorstel te gaan worden. De drie
daarin geformuleerde hoofdtaken leken leidend te gaan worden, inmiddels een mogelijk geschikt
anker voor onze normen. In het wetsvoorstel stond ook het haakje naar de digitale bibliotheek en
het werd hoog tijd om ook daarin aansluiting te zoeken. Interessant was ook dat er een nieuwe code
cultural governance (Code Cultural Governance, 2013) was gekomen, weer aansluitend bij het werk
van de Commissie Halsema (Commissie Behoorlijk Bestuur, 2013) over behoorlijk bestuur en een
goed doordacht kabinetsstandpunt daarover.
Groter was de hoop die we voor concrete minimumnormen hadden gevestigd op de mensen die met
de digitale bibliotheek bezig zijn. De gesprekken die we wisten te voeren waren zonder meer
informatief – maar toch viel het tegen. Er was en is heel veel om op aan te sluiten, maar in een
situatie dat niets echt definitief geregeld is. BNL, de uitvoeringsorganisatie voor de digitale
bibliotheek, schetste dat we nog zeker anderhalf jaar zouden moeten wachten voor een
uitgekristalliseerd stelsel. Zolang konden we niet wachten, nog los van het feit dat je een norm wilt
hebben die redelijk stabiel de termijn van vier jaar kan doorkomen. Hoewel er sprake lijkt te zijn van
een convergentie in digitale middelen en in de werkwijze met en tussen bibliotheken, kregen we
toch echt te horen dat we te vroeg langs kwamen. De ‘koppelvlakken’ waren nog niet ingetekend.
[OO: In het verlengde van een van de gesprekken, heb ik een langer gesprek gehad met de
onderzoekster. Zij is tevens degene geweest die de eerste en tweede certificeringsronde
heeft helpen ontwikkelen. Het was goed en nuttig om aantekeningen te vergelijken. Ook in
eerdere rondes was het vaststellen van een norm een hels karwei door alle gevoeligheden in
een verdeelde sector.]
In deze periode heb ik ook het eerste directe gesprek met een vertegenwoordiger van het ministerie
van OCW gevoerd. Hoewel mijn contacten vanuit de tijd van de stuurgroep met deze
vertegenwoordiger heel goed waren, hebben mijn voorzitter en ik het contact tot dan bewust niet
gezocht. We wilden het financiële probleem er niet bij hebben en we vonden onze beleidscontacten
goed. Toch had ik na het gesprek met de vertegenwoordiger wat spijt van onze lijn. Het was
bemoedigend om een keer een gesprek vol steun te krijgen. Daarbij was het ook nuttig om meer te
weten van de stand van het wetsvoorstel – hoewel achteraf zou blijken dat ook het ministerie verrast
zou worden door de ontwikkelingen.
Uiteindelijk zijn alle mogelijke ‘minimum’ normen, zo breed mogelijk geïnterpreteerd, in een
spreadsheet terechtgekomen. In totaal een groslijst van 55 mogelijke normen, inclusief de
kwantitatieve normen uit de vorige certificeringsronde had ik bij elkaar gebracht aan de vooravond
van de slotvergadering van de subwerkgroep. Bij elke norm werd een advies gegeven over wel of niet
overnemen. Het was weer een groot document. Met de nodige zorg bracht ik het document in
binnen het gezelschap. Wij zouden 2 uur de tijd hebben. Hoe krijgen we dat ooit goed besproken?
Dat hadden mijn collega’s in de subwerkgroep ook bedacht. En ze waren onafhankelijk van elkaar
allemaal tot de conclusie gekomen dat het onbegonnen werk was, waar ze inhoudelijk ook vandaan
kwamen. Heel opmerkelijk: langs een totaal andere route dan de werkgroep van een jaar daarvoor,
kwam deze subwerkgroep tot precies dezelfde conclusie en was het weer de expert die met een niet
werkbare groep minimumnormen vastliep.
Uit de groep zelf, met name van de zijde van Johanna Kasparowitz, kwam een alternatief naar boven.
Oorspronkelijk bedoeld als toelichting op de norm of als invulling van het beoordelingskader, zou het
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uiteindelijk de norm zelf worden. De nieuwe norm werd gebaseerd op een vier slag, à la de Demingcirkel en bovenal gericht op het de bibliotheek zelf laten formuleren van resultaten en daarin de
bijsturing te laten zien. Met andere woorden; de auditor kan zien aan handelingen en effecten van
dat handelen of de bibliotheek stuurt of niet. Daarmee is de opzet meer gericht op de wensen van de
auditor. Daarin deed de nieuwe opzet deels een stap naar achteren ten opzichte van de door ons
eerder gewenste norm, maar het maakte het wel beter mogelijk om de hardheid in de norm te laten
zien zonder de norm te vergroten of vervuilen met misplaatste of onhoudbare minimumcriteria.
In twee, uiteindelijk 3,5 uur keihard werken is de nieuwe opzet geformuleerd, waarbij overigens wel
degelijk elementen uit de lijst zijn verwerkt. Daarna was het werk van de subwerkgroep eigenlijk
gedaan. De expert zou alles gaan uitwerken en nog een keer het concept aan de leden per mail voor
te leggen voordat het op 3 januari 2014 naar de werkgroep zou gaan.
Wat doet de werkgroep?
Het heeft een goed deel van de kerstperiode gekost – ook van de secretaris en de leden van de
subwerkgroep - maar het is gelukt. Toen de stukken op 3 januari 2014 naar de leden van de
werkgroep werden gestuurd had ik echter geen gevoel meer bij wat ik moest verwachten. Opnieuw
lag er een hele nieuwe opzet, dit keer zelfs met een nieuwe en ingekorte norm (van 10 naar 9
criteria). De uitwerking van de beoordelingscriteria zat er niet meer bij. De tekst was nog verder
verzakelijkt. Ter toelichting had ik een verslag van de werkzaamheden van de subwerkgroep
gemaakt, plus de volle groslijst met mogelijke minimumnormen. De kern stond voor mij nog steeds
overeind, de vorm was regel voor regel gewijzigd. Maar er was geen contact meer met de VNGvertegenwoordiger, noch met die van de VNG. Waar lagen hun grenzen?
De zorgen waren niet nodig. Het voorstel werd heel goed beoordeeld. Bij de VNG-vertegenwoordiger
bespeurde ik wat voorzichtigheid, maar hij wilde kennelijk niet een nieuwe kans op instemming van
de VOB in de weg staan. De opmerkingen die er kwamen hadden weer vooral betrekking op de
aansluiting van fysieke en digitale bibliotheek. Daarnaast werden we er weer op gewezen dat er nog
geen stevig voorstel over de financiën lag. Op dat laatste punt leek er wel positief nieuws te zijn. Het
leek er nog steeds op dat ook met de overgang van het SIOB naar de KB er voldoende middelen
gereserveerd zouden blijven om de overheadkosten van de certificering niet te hoeven
doorberekenen naar de bibliotheken. Waar we eerst een lang hoofdstuk hadden staan met mitsen
en maren, konden we nu gaan volstaan met een paar eenduidige bedragen waar de bibliotheken,
afhankelijk van hun omvang op moesten rekenen voor een audit.
Wat doet het bestuur van SCOB?
De volgende horde, tien dagen later. Vergadering van het bestuur van SCOB, met weer de voorzitter
en expert van de werkgroep ter toelichting aanwezig. Een vergadering die, bij ontstentenis van de
voorzitter, onder leiding staat van de heer Middelkoop, dezelfde die op de ALV van de VOB Hans van
Velzen ondersteunde. En die zich nu, samen met de andere leden van het bestuur, heel verheugd
toonde met de aanpak. De norm en de beoordeling gingen er nu zeer vlot doorheen. Spannend werd
het toen de rol van de peer en daarmee de omvang en samenstelling van het auditteam aan de orde
kwam. Hier heeft de expert een werkelijk krachtig pleidooi gehouden voor de nieuwe aanpak en dat
vond gehoor.
Ook deze horde werd genomen en beter dan gedacht.
[OO: Was er echt iets veranderd, of was de perceptie veranderd? Iets van beide
waarschijnlijk. Door dichter bij de taal van de tweede ronde te gaan zitten namen we
weerstand weg. Enige spijt over de bestuurlijke gang van zaken kan ook geholpen hebben.]
Regionale bijeenkomsten
Terwijl het schrijven en schaven aan de norm doorgaat en langzaam maar zeker er meer aandacht
uitgaat naar een wet die in wording zou zijn, vinden er vier cruciale bijeenkomsten plaats.
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Gesprek met de gemeentelijke beleidsmakers
De andere – verwaarloosde? – kant van het positiespel werd zichtbaar toen de vertegenwoordiger
van de VNG en de expert spraken op een bijeenkomst van ambtenaren met cultuur in de portefeuille
van de VNG. De bijeenkomst was in Strijp S- het complex van gebouwen waar voorheen Philips zat in
Eindhoven.
Na korte inleidingen kwamen de reacties al snel. Wat vooral naar voren werd gebracht was de
meerwaarde van certificering als zodanig. Waarom willen jullie dit überhaupt? Twee reacties staken
er bovenuit.
De eerste was van de Eindhovense cultuurambtenaar die zich echt als strateeg benoemde. ‘Waarom
zouden we als gemeenten nog iets met de bibliotheek willen? Het concept is achterhaald. De
universiteitsbibliotheek doet al haar boeken in de ramsj, in een paar jaar is de hele formule dood.’
Daar brachten we tegenin dat velen zowel binnen en buiten de bibliotheek daar (nog) anders over
dachten en dat daarom ook in wet en norm werd gevraagd om voorbij het collectiebeheer te denken
(opvallend hoe zowel voor- als tegenstanders in het e-bookdebat het steeds weer blijft draaien om
de collectie en de andere taken toch echt als resttaken worden beschouwd).
De tweede kwam van een cultuurambtenaar van een van de G4-steden. In de manier waarop ze het
uitsprak was voelbaar dat het woord certificering zelf op bezwaren stuitte. Maar in haar bezwaar
stak ze het anders in (ik citeer niet letterlijk): Waarom zou de beoordeling moeten leiden tot een
niet-erkenning? En vooral: als wij als gemeente vinden dat we een goede relatie met de bibliotheek
hebben, wat moet een auditteam dan nog komen doen? Het zou toch van de gekke zijn als zo’n audit
tot een niet erkennen leidde?
In onze reactie zei ik allereerst dat we verwachten dat het niet erkennen een uitzondering zal blijven.
Het kan gebeuren en dan zal dat niet voor niets zijn. Wat is dan de bijdrage van deze bibliotheek aan
het stelsel? Ergens is wel degelijk een ondergrens, waarbij ook verwezen werd naar de komst van
een Karmac. Hoe wijs je dat aan als je geen vorm van beoordeling via een audit hebt? In haar ogen
was dit echter niet relevant.
Met andere woorden: dit maakt de gemeente zelf uit, er is geen rol voor een stelseldiscussie.
Op dat moment realiseer je je dat er eigenlijk geen enkele manier is om tot werkelijke consensus te
komen met tegenstanders als deze twee, waarbij in het laatste geval het voelbaar wordt dat er geen
externe kracht is die de gemeenten kan dwingen tot het bewaken van het stelsel. Het Rijk trekt zich
met de Wet eerder terug uit het stelsel dan dat het die actief gaat bewaken. Boeiend. De hele
aanpak kan dus op niets anders dan overtuigingskracht en de kracht van een akkoord tussen partijen
berusten. Een kracht die aanvoelt als een fictie.
Direct aan het einde van de bijeenkomst kwam bij de heer Jawad van de VNG het bericht binnen
over het concept van de nieuwe Ontwerpwet stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen
(Minister van Onderwijs, 2013). Er snel kennis van nemend leek de wet een ondersteuning te vormen
van de wijze waarop de werkgroep de norm vorm heeft gegeven. Tegelijk werden er in de
Ontwerpwet in artikel 3 drie verplichte taken genoemd waar elke bibliotheek aan zou moeten
voldoen. Hoe gaan we daar mee om? Opnemen in de norm, zo was direct ons idee.
In de loop van het weekend en de dagen erna kwamen meer reacties binnen, ook vanuit de VOB en
de groep die mee heeft gedacht over de minimumnormen. Daar wilde men liever meer taken
vastgelegd zien, maar er was wel consensus over het opnemen van de taken in de norm. Daar is
direct door de expert de tekst van de norm op aangepast. Besloten werd deze ook zo te publiceren
en voor te leggen aan de deelnemers van de bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit het
bibliotheekveld.
Spreken met het veld
Na de bijeenkomst van gemeenteambtenaren volgden er drie hele andere studiebijeenkomsten met
bibliotheekvertegenwoordigers. In totaal zouden zo’n 180 bibliotheekmensen de bijeenkomsten in
Den Haag, Zwolle en Den Bosch bezoeken. Een hoge opkomst en met name in de eerste en derde
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bijeenkomst met ook hoog oplopende emoties. Plus: een belangrijke interventie op de wijze waarop
gekeken kan worden naar de wijze waarop een bibliotheek toegang krijgt tot een sector en waarop
deze wel of niet in een sector kan blijven. Van alle bijeenkomsten zijn uitgebreide verslagen gemaakt
en deze verslagen zijn met grote zorgvuldigheid geformuleerd om toch maar vooral geen nuance te
missen. Als sfeerverslag en om de dynamiek van de bijeenkomsten te schetsen, zijn ze minder
bruikbaar.
Er is wel aanleiding om die sfeer en dynamiek te schetsen. Eigenlijk heeft de werkgroep twee jaar
lang naar het moment van echte gesprekken met de gebruikers toegeleefd. Hoe zouden ze reageren?
In ieder geval betrokken. De opkomst was hoog, met vertegenwoordigers van bibliotheken meest op
directeursniveau, aangevuld met kwaliteitsmedewerkers en anderen. Al met al zijn er meer dan 150
deelnemers geweest, waarmee de opkomst als betekenisvol mag worden beschouwd, ook door wat
er daarna in de doorwerking is gebeurd. In bestuurlijke zin is het niet onbelangrijk om te melden dat
elke sessie voorgezeten werd door een bestuurslid van het SCOB. De tweede sessie werd
voorgezeten door het bestuurslid dat zich in de aanloop en in de ALV het meest kritisch had getoond.
De voorzitter van de werkgroep was beschikbaar om vragen te beantwoorden. De toelichting op de
norm vooraf en de beantwoording van de niet-bestuurlijke vragen werd door Noordhoek als
deskundige gedaan. Die had het zeker druk. De verslaglegging werd vanuit de VOB gedaan. Bij elke
bijeenkomst was de directeur van de VOB, Ap de Vries, aanwezig. Dat was zeker in Den Haag en Den
Bosch niet voor niets.
Den Haag
In de eerste bijeenkomst, in Den Haag, werd de nieuwe opzet van de norm in grote lijn ondersteund.
De opzet is geen moment ter discussie gesteld zoals dat tijdens de ALV van de zomer ervoor is
gebeurd. Tegelijk werd een kritische toon gezet door een aantal deelnemers die zowel vanuit een
sterke persoonlijke opvatting als over kwaliteit hun mening gaven. Professioneel gesproken zeer
waardevol. De sleuteldiscussie draaide om deze term uit de norm: ‘toekomstgericht’. De term werd
te open, te algemeen gevonden. Wanneer werkt een bibliotheek toekomstgericht? De deelnemers
discussieerden langs elkaar heen, het semantisch gehalte werd steeds hoger, tot andere deelnemers
zich roerden en zeiden dat ze er best mee uit de voeten konden. De volgende discussie diende zich
tegelijk weer aan.
Een behoorlijk deel van de groep wilde per se het houvast van minimumnormen. Herhaaldelijk
uitgenodigd om mee te denken met concretiseringen, maar die kwamen er niet. Dat weerhield
deelnemers er niet van het punt meermaals te herhalen, waarbij enkelen graag een meer ISO 9000achtige benadering wilden zien.
Een ander element uit de norm, de toekomst van de collectievorming maakte ook het nodige los.
Niet zonder reden werd gesteld dat dit element eigenlijk niet in de norm thuishoort en achterhaald is
door de ontwikkelingen op dit punt. Vanuit de werkgroep werd zoveel mogelijk toelichting gegeven
op de achtergronden van de norm. Vanuit de VOB en in de zaal zelf werd er herhaaldelijk
geïntervenieerd. Het punt van de collectie werd door de VOB niet ontkend, tegelijk werd het niet
denkbaar of haalbaar gevonden om een norm te publiceren zonder expliciete aandacht voor de
collectie en de wijze van digitalisering ervan.
Zwolle
Ook de sessie in Zwolle werd goed bezocht, maar deze sessie stond meer in het teken van luisteren
en geïnformeerd worden. Dezelfde thema’s als in Den Haag kwamen langs, maar werden met meer
een vraag in de stem ingebracht dan dat er conclusies werden getrokken. Langer dan in Den Haag
werd er stilgestaan bij de vraag wat de opzet van peer review met een auditor en expert in de
praktijk zou betekenen. Kan een auditor geweigerd worden? Dat werd bevestigd, net zoals extra
beschreven werd wat de motieven waren om het zo op te zetten. Zeker uit deze bijeenkomst werd
de conclusie meegenomen dat de werkgroep met een passend voorstel kwam.
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Den Bosch
Druk, drukker, drukst. En ook: de meest spannende. In Den Bosch moesten er stoelen bij worden
gehaald. De indruk rees dat veel mensen die eerdere sessies moesten missen nu alsnog zijn
gekomen. De sfeer was lichter dan in Den Haag, maar op momenten sterk geladen. Dat draaide eerst
en vooral rondom de vraag van de minimumnormen (de discussie over de mate waarin
‘toekomstgericht kon worden geaudit bleek alleen in Den Haag te leven). De toon werd mede gezet
doordat de directeur van de bibliotheek in de gemeente Waterland aanwezig was en zijn bibliotheek
door de gemeente terzijde was geschoven door de private onderneming Karmac: a free rider comes
to town. De hantering van minimumnormen was zeker in zijn ogen een harde noodzaak om deze free
rider de toegang te kunnen weigeren. Dit standpunt werd naar het leek door zo’n 30-40% van de
aanwezigen expliciet gesteund. Het meest expliciet werd dit verwoord door een directeur die zei: ‘Als
we als samenleving wel in staat zijn om een minimumloon vast te stellen, waarom zijn we dan niet in
staat een minimum voor een bibliotheek vast te stellen?’ Nog eens zo’n percentage leek niet te
begrijpen waarom we niet meegingen met degenen die om minimumnormen vroegen, ook al konden
ook zij geen sluitende minimumnormen formuleren. Een minderheid bracht laat in het debat een
krachtig ander geluid. De directeur van de bibliotheek Hoeksche Waard stelde dat geen
minimumnorm kan beschermen tegen wat er nu in de sector aan de hand is. Beter is het om via
maatschappelijk ondernemerschap ervoor te zorgen dat de bibliotheek overeind blijft.
Op het moment dat er een impasse aan de hand leek, was er een kort moment van afstemming
tussen Inge van Asperen en Ap de Vries van de VOB. De Vries stelde voor een onderscheid te maken
tussen de entree van een sector, dus de voorwaarden om tot de sector toe te mogen treden, en het
moment dat je over de exit moet spreken, dus over de momenten dat een audit tot de conclusie leidt
dat de bibliotheek niet in het stelsel kan blijven. Het probleem van Waterland behoort tot de eerste
categorie en dient daarmee anders behandeld te worden, waarop De Vries verwees naar een notitie
die in de maak is voor het probleem van de free riders, te bespreken op de komende ALV. De expert
pakte de sheet erbij met de vier kwadranten en schetste de gang die de bibliotheeksector nu aan het
maken is. Het werd verhelderend gevonden.
Daarmee was de ergste kou uit de lucht, naar het leek. Vele andere punten werden aangesneden,
maar leidden zeker niet tot de gedachte dat de nu voorgestane aanpak moest veranderen. Na afloop
van de bijeenkomst in Den Bosch was de sfeer onder de leden van de werkgroep dat het veld de
aanpak zou steunen. In ieder geval zou het nu erg moeilijk worden voor leden om de ALV nog op
vergelijkbare wijze als eerder te gaan blokkeren.
Eén punt uit de drie bijeenkomsten verdient aparte aandacht. Een punt dat niet werd gemaakt. Op
geen enkele bijeenkomst nam iemand het woord over de financiering van het nieuwe
certificeringsschema, ondanks dat de uitvoeringskosten ervan, nu voor de eerste keer voor rekening
van de afzonderlijke bibliotheek, zouden komen. Dat is mede opmerkelijk in het licht van de forse
bezuinigingen die bibliotheken te ondergaan hebben. Elk bedrag kan dan teveel zijn. Mogelijk heeft
het feit dat bekend was, dat het ministerie van OCW vooralsnog bereid bleef de overheadkosten
voor haar rekening te blijven nemen, de kou uit de lucht gehaald, danwel de haalbaarheid van
verdere financiële discussies beïnvloed. Het zou ook kunnen dat bibliotheken zelf ook geconcludeerd
hebben dat ze een vorm van certificering nodig hebben en ze zich hebben gerealiseerd dat dit kosten
met zich mee zou brengen. Hoe dan ook, door de werkgroep en de daarin vertegenwoordigde
geledingen is de stilte in dank aanvaard.
De bijeenkomst in Den Bosch betekende dus mede een impuls voor het denken over de binnenkomst
in de groep: wanneer is een (openbare) bibliotheek een (openbare) bibliotheek? Interessant is dat dit
tot een(concept) notitie leidde die begon met definities van wat een ‘branche’, ‘sector’ of ‘stelsel’ is
(hier is eerder aan gerefereerd). Op dezelfde manier is het relevant dat in het concept nadrukkelijk
wordt gesproken over een ‘level playing field’. Er schuilen nogal wat mededingingsvragen achter de
vraag naar entreevoorwaarden.
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Samenvattend droegen de bijeenkomsten er toe bij dat het voorstel van de werkgroep werkelijkheid
kon worden. Niet zozeer omdat er ‘draagvlak is gewonnen’ [OO: dat veronderstelt dat mensen die
eerder tegen waren werden overgehaald door een goed proces of goede argumenten. Dat zie je in
de praktijk zelf zichtbaar gebeuren] als wel omdat er kennis is overgedragen op een manier die
authentiek was en een zekere onvermijdelijkheid met zich mee kreeg. Telkens bleek dat de branche
wel wist hoe het niet moest, maar lastig kon aangeven hoe het wel kan. Dan wordt het logisch om
ruimte te maken voor degenen die uitstralen dat zij weten hoe het wel kan, zeker als ze door ‘het
gezag’ worden gesteund.
Opnieuw: werkgroepvergadering
Opnieuw zijn we in de werkgroep tot verdere aanpassing van de norm overgegaan. Belangrijk was de
aansluiting bij de wet. Daarnaast werd geworsteld met het collectiebeheer en de aansluiting tussen
de landelijke bibliotheekvoorziening en de lokale bibliotheek, vooral als het om de digitale
voorzieningen gaat. Aan de ene kant zijn deze voorzieningen cruciaal voor het functioneren van het
gehele stelsel, aan de andere kant gaat het om acties en instrumenten die sterk aan verandering
onderhevig zijn en een geschiedenis kennen van vertragingen en net niet goed werkende systemen.
Het beleid was op dit punt weer wat verder ontwikkeld en nu moesten meer definitieve keuzes
worden gemaakt. De inbreng van de deskundige was daarbij vooral gericht op het er voor zorgen dat
de norm lang genoeg (4 jaar is dan erg lang) mee kan en dat de auditoren er maximaal mee uit de
voeten kunnen. Uiteraard raakt dit punt aan een van de grootste zorgen: blijft er wel een (lokale)
bibliotheekvoorziening over als alles digitaal kan gaan? Het minste dat van een bibliotheek verwacht
mag worden is, dat ze niet alle reageren op de ontwikkelingen, maar ook zelf keuzes maken en
initiatieven nemen. Daarbij is in de tekst ook een accent gelegd op het zichtbaar maken van het
lokale profiel van de bibliotheek.
Bezwaren vanuit VNG-zijde: auditors die zwemmen?
Beantwoording vragen Tweede Kamer
Werken aan profiel en format zelfevaluatie
Verdere besluitvorming
Het vergadercircuit rondom de werkgroep ging door – en maakte voortgang. De beraadslaging
binnen SCOB leidde tot een helder standpunt, mede gehoord de bijeenkomsten: het laatste voorstel
van de werkgroep moest opnieuw bij de ALV van VOB en commissievergadering van VNG worden
ingebracht. Het hele bestuur stond er daarbij achter dat dit nu in één keer, zonder amenderingen en
het liefst als hamerstuk zou passeren.
Het dagelijks bestuur van de VOB dacht er niet anders over. Of en in hoeverre er nog nader overleg
met sleutelspelers is geweest, is niet bekend, maar waarschijnlijk is daar weinig sprake van geweest.
Alle ogen richtten zich in eerste instantie op een andere discussie; die in de Tweede kamer over de
nieuwe wet. Ook binnen de werkgroep ging zich daar nu alles op richten.
Behandeling van de Wet op het stelsel van openbare bibliotheken (WSOB)
Op de achtergrond tijdens dit hele proces van een nieuwe aanpak voor de audit, was het schrijven
van een nieuwe wet op het stelsel van openbare bibliotheken (WSOB) (Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen. 33 846, 2013-2014). Dit speelde al ver voor de installatie van de
werkgroep. Omdat de tegenstellingen rond de wet lang onoverbrugbaar bleken en er een lange
consultatieronde liep, inclusief een vrij unieke internetraadpleging, is er bewust van afgezien om bij
het formuleren van de normen in te spelen op een nieuwe wet. Uiteraard lagen er
belangentegenstellingen ten grondslag aan het formuleren van de wet. Belangentegenstellingen, die
vooral te maken hadden met zaken als de kosten van het lidmaatschap, de taken van de bibliotheek
en, vooral, de wijze van digitalisering van de bibliotheek. Die tegenstellingen waren er tussen VOB,
VNG en ministerie, maar zeker ook binnen de VNG, waar een groep directeuren vond dat er niet hard
genoeg gelobbyd werd voor de belangen van de bibliotheken.
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Al dan niet bij toeval kwam aan die afstand tussen wetsvoorstel en werkgroep vrij snel een einde na
de ALV, waarin het voorstel van de werkgroep in eerste instantie werd afgekeurd. Achteraf is het
logisch om het afwijzen van het voorstel in het licht te zien van de permanente lobby vanuit deze
groep directeuren. Meer nog is het uiteindelijk simpel het feit geweest dat minister Bussemaker het
wetgevingsproces, inclusief de financiële kant ervan, wilde afronden en daarvoor een aantal knopen
heeft doorgehakt.
Zoals hierboven beschreven omvatte het eerste voorstel van de wet drie taken (in feite de 17e versie)
voor de bibliotheken. Dat werden er in het definitieve wetsvoorstel opeens vijf, plus een nieuw
artikel waarin de publieke taak van de openbare bibliotheek werd benadrukt.
Publieke waarden (WSOB, artikel 4)
Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op
basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en
authenticiteit.

Bibliotheekfuncties (WSOB, artikel 5)

Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende functies:
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d. organiseren van ontmoeting en debat; en
e. laten kennis maken met kunst en cultuur.

Een goede lobby van de beroepsgroep, zo lijkt het, maar het leidt tot de nodige opgetrokken
wenkbrauwen. De VNG was ‘not amused’, maar die wenkbrauwen werden misschien nog wel het
hoogste opgetrokken bij de Raad van State. In haar advies vond de Raad de toevoegingen overbodig
danwel te vaag om houvast te bieden.
Bij de parlementaire behandeling, met de onderzoeker op de publieke tribune, kwam de behoefte
aan een norm wel weer langs, met name door de inbreng van de zijde van de SP.
Op 4 juni 2014 verzond de onderzoeker deze mail aan de voorzitter en de vertegenwoordiger van
respectievelijk VNG, VOB en SCOB in de werkgroep. Het omvat de beschrijving van een
sleutelmoment in het parlementaire debat en in het totale certificeringsproces:
Beste Willem, Inge, Gerard en Jamil,
Gisteren heb ik de tweede termijn van het debat in de TK over de WSOB gevolgd. In het
begin had ik het gevoel met mijn neus in de boter te zijn gevallen. Ik ben bezig met het
ontwikkelen van casusposities voor de training van de auditors op 2 juli a.s. en het was mooi
om te horen hoe minister en Kamer precies deden wat we al in de eerste kalibratiebijeenkomst hebben gedaan; bezig zijn met vragen als: 'wat als de netwerkbibliotheek alle 5
kernfuncties doet, maar de vestigingen er nog maar 2 vervullen?', etc.
Het meest interessante moment voor mij kwam toen de SP er bij de minister op bleef
aandringen om exacter te formuleren wat de kernfuncties inhouden. Waarop zij zei: „De kern
is dat dit niet kan. Daarvoor is de situatie waar veel bibliotheken in zitten veel te fluïde.”
Precies dus ook de kern van waaruit we onze aanpak hebben ontwikkeld. Wellicht een citaat
om achter de hand te houden voor de VOB ALV. Later zei de minister vergelijkbare dingen
toen het aankwam op de aansluiting tussen fysieke en digitale bibliotheek. Hoe dan ook, een
deel van de voorbereiding van 2 juli heb ik gisteren al kunnen doen.
Na een klein uur werd het een uitgesproken technisch debat zonder heftige dingen vanuit
certificeringsperspectief. Of ik moet dingen gemist hebben, Jamil (Jawad)? Het lijkt er wel op
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dat het burgerinitiatief er – in vereenvoudigde vorm – wel in gaat komen, overgenomen door
de minister. Sorry Inge, maar ik denk toch dat dit wel iets is dat het punt vrijwilligersbeleid
van de norm raakt. Tegelijk denk ik dat het ook wel goed komt als we nu geen laatste minuut
aanpassing doen. Het totale debat maakt de besluitvorming denk ik alleen maar makkelijker:
je kan geen certificeringsschema formuleren dat strakker is dan waar Kamer en minister zelf
toe in staat blijken te zijn.
Met vriendelijke groet,
Peter Noordhoek
De verwijzing naar het burgerinitiatief betreft een amendement van het CDA TK-lid Mona Keizer die
via een ‘right to challenge’85 het mogelijk wil maken dat vrijwilligers de exploitatie van een
bibliotheek over gaan nemen. Dit raakt een punt dat in de norm vanaf het eerste begin als
controversieel werd benoemd. Vanwege de eisen die aan een goede beroepsuitoefening in
bibliotheekverband kunnen worden gesteld (essentieel dus bij de beroepsvorming) zou
bibliotheekwerk door professionals moeten worden gedaan. De consequentie daarvan was tot dan
toe een strikte CAO op dit punt. Even zo goed werkten vele bibliotheken al met vrijwilligers. In de
werkgroep leidde de controverse er in eerste instantie toe dat de VOB liever geen verwijzing naar
vrijwilligers in de norm zag. Dat vond de werkgroep niet wenselijk en daar kwam een tekstvoorstel
uit voort dat van een bibliotheek vroeg om over een vrijwilligersbeleid te beschikken. Hoeveel
discussies er ook zijn geweest over de tekst van de norm, deze tekst bleef overeind. Het – later in
licht gewijzigde vorm aangenomen - amendement maakte hier een einde aan, zeer tegen de zin van
de VOB. Het is de vraag wat deze wijziging betekent voor de professionele ontwikkeling van de
bibliotheekbranche. De VOB acht dit de boom aan de wortel van de branche. Gezegd zou ook kunnen
worden dat die bijl er al op andere manieren in is gezet en dat dit een nieuw moment kan worden
om de echte bibliotheekleiders- en medewerkers in het bibliotheekveld te leren herkennen.
Nog een ander amendement is hier nog van belang met het oog op het concretiseren van de norm.
Het lid Dik-Faber diende dit amendement in (TK 33 846, nr. 34)
“om te voorzien in een landelijk dekkend netwerk van bibliotheekvoorzieningen, vraagt zij
zich af om bij de uitoefening van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een landelijk
dekkend netwerk van bibliotheken, rekenschap te geven van een zekere nabijheid van lokale
bibliotheekvoorzieningen voor inwoners. De verantwoordelijkheid voor de afweging over
lokale bibliotheekvoorzieningen blijft lokaal. De minister heeft een
systeemverantwoordelijkheid.”
Zou dit amendement dan toch nog een kwantitatief geformuleerde ondergrens op kunnen brengen?
Tot verrassing raadde de minister het amendement niet direct af en liet een uitspraak aan de Kamer
over. Uiteindelijk zou het debat hierover (opnieuw) geen scherpe norm opleveren. Op dit punt en
enkele andere zijn wel wat reflecties te maken vanuit de onderzoeker.
[OO 1: Deze onderzoeker heeft het Kamerdebat ervaren als een soort validering van de door
de werkgroep geformuleerde norm. Met name de uitspraak van minister Bussemaker in het
debat lijkt van een uniek soort zelfinzicht getuigen en een rechtvaardiging van de aanpak en
norm van de werkgroep. Kennelijk ontstaat ook op een politiek spannend soort moment
dezelfde patstelling als het om concretisering van de norm gaat als die de werkgroep heeft
ervaren.
Een ‘soort’ validering? In wetenschappelijke termen valt dit niet hard te maken. Het zou zelfs
85

Geïnspireerd op de Britse ‘Localism Act’ uit 2011, onderdeel van de Big Society-gedachte (Franklin
& Noordhoek, 2013).
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kunnen dat we onszelf hier hebben horen praten en het succes hebben mogen smaken wat
er van komt als je de verantwoordelijke ambtenaren weet te overtuigen van je aanpak. Ook
deze onderzoeker heeft gelobbyd. Aan de andere kant verlopen dat soort lobbyprocessen
zelden rechtlijnig en is het een gegeven dat zowel de bibliotheken (met name zichtbaar van
de bibliotheken via de vragen en interventies van SP en D66) als de gemeenten via PvdA en
VVD en in wat mindere mate via CDA stevig hun invloed hebben uitgeoefend. Maar zo bezien
kwamen alle krachten wel aan bod tijdens het hele traject van het wetsvoorstel en kan
gesteld worden dat als er een werkelijk alternatief voor de open norm van de werkgroep was
gekomen die het ook had gehaald. In het feit dat dit niet is gebeurd zit in Popperiaanse zin de
validering.]
[OO 2: Het hele debat heeft geen aanscherping van de norm opgeleverd. Tegelijk
confronteert dat wel met het gegeven dat a) auditoren dus ook hun oordeel moeten geven
op een zachte basis. Dat wisten we, maar is daarmee nog niet wenselijk, en b) dat de sector
echt een opgave houdt als het gaat om het aantonen van haar meerwaarde. Certificering
toetst normen, het creëert ze niet.]
[OO 3: Wat het feit betreft dat (met uitzondering van punten als kosten van het lidmaatschap
en de wijze van digitalisering) de WSOB vrij weinig gesloten normen omvat, maar
nieuwsgierig naar het wetgevingsproces, al was het maar omdat er waarschijnlijk nog op veel
terreinen wetgeving moet worden geformuleerd waarvoor het lastig is met goede gesloten
normen te komen. Deze onderzoeker is in een van zijn andere hoedanigheden al een 30 jaar
betrokken bij wetgevingsonderwijs, met name via de opleiding wetgevingsleer, heel lang de
enige postacademische opleiding in Nederland. Dat maakt hem nog geen expert, maar een
vreemdeling in Jerusalem is hij ook niet. In de twee standaardwerken op dit gebied –
‘Wetgevingsleer’ (Eijlander, Philip, 1999) en ‘Wetgeven’ (Zijlstra (Red.), 2012) – wordt relatief
weinig gezegd over het verschil in werking tussen open en gesloten normen gemaakt. Met
verwijzing naar verschillende artikelen in de Aanwijzingen voor de wetgeving wordt vooral
gepleit voor heldere en dan met name logisch en consistent taal- en afkoringengebruik. In de
handreikingen uit het Integraal Afwegingskader (IAK, 2011) wordt vooral verwezen naar een
goede probleemstelling en de inzet van het juiste instrument. Daar zullen weinigen het mee
oneens zijn, maar wat als de context tot open normen dwingt terwijl de vraag van vele onder
de wet gestelden nu juist gaat in de richting van gesloten normen? In toenemende mate
wordt geconstateerd dat noch de Aanwijzingen (beschikbaar in verschillende vormen), noch
het IAK in de praktijk veel wordt toegepast (Riezebos & Lokin, 2012) (Meuwese, 2011). De
oorzaak daarvan zou weleens kunnen zijn, dat het in de praktijk onvoldoende houvast biedt
bij het formuleren van concrete normen.
Abstract, maar relevant is de aandacht die Zijlstra geeft aan de inrichting van
gedragsnormen. Het gaat hier om normen die aan een bepaald gedrag of aan een bepaalde
situatie een rechtsgevolgen verbindt. Daarbij worden verschillende soorten gedragsnormen
onderscheiden (Zijlstra (Red.), pp. 417-426). Deze categorieën komen dan naar voren:
mogen, moeten, niet-mogen en niet-moeten, te visualiseren in een ‘normenkwadrant’. Het
valt op dat de WSOB nogal ongevoelig is voor deze vorm van ‘normoperator’. Het is bovenal
een organisatie-/instellingswet-, gericht op het in stand houden van een stelsel van instituten
waarvoor de uiteindelijke verantwoordelijkheid op lokaal niveau bevindt, met een
bovenlokale verantwoordelijkheid die ook weer op het institutionele en organisatorische vlak
ligt en niet op het niveau van burgers of bedrijven. De wijze van de verstrekking van diensten
wordt niet geregeld, of hoogstens in de randvoorwaardenscheppende en ‘bevorderende’ zin.
In artikel 4, dat handelt over de publieke taak, wordt gesproken over een ‘publieke taak’ die
wordt vervuld op basis van ‘waarden’ als ‘onafhankelijkheid, betrouwbaarheid,
toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.’ In artikel 5 wordt gesproken over ‘omvat in
ieder geval’; in 7: ‘is onderdeel van het bibliothecair leenverkeer’ en ‘voert zijn
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collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan’; artikel 10: ‘stelt een
collectieplan op’, de KB ‘stelt vast’, artikel 11: ‘stelt gegevens beschikbaar’; 12: ‘kan’ lid
worden van de openbare bibliotheek; 13: ‘wordt geen’ contributie geheven.
Het normobject is hier de overheid zelf, niet de subjecten van die overheid. Daarmee lijkt de
wet op veel instellingsbesluiten voor zelfstandige bestuursorganen of ander semipublieke
instellingen en niet op een puur publieke organisatie, ondanks de bewoording van artikel 4.
Gelet op de positie van het kabinet inzake de governance van semipublieke instellingen
(Kabinetsbrief, 2014) en het WRR-standpunt inzake diezelfde semipublieke instellingen
(WRR, 2014) had dit ook op een andere manier geregeld kunnen worden. Een goed
governance arrangement, in combinatie met een externe verantwoordingsplicht voor het
bibliotheekbestuur in combinatie met certificering had volstaan. Het geheel geeft de indruk
van een wet als buiging richting een sector die dit zelf had kunnen en wellicht moeten
regelen. Wat is precies de meerwaarde ervan behalve een vorm van onderlinge zekerheid
tussen partijen? Is daar een wet voor bedoeld? Gelet op artikel 4 is er wel een
rechtvaardiging voor de wet, maar dan is het wel opvallend dat dit artikel er pas in een later
stadium van het ontwerp in is gekomen. Nog een aantal opmerkingen in dat verband:
1) Worden wet en de certificeringsnorm naast elkaar gelegd, dan strekt de norm verder,
behalve daar waar het gaat om de bepaling van wat bibliotheken gezamenlijk dienen te
doen (m.n. collectiebeleid, leenverkeer), de provinciale ondersteuningstaken en de
bekostiging en subsidiëring ervan. Voor de dagelijkse praktijk zou de norm meer
betekenis kunnen hebben. Dit roept wel de vraag naar de handhaving op bij een 4jaarscyclus voor de norm en een wet die zich voor wat betreft het toezicht beperkt tot de
ministeriële subsidies (art. 23).
2) Het valt op dat nergens in de wet een ‘haakje’ zit die in governance-termen iets betekent
voor de beroepsuitoefening van degenen, die in de bibliotheeksector werkzaam zijn.
Kijkend naar bijvoorbeeld het notariaat, had dat een optie kunnen zijn. Waarschijnlijker
zou een publieke rol voor degenen, die het stelsel als professional dienen te bewaken,
effectiever zijn dan wat nu in artikel 4 staat geformuleerd – want wie gaat dit nu
daadwerkelijk bewaken?
3) Elders in dit onderzoek wordt de vergelijking met het notariaat gemaakt. Dat is een
beroepsgroep die onder vergelijkbare druk van digitalisering en crisis/bezuinigingen
staat. Vergelijken we de Wsob met de Wna (Wet notariële beroepsuitoefening) dan zien
we in artikel 4 een naar het lijkt duidelijk raakvlak door de verwijzing naar publieke
waarden, inclusief onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De uitwerking is echter geheel
anders: de ene gericht op een stelsel, de ander op een beroepsgroep. De vraag komt op,
wat het effect is van dit verschil. Het antwoord: beperkt. In het geval van het notariaat
heeft enig onderzoek (zie hoofdstuk 5 van de casus notariaat, met name onderzoek door
C. Kocken) laten zien dat deze begrippen weinig praktische betekenis hebben in een
sector waarin cliëntgerichtheid de dominante waarde lijkt te zijn. Voor bibliotheken geldt
een vergelijkbare observatie en is het moeilijk om situaties te bedenken waarin
handhavend opgetreden moet worden – of nog sterker: waarbij verwacht mag worden
dat de rechter uitspraken zal doen waaruit nadere duiding valt te halen. Dat laatste zal in
het notariaat wel gebeuren, zeker via de in de bibliotheeksector ontbrekende
tuchtrechter. Hier moet waarschijnlijk voor beide sectoren gelden dat het om wetgeving
gaat, die zowel moet helpen inspireren als afbakenen. De hardheid van deze vorm van
entry of exit regulering? De vraag stellen is hem beantwoorden.
[OO 4: Het was niet voor de eerste keer in het proces, maar zeker bij deze discussie over de
wet kreeg de rol van de deskundige steeds meer trekken van een public affairs specialist.
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Door de neutrale rol is er ook daadwerkelijk de mogelijkheid om het proces verder te helpen.
Zo was er een moment dat de vertegenwoordiger van SCOB en van VOB in de kern via deze
onderzoeker spraken, door Brussel lopend met de telefoon aan het oor. Normaal was de
relatie, zeker op het persoonlijke vlak, prima maar op dat moment werden de spanningen en
tegenstellingen wel erg groot. Waar ga je zitten? Op de deskundigheid waarop je bent
aangenomen, is het antwoord, plus een zekere gunfactor, waarvan je echter niet weet
hoever die gaat. Maar wat is die deskundigheid? Is dat auditdeskundigheid, of is dat ook als
degene die de positie van de branche het beste overzicht heeft vanuit kwaliteitsperspectief?
De afgelopen jaren is er meer aandacht voor public affairs dan in het verleden. Teveel
aandacht, wat deze onderzoeker betreft. Ondertussen moet de public affairs, inclusief al het
lobbyen, uiteraard wel goed gebeuren. Recente publicaties als die van Van Drimmelen
(Drimmelen, 2014) en de wijze waarop de nieuwe hoogleraar public affairs over de beste
manier waarop dat kan gebeuren en de spelregels die daarbij gelden.
[OO: Welke rol speelt de belevingswereld van Tweede Kamerleden in een debat als dat
over een nieuwe stelselwet voor bibliotheken? De zaterdag na het debat trof ik Mona
Keizer, het CDA-lid dat in de ogen van vooral de VOB ‘lastig’ was, over het debat. Deze
onderzoeker kent haar goed, maar op dit dossier had ik tot dan toe geen enkel contact
met haar gehad. Nu liet ze merken dat deze wet voor haar allesbehalve routine was.
Haar achtergrond als wethouder van Purmerend speelde daarbij een rol en vanuit die
rol had ze veel vragen bij de levensvatbaarheid van de Nederlandse bibliotheken.
Primair binnen de kleinere gemeenten, wat zowel qua achtergrond als qua
partijachtergrond logisch is, maar haar zorg was meer fundamenteel. Daarbij keerde ze
de redenering van de VOB ten aanzien van de kerntaken als het ware om. Ziet de VOB in
meerdere taken een kans om zich door te ontwikkelen richting een nieuwe
maatschappelijke rol? Juist daar ziet zij dit als een bedreiging. Het overeind houden van
de klassieke uitleentaak zal moeilijk genoeg zijn, maar als je daarbij als bibliotheek jezelf
concurrentie aan moet doen door het budget te spreiden over verschillende taken, kan
dat juist de ondergang van de bibliotheek worden.
In dat gesprek heeft deze onderzoeker meer de existentiële strijd ervaren van de
bibliotheken over hun voortbestaan dan in gesprekken met bibliotheekdirecteuren
(denial, hoop, wilskracht) of gemeenten (bestuurlijke afwegingen, hoop dat problemen
op afstand blijven). De discussie met Keizer heeft er in ieder geval toe geleid dat bij de
auditoropleiding er extra aandacht is geweest voor de vraag of en hoe bibliotheken
prioriteren als het om de taken gaat.]
Bij de VNG was de behandeling van de wet in handen van dezelfde persoon, die ook namens de VNG
aan de werkgroep verbonden was. Aan de zijde van de bibliotheken was er sprake van meerdere
scheidingen:
-

tussen SCOB als certificerende instelling, ondergebracht bij het sectorinstituut SIOB en de
brancheorganisatie VOB
tussen de beleidsfunctie van de VOB, die zich met certificering bezig hield, tevens lid van de
werkgroep, en degene die de public affairs functie behartigt voor de VOB
tussen de VOB en een groep directeuren binnen de VOB met uitgesproken opvattingen.

Buiten het zicht van de deskundige, zal er daarbij ook nog sprake zijn geweest van bijvoorbeeld een
gevoelige relatie met de sectorinstituten, die zich met de digitalisering van de bibliotheek
bezighouden. Ondertussen gaf ook het ministerie van OCW de indruk behoorlijk hecht en doelgericht
te opereren, over het algemeen vanuit een middenpositie tussen VNG en bibliotheken.
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Hier komt ook het punt weer terug zoals besproken bij de allereerste startbijeenkomst van de
werkgroep: de mate waarin urgentie wordt gevoeld om de kwaliteit te verhogen. De vraag vanuit het
perspectief van dit onderzoek is deze: in hoeverre hebben gemeenten zich iets aan te trekken van de
op landelijke niveau georganiseerde verbanden? Het antwoord luidt: beperkt en loopt vooral via de
band van de VNG. De impact van georganiseerde verbanden is daarmee afhankelijk van de kracht
van VNG als georganiseerd verband. Die lijkt in zaken van cultuur en onderwijs niet slecht, maar het
is doorgaans ook niet erg hoog op de beleidsagenda. Daarbij hebben bibliotheken dit grote nadeel:
uitgaven aan bibliotheekuitgaven behoren tot het relatief kleine deel van de gemeentelijke uitgaven
die niet in mandaat worden uitgevoerd en waar gemeenten en hun raden dus relatief vrij over
kunnen beslissen. Als daarbij wordt bedacht dat een bibliotheek al snel het grootste item op de
gemeentebegroting is, dan is het bezuinigingsobject al snel gevonden, hoe hoog de gunfactor van
een bibliotheek ook is. Het belangenspel van VNG en Commissie Cultuur zal dan ook al snel primair
gericht zijn op handhaving van de beleidsvrijheid van de betrokken gemeenten. Daarbij hebben ze
een sterk argument aan hun zijde: het totaal van de uitgaven blijkt ook in crisisjaren per saldo goed
op peil te blijven, rond de 450 miljoen Euro (SCP, 2013). Van de zijde van de bibliotheeksector is het
de vraag of de belangenbehartiging goed wordt gevoerd, gelet op de vele segmenten en
beleidsverschillen binnen de groep. Tegenstellingen die lang niet altijd kunnen worden overbrugd,
zowel qua visie op de sector als voor wat betreft de tegenstelling tussen grote en kleine gemeenten.
[OO: de dynamiek tussen gemeente- en bibliotheeksector observerend, voelt de verhouding
niet gelijkwaardig aan, waarbij de bibliotheeksector de eigen positie niet versterkt door haar
mate van verdeeldheid en desorganisatie. In de periode 2002-2006 was deze onderzoeker
betrokken bij de Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing. De Stuurgroep is mede ingesteld om de
toen volledig vastgelopen relatie tussen sector, gemeenten en ministerie te herstellen, wat
tot op zekere hoogte ook gelukt is. Relevant is, dat er in die periode nog een andere partij
een belangrijke rol had: de provincies. In de praktijk waren zij de voor de programma’s van
de stuurgroep belangrijke bondgenoten. Zij konden de vertaalslag maken tussen de brede
beleidsdoelen van een onderbemand ministerie en de regionale realiteiten op lokaal niveau.
Dat de positie van de provincies in de hier beschreven periode nagenoeg verdwenen is heeft
te maken met de kerntaken discussie zoals die door de provincies is gevoerd – een groot
strategisch drama – en doordat de provincies er niet goed in zijn geslaagd hun relatie met de
provinciale steunorganisatie zuiver te houden. Dit laatste bleek de onderzoeker opnieuw
toen hij in 2008 als secretaris mocht fungeren voor een op initiatief van de Brabantse
steunorganisatie Cubiss uitgevoerde audit onder voorzitterschap van mw. Sorgdrager].
Hamerstuk?
Op de Algemene Ledenvergadering van de VOB op 12 juni 2014 is het voorstel inzake de 3e
certificeringsronde openbare bibliotheken als hamerstuk gepasseerd. It started with a bang, it ended
with a whisper.
Om de bron voor die stilte te duiden – na alles wat er aan vooraf was gegaan, zeker tijdens de ALV
van het jaar daarvoor was dat toch niet vanzelfsprekend – een paar logische oorzaken:
-

de aanpassingen die de werkgroep had gedaan, niet in het minst het nauwer aansluiten bij
de nieuwe wet;
de duidelijkheid dat die wet verder niet beïnvloed kon worden;
de bijeenkomsten met de leden, met hoge opkomst ook van de zijde van
bibliotheekdirecteuren;
het commitment van het bestuur van SCOB aan het voorstel van de werkgroep en aan het
proces van ledenraadpleging;
de rust van de zijde van de VNG en de medewerking van het ministerie;
de ferme wens van het dagelijks bestuur en directeur om het voorstel in één keer en met
volle steun geaccepteerd te krijgen.
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Er mogen nog twee oorzaken worden geformuleerd, met de kanttekening dat de onderzoeker dit
alleen maar van een afstand (hoewel heel alert) heeft waargenomen.
Het eerste element schuilt in het feit dat er nog een andere ALV is gehouden tussen de ALV waarin
voor de eerste keer het voorstel van de werkgroep kon worden bediscussieerd en de ALV waarin het
definitieve voorstel werd besproken. In die ALV is het tot een heftige botsing gekomen tussen het
bestuur en een deel van de leden. Vertrek van het bestuur is toen maar net afgewend. Achteraf mag
deze ALV gezien worden als het hoogtepunt van een al langer broeiend conflict, waarin de negatieve
reactie op het eerdere voorstel van de werkgroep slechts een onderdeel van was.
Het is de moeite waard nader te beschouwen wat de diepere gronden voor dit conflict zijn. Voor
zover door de onderzoeker te beoordelen, is het veel te eenvoudig om de weerstand van deze groep
directeuren te herleiden tot een soort conservatieve reactie tegen de bemoeizucht van het bestuur
met de leden en de kwaliteit die zij leveren. Ze vertegenwoordigen een groep met juist relatief
uitgesproken beelden over die kwaliteit. Voor zover er een gezamenlijkheid is, gaat het daarbij om
een relatief klassiek beeld van volksverheffing en een afkeer van New Public Management-achtige
manieren om de bibliotheek bedrijfsmatig te benaderen. Heel ruw: het gaat om de groep van
klassieke bibliotheekdirecteuren van de grote steden. Dus: de groep die in potentie er het meest
voor in aanmerking komt om zich tot een echte beroepsgroep te ontwikkelen en het ambtelijke te
overstijgen. Dat deze ‘contrarevolutionaire beweging’ dan toch niet in haar opzet slaagt, kan te
maken hebben met redenen als deze:
-

te weinig een eenheid, met verschil van mening op inhoud en karakter;
ze maken onderdeel uit van de versnippering in het veld en hebben zich te weinig tot een
echte beroepsvereniging weten om te vormen;
het is teveel een tegenbeweging, te weinig een alternatieve beweging;
ze kennen elkaar al lang en erg goed. Hoewel er de nodige directeuren van buiten de sector
komen, hebben zij de ‘cultuur’ niet weten te veranderen.

Het is gevaarlijk om verschillen in visie op de ontwikkeling van een sector terug te brengen tot een
paar factoren als deze. Er kan van alles spelen. Twee directeuren vertelden de onderzoeker
onafhankelijk van elkaar dat er ook zoiets speelt als vermoeidheid met de veranderingen in de
sector. Naast de certificering spelen nog vele andere dossiers, met name op de digitalisering. Vele
directeuren hebben zichzelf stukgebeten in pogingen om het collectieve belang te formuleren en
bevorderen. Als dat niet goed lukt, is de neiging groot zich op het eigen en beperktere belang terug
te trekken. Daaruit ontstaat ook verschillend stemgedrag. Met andere woorden; de verschillen van
mening zoals die zich rond een sectorbreed voorstel kunnen voordoen kunnen in heel veel zaken
spelen. Dit ter relativering – maar niet om het gebrek aan effectief verzet of collectieve actie weg te
redeneren.
[OO: het is glad ijs, maar in die zin mag er niet omheen worden gegaan dat aan het specifieke
verzet ook een politieke dimensie aan zit. Veel van de bibliotheekdirecteuren hebben naar
verluid goede banden met PvdA-bestuurders of zijn zelf actief in de partij. In wat mindere
mate lijkt dit ook voor de banden met een partij als het D66. Uiteindelijk zijn de banden met
alle grote partijen goed.)
[OO: Het tweede element in de stille acceptatie van de ALV kan wellicht wat schalks
gevonden worden in de advertentie die al voor de ALV in de Volkskrant en het
Bibliotheekblad was verschenen. Daarin stond een oproep voor degenen die belangstelling
hadden om als auditor op te treden om zich te melden. SCOB had hiertoe besloten omdat
het anders in het proces niet logisch was nog op tijd te beginnen met de audits in het najaar
van 2014, maar het betekende wel een soort vooruitlopen op de ALV. Zou het idee dat men
ook zelf auditor kon worden een factor zijn geweest? Bij de woorden van auditstelsels in
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andere sectoren is merkbaar dat ‘peers’ dubbel zijn over het fenomeen: liever geen peer
langs, graag er zelf één worden. De deskundige stond voor een dilemma toen hij zich afvroeg
of de plaatsing van de advertentie door SCOB door de leden niet als een soort provocatie zou
worden gezien en dus slecht voor de acceptatie. Mede door de inschatting dat leden weleens
verleid zouden kunnen worden door het vooruitzicht auditor te kunnen worden, liet hij het
gaan. Niets menselijks is hem vreemd. Overigens zou blijken dat zich slechts een beperkt
aantal directeuren zou melden, te weinig eigenlijk voor een goede balans. Tot die auditoren
behoorde wel ook een sleutelpersoon in de oppositie tegen het voorstel een jaar daarvoor.]
Het zou nog enige tijd duren voordat ook de VNG-commissie cultuur zich akkoord zou verklaren. Dat
klinkt vreemd, gelet op de grote en harde steun die er eerder was. Echter, in maart 2014 vonden
raadsverkiezingen plaats en vervolgens duurde het nog tot na de zomer vooraleerst de commissie
was geselecteerd en geïnstalleerd. In een bijna geheel nieuwe samenstelling moest de commissie
zich op haar eerste reguliere vergadering over het voorstel uitspreken. In de zomer is er een korte
verkenning geweest van de wijze waarop de nieuwe commissie het beste kon worden geïnformeerd
en is er, mede met inbreng van de deskundige, een notitie geschreven waarin het voorstel en haar
achtergronden werd toegelicht. Uiteindelijk bleek dit voldoende te zijn. Pas op: samenstelling
gewijzigd.
Op dat moment was het SCOB dus al druk bezig met het werven van auditoren en het trainen van de
nieuwe lichting (onder leiding van de deskundige). Dat moest met het oog op de planning, maar was
niet zonder risico.
De behandeling in de Eerste Kamer van de Wet op het stelsel van openbare bibliotheken lijkt in
meerdere opzichten op de behandeling van de wet in de Tweede kamer, inclusief een bespreking van
de voors- en tegens van de certificering, maar de wet komt er op 18 november 2014 uiteindelijk
gewoon doorheen.
De nieuwe Commissie VNG gaat op 9 oktober 2014 akkoord met het normenkader voor certificering
Zichtbare Waarde. Tevoren is goed stil gestaan bij de gevolgen van de gewijzigde samenstelling van
de commissie cultuur en een notitie gemaakt met zowel een schets van het voorstel zelf als de
aanloop. Dit was voldoende.
Verwachting verdere verloop derde ronde
Inmiddels (juni 2015) zijn de auditors allen getraind en hebben de eerste audits plaatsgevonden.
Inhoudelijk lijken de reacties positief, al dient er direct bij gezegd te worden dat nog geen bibliotheek
een negatief oordeel heeft gehad. Ook organisatorisch loopt alles, met dien verstande dat het SCOB
nu deel uitmaakt van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het sectorinstituut SIOB is in haar geheel
opgegaan in de KB.
Bij de totstandkoming van de wet is tevens afgesproken dat het ministerie voor deze ronde de
steunfunctie voor de audits zal blijven bekostigen. Of en hoe het in de komende jaren verder gaat
met het SCOB en de bekostiging is op het moment van schrijven niet bekend, maar vooralsnog zijn er
geen aanwijzingen dat zich nog veel gaat wijzigen. Het is nu aan de auditoren om zich te bewijzen.
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BIJLAGE

DEFINITIES BIBLIOTHEEKSECTOR

Wat is een lokale openbare bibliotheekvoorziening?
In de WSOB, artikel 1, wordt gesproken over de lokale bibliotheek: voor een ieder toegankelijke
bibliotheekvoorziening, die in overwegende mate door een of meerdere gemeenten wordt
gesubsidieerd of in stand gehouden.
Subsidie wordt hier bedoeld in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4.2.
De lokale openbare bibliotheekvoorziening heeft een aantal kenmerken die uit de wet voortvloeien:
Publieke waarden (WSOB, artikel 4)
Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek
vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid,
pluriformiteit en authenticiteit.
Bibliotheekfuncties (WSOB, artikel 5)
Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de
volgende functies:
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d. organiseren van ontmoeting en debat; en
e. laten kennis maken met kunst en cultuur.
Wat is het landelijk stelsel van Openbare Bibliotheekvoorzieningen?
Onder het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen vallen, volgens de WSOB-artikel 7, alle
lokale bibliotheekvoorzieningen, alle provinciale ondersteuningsinstellingen en de landelijke
ondersteuningsinstelling KB voor wat betreft haar taak tot het in standhouden van de landelijke
digitale bibliotheek (vanaf 2015).
Het woord stelsel gaat te allen tijde over een landelijk samenwerkingsverband, dit in tegenstelling tot
standalone organisaties die buiten het stelsel opereren.
Daar waar gesproken wordt over netwerk wordt vooral bedoeld het lokale of provinciale netwerk
van samenwerkingspartners.
De organisaties binnen het stelsel zijn:
• Alle lokale openbare bibliotheken (160)
• Alle PSO’s (9)
• Plus-Bibliotheken (verbijzondering van 13 openbare bibliotheken, met daaraan toegevoegd
twee speciale bibliotheken: Atheneumbibliotheek Deventer en Tresoar Leeuwarden)
• Vanaf 2015: KB voor wat betreft haar taak tot het instandhouden van de landelijke digitale
bibliotheek
Deze organisaties hebben een aantal kenmerken:
a. Het zijn instellingen, die bekostigd of in stand gehouden worden met publiek geld, dat
rechtstreeks van de lokale, provinciale of landelijke overheid afkomstig is. Met publiek geld
wordt subsidie bedoeld in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4.2.
Aanbesteding valt er niet onder.
b. Er is sprake van netwerkvorming, vastgelegd in respectievelijk:
1. Wet op specifiek cultuurbeleid, artikel 11.b.1, 11.b.3, 11.b.4, 11.b.5 (WSC)
2. Conceptwet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, artikel 6, 7 en 8 (WSOB)
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c. Er is sprake van onderling leenverkeer, vastgelegd in respectievelijk:
1. Wet op specifiek cultuurbeleid, artikel 11.b.2
2. Conceptwet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, artikel 8, 15 en 16
d. Voor zover het de openbare bibliotheken betreft, is er een systeem van certificering
waarmee de kwaliteit van het stelsel wordt gewaarborgd.
Wat is de branche van Openbare Bibliotheken?
Deze definitie is van belang omdat het begrip branche wordt gehanteerd in de Statuten van de VOB
2010, artikel 4.1.c:
lid van de vereniging kunnen zijn:
andere rechtspersonen die naar het oordeel van het bestuur deel uitmaken van de branche van het
openbare bibliotheekwerk of daarin een functie vervullen die een lidmaatschap van de vereniging
rechtvaardigen.
Een formele, wettelijke definitie van het begrip branche van openbare bibliotheken bestaat niet.
De branche omvat alle instellingen die vallen onder het stelsel, met daaraan toegevoegd de
instellingen die in hoofdzaak werkzaamheden vervullen ten behoeve van partijen in het stelsel. Dit
zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereniging van Openbare Bibliotheken
Stichting Aangepast Lezen
Dedicon
Centrale Discotheek Rotterdam
Bibliotheek.nl (tot 2015)
SIOB (tot 2015)
NBD Biblion
Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden

Nog twijfel bestaat over de volgende organisaties:
•
•
•
•
•
•
•

Shared Library Service (volgt wel cao-OB)
Longus
OCLC
Bibliotheek-automatiseringsbedrijven
Bibliotheekleveranciers VVBL
Biblionet Enschede
Biblionet ID (verbonden aan Biblionet Groningen en Drenthe)

Deze instellingen binnen de branche hebben ook een aantal kenmerken:

a. Zij bevinden zich met de organisaties die binnen het stelsel vallen in een invloedsrelatie;
b. Zij onderschrijven de doelstellingen van het stelsel
c. Zij kunnen lid zijn van de VOB;
d. Zij kunnen zich bezighouden met politiek/bestuurlijke zaken;
e. Zij kunnen werken vanuit een bepaalde overtuiging of levensbeschouwing of zich richten op een
specifieke doelgroep.

Wat is de sector van bibliotheken?
Ook voor dit begrip bestaat geen formele definitie.
Onder de sector van bibliotheken wordt verstaan: het stelsel van openbare bibliotheken
vertegenwoordigd in de VOB, de UKB als het samenwerkingsverband van 13
universiteitsbibliotheken, de KB als nationale bibliotheek en de SHB als het samenwerkingsverband
van Hogeschoolbibliotheken. De beleidsafstemming en de samenwerking tussen deze partijen vindt
plaats binnen de FOBID.
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Casus Notariaat
Case Notaries

A2

Werken aan het notarieel tekort
Working the notarial deficit

Sarah Kidmose Hansen, 2008

Dirk Pieter Noordhoek
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1.

Introductie

1.1
Over het bestaan van een beroepsgroep
Zoals de kern van het werk van de advocatuur met ‘recht op recht’ worden omschreven, zo kan het
notariaat met ‘recht op rechtszekerheid’ worden omschreven. Maar wat als ontwikkelingen in de
maatschappij zo snel gaan dat het recht onderdeel van de onzekerheid wordt? En wat als het gebrek
aan zekerheden de aanbieders van rechtszekerheid zelf onderuit lijkt te halen? Wie beschermt dan
nog de bieders van die rechtszekerheid?
Hier wordt beschreven hoe de beroepsgroep van het notariaat, als collectief, probeert een hoog
niveau van kwaliteit na te streven en dat zichtbaar te maken. Zichtbaar richting klanten, publiek en
politiek. Langs historische lijnen wordt beschreven hoe de beroepsgroep langs de weg van tucht,
toezicht en kwaliteit probeert dit recht op rechtszekerheid zo te vatten dat het overeind blijft.
Overeind blijft? Kan het dan verdwijnen? Er valt een verhaal te houden dat het werk van de notaris al
verdwenen is. Dat de rituelen van voorlezen, renvooieren en papieren tekenen nog bestaan, maar de
werkelijkheid niet meer dekken van digitale documenten die met slimme algoritmes zichzelf kunnen
schrijven. Alleen de wettelijke positie borgt dat de beroepsgroep überhaupt nog een boterham kan
verdienen. Een kwestie van tijd, zo zou dit verhaal kunnen eindigen, tot die verplichte gang naar de
notaris niet meer bestaat. Einde beroepsgroep.
Maar tegenover dit verhaal valt een ander verhaal te houden. Een verhaal waarin, precies vanwege
die enorme onzekerheid, de diensten van de beroepsgroep meer dan ooit nodig zijn. Als wetten niet
meer gekend worden, de waarde van eigendom betrekkelijker dan ooit is, privacy een prooi voor
piraterij is en documenten de bits niet meer waard zijn waarin ze worden geschreven, wordt dan
uiteindelijk de behoefte aan gezagvolle authenticatie niet groter dan ooit? En stel dat dit gezag niet
langer primair van de overheid kan worden afgeleid, is het dan niet belangrijker dan ooit dat er een
uniek collectief, een beroepsgroep is, waarvan het lidmaatschap die positie van gezag creëert en
garandeert?
Beide verhalen zijn extreem. Wel passend extreem, horend bij een tijd van transitie waarin
vanzelfsprekendheden wegvallen. In relatief korte tijd is de beroepsgroep van een perspectief van
voortdurende groei in inkomen en status gekanteld naar een realiteit van krimp en van ‘ontsokkeling’
(Lekkerkerker G. , 2010). Het doet zelfs wat denken aan een rijm als dit (Herbert, 1978):
Hier ligt het standbeeld
van een omgevallen God
Zijn voetstuk hebben wij gebouwd
een hoge
en een smalle
Hij moest een heel eind vallen
Inmiddels is de fase van ontkenning wel voorbij86. Nieuwe vormen van notariële dienstverlening
dienen zich aan, ook al is het wellicht niet via de HEMA, waar het een tijd lang op leek. Fel is de
meningenstrijd over de koers. Die heeft zich onder meer geuit in bestuurlijke onrust binnen de
beroepsgroep en daarbuiten in andere gedachten over het toezicht op de beroepsgroep. Het maakt
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Deze tekst is geschreven in 2015, als de financiële crisis voorbij lijkt, maar de nieuwe periode van
economische bloei nog moet beginnen. Op onderdelen is de tekst in 2019 geactualiseerd.
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ook dat elke interventie om iets aan ‘de’ kwaliteit te doen onmiddellijk controversieel is en
onderdeel wordt van het grotere krachtenspel waaraan de beroepsgroep onderhevig is. Kortom;
waarin het een dankbaar onderwerp wordt van een onderzoek als dit, in het volle besef dat elk
verhaal uiteindelijk over echte mensen gaat. Mensen met hele reële belangen, of het nu om de klant
of de notaris en zijn of haar medewerkers gaat. De samenleving heeft meer dan ooit baat bij een
hoge mate van rechtszekerheid en rechtsbescherming, maar hoe krijgt deze nu nog vorm?
De beroepsgroep probeert er hoe dan ook aan te werken en deze casus doet daar verslag van. Zo
heeft het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 2014 een notitie ‘Notaris 2.0,
strategische agenda 2015-2020’ laten publiceren. In die notitie wordt de kern van het beroep als
‘rechtsbescherming’ gekenmerkt (KNB, 2014). Dus niet meer: ‘recht op rechtszekerheid’, een term uit
onder meer de beleidsvisie van de KNB 2012 (KNB, 2012).. Dat de eerdere beschrijving hierboven is
gehandhaafd komt doordat de notitie tijdens het onderzoek is gepubliceerd en deel uitmaakt van de
casus. De nieuwe lijn van het bestuur, inclusief het nieuwe sleutelwoord, illustreert fraai hoezeer de
beroepsopvatting in een stroomversnelling is geraakt. De grote vraag is of de beroepsgroep, als
collectief en niet alleen als bestuur, in staat is het nieuwe en sterke kwaliteitsbeeld neer te zetten dat
daarbij hoort; minder hoog wellicht, maar wel breder.
1.2
Vergelijking
Een casus over de beroepsgroep van het notariaat wordt extra interessant in de vergelijking met
andere branches, sectoren en, uiteraard, beroepsorganisaties. In een eerder stadium heeft deze
onderzoeker sterk overwogen om de situatie in het notariaat te vergelijken met die van de
advocatuur. Beide zijn de onderzoeker bekend vanuit meerdere, hierna beschreven, rollen. De
vergelijking met de advocatuur levert echter, hoe interessant ook, minder op. Een onderzoek dat de
pretentie heeft om op landelijk niveau naar ‘branchebrede kwaliteit’ te kijken heeft er baat bij om te
kijken naar een sector die wat verder weg ligt. Samen met de vele korter beschreven casussen in de
hoofdtekst helpt dat meer richting een volledig beeld.
Welke sector leent zich daarvoor? Daarvoor heeft zich deze kandidaat aangediend: de
bibliotheekbranche. Op het eerste gezicht zeer verschillend, op het tweede gezicht opmerkelijk
vergelijkbaar. Beide worden na een periode van groei en stabiliteit nu geconfronteerd met een
vergelijkbare combinatie van ontwrichtende factoren. Vooral de combinatie van een economische
crisis en de internetrevolutie leiden tot snelle krimp voor beide sectoren. Hoewel de exacte bron zich
niet meer laat achterhalen, maakte deze onderzoeker rond de zomer van 2013 uit gesprekken op dat
in beide sectoren werd gesproken over een krimp tot zo’n 30% over een periode van 5 jaar. Los van
de getallen is wellicht nog fundamenteler dat die krimp bij beide juist op hun ‘primaire‘ taak is
gericht: in het geval van het notariaat de verstrekking van aktes en in het geval van de bibliotheken
in het ter beschikking stellen van boeken. Primair ook in de zin dat die taak ook een zwaar
symbolische lading heeft. Al decennia doen notarissen meer dan aktes verstrekken, al decennia zijn
bibliotheken meer dan een leenfabriek. Zijn beide wel denkbaar zonder die kerntaken?
En zo zijn er meer parallellen. Van de vraag wat er met de doorgaans fraaie panden moet gebeuren
tot en met de vraag hoe ze hun digitale aanwezigheid kunnen vormgeven in concurrentie met Google
en andere digitale vraagbaken. Opvallend is ook dat beide uitgebreid met ‘vermarkting’ te maken
hebben, maar dat ze zichzelf toch ook een publieke taak toekennen. Verschillen zijn er uiteraard ook.
Hoewel ze beide als een dienstverlener kunnen worden gezien, is er voor het primair proces van
bibliotheek en notariskantoor een heel ander kennisniveau nodig. In het extreme: de ene is gericht
op een brede verspreiding van kennis, maar heeft daar zelf relatief weinig kennis voor nodig, de
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ander houdt zich bezig met een gerichte bewaring van kennis en heeft daar zelf een heel specifieke
kennis voor nodig. De ene kent van oudsher een lage drempel, de ander een hoge drempel. Beide
maken van oudsher een belangrijk deel uit van de sociale opmaak van een dorp of stad, maar bij de
ene is dat meer aan het instituut zelf verbonden en bij de ander meer aan de persoon. Functie staat
naast ambt, werknemer staat naast vrije beroepsbeoefenaar. Een (verzelfstandigde) overheidsdienst
staat naast een persoon die als ambtsdrager een publiek orgaan is.
Verschillen zijn er dus zeker. Tegelijk zijn de overeenkomsten boeiend genoeg om de vergelijking te
maken. In deze tekst komt het notariaat zelf centraal te staan en wordt er slechts beperkt naar de
bibliotheeksector verwezen. In een apart hoofdstuk worden beide gecombineerd en de vergelijking
gemaakt.
Om bij wijze van anekdote de vergelijking nog een keer te maken, wordt kort de enige situatie
beschreven waarin beide voor de onderzoeker concreet zichtbaar bij elkaar kwamen.
[OO87: De gelegenheid was een audit binnen een bibliotheek. Een proefaudit eigenlijk, een
stap op weg naar een nieuwe vorm van auditeren. Vast onderdeel van elke audit blijft een
rondleiding door het gebouw van de hoofdvestiging. Tijdens de rondleiding door het prettige
en goed doordacht bibliotheekgebouw kwamen er ook voorbeelden ter sprake van partijen
en bedrijven die gebruik maakten van de faciliteiten van het gebouw. ‘Ook wel eens met een
notariskantoor samengewerkt?’, vroeg ik, zo neutraal mogelijk. ‘Oh zeker’, kwam direct het
antwoord en de rondleider wees door de grote ramen naar de andere kant van de straat:
‘Kijk, met dat kantoor.’ Ze wees naar een mooi verbouwd, vrij typisch herenhuis met een
beschaafd bord. Enthousiast vertelde ze over de keer dat het kantoor een lezing had
verzorgd en dat daarna een goed bezocht spreekuur had gehouden. Hoewel de mensen
direct naar de overkant hadden kunnen gaan, was de aanloop in de bibliotheek veel groter.
Maar op mijn vraag of de samenwerking een vervolg had gekregen, schudde ze het hoofd.
Daar was wel overgesproken, maar de bibliotheek werkt in toenemende mate in regionaal
verband en om concurrentieredenen kon het notariskantoor daar niet in meegaan, of gaf de
bibliotheek ‘verkeerde signalen’. Vanaf dat punt werd het verhaal wat vaag. Lokale
gevoeligheden, zoveel was duidelijk. Maar ook ontstond het beeld van een bibliotheeksector
die vestigingen sluit en tegelijk aan schaalvergroting werkt - en een notariaat dat naar een
nieuw profiel zoekt en waarvan de leden elkaar steeds meer als concurrent zien.]

1.3

Positie onderzoeker

Deze onderzoeker beschrijft de casus van het notariaat vanuit een eigenstandige positie. Het is goed
daar direct bij het begin van het beschrijven van de casus duidelijk over te zijn. Hij is geen notaris, is
niet opgegroeid in het vak en de geschiedenis ervan is niet de zijne. Tegelijk heeft hij vanuit diverse
rollen met het notariaat te maken gekregen en heeft van daaruit een langjarig perspectief gekregen
op de ontwikkelingen in de beroepsgroep.
Die betrokkenheid bestaat anno voorjaar 2014 uit drie rollen: sinds 2013 als lid van de
selectiecommissie auditoren notariaat, sinds 2009 als expert/lid van de geschillencommissie audit en
vanaf 2008 als trainer/docent van de auditoren actief in het notariaat. Een vierde, meer informele rol
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OO staat voor ‘Onderzoekers observatie’. Zie paragraaf 1.3. Ook casus A1 over de openbare
bibliotheken maakt hiervan gebruik.
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is die van klankbord voor het auditbureau notariaat. Het feitelijk tijdbeslag van deze begeleidende
activiteiten is beperkt tot in totaal een dag of 6-7 per jaar, waarvan ongeveer driekwart betaald. Dat
is anders in de bibliotheeksector, waarin meer sprake is van een trekkende rol. Omdat er sprake is
van regelmatige betrokkenheid, is het goed mogelijk de ontwikkeling van toezicht en auditsysteem
door de tijd heen te volgen. Vanuit het auditbureau ben ik steeds voorzien van alle relevante
informatie, inclusief evaluaties en (geanonimiseerde) analyses van de audits. Naar mijn ervaring is
deze informatie zowel in diepte als in breedte zeer compleet. Twee keer per jaar verschijnt er een
zowel kwalitatief als kwantitatief uitputtend verslag en wordt er daarnaast ook op andere wijze voor
analyse en reflectie gezorgd, bijvoorbeeld in de vorm van regelmatige auditorbijeenkomsten. Naast
uiteraard contacten met alle auditoren, is er ook regelmatig contact geweest met notarissen en dan
was er altijd wel een gelegenheid om over ontwikkelingen in het notariaat in het algemeen en de
ervaring van het geauditeerd worden in het bijzonder te spreken. In het kader van dit onderzoek heb
ik daar bovenop nog een 8-tal vertegenwoordigers uit het notariaat geïnterviewd (Noordhoek P. ,
Basis vragenlijst interviews notariaat, 2014) en heeft een enkele notaris zich op eigen initiatief bij mij
vervoegd. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de prima ondersteuning en faciliteiten van de Stichting
ter Bevordering van de Notariële Wetenschap (SBNW) te Amsterdam, onder leiding van directeur
Daan Meijer. Ook Lex Diks van het auditbureau stond altijd open voor mijn vragen en beantwoordde
deze doorgaans per omgaande. Kenmerkend.
De betrokkenheid van de onderzoeker is ontstaan in 2007 toen vanuit de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB), bovenal in de persoon van mr. Lineke Minkjan, de eerste opzet voor een
intern auditsysteem werd ontwikkeld in het kader van de zogenoemde. WID/MOT-audits. In deze
beginperiode is er regelmatig sprake geweest van gedachtewisseling over zaken als minimumnormen
en toetsingsmethoden en heeft deze onderzoeker enkele trainingsactiviteiten mogen uitvoeren voor
de eerste groep van auditoren. Dat gebeurde in deze eerste periode ook in samenspraak met het
Bureau Financieel Toezicht (BFT). Met het BFT is verder slechts beperkt contact geweest, in 2012,
toen ik werd geïnterviewd in het kader van een interne notitie over de strategische koers van het BFT
en begin 2015, toen ik in een prettig maar eenzijdig gesprek mocht vertellen over de opzet van dit
onderzoek, maar medewerking niet kon worden toegezegd. De informatie over het BFT komt hier
uitsluitend uit gepubliceerde bronnen.
De contacten met de KNB zijn weer voortgekomen uit eerdere activiteiten op het terrein van de
rechtsbijstand. Als onafhankelijk voorzitter van de Werkgroep kwaliteit gefinancierde rechtsbijstand
heb ik in opdracht van het ministerie van Justitie een proces mogen begeleiden waarin partijen als de
Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk tot een aanpak moesten komen
voor de toetsing van de kwaliteit. Hoewel het principe werd geaccepteerd dat de besteding van
overheidsgeld ook verantwoord moest kunnen worden, stuitte dit toezicht aan de zijde van de
advocatuur toch op verzet omdat het voor het onderzoek van dossiers noodzakelijk zou zijn een
mogelijke inbreuk op het verschoningsrecht toe te staan. Na intensief overleg kwam daar een vorm
van horizontale toetsing uit voort waarbij het verschoningsrecht in stand bleef en de audit zich op de
bedrijfsvoering van het kantoor zou gaan concentreren, inclusief een onderzoek van de mate van
‘klantgerichtheid’.
Na het leiden van deze werkgroep, inclusief het ontwikkelen van de aanpak, leek de directe
bemoeienis ten einde. Een klein jaar later werd het echter door onvoorziene omstandigheden
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noodzakelijk om een rol als begeleider van het stelsel in te gaan nemen. Naar bleek was het stelsel in
een wat andere richting doorontwikkeld dan door de werkgroep voorgesteld, maar het
intercollegiale karakter was behouden. De ervaringen die deze onderzoeker vervolgens met dit
stelsel heeft opgedaan zijn mede aanleiding geworden voor breder onderzoek naar de relatie tussen
verticaal toezicht en horizontale kwaliteitstoetsing en de interventies die daarbij horen. Observaties
uit deze tijd waren dat de beoogde doelgroep steeds sneller gaat inspelen op de eisen van een
systeem- de effectiviteit van de verschillende rondes van een auditsysteem wordt steeds korter en
dat een ‘function creep’ (doelverschuiving) zich voor gaat doen naarmate een beroepsgroep meer
onder een vergrootglas komt. Een van de voorbeelden van dit laatste was de plotselinge toevoeging
van een WID/MOT88 (later Wwft)-toets aan de audit en de daarbij horende komst van het BFT. Een
nadrukkelijk verticale vorm van toezicht dus, die als een vreemd lichaam bovenop de horizontale
vorm van toetsing kwam. Voor de acceptatie werd een deel van dezelfde advocaat-auditoren ingezet
als die de puur intercollegiale toetsingen deden. Voor deze onderzoeker was het een van de vele
indicaties dat het systeem kraakte en de Orde niet goed wist hoe het met de vele vormen van druk –
extern en intern – om moest gaan.
Het is in de periode van de introductie van de WID/MOT-toets dat het gesprek met de KNB zich
verdiepte en ging over de wijze waarop de kwaliteit binnen het notariaat haar kwaliteit zou moeten
toetsen. Dit gesprek - in het bijzonder gevoerd met de beleidsmedewerker die de relatie met de
portefeuillehouder kwaliteit in het bestuur onderhield, mw. Minkjan - bestond vooral uit drie
elementen. Allereerst het discours over de verschillende vormen zoals die zich binnen advocatuur en
notariaat aan het ontwikkelen waren. In zowel de advocatuur (met name Viadicte, een
samenwerkingsverband van een aantal advocatenkantoren), als in het notariaat was - en is - er een
groep vooroplopende kantoren die de initiatieven van de beroepsgroep niet wilde afwachten, maar
daartegenover stond een grotere groep kantoren die weerstand toonde. In de tweede plaats de
impuls die we kregen uit de vergelijking met andere landen. Met name het Schotse voorbeeld –
vakgenoten die onderling dossiers circuleren en becommentariëren – werkte inspirerend (Paterson,
2009). En in de derde plaats) de inspiratie zoals we die op meer ongerijmde wijze buiten advocatuur
en notariaat opdeden door middel van auteurs als Malcolm Gladwell met zijn ‘Blink’ (2005) en Weick
en Sutcliffe met hun ‘High Reliability Organizing’ (HRO) (2007). Deels kan dat geschetst worden als de
ontmoeting van een reflective practitioner van buiten de sector met een reflective practitioner van
binnen de sector, maar dat had niet zo’n vervolg kunnen krijgen als de sector er niet voor open
stond.
Het is in theorie en praktijk buitengewoon moeilijk vast te stellen waar objectieve reflectie stopt en
een geïnspireerd belangenspel start. Elders in het promotieonderzoek wordt daar veel meer over
gezegd. In ieder geval hanteert de onderzoeker hier de eerdergenoemde spelregel dat op het
moment dat hij meer persoonlijk getinte observaties wil maken of anderzijds voelt dat hij zich op een
wetenschappelijk hellend vlak begeeft, hij zogenaamde ‘Onderzoekers Observaties’ [OO] zal maken.
Tekst en observaties vormen samen het verslag van de intellectuele reis die participerend en
beschouwend door het object van onderzoek, het notariaat, is ondernomen. De resultaten zijn in een
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Combinatie van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij
dienstverlening (Wid). Later samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft).
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later stadium onderdeel geworden van de hoofdstudie over ‘Trusting Associations’ (‘vertrouwen in
verenigingen’).

1.4

Aanpak en vragen

Hoe is deze casus geschreven? Zoals vermeld wordt deze casus vergeleken met die van de
bibliotheken, maar het heeft geen zin deze vergelijking al te geforceerd te maken. In een gedeeld
hoofdstuk (deel IV, hoofdstuk 22, hoofdstudie A0) wordt de parallel voldoende inzichtelijk gemaakt.
In de loop van het onderzoek zijn een aantal vragen geformuleerd. De elementen ervan zullen
geregeld terugkomen:
1. Wat is het karakter van de beroepsgroep? Wat maakt de beroepsgroep tot een herkenbare
beroepsgroep? Hoe heeft het notariaat haar status als (vrije) beroepsgroep met een publieke
status en private ondernemingsvorm verworven?
2. Welke partijen zijn van belang voor de analyse van de ontwikkeling van de beroepsgroep?
3. Welke historische lijnen zijn daarbij belangrijk?
a. Wanneer en hoe is het beroep een ambt geworden? De private figuur een
onbezoldigd ambtenaar? Vanuit welke historische ontwikkelingen kan het
beroepsbeeld van het notariaat worden verklaard, inclusief de voor deze professie zo
belangrijke vervlechting van publieke en private draden?
b. Welke golven zijn er te zien in de ontwikkeling in het notariaat als sector? Hoe
verhouden publieke en private draad zich daarin? Hoe krijgt de relatie met elkaar, de
overheid en wetenschap gestalte?
Hier wordt de geschiedenis van het notariaat opgedeeld in een aantal historische
fasen, afgezet op een tijdlijn. De indeling wordt vooral bepaald door de
verschuivingen in het relatieve gewicht van publiek en privaat in de
beroepsuitoefening van de notaris en zijn voorgangers.
c. Hoe ontwikkelt zich daarbij de verhouding tussen externe en interne toetsing?
Hierbij hoort de beschrijving van de verschillende rondes van het stelsel van
intercollegiale kwaliteitstoetsing via audits. Deze worden kort, maar wel ronde voor
ronde beschreven, met de nadruk op de verschillen in accent en het effect daarvan
ten opzichte van het tuchtrecht en de toetsing zoals die met name door het BFT
plaatsvindt.
4. Wat is de situatie binnen de beroepsgroep? De analyse wordt gemaakt van:
a. Het effect van het huidige stelsel van peer reviews ten opzichte van de verticale
toetsing in het verleden en nu.
b. De spanningen binnen de beroepsorganisatie en de positie van het bestuur en
andere belanghebbenden daarbinnen.
c. De rol die beroepsbeelden zullen gaan spelen in het vervolg.
In bovenstaande vragen zitten meerdere aannames verborgen. Een aantal daarvan kunnen als volgt
expliciet worden gemaakt en waar mogelijk getoetst:
•

•

Het bijzondere karakter van de notariële beroepsgroep; een publieke taak uitgeoefend in
private vorm is door verschillende ontwikkelingen problematisch geworden, zeker als het
gaat om het kwaliteitsbeeld van het notariaat.
Intercollegiale toetsing als vorm van toezicht – de peer review vorm van audit - is op termijn
minstens zo effectief voor het versterken van het kwaliteitsbeeld van het notariaat als
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verticaal toezicht, een indicatie voor een verschuiving van ‘institutional trust’ naar ‘peer
trust’. Effectiviteit wordt hier gedefinieerd in termen van aanpassingsvermogen aan huidige
en toekomstige eisen aan de beroepsgroep.
• Effectief intercollegiaal toezicht maakt geen kans op acceptatie zonder de aanwezigheid van
een vorm van verticaal toezicht. Zonder externe druk geen interne groei;
• Dit laatste met name als het verticaal toezicht buiten de beroepsgroep wordt
gepositioneerd.
• Intercollegiaal toezicht op basis van vooral open normen werkt voor het notariaat beter dan
toezicht op basis van vooral gesloten normen. Inhoudelijke criteria hinderen de toetsing
eerder dan dat deze helpen.
• Het verschil in visie op de toekomst en taak van de beroepsgroep zorgt voor veel onrust en
een reconstructie van oude beelden van de beroepsgroep. Daardoor krijgen nieuwe
interventies te weinig kans en worden bestaande afgebroken (negatief scenario);
• Nieuwe kansen voor een beroepsgroep (positief scenario) zijn afhankelijk van het vermogen
over de werkelijke meerwaarde van de beroepsuitoefening te spreken in de ogen van klant,
overheid en de beroepsgroep zelf.
De vragen en aannames komen in de loop van de tekst terug. Tegelijk is bewust niet gekozen voor
een systematische beantwoording ervan. Het zou suggereren dat het onderzoek strak aan de hand
van die vragen is gedaan. Dat is niet het geval. Het onderzoek is bovenal een reconstructie in de tijd.
Langs historische lijnen wordt de wording van de beroepsgroep en de besluitvorming rondom een
belangrijk kwaliteitsinitiatief gevolgd. En het is daarop dat voortdurend wordt gereflecteerd en
analyses worden gemaakt. Hierin is de benadering van de Amerikaanse socioloog Abbott (Abbott,
Chaos of Disciplines., 2001) (Abbott, 2016) belangrijk. Hij stelt dat in de wereld van ‘verschijnselen’
eigenlijk niets constant is. Zou er nu op dit moment een beschrijving van de beroepsgroep worden
gemaakt, dan is deze bij wijze van spreken de volgende dag al verouderd. Beter is het om te
beschrijven en te volgen hoe er wordt gereageerd op ‘events’, betekenisvolle gebeurtenissen. Hoe
bepalend zijn deze voor het karakter van het beschrevene? In het bredere onderzoek waar deze
studie naar het notariaat onderdeel van is geworden, wordt daarom bijvoorbeeld veel aandacht
besteed aan de vraag hoe algemene ledenvergaderingen reageren op het voorstel om peer review in
te voeren. In meerdere casussen valt te zien dat in eerste instantie de weerstand groot is en dat
later, soms heel snel, de stemming binnen de vereniging omslaat en alsnog positief wordt. Wat is
daar het mechanisme achter?
1.5
Aansluiting bij onderzoek naar ‘vertrouwen in verenigingen’
Deze studie naar het notariaat is daarmee een van de drie hoofdcasussen in een promotiestudie naar
‘vertrouwen in verenigingen’, of in het Engels van de hoofdtekst: ‘Trusting associations. A Surgent
Approach to Quality Improvement in Associations’. De promotie aan de universiteit Tilburg kijkt
onder meer naar de wijze waarop interventies gericht op kwaliteitsverhoging het beeld van een
branche, beroepsvereniging of sector kunnen beïnvloeden, c.q. het vertrouwen in een vereniging en
haar leden kunnen verhogen. Voor dat doel wordt een uitgebreide studie gedaan en dienen vele,
vele voorbeelden als illustratie en bewijs voor de studie. Meerdere te toetsen modellen en
veronderstellingen komen daarbij langs. Het geheel levert een nieuwe kijk op het fenomeen
‘vereniging’ (‘association’) op en de mate waarin deze vertrouwen (‘trust’) verdient. Geen van de
casussen kan als representatief gelden voor het totaal van alle verenigingen. Eén van de
ontdekkingen uit het onderzoek is, hoe fundamenteel weinig we eigenlijk weten over het fenomeen
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vereniging en hoe ongelofelijk veel variaties er op zijn. Tegelijk hebben alle casussen, en zeker ook
deze, bijgedragen aan een beter begrip van de verenigingswereld.
In deze tekst wordt de diepte ingegaan ten aanzien van het notariaat; niet zozeer de individuele
notaris als wel het totaal van de notariële beroepsbeoefening in georganiseerd verband in
Nederland. De andere twee hoofdcasussen betreffen respectievelijk de bibliotheeksector en de
makelaardij. De drie casussen hebben veel met elkaar gemeen, inclusief historische wortels die ver in
het verleden teruggaan, tot in de Egyptische oudheid. Een groot verschil tussen de casussen is echter
dat er in de bibliotheeksector geen sprake is van een externe (verticale) toezichthouders en binnen
het notariaat wel. Binnen de makelaardij is dat deels het geval, met name ten aanzien van de
taxatiefunctie. Het is dus bijvoorbeeld interessant om te onderzoeken wat dit verschil betekent voor
de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de twee sectoren. In een samenvattend hoofdstuk van de
hoofstudie worden de casussen bij elkaar gebracht. Conclusies voor de afzonderlijke sectoren
worden per sector of vereniging geformuleerd. En, zoals hiervoor al gemeld, er is nog een fenomeen
in deze studie. Dat zijn de ‘Onderzoekers Observaties’, de ‘OO’s’, herkenbaar aan deze omsluiting:
[OO:…]
In een schema gevat (Engelstalig, aangezien de hoofdstudie in deze taal geschreven is):

Schema 1. Opzet promotieonderzoek ‘vertrouwen in verenigingen’
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2.

Over de beroepsidentiteit van de notaris

2.1
Statusbronnen
Het notariaat – voluit naar haar historische verschijningsvorm: het Latijnse notariaat - vormt een van
de oudste, meest herkenbare en gereglementeerde beroepsgroepen, in Nederland en daarbuiten. De
mate willen peilen waarin het een beroepsgroep is met een eigen herkenbare identiteit, lijkt een
beetje vragen naar de bekende weg. In de ogen van Nederlanders is die identiteit er als welhaast
vanzelfsprekend. Er zullen weinig Nederlanders zijn die niet een beeld hebben bij het notariaat,
doorgaans bepaald door de paar keren in hun leven dat er een officiële akte opgesteld moet worden.
Het is een identiteit van ‘pen en pand’. Voor zakelijke klanten ligt dat mogelijk anders89, maar ook
voor hen lijkt het beroepsbeeld van de notaris relatief sterk. Maar waar wordt dat eigenlijk door
bepaald? Welke kenmerken zijn daarin maatgevend? Waarom ligt dat anders dan bijvoorbeeld in het
geval van de bibliotheken en archieven? Ook daar wordt het object van het beroep gevormd door
schrifturen, maar noch de bibliothecaris, noch de archivaris hebben een vergelijkbare status of
beroepsvereniging. Hoe verschillend is een ‘akte’ van een ‘boek’ of ‘historisch document’ en wat
betekent dit voor de beroepsgroep?
[OO: En waarom hebben schrijvers en dichters – in de ogen van deze onderzoeker de makers
van de meest bijzondere schrifturen - zo’n totaal anders status en zijn zeker dichters
wanhopig ongeorganiseerd? Het is een misvatting om te denken dat de meest creatieve
schrijfinspanning de beste basis is voor een werkend bedrijfsmodel. Het is eerder andersom.
Journalisten blijven hopen, juristen weten beter.
Noot: de onderzoeker is voorzitter van de Stichting Stadsdichtersverkiezing Gouda. De
notaris maakte de voor de oprichting noodzakelijke stichtingsakte tegen een zeer lichte
vergoeding – en niet vanwege de marktwerking. Waarvoor dank.]
In het hiernavolgende worden een aantal historisch bepaalde ‘statusbronnen’ voor de notaris
verkend. Een eerste stap kan wellicht ontleend worden aan de formele identiteit van de notaris.
Het zijn van notaris geeft de bevoegdheid tot het opmaken van ‘authentieke akten’ in de gevallen: 1)
dat de wet aan hem of haar die bevoegdheid heeft toegekend en 2) een partij dit van hem verlangt –
aldus artikel 2, lid 1 van de Wet op het notarisambt van 1999 (Wna). Anders gezegd: de notaris is
hiermee zowel bestuursorgaan – als iemand die werkt in opdracht van een klant.
De wijze waarop dit gebeurt is een voorbeeld van wat deze onderzoeker ziet als een sterk voorbeeld
van ‘gezekerde dubbele vervlechting’ van identiteiten: er is zowel sprake van vervlechting van de
notaris in diverse wetten, als van vervlechting in de officiële beroepsgroep, de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB), en haar reglementen. De notaris is zowel ambtenaar als ondernemer,
publiek als privaat figuur, met beide identiteiten vervlochten in publiek toezicht en private tucht,
lopend via de beroepsvereniging.
[OO: Een klein vergelijkend onderzoek onder andere ‘vrije’ beroepen in de juridische en
medische sfeer laat geen ander voorbeeld zien van een beroepsgroep die een dergelijke
mate van vervlechting tussen publieke en private kenmerken kent. De accountants komen in
de praktijk dichtbij, maar hun publieke rol is afgeleid van de wettelijke verplichting die

89

Meningen over het notariaat zijn er genoeg. Onderzoek naar het imago en beroepsbeeld is relatief schaars.
Een viertal keren is er een vorm van monitoring gedaan, de laatste keer nog in januari 2015, onder de titel ‘Je
ziet het pas als je het door hebt.’ (KNB, 30 april 2015)
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(grotere) bedrijven kennen om tot een door een accountant getekend verslag te komen.
NVM-Makelaars hebben een enigszins vergelijkbare wettelijke positie moeten prijsgeven na
de dereguleringsgolf van de jaren tachtig. Gerechtsdeurwaarders die voor de overheid
werken hebben een afgeleide middenpositie tussen schuldeiser en schuldenaar, waarvan de
publieke werking beperkt is. Beroepsbeoefenaren in de zorg – artsen, verpleegkundigen hebben een positie die weliswaar een wettelijke basis kent, maar waarbij de positie eerder
ontleend wordt aan de (medische) beroepsactiviteiten dan dat deze als de uitoefening van
een wettelijke plicht worden ervaren. De vergelijking leert dat ‘onafhankelijk’ niet gelijk mag
worden gesteld met ‘publiek’ en dat het uitmaakt of de impact ook wordt ervaren als
wetsuitoefening of voortkomt uit het kennis- of vaardigheidsmonopolie. Tot slot kan het voor
de impact van de publieke positie in de praktijk ook uitmaken of die impact gevoeld wordt
door burgers op sleutelmomenten in hun leven, zoals bij de notarissen, of wordt bepaald
door een terugkerende plicht bij bedrijven, zoals in het geval van de accountants.
De vergelijking is niet bedoeld als wedstrijd. Waar het wel om gaat is de vraag in welke mate
de spanning tussen het publieke en private element binnen een beroepsgroep geladen is
door de impact die beide elementen hebben op de beroepsuitoefening. Systematisch
onderzoek is dus niet gedaan, maar op basis van de in deze studie beschreven casuïstiek is
die lading binnen het notariaat groot.
Dit leidt tot de stelling dat het toezicht zoals notarissen dat kennen vanuit hun
ambtenarenpositie zelfs sterker is dan dat van ‘gewone’ ambtenaren (zeker na
gelijkschakeling van de ambtelijke status met die van reguliere werknemers) en tegelijk
kennen zij een tucht als ondernemer die sterker is dan voor reguliere ondernemers. Het is
een stelling die niet wordt geformuleerd om een soort van professionele schizofrenie aan te
tonen of om te benadrukken hoe zwaar de notarissen het hebben. Als dat al zo is, dan komt
dat oordeel niet op deze plaats. Waar het om gaat is dat er juist een dubbele kracht is om de
identiteit van de beroepsgroep vorm te geven. De aanname is dat dit soms versterkend,
soms verdelend en soms zelfs ondermijnend werkt.
Dat een notaris onderdeel van een herkenbare en afgebakende beroepsgroep is, behoeft eigenlijk
geen uitleg. Dat is al zo sinds 1803, zullen de geïnformeerden zeggen, of nog veel verder daarvoor.
Lang genoeg. In werkelijkheid is die oprichting vooral het resultaat van een historische samenloop
van omstandigheden. Zonder het bijzondere staatkundig intermezzo van de Franse bezetting zou het
heel anders kunnen hebben lopen. Wie uit het buitenland komt, of vanuit Nederland zaken wil doen
in het buitenland, weet dat het ‘Latijnse notariaat’ zich beperkt tot een vrij beperkt aantal landen (Erp,
et al., 2014). Zeker in de Angelsaksische landen is er nauwelijks iets dat er werkelijk op lijkt, ook al
wordt de functie wel degelijk vervuld en is ook de term ‘notar’ bekend. En wie zich verdiept in de
geschiedenis van de beroepsgroep, weet dat de status van die beroepsgroep veel minder
‘vanzelfsprekend’ is dan die van bijvoorbeeld de advocaat of de rechter. Dat gevoel van verschil met
de andere juridische beroepsgroepen gaat zo ver, dat er historisch wel van een ‘notarieel tekort’
wordt gesproken, te beschrijven als een gevoel van achterstelling ten opzichte van deze
beroepsgroepen. Het is een verschil of gevoeld ‘tekort’ dat zich laat verbinden met bijvoorbeeld de
geografische spreiding van het notariaat en de wijze waarop de werkzaamheden op kantoorbasis
worden gedaan. Kortom; aangenomen mag worden dat de positie en de kwaliteit van de
beroepsgroep in het geding is. Vertrouwenskwesties spelen een sterke rol. Daarom wordt er een
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stevige historische aanloop genomen vooraleer de huidige positie van de beroepsgroep wordt
besproken.

2.2

Een werken aan het notarieel tekort

Bij het beschrijven van de vraag waarom de bibliothecaris nooit is uitgegroeid tot een
statusfiguur á la de vrije beroepsbeoefenaren, heeft deze onderzoeker het niet bijzonder
moeilijk gehad. De bronnen gaven hun informatie neutraal, feitelijk. Onderliggend was er
wel een statusdiscussie te bespeuren, maar die was en is primair op het instituut openbare
bibliotheek gericht. Met name uit een aantal jubileumuitgaven – normaal gesproken bij
uitstek bronnen voor de bevestiging ervan – lijkt bij omissie dat de bibliothecarissen de
statusdiscussie al snel hebben gestaakt of opgeschort. Uit eigen onderzoek blijkt dat alleen
al de pogingen om tot een volwassen en functie-overstijgende opleiding te komen meerdere
malen zijn mislukt. Het ontbreekt kennelijk aan de uit de sociologische literatuur bekende
eisen als die van uniciteit en exclusiviteit. Om het nog maar niet te hebben over de aan een
‘ambt’ verbonden eisen van staatsgezag, bevoegdheden en verplichtingen die de staat tot
die van de notaris rekent (Lekkerkerker G. , 2010, p. 20). De bibliothecaris is een ‘gewoon’
beroep, al wordt dit beroep uitgeoefend binnen een instituut met een publieke taak en
draagt het dus kenmerken van een ambtelijke positie in zich.
Binnen het notariaat is dat anders. Het notariaat beschikt in Amsterdam, in een verbouwde
kapel, over een prachtige Stichting voor de Bevordering van de Wetenschap van het
Notariaat. Het is museum, bibliotheek en postacademisch leslokaal ineen. Als je daar als
buitenstaander een tijdje verblijft – met dank voor de gastvrijheid – dringt het besef zich op
dat juist de strijd om de status van het notariaat het onderliggende thema is van alles in dit
gebouw, inclusief het bestaan van deze stichting. Dat kleurt ook de teksten. Niet
onaangenaam; een door mij veel geraadpleegd auteur als Ben Duinkerken laat veel
betrokkenheid bij het onderwerp zien en dat resulteert in een zeer leesbare studie. Ook
andere auteurs laten deze betrokkenheid zien – eigenlijk best wel een emotioneel clubje, die
notarissen. Maar tenzij het om puur juridische analyses gaat – en dat is de grote
meerderheid van de vakliteratuur – valt toch te zien dat de beroepsgroep zich presenteert
en profileert als een beroepsgroep die zegt: wij zijn er ook nog! Een beeld van achterstelling
dus.
Dat is een verassing, zeker vanuit een buitenstaandersperspectief. Hard onderzoek ontbreekt, maar
of er nu wordt opgezien naar de notaris of ernaar wordt gekeken als een achterhaald instituut, het
gevestigde beeld lijkt toch te zijn dat van een echte vrije beroepsbeoefenaar, nooit ver van de status
van notabele verwijderd en in ieder geval onderdeel van onze lokale en landelijke elite. Vanuit de
juridische beroepsgroep en zeker vanuit het notariaat zelf is het perspectief toch anders. Twee
elementen spelen daar een rol bij:
•

Het zogenaamde ‘notarieel tekort’; het gevoel dat de notaris tekort schiet in status en positie
ten opzichte van de (juridische)beroepsbroeders terwijl hij tegelijk een uit de aard van de
functie ‘boven partijen gestelde’ rol zou vervullen;
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•

Een kenmerkende, maar steeds wisselende wijze van vervlechting van het publieke en
private, het ambtelijke en het ondernemende.
Uiteindelijk is het notarieel tekort de drijvende kracht achter veel ontwikkelingen in het vak. Daarin is
het niet uniek en zien we wellicht nog iets van de kerkelijke achtergrond van het notariaat terug. Het
tekort heeft wel gevolgen voor zowel de wording van de beroepsgroep als voor de samenleving.
De vervlechting is zowel rem als redding van het notariaat. Werken aan het notarieel tekort betekent
steeds een trekken aan de twee verschillende vlechten – en veel vragen over de eigen rol en
identiteit. Voordat het nog abstracter wordt, eerst enkele historische schetsen. Waar te beginnen?
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DEEL B

DE WORDING VAN EEN BEROEPSGROEP

Ill.: Arnold Houbraken (1660 – 1719):
De Tijd vertoont het begrip der dingen aan de Waarheid.
Rijksmuseum Amsterdam.
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3.

Uit de mist van de geschiedenis naar de Windmaand van 1803

3.1

Terug naar de start

Op hetzelfde punt waar zoveel andere beroepen hun oorsprong lijken te vinden, op de
vruchtbare grond rond Eufraat en Nijl, vinden we het ontstaan ervan. Zoals in het geval van
de bibliotheken op veel plaatsen opgravingen te zijn gedaan waar beschreven objecten
verzameld werden, van spijkerschrift tot hiëroglief, zo kan ook gezegd worden dat het
vastleggen van officiële informatie daar begint. En tegelijk zijn Eufraat en Nijl dan moeders
van wel heel veel kinderen. Elk beroep dat ooit een pen vasthield kan daar geboren zijn.
In het belangrijke boek van Ben Duinkerken uit 2012 ‘Gelijkheid bevredigt. Een korte kroniek
van het Nederlands notariaat. Een geschiedenis vanaf de Oudheid tot heden geschetst in
cultuurhistorische perspectieven’ springt hij over de Griekse geschiedenis heen naar een
thema dat eeuwenlang steeds terug zou keren in de akten van het notariaat: slavernij. De
naam notaris zelf lijkt ervan afgeleid (p. 9).
“De ‘notarii’ zijn de naamgevers van het notarisambt geworden, maar was van oorsprong
een snelschrijver, een tachygraaf, iemand die notea neerschrijft. Hij (of zij, er waren ook
vrouwelijke stenografen) was een nuttige arbeidskracht, maar in hoog aanzien stond hij niet.
Notarii zijn weliswaar geschoold in de schrijfkunst, maar meestal zijn zij slaven, soms
vrijgelatenen (liberti), en dat betekent in beide gevallen de laagste plaats in de hiërarchie.”
De notarii die hun werk als slaaf doen zullen die status langzaam maar zeker verliezen en ook ‘liberti’
worden. Immers, wat geschreven is, is ‘waar’, ook of juist als veruit de meeste mensen nog
ongeletterd zijn en van mondelinge overdracht afhankelijk zijn. Daarmee krijgt het ook een functie
naar derden toe. Gewoonterecht werd vastgelegd gewoonterecht, en dat maakt toch verschil uit
(Spruit, 1977). Het is een grote stap in de bewijsvorming van eigendom, waardoor bezit, de feitelijke
macht, een continue beschikkingsmacht kan worden (Bergh G. , 1979) en dat tot over de generaties
heen. Het testament, een typisch Romeinse uitvinding, deed zijn intrede. Degene die de opdracht
krijgt dat op te schrijven, ‘blijft’ en moet zowel beschermd als bewaakt worden. Er kwam een aparte
‘testimentarius’ en ook de ‘tabellio’ mocht aktes opstellen. Als echte voorlopers van de huidige
notarissen mogen ze echter niet worden beschouwd. In Egypte werd al snel een stap gemaakt die er
al meer op lijkt en dat is vanuit het perspectief van dit onderzoek interessant omdat hier de twee
casussen van bibliotheek en notariaat zich even lijken te kruisen. Schrijvers stonden in hoog aanzicht
in Egypte, de god Toth had niet voor niets het schrift uitgevonden. De schrijvers hadden een
administratieve overheidsfunctie en hielpen de gewone burger bij het opstellen van testamenten en
andere documenten. (Cohen, 1955) (Duinkerken, p. 15) (Brewer & Teeter, 2007) (Lodder, 1987). In
ongeveer hetzelfde tijdsgewricht ontstond een toenemende behoefte aan het bewaren van veel
schrijfproducten, in bibliotheken. Er lijkt concurrentie in het verzamelen tussen de steden te zijn
geweest, wat heeft geleid tot steeds mooiere en grotere bibliotheken, waarbij die van Alexandrië
mythische status heeft gekregen.
[OO: Hier wordt de veronderstelling levend houden dat het niet anders kan dan dat nog meer
dan de notarissen de bibliothecarissen in deze tijd machtige mensen waren, een stevige
beroepsgroep waardig en dat voor de notarissen hetzelfde kan hebben gegolden.]
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3.2
Status in de stadstaten
Ergens is de naam notarii blijven hangen – zonder de slavenstatus, maar wel als van iemand
in een dienende, ondergeschikte en vooral: schrijvende positie. We nemen een volgende
sprong, naar de Middeleeuwse stadsstaten van wat Italië zal gaan heten. Het beeld is
bekend van monniken die teksten schrijven en overschrijven, maar ook buiten de
kloostermuren moesten er mensen zijn die konden opschrijven wat ongeletterden, de grote
meerderheid, vast wilden leggen. Iets van een notariële functie heeft in ieder geval de tijd
van slavernij overleefd.
[OO: Komend van buiten het notariaat, nam deze onderzoeker aan dat de notarissen zelf wel
weten dat de oorsprong van hun vak nog ergens in de slavernij terug te vinden valt. Waar dat
in gesprekken aan de orde kwam, was dat echter nieuw voor ze en vooral een bron van
humor. Dat doet denken aan een doorlichting die ik in 2014 in de gemeente Culemborg
mocht doen. De medewerkers van deze gemeente waren trots op hun oude status als
‘vrijstad’ en zagen die status als een teken van anders zijn en van vrijheidsdrang. Iemand uit
Culemborg met meer historisch besef bracht mij het oude gezegde ‘Naar Culemborg en
Vianen gaan’ bij, wat de betekenis had van ‘failliet gaan’. Mensen die het niet meer redden
of ongewenst werden, kwamen dan na harde of zachte dwang in de ver weg gelegen vrijstad
Culemborg of Vianen terecht. Ongetwijfeld is de huidige positieve betekenis van het zijn van
vrijstad verdiend, tegelijk is het interessant en een waarschuwing om te merken hoe de aan
een woord verbonden status door de tijd heen kan veranderen.]
De echte impuls voor beroepsvorming komt van een andere kant, van ‘echte’ juristen in hun rol als
rechter of advocaat. Er zijn er zoveel van dat in steden als Bologna, Modena en Padua
beroepsverenigingen ontstaan, de eerste herkenbare beroepsverenigingen. En dan komt de vraag op
of degenen met een notariële functie wel tot zo’n beroepsvereniging mogen worden toegelaten. Ook
de notarisfunctie heeft zich doorontwikkeld, zeker als rond de elfde eeuw de Justiniaanse codificatie
van het Romeinse recht wordt herontdekt (Oosterbosch, 2006). De notarissen vormen een soort
zelfstandige ‘beoorkondigingsinstantie’. Benamingen verschilden, de status kon zowel kerkelijk als
wereldlijk zijn, maar ze konden wel voor documenten zorgen die ‘fides publica’ hadden. Er zijn
genoeg fraaie documenten te zien die aangeven dat sommige notarissen een
rechtswetenschappelijke benadering tot hun werk hadden (Oosterbosch, 2006). Toch, met de
opkomst van de stadstaten kwam de vraag op: Zijn het wel echte juristen? Duinkerken:
“Hun opleiding en hun beroepsactiviteiten weken immers wezenlijk af van die der advocaten
en rechters en deze verschillen correspondeerden met een onderscheid in sociale posities;
juristen, rechters en advocaten behoorden tot de elites van de steden, de notarissen stonden
lager op de maatschappelijke ladder. Daarom verzetten de advocaten zich tegen de, door de
stedelijke autoriteiten gepropageerde, vorming van één beroepsorganisatie met notarissen.”
Het is interessant om hier te lezen dat de stedelijke autoriteiten het dus niet met de advocaten en
rechters eens waren. Een geslaagde lobby van de notarissen of verdeel en heers van de autoriteiten?
Hoe dan ook, hierin valt iets te zien wat later nog vaak terug zou komen: een eigen koers van het
gezag ten opzichte van de juridische beroepsgroepen, met verschillende gezichten richting
verschillende groepen. Vaag zijn de contouren te zien van ook nog iets anders: een relatief wat
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grotere binding van de notarisfunctie aan het lokaal bestuur, of beter gezegd, aan het bestuur, de
overheid, in het algemeen. De andere juridische beroepsgroepen hebben een net iets meer eigen
positie. Of is dat het achteraf interpreteren van iets dat pas later feit zou worden?
In ieder geval zien we dat de universitair gevormde juristen en de “praktijkgevormde” notarissen in
West-Europa al zeer lang naast elkaar werken en leven. Ook in de Italiaanse stadstaten werd
wisselend met de beroepseisen omgegaan. Het lijkt er echter wel op dat toen al examens werden
afgenomen en – ook door de autoriteiten – in ruil voor het lidmaatschap een geldbedrag werd
overhandigd.

3.3
Van adel naar burgerij
De Italiaanse stedelijke beroepsverenigingen zijn een kleine maar voorspellende episode in
een ontwikkeling die in het grootste deel van Europa heel wat minder spectaculair was.
Hoewel in de eeuwen daarna op veel plaatsen gilden opkomen, blijft dat toch vooral het
domein van de handwerkslieden. Dus eerder een branchemodel (met ‘vak’ status) dan een
beroepsmodel (met ‘professionele’ status), herkenbaar aan de patroonheiligen. Typerend is
dat het notariaat heel lang geen eigen patroonheilige heeft gehad (Neve, 2013, p. 360).
Helemaal duidelijk over de vraag of de belangrijkste statusbron van de notaris kerkelijke
danwel wereldlijk is, is de geschiedenis niet. Pitlo beschrijft in zijn geschiedenis van de
notariële wetenschap hoe Karel de Grote in een capitulare van 803 aan zijn missi dominici
opdraagt notarissen aan te stellen. (Cap. 3 sub 3: “De Scabineis, Advocatis, Notariis a missis
dominicis eligendis”). Hiermee draagt de vorst dus op hoe de kerken met de functie om
moeten gaan. Het was kennelijk nodig. Twee jaar later staat in Cap. 3 sub s van 805: “De
scribis et notariis” geschreven: “De scribis, ut vitiose non scribant. Ut unusquisque Episcopus
et Abba et singuli Comites suum notarium habeant.” (Pitlo, De geschiedenis der notariële
wetenschap., 1956, p. 255). De notarissen deden het dus toen al niet zo goed, of misschien
moet gezegd worden: vanaf dat moment was er aandacht voor de kwaliteit van een
beroepsgroep in wording. Het zou kunnen zijn dat onderdeel van die ‘kwaliteitsaanpak’ was
dat de kerken en kloosters de functie gingen vervullen. In de middeleeuwen was, zeker in
het verre noordwesten van Europa, de kerk lang veruit de belangrijkste bron van
geletterdheid en vervulde feitelijk naast de bekende schrijf- en kopieerfunctie (‘het
monnikenwerk’) ook de notariële functie. Op een gegeven moment ontstaat ook binnen de
kerk de behoefte aan een meer onafhankelijke beoordeling bij conflicten. Er komt een
kerkrechter, ondersteund door een professionele jurist, de ‘officialis’. Deze jurist wordt weer
ondersteund door een beoorkondiger: de ‘officialaatsnotaris’. In zekere zin begint met deze
laatste figuur ook het Nederlands notariaat (Duinkerken B. , p. 51). Kennelijk waren er niet al
te veel rechtszaken, want al snel ging deze figuur ook akten opstellen voor burgers en werd
daarvoor betaald. Daarmee kwamen tegelijk ook de problemen. De considerans van het
Plakkaat van 1524 schreef onomwonden corruptie en domheid aan het notariaat toe. (Dijk H.
v., 1989, p. 29) Over de notariaatsfunctie van de kerken zijn Melis en Waaijer lovend (Melis &
Waaijer, 2012), over de nieuwe niet-klerikale notarissen niet:
“Men verneemt van geen prijzen, men verneemt geen klachten. De klachten komen, als het
lekenelement zijn intrede doet. Deze leken, veelal missend de eruditie der geestelijken, zijn
uit op winstbejag. De bevoegdheid, als onderscheiding verleend, wordt nu een beroep. Snel
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daalt het aanzien. Arme heren stellen tegen betaling notarissen aan en stellen er teveel aan.
De vénalité doet ook hier haar intrede. Karel V tracht in zijn plakkaten van 1524, 1531 en
1540 paal en perk aan de uitwassen te stellen.” (Dijk H. v., pp. 257 - 258).
Maar is er nog meer gedaan dan uitwassen aan de kaak te stellen? De vraag welke rol het toezicht
speelt en of er sprake van toezicht is, is lastiger te beantwoorden. In een dissertatie van C. Witholt
uit 1878 [OO: veel dunner dan deze tekst], staat geschreven:
“Voor 1733 vind ik in geen enkele der ordonnantiën en resolutiën, betrekkelijk het notariaat
uitgegeven, een spoor van iets, dat naar toezicht zweemt. Den eenige waarborg voor goede
trouw en eerlijkheid der notarissen zou hebben kunnen bestaan in den omvangrijken eed,
dien zij bij den aanvang hunner ambtsbediening moesten afleggen.” (1878, pp. 6-7). Gecit.:
(Lekkerkerker G. , 2010)
Al met al, waarschijnlijk lang reden voor de vorsten om de notarisfunctie onder regie van de kerk te
houden. Onder invloed van twee ontwikkelingen zou dit toch geleidelijk veranderen.
De eerste is een geleidelijk terugtreden van de adel, in feite het resultaat van verbonden die er
werden gesloten tussen de vorst en een nieuwe opkomende partij, de burgerij in de steden. De vorst
had voor zijn campagnes geld nodig, de burgerij in zijn steden had het geld. De adel begon aan een
eeuwenlange terugtocht uit het publieke domein. De burgerij begon symboolrijke portretten van
zichzelf te laten maken en die aan de muren hangen, net zoals ze dat de adel hadden zien doen. Lid
zijn van de adel was wellicht een stille wens voor velen, maar posities van aanzien konden ook langs
andere wegen worden bereikt.
De tweede, niet toevallig samenhangende ontwikkeling, is de opkomst van de universiteit. Vaak
wordt gedaan alsof de opkomst van de universiteit een soort autonome ontwikkeling was, maar de
opkomst van de universiteit kan in de ogen van deze onderzoeker ook worden gelezen als een
dringend gewenst alternatief voor de roeping van de kerk en voor een machtsmonopolie van de
vorst. Kennismacht, of die nu juridisch of medisch was, werd een bron van nieuwe invloed voor de
adel, of ten minste een extra ingang tot het Hof. Hoewel veel universiteiten lang gesloten bleven
voor de burgerij, werd kennismacht al snel ook door de burgerij als welkome aanvulling gezien op de
handelsmacht. En als de weg via de universiteiten gesloten was, dan maar via routes – ‘scholen’ – die
er zo dicht mogelijk tegen aan lagen. Het is de moeite hier even langer stil bij te staan, want een deel
van de geschiedenis van het notariaat kan ook beschreven worden als één lange behoefte aan
wetenschappelijke erkenning. In paragraaf 5.2 wordt hierop teruggekomen en komt onvermijdelijk
Pitlo in beeld. Voor wat betreft de beroepsgroep van het notariaat heeft het er eeuwenlang niet in
gezeten. Waarom is dat zo belangrijk?
3.4

Intermezzo: wanneer vormt een beroep een beroepsgroep?

In het hoofdonderzoek (zie AO, hoofdstuk 12) wordt een benadering gebruikt waarin de opkomst van
een beroepsgroep verklaard kan worden uit een door Emile Durkheim, een van de grondleggers van
de sociologie, geïnspireerde ‘attributiebenadering’. Omdat het een belangrijk deel is van de
onderzoekbril zoals die in de hoofdstudie wordt opgezet, wordt daar kort bij stil gestaan. Het
uitgangspunt is dat de kenmerken van een groep worden bepaalde door de grenzen van die groep.
Grenzen die in de vorm van entree- en exiteisen worden gesteld aan degenen die tot de
(beroeps)groep willen behoren en die ook bepalen dat de toegang weer kan worden ontnomen.
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Zolang er van erkenning sprake is, is het lid herkenbaar aan de symbolen en kenmerken zoals die
door de groep aan het lid worden toebedacht, geattribueerd. Dat proces van attributie wordt
versneld en geoptimaliseerd in de juiste institutionele omgeving. Dat is een proces van
wisselwerking: het attributieproces van symbooltoekenning wordt versterkt door het gebruik van de
juiste locatie of plaats. Door die plaats zelf weer aan te kleden met symbolen (een eigen munt of
patroonheilige) wordt het proces van attributie – toekenning – weer versterkt, enzovoort. Iemand
kan op het slagveld met een zwaardoplegging op de schouder tot ridder worden benoemd, maar in
een troonzaal is dat wel zo indrukwekkend en werkt het ook beter door. Een troonzaal moet dan ook
zelf indrukwekkend zijn, enzovoort. Ondertussen wordt het zwaard bijna letterlijk een pen en de tap
op de schouder een zegel.
Uiteraard zijn er na Durkheim vele anderen geweest die zich met de vorming van beroepsgroepen
bezig hebben gehouden. Binnen het notariaat trekken twee dissertaties de aandacht. De ene is die
van Kocken, de andere is die van Van Heesen-Laclé. Omdat beiden deels tot andere conclusies
komen, zijn ze des ter interessanter. Over die conclusies later, het verschil in benadering over wat
iets tot een beroepsgroep als het notariaat kan maken ook.
De studie van Kocken ‘De hand van de notaris. Een rechtssociologisch onderzoek naar de
onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris’ (Kocken C. , 1997) kiest, zoals de ondertitel al
zegt, voor een meer sociologische benadering. Meer specifiek voor een mede aan Abbot (Abbot,
1988) ontleende benadering waarbij er steeds oog is voor: 1) de deskundigheid waarop de
beroepsgroep haar werkzaamheden baseert, 2) de maatschappelijke betekenis van de
dienstverlening en 3) de mate van zelfregulering of autonomie van de beroepsgroep.
De studie van Van Heesen-Laclé ‘Notabelen vernieuwen. Gevolgen van marktwerking in het
notariaat’ (Heesen-Laclé Z. v., 2008) bouwt in eerste instantie voort op Kocken, maar schrijft haar
werk in een tijd dat de beroepsgroep een stuk minder stabiel oogt dan in de tijd van Kocken.
Marktwerking doet haar intrede. Van Heesen-Laclé beantwoord de vraag of dat iets aan het
beroepsbeeld verandert. Ook deze studie is bovenal van rechtssociologische aard en spreekt over
‘klassieke professies’ als object van het onderzoek. Deze professies zouden zich onderscheiden door
de ‘inbedding van het vertrouwen door de cliënt door zelfregulering’ en vervolgens richt de
onderzoeker zich nadrukkelijk op de beroepsethische kant van de zelfregulering. Boeiend daarin is
dat ze de Kantiaanse, deontologische benadering tegenover de Aristotelische benadering van
kenbaarheid plaatst. De eerste legt de nadruk op de beroepsregels als zodanig. Het gaat om een
positivistische en formalistische benadering. De kracht van deze benadering is dat geldende
maatregelen in eenduidige regels zijn vervat. Nieuwenburg (Nieuwenburg, Ethiek in het Openbaar
bestuur., 2001) citerend, zegt ze dat hier geldt dat regels universele gelding hebben op basis van het
‘categorisch imperatief’: ethisch handelen is rationeel handelen op basis van universeel bindende en
redelijke regels. Deze regels zijn in gelijke mate op alle beroepsgenoten van toepassing. Het risico
ervan benoemt ze ook: het verheffen van normen en regels tot doel en een daaruit voortvloeiende
minimalistische ethiek. Van Heesen-Laclé haalt meerdere auteurs aan die stellen dat juist juristen,
wiens werk bij uitstek zou moeten bijdragen aan het rechtsgevoel, al snel vormen van juridische
beroepsdeformatie ontwikkelen, die leiden tot een dergelijke minimalistische interpretatie (HeesenLaclé Z. v., p. 29).
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De Aristoteliaanse benadering is ruimer en gaat meer uit van karaktervorming. Ethisch handelen is
verbonden aan de verwachtingen van de maatschappij. De deugdenleer speelt hier een rol, regels
zijn secundair. De valkuil hier is juist het open karakter van de benadering, wat onder meer tot
onduidelijkheid kan leiden, inclusief een non-interventiecultuur.
Beide benaderingen, de Kantiaanse en de Aristotelische, hebben hun waarde. Beide hebben echter
het nadeel, zoals ik uitgebreid in de hoofdstudie betoog, dat ze geen antwoord geven op de vraag of
er ook nog vormen van vereniging zijn, een
beroepsidentiteit nog kan bestaan, als
normen nauwelijks meer te benoemen zijn
en maatschappelijke verwachtingen gaan
schuiven. In de hoofdstudie en de casus van
de bibliotheeksector wordt gebruik
gemaakt van twee tegenstellingen.
Aan de ene kant de Durkheimiaanse
attributiesociologie met herkenbare
symbolen en uitingen, resulterend in en het
resultaat zijnde van een
toetredingsdrempel. Grenzen bepalen de
groep. Aan de andere kant staat de
netwerksociologie. Niet de grenzen bepalen
de groep, maar de omvang van het aantal
deelnemers aan het netwerk. Tussen deze
twee extremen bevinden zich bijna alle
vormen van organisaties rondom een vak of
Schema 2. Sectormatrix: attributie- vs netwerkoriëntatie
beroep. Waarheen de (beroeps)vereniging
zich zal ontwikkelen is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop de beroepsgroep omgaat
met haar waarden en de vertaling daarvan in beroepsnormen, de wijze waarop deze inhoudelijk
worden vormgegeven, maar zeker ook in de mate van strakheid waarop ze zijn geformuleerd: open
of juist gesloten. Zelfregulering krijgt haar vorm en functie binnen het kruis dat ontstaat met aan de
ene kant de twee vormen van sociologie en aan de andere kant de mate van open of gesloten zijn
van de beroepsnormen met haar onderliggende waarden.
Het ligt voor de hand om de gesloten normen van een beroepsgroep te associëren met een
Kantiaanse optiek, net zoals het logisch lijkt om open normen met een Aristotelische optiek te
benaderen. Dat is te simpel. In alle situaties is een mix van beide nodig. Hoe die mix is, wordt weer
bepaald door de omstandigheden. Schema’s als deze verhelderen, maar creëren ook onduidelijkheid
als niet wordt opgepast. In het hiernavolgende gaan we naar de rol van universiteiten kijken.
Waarschijnlijk opereerden die allen vanuit een Kantiaanse premisse, maar toonden ze zich
Aristotelisch in de toepassing ervan.
[OO: Deze onderzoeker heeft een uitgesproken Aristotelische optiek op zelfregulering van
beroepsgroepen. Niemand kan in een auditoropleiding auditor worden; meer dan wat
conditioneringen en technieken zijn niet mee te geven in de standaardopleiding. Bijna elke
audit brengt naast een toets op de regelgeving ook een oordeel over de deugdelijkheid van
de beroepsuitoefening met zich mee en dat is goed en gewenst. Tegelijk hoort bij het
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onderzoekende van een audit ook de voortdurende toetsing van veronderstellingen aan
bestaande regels en opvattingen en is er ook het besef dat maar weinig mensen of
organisaties kunnen veranderen vanuit een positie van onzekerheid; men moet eerst
vasthebben voor men los kan laten. Het is dus moeilijk in te zien hoe beide benaderingen
zonder elkaar kunnen.]
3.5
De rol van de universiteit
Naar blijkt zouden universiteiten uitgroeien tot perfecte instituten voor de attributie van
groepskenmerken. Maar die groei van de universiteiten kwam er niet vanzelf. Het was een antwoord
op een complex van behoeften, niet in het minst die het op een meer systematische manier
beschrijven van de wereld; of het nu over de natuur gaat, de biologie van de mens of de spelregels
tussen mensen. Het zou te beperkt zijn om het te beschrijven als een puur rationeel proces, als
kennis om de kennis. De groei van de universiteiten, zeker in de late middeleeuwen, kan ook als een
positiespel worden beschreven van docenten en studenten die, in de woorden van nu, naar een
nieuw ‘bedrijfsmodel’ op zoek zijn, anders dan kerk en leger. Dat had allerlei dimensies, waarvan
enkele voor de notarissen van nu herkenbaar zouden kunnen zijn. In lijn met Heinsohn (Heinsohn,
2006) kan de geschiedenis worden gelezen als het antwoord op de vraag van bezittende (adellijke)
families: wat doen we met de zonen die niet kunnen erven? Als de oudste erft, als de dochters
kunnen worden uitgehuwelijkt, wat doen we dan met de andere zonen als ze niet meer het klooster
ingaan? Die zonen kunnen het leger ingaan, maar niet elke zoon is voor het leger geschikt. En dan
wordt de universiteit aantrekkelijk. Als die universiteit vervolgens langs verschillende sporen kennis
en vaardigheden biedt die het de zonen toestaat een inkomen te verwerven, des te mooier. Vooral
het medicijnen- en het rechtenspoor zouden daarin excelleren. Het blijkt zelfs zo goed te werken, dat
alsnog de eerste zoon naar de universiteit wordt gestuurd.
Hoe dan ook behield de universiteit veel van haar exclusiviteit. De jurist magister, een man in toga,
liet zijn exclusiviteit als het er op aankwam wel zien. De man die er ook was, die niet aan een
universiteit gestudeerd had, maar wel min of meer geletterd was en verslagen maakte, sommen
telde, voor de minder geletterden brieven schreef en soms aktes opstelde, was van een andere
maatschappelijke orde, letterlijk en figuurlijk. Hij kon niet vertegenwoordigen. Hij was herkenbaar
aan de inktvlekken op zijn kleding, maar niet aan de kledij zelf.
[OO: Waar is de notaris als je hem nodig hebt? De uitvinding van de boekdrukkunst in Europa
wordt nu breed toegeschreven aan Gutenberg. Laurens Jansz Coster wordt meer als de
uitvinder van de stadsmarketing beschouwd. Mogelijk wordt hem en de stad Haarlem daar
groot onrecht mee aangedaan. Een fraai en echt notarieel waarmerk had dan zoveel
gescheeld.]
3.6

Registratie in de Republiek

Het is minder eenvoudig dan het lijkt om uit de geschiedenis van de Middeleeuwen en de
daaropvolgende Republiek de contouren te knippen van wat we nu als een notaris zouden zien, maar
er is altijd een rol geweest voor de niet-klerikale geletterde man. Na de Reformatie en de Opstand
der Nederlanden was dat helemaal het geval: kloosters werden weggevaagd, geletterde gelovigen
ondergronds gejaagd. Daarmee viel een groot gat in het aanbod van schrijversdiensten. Een gat dat
gevuld moest worden naast het ontstaan van een nieuwe, krachtige marktvraag in de
daaropvolgende Gouden Eeuw. De vloten die werden weggestuurd en beladen met waardevolle
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zaken weer terugkwamen, vroegen om hele nieuwe registratievaardigheden. De welvaart en
relatieve tolerantie zorgden ervoor dat goed opgeleide immigranten naar Amsterdam en de rest van
de Nederlanden kwamen. Buiten de opkomende elites gehouden, brachten ze wel veel kennis en
lettervaardigheden met zich mee. En concurrentie voor de Nederlandse geletterde man, die net zijn
rol aan het vergroten was. Maar de markt was groot genoeg en de wereld opende zich. Wie door de
oogharen naar de ontwikkelingen in de Republiek kijkt, ziet zowel een sterke drang tot verenigen als
een toenemende vrijheid om nieuwe dingen op te pakken. De verenigingskant blijkt alleen al uit deze
naam: de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), maar laat zich historisch ook verklaren uit de
zeven ’onverenigbare’ republieken. Wie vervolgens naar de kunstuitingen uit die periode kijkt, ziet
veel portretten van schutters, bestuurders en kooplieden en een enkel schilderij van de medische
stand als standsportret. Denk voor deze laatste aan Rembrandts schilderij van de Anatomische les
van Nicolaes Tulp (NB: Duinkerken identificeert Joris de Wijse, notaris te Amsterdam, als een van de
figuren op Rembrandts Nachtwacht. (Duinkerken B. , 2012, p. 107)). Opdrachten om andere standen
of beroepsgroepen te vereeuwigen waren zeldzamer. In die zin was er voor veel beroepen en
beroepsgroepen nog een weg te gaan. Maar die weg lag wel open. In zekere zin maakte men, net als
nu, het eigen beroep in het gat dat voorbijgaande beroepen, roepingen en hun instituten laten
vallen. Een innovatie die zou leiden tot wat we nu een ‘transformatie’ zouden noemen, is de komst
van de boekdrukkunst. Het protestantisme (Ryrie, 2017), Luther voorop (Herrmann, 2009), kreeg
daardoor een cruciale impuls – opeens kwam de Bijbel voor veel leken binnen leesbereik – en het
zorgde er ook voor dat de protestantse theologen niet het schrijfwerk van de monniken hoefden
over te nemen. De burgerij met hun apparaten nam die rol. Wat zou daar de reden voor zijn
geweest? Was de burgerlijke tak van kerkelijk notaris al te sterk en van te groot financieel gewicht
om zich enkel voor de kerk te lenen, of was het beroep juist zo ver richting ‘handel’ afgegleden dat
het niet aantrekkelijk was voor de kerk om het notariaat op een schild van verhoogde status te
houden? De door deze onderzoeker gelezen teksten zeggen het niet. Zeker is dat de
notariaatsfunctie een vlucht zou gaan nemen, ook in termen van het aantal geschriften dat wordt
vervaardigd (Gehlen, 2006). Althans; een functionaris die we als een soort notaris kunnen
beschouwen: iemand die het vertrouwen krijgt om letterlijk en figuurlijk waardevolle informatie vast
te leggen en over het waarheidsgehalte getuigenis af te leggen. Maar pas op. Een rechte lijn tussen
de Gouden Eeuw en de huidige tijd voor het notariaat kan niet zomaar getrokken worden90. Wie door
de oogharen heen kijkt, ziet een notarisfunctie die zich lang ergens tussen een juridisch laken en een
registrerend servet bevindt. Is een boedelbeschrijving een voorbeeld van een notariële handeling of
alleen maar het werk van iemand die schrijven en tellen kan? Wie bepaalt wat er op basis van de
boedelbeschrijving wordt gedaan met een koopcontract of nalatenschap? Ja, er werden notarissen
formeel benoemd, maar de functie had iets ongrijpbaars, iets dat net zo vloeiend was als de
tweeslachtige houding van de Hollanders over het fenomeen ‘status’ zelf (Schama S. , 1988)., iets dat
goed paste bij een vrije handelsgeest, een private status.

90

Dit lijkt deze onderzoeker deel van de opgave voor de Stichting ter Bevordering van de Notariële
Wetenschap. De geschriften lezend – met name het boek ‘De Notaris in woord en beeld’ uit 2013 - is het
verleidelijk de ontwikkeling van het notariaat als een continuüm te zien, met de beroepsgroep als
onvermijdelijke uitkomst. Het is verstandig de verleiding van de geleidelijkheid te weerstaan.
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3.7

Na de Gouden Eeuw

Het moet gezegd worden, het heeft weinig gescheeld of het notariaat had een andere status gehad
in de Nederlanden. Pitlo, een van de groten, zo niet de grootste man in de geschiedenis van het
notariaat, stelt met spijt dat “In onze gewesten al in het jaar 1626 sprake is geweest van het
openstellen van de openstelling van een opleiding van toekomstige notarissen aan de universiteit
van Leiden.” (Pitlo, De geschiedenis der notariële wetenschap., 1956) Hij vervolg bitter:
“Ware dit plan ten uitvoer gelegd, dan zou het notariaat in de 17e en 18e eeuw in onze
gewesten reeds opgenomen zijn geweest in de rijen der intelligentsia, terwijl het nu in onze
republiek een plaats heeft ingenomen tussen het half-intellect.”
Hoor hier luid de jammerklacht doorklinken over het ‘notarieel tekort’, een tekort ten opzichte van
de nagestreefde wetenschappelijke erkenning, inclusief de attributie van titel en toga. Toch doet het
notariaat zichzelf tekort door zich louter en alleen te bezien in het licht van de vraag of er wel of niet
sprake is van een academische erkenning. Het vak had ook gewoon tijd nodig. De stelling kan worden
geformuleerd dat het notariaat uiteindelijk zou profiteren van de andere, niet-academische route die
het genomen heeft.
Na elke periode van bloei, volgt een tijd van stabilisatie en soms zelfs stagnatie. Zo ook binnen de
Nederlanden na de Gouden Eeuw. Het zijn de periodes die in de geschiedschrijving als saai worden
overgeslagen. Toch is dat jammer en het is goed om te zien dat er steeds meer publicaties over deze
periode verschijnen. Het zijn ook de periodes waarin voorheen unieke vaardigheden een
routinematig karakter krijgen en verder verfijnd worden. Het zijn de tijden dat verhoudingen zich
uitkristalliseren, gedragsregels worden opgeschreven en gehandhaafd. Kortom: waarin een
samenleving de kans krijgt zich verder te vormen en onder andere nieuwe instituties een vaste plek
veroveren. En dan is het interessant om te bezien hoe nieuwe beroepen hun status gaan verzilveren.
Dan zie je dat zich wel degelijk iets ontwikkelt dat de naam ‘notarieel’ krijgt, inclusief vormen van
erkenning en toetsing. Regionale overheden vragen om een examen dat aan de plaatsing van een
notaris voorafgaat (Duinkerken B. , 2012). Vaak zal dat niet veel meer behelsd hebben dan een bewijs
van kunnen schrijven en rekenen, gelet ook op de wijze waarop het lesmateriaal vorm krijgt via
allerlei modellen. Maar toch, een basis voor een echte notarisfunctie lijkt er wel te zijn gekomen, ook
na het verdwijnen van (Katholiek) kerkelijk gezag. Een basis die achteraf in het licht kan worden
gesteld van een trage omslag van vertrouwen in datgene wat op schrift is vastgelegd, naar een
vertrouwen in de vastlegger zelf. Een omslag dus van dienst naar persoon, van klus naar vak, van vak
naar functie, van klerikale naar private en van private naar publieke functie.
Dat is dus niet onvergelijkbaar met wat ook gebeurd is rondom het bankiersvak. Ook daar deed zich
een niet door academici bepaalde omslag voor, van het beschikken over voldoende vermogen om
daarmee te gaan bankieren, naar een bankieren om tot vermogen te komen. Het vertrouwen in de
waarde van een munt slaat om in het vertrouwen in een persoon om met munten om te gaan. Maar
er is een niet onbelangrijk verschil in de bron van het vertrouwen in beide functies. De bron van het
vertrouwen in de bankier blijft dicht bij het geld: het vertrouwen dat hij het geld bewaart en er zo
mogelijk meer van maakt. De bron van vertrouwen in een notaris is dat hij of zij iets vastlegt dat zijn
status behoudt, ongeacht wie het vastgelegde wil gebruiken. Volgens Duinkerken raakt dit de
essentie van het vak, waarbij hij het devies van Dirk Volckertsz. Coornhert uit 1565 aanhaalt:
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“Gelycheijt bevredicht” (Duinkerken B. , 2012). De essentie van het vak is in die opvatting het zoeken
naar evenwicht, gelijkheid: ieder het zijne, tot over het graf heen.
[OO: Toen deze onderzoeker dit zo nadrukkelijk benoemd zag worden door Duinkerken, met
daarna echo’s in het werk van auteurs als Lekkerkerker, drong de vraag zich op waarom deze
onderzoeker, een buitenstaander, dat niet direct logisch of vanzelfsprekend vond. Kan het
zijn dat het zelfbeeld van de beroepsgroep nog steeds in belangrijke mate bepaald wordt
door de functie die deze heeft in nalatenschappen en andere aan familiezaken gerelateerde
handelingen, terwijl een ten minste zo groot deel bepaal wordt door handelingen rondom
het vastgoed? De laatste lijken echter minder te draaien om elementen als ‘evenwicht in
belangen’ en de daarbij horende onpartijdigheid en meer worden ervaren als een abstract
danwel zakelijk handelen ‘voor als het mis gaat’. In termen van symboliek lijkt de
beroepsgroep er verstandig aan te doen om niet te ver af te gaan van haar rol in de
familiepraktijk.]
Of die benadering de praktijk van het notariaat in de 17e, 18e eeuw – want daar zijn we nog in deze
verhandeling – voldoende dekt, is de vraag. Maar het is wel de richting waarin het beroep zich
ontwikkelt en een aspect meekrijgt dat per saldo belangrijker is dan de al dan niet academische
positie. Langzaam maar zeker ontwikkelt het vak zich tot een openbare functie, een ambt. Maar van
de bijbehorende attributie komt niet zoveel terecht, althans niet als je het vergelijkt met de
confrères van de medische beroepsgroep en die van andere juridische beroepsgroepen zoals de
advocatuur en magistratuur. De status lijkt eerder op het niveau van de klerken te zitten, meer een
vak dus dan een beroep. Daar komt nog bij dat er in principe geen gemeenschapsgelden of
kerkgelden in de functie worden gestoken – misschien wel de zwaarste vorm van attributie die er
denkbaar is. De notaris in wording moet zijn centen zelf bij elkaar schrapen en zijn eigen symbolen
kopen.
[OO: Naar aanleiding van bovenstaande passage, met name de zin “Langzaam maar zeker
ontwikkelt het vak zich tot een openbare functie, een ambt.”, reageert Duinkerk als volgt:
“Helaas, dit is pertinent onjuist en de schuld van Pitlo. Als we onder ambt begrijpen een
benoeming door de (geestelijke of wereldlijke) overheid, een eed die de plichten van de
betreffende functionaris inhoudt, eventueel een examen en – hoe gebrekkig ook – soms
toezicht, dan hebben notarissen aan die definitie al eeuwen daarvoor voldaan.“ In letterlijke
zin is dit meer dan kloppend, in de zin dat Duinkerken hier elementen noemt, die in
verschillende digitale woordomschrijvingen, waaronder Wikipedia en Encyclo.nl, ontbreken.
En toch wringt het. Niet om de historische feiten te ontkennen of met een andere definitie
van ‘ambt’ te komen, maar er is merkbaar verschil in status tussen de notariële
ambtsbekleders en andere beroepsgroepen. Hier gekomen staat deze onderzoeker dus voor
een lastige weging, waar de vele bronnen weinig bij helpen en het feit dat de onderzoeker
van buiten komt ook niet helpt, noch de neiging om met de ogen van nu de werkelijkheid van
toen te willen definiëren.]
De oorspronkelijke vraag is gericht op het ontstaan van het notariaat als beroepsgroep. De vraag is
dan: wanneer gaat een beroepsgroep zich als een beroepsgroep beschouwen? Ter illustratie twee
voorbeelden: de bibliothecaris en de arts.
In de casus van de bibliotheeksector kan bij wijze van spreken terug worden gegaan naar de
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bibliotheek van Alexandrië en dan de vraag worden gesteld waarom de bibliothecaris van de
bibliotheek daar niet de eerste van een reeks gezagvolle personen is geweest die zich tot een
beroepsgroep heeft ontwikkeld. Het is niet gebeurd. Het als alsof het fenomeen van de bibliothecaris
als persoon met een eigen beroepsstatus tegelijk met de brand is verdwenen. We zien dat het de
gebruikers en bewerkers van de boeken zijn geweest die status gingen verzamelen en niet de
bewaarders van die boeken. De bewaarders van de boeken blijven ondergeschikt aan het gebouw
van de boeken. En dat zal zo blijven. Ook als in de 19e eeuw de openbare bibliotheken worden
gevormd ‘ter verheffing van het volk’ blijft het instituut centraal staan en blijft de bibliothecaris een
prominent, maar ondergeschikte figuur met een eenduidig en publiek karakter.
Daartegenover staat het feit dat zich wel degelijk nieuwe beroepsgroepen aftekenen met een
herkenbare status. De medici en juristen zijn al genoemd. In een later stadium kunnen bijvoorbeeld
de ingenieurs worden toegevoegd. Waarom zijn zij niet blijven steken in de gebouwen – de
rechtszaal, de ziekenzaal – waar ze zich verzamelden? Is dat alleen maar een gevolg van hun status
als elite? Dat is een te makkelijke verklaring. Kijkend naar deze beroepsgroepen, mag verondersteld
worden dat exclusiviteit hun kracht was – in combinatie met een aantoonbare, grotere effectiviteit.
Achter de symboliek moet ergens een voorsprong in kennis- en/of vaardigheden schuilen die als
zodanig erkend wordt, volgens het adagium ‘you can fool some of het people some of the time, you
cannot fool all the people all of the time’. Het bewaken van de grenzen van de beroepsgroep bleek
daadwerkelijk kwaliteit verhogend: gestudeerde medici genazen beter dan de kwakzalver, juristen
gaven beter advies dan de ongeletterde, gestudeerde bouwers konden dingen bouwen die de
plaatselijke timmerman niet voor elkaar kreeg. Op de langere termijn werkt dat verdringend ten
opzichte van niet-georganiseerde beroepsvormen. De vraag is wel hoe lang dit duurt en of dit voor
de ene beroepsgroep langer duurt dan de andere. Binnen de bibliotheeksector is geen ontwikkeling
te zien waarbij de bibliothecaris een blijvende en onderscheidende status krijgt. Kennelijk is wat zij
kunnen niet exclusief genoeg (gemaakt). Maar geldt dat ook voor de notaris? In de geschiedenis tot
nu toe zien we dat zowel wereldlijke als kerkelijke vorsten de notarisfunctie erkennen en daarmee
exclusiviteit geven, maar het lijkt ook alsof de notarissen die lang niet altijd waar weten te maken.
Hoe zou dat later gaan lopen? Het blijft bijzonder dat met name artsen die positie weten af te
dwingen zonder dat ze die status altijd van bovenaf krijgen. Het lekenoordeel telt kennelijk bij hen.
[OO: Als het mag, kort een anekdote. Deze onderzoeker is de zoon van een huisarts en een
apothekersassistent in ’s-Gravendeel, een dorp in de Hoeksche Waard. Wij woonden in het
doktershuis op het hoogste punt van het dorp. Bij het 25-jarig jubileum van de
dokterspraktijk werd de onderzoeker betrokken bij de vraag naar wat een passend cadeau
voor mijn vader zou zijn. Nu was de heer Van der Wulp een bekende naam in het dorp. Hij
was op dat moment ‘rustend begrafenisdienaar’ van de gemeente (ook een oude
beroepsgroep, trouwens). De man was zo betrokken bij zijn werk dat hij bij zijn pensioen van
de gemeente als cadeau een eigen graf vroeg. Dat werd hem mede gegund omdat hij al zijn
vrije tijd gestort had in het verzamelen van informatie over de geschiedenis van het dorp. Op
hem stapte de onderzoeker af. En wat bleek; hij had alles apart verzameld over de
‘geneeskunst in ‘s-Gravendeel’ vanaf 1595 (Wulp, 1985). Nadat ik dat tot een echt
boekwerkje had omgezet, hadden we het cadeau te pakken.
Wat bij het weer teruglezen vooral opvalt, is de breuk in de vertelling van de geschiedenis. Er
is een periode van ‘chirurgijnen’ (ook wel als ‘surezijnen’ omschreven) en een periode van
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‘doktoren’. Het breukvlak ligt rond 1850, dus na de Napoleontische tijd. De chirurgijns
hadden een winkel waarin ze geneesmiddelen verkochten, maar ook gereedschap. Het kon
best zijn dat ze bijverdienden als kappers (’barbiers’), als kleine kruidenier of paardendokter.
Velen leefden op de grens van armoede. De meeste waren uit het dorp zelf afkomstig, al had
je er ‘sujetten’ van elders bij, want niemand kon verbieden dat men zich als chirurgijn
vestigde. Dat alles gold niet op die manier voor ‘d ’n dokter’. Die waren import, maar dan
met een bijzondere status. De eerste, Dr. Bossers begon zijn praktijk in 1861 en beëindigde
die in 1919. Met hem trad gelijk een wezenlijk ander tijdperk in. De conclusie op basis van
één casus: de gestudeerde arts verdreef de dorpschirurgijn. Er was geen sprake van een
doorgaande ontwikkeling, maar van een statusbreuk.]

3.8

Een lokaal beroep?

Wat in deze persoonlijke anekdote te zien valt, is dat de dokter een soort zij-instromer is in de lokale
samenleving en dat die instroom pas laat plaatsvond. Voor de meeste juristen - in de zin dat ze als
jurist universitair zijn opgeleid – gold en geldt zelfs dit niet. De meeste plaatsen moesten het zonder
universitair geschoolde jurist stellen, want die bleven zo dicht mogelijk bij de gerechtsgebouwen
werken en leven.
Naast de dokter en de burgemeester heeft zich dan nog maar één andere sleutelfiguur nadrukkelijk
aangediend in de lokale gemeenschap: de notaris. De stelling is dus hier, dat de notaris zich als het
ware van onderop heeft ontwikkeld, met zijn belangrijkste basis in de kleinstedelijke en zelfs dorpse
omgeving. Niet de registratie van de specerijen en slaven van de VOC zijn uiteindelijk de basis voor
het notariaat, maar de telling van de centen, de ares en de inboedels op het platteland. Het is heel
goed mogelijk daar een discussie over te hebben. In de literatuur over de geschiedenis van het
notariaat worden nagenoeg geen tellingen aangetroffen en dat is jammer, ook vanwege een
mogelijke parallel naar nu.
Verhoudingsgewijs is het effect van de Gouden Eeuw op de welvaart destijds, en daarmee op de
beroepskansen waarschijnlijk even groot als het effect van de vastgoedboom in de tweede helft van
de 20e eeuw op de welvaart nu. Toch moet in economische termen de basis voor het beroep op het
platteland worden gezocht en niet in de stad. De schaarste van een vaardigheid bepaalt in grote
mate de waarde van de positie. Hoe verder van Amsterdam, hoe hoger die waarde – kennelijk en van
een afstand bezien. Mogelijk dat het notariaat nooit de positie had gekregen die het uiteindelijk
heeft gekregen, als ze net als artsen als zij-instromer naar de kleinere plaatsen waren gegaan. Juist
door de groei van onderop en door een positie in de sociaaleconomische periferie, kon de functie
groeien en werd de status van het notariaat als beroepsgroep mogelijk.
[OO: Het bovenstaande is meer analyse dan bewijs, maar het omgekeerde zal moeilijk te
bewijzen zijn. Op basis van de gedachte dat juist de groei van onderop in lokale
gemeenschappen de kracht van de positie heeft bepaald, kom ik tot een nog verdergaande
veronderstelling, die haaks lijkt te staan op wat vanuit notariële kringen zelf wordt
aangegeven: het notariaat heeft er baat bij gehad om geen vroegtijdige academische
erkenning te krijgen. Dat heeft namelijk voorkomen dat het notariaat moest gaan
concurreren met andere, meer gevestigde academische disciplines. Dat had waarschijnlijk
weer geresulteerd in een vestiging van notarissen in de grote steden, in ieder geval dichter
bij de gerechtsgebouwen. De werkelijke ontwikkeling is er dus meer een van onderop
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geworden, waarbij het notariaat door minder concurrentie van andere disciplines de kans
heeft gekregen zich met een relatief hoge status te vestigen. Als er al concurrentie was, dan
kwam die van zogenaamde ‘zaakwaarnemers’, op lokaal niveau, waarover later meer. Een
kleine toetsing van deze veronderstelling is het verhaal over het op een gegeven moment
ontbreken van de notariële functie in de provincie Friesland. Om in die lacune te voorzien
wordt niet in academisch-juridische kring gezocht (Vellinga, 1995). Het wordt dus echt als
een aparte functie gezien, met een eigen marktpositie. Was de notaris een academisch
geschoolde jurist geweest dan was er voor een andere oplossing gekozen. Het
veronderstelde notariële tekort hoeft dus niet alleen negatief te werken.]
Met al deze stellingen en veronderstellingen lopen we het risico dat we uit het oog verliezen dat er
dus wel degelijk sprake was van een notariaat tegen de tijd dat Napoleon in beeld komt. Het was een
private functie, maar aan de functie was wel een exameneis verbonden. Als daar goed doorheen
werd gekomen volgde het aanstellingsbesluit. Ook daarna moest de literatuur worden bijgehouden.
Illustratief in de verband is de titel van Jacob Boerberghs ‘Inleiding tot den Plight van een Beampte
Schryver, Geseght Notaris. Waer in Beknoptelijk werd geleert de kennise tot dat Ampt nodig, en ook
bysonder dienstig in alle Borgerlijke handelingen’. (Boerberghs, 1699). Prachtig geformuleerd, maar
het kan nog mooier. Zo is er een slimme vorm van aangepast onderwijs in familiezaken:
“Met zijn Ars testandi heeft Jacob Verwey de notarissen van zijn tijd een belangrijke dienst
bewezen. (…) Het is gegoten in de vorm van een aktemodel met toelichting. (…) De auteur
weet dat het overgrote deel van notarissen lezers zullen zijn, lieden zonder universitaire
komaf. Dit heeft ten gevolge dat hij ter wille van de mnemotechniek verscheidene versjes
afdrukt.” (Pitlo, 1956, p. 275)
Met al deze vormen van communicatie en onderwijs is nog geen beroepsgroep gevormd, maar daar
zijn ook nog andere aanwijzingen voor. In het bijzonder valt de aanwezigheid van Kamers van
Toezicht op. Daar is wel scepsis over. Witholt schrijft: “Dat afschaffing der kamers van notarissen
zeker algemene goedkeuring zoude vinden, wanneer men alleen denkt aan het weinige nut, door
dergelijke instelling hier te landen gesticht” (Witholt, 1878). Het lijkt erop dat we deze periode van de
geschiedschrijving van het notariaat moeten eindigen met hetzelfde kritische signaal als waarmee
het met Karel de Grote begint.
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4.

De gift van een veroveraar: 1799 - 1940

4.1

De Wet van de Windmaand

Lodewijk Napoleon was meer dan zijn broer een bestuurder. Hij lijkt een soort paternalistische
empathie in zijn optreden te hebben gehad, die bij zijn kleine grote broer ten ene male ontbrak. Wat
beiden gemeen hadden, was een optreden waarbij ze de werking van de staat steeds verder gingen
uitbreiden en daarbij voortdurend streefden naar codificaties en standaardisering. Dat heeft niet
alleen groei en een grotere effectiviteit als gevolg, maar geeft degenen die de staat dienen al snel
ook de kenmerken van een beroepsgroep; van een ‘corps’ met ‘codes’. De ambtelijke status werd
anders dan voorheen. En wat in de staat gebeurt, werkt door naar alle vakken en beroepen die met
de staat te maken krijgen. Dat is zeker van toepassing voor al diegenen die juridisch werk doen. In
een precieze reconstructie van de tijd waarin de contouren van de beroepsgroep zich uitkristalliseren
tot een ‘Broederschap’ geeft Duinkerken in zijn promotie weer hoe deze overgang begon (Duinkerken
B. , Notariaat in overgangstijd. 1796 - 1842. Dissertatie., 1988). Het komt neer op een wisselwerking tussen
Nederlandse partijen aan de ene kant en de Franse ‘overheerser’ aan de andere kant. Dat woord
‘overheerser’ staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. De broer van Napoleon, Lodewijk
Napoleon, bleek zich te ontpoppen tot een werkelijk verlicht vorst en bracht van alles in beweging,
zeker ook op het notariële vlak. Zo verlicht dat hij door zijn grote kleine keizerlijke broer als te licht
werd beschouwd en verwijderd werd. Napoleon zou daarna wel afmaken wat zijn broer begonnen
was en de vorst worden die met de gift van buiten kwam. Daarnaast en daartussenin werd het
Franse vaandel door velen gedragen. Waaronder zelfs het anarchistische Friesland:
“Declaratie dat wij ook al verder, om het onderscheid, hetwelk en hiertoe plaats gehad heeft
tussen den Notariën, advocaten en procureurs-postulanten, te doen ophouden, noodig
hebben geoordeeld hebben te moeten statueeren gelijk wij statueeren bij dezen: ..”
(Duinkerken, p. 197).
Deze Declaratie klonk wat voortijdig, maar in 1811 zou het zover zijn. In de Wet op de Windmaand,
de Ventôsewet, wordt de basis voor het notariaat van nu gelegd. Notarissen hebben voor Napoleon
dezelfde status als de beroepsgroepen van advocaten en procureurs. Waarmee hij tegelijk niets
anders deed dan wat in Frankrijk al het geval was. De notarissen hebben daar al van oudsher deze
status, wat ook tot uiting komt in hun statige gebouwen en andere statusuitingen.
Wat volgt na deze Declaratie is een boeiende periode waar het Nederlandse notariaat met een
ambtelijke status en een eigen beroepsvereniging uit voort zou komen. Nog meer dan dat eigenlijk:
de komst van het notariaat moet in samenhang worden gezien met de komst van een nieuw
Burgerlijk Wetboek en de oprichting van een instituut als het kadaster. Met andere woorden; samen
met de nieuwe status kreeg de beroepsgroep er een wettelijke en institutionele infrastructuur
bijgeleverd. Kan het mooier? Toch ging de oprichting van het notariaat allerminst vanzelf (Pitlo,
1956) (Duinkerken B. , 2012) (Marchant & Swane, 1915). Lodewijk Napoleon en zijn hoogste
ambtenaren, vooral Van Maanen, hebben eindeloos geworsteld met de goede vorm. Een vorm die
aanvankelijk erg centraal en strak was, maar daarin botste met allerlei (lokale) privileges. Er schuilt
een roman in het feit dat Reuven, ontwerper van de eerste Nederlandse wet, na afloop vermoord
werd aangetroffen in Brussel, al is nooit bewezen dat er een directe relatie is (Duinkerken B. , p. 218).
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Hoe dan ook, in die worsteling rondom de wettelijke status van het notariaat komt alles terug wat er
gebeurt als een privaat vak of beroep een publieke status krijgt, zeker als er geen universitaire basis
is om op terug te vallen. Hoewel Lodewijk Napoleon en zijn ministers de noodzaak van vernieuwing
zagen, kwamen ze uiteindelijk uit bij een soort codificatie van de heersende Nederlandse praktijk en
niet bij het Franse ‘Latijnse’ ideaal: nieuwe statusmarkeringen aanbrengen in een bestaande situatie
is kennelijk zelfs voor absolute monarchen niet eenvoudig. Lodewijk Napoleon paste zich aan. Een
wetsvoorstel van Van Maanen sneuvelde in en door dat proces, evenals andere pogingen om tot een
sluitend en krachtig nieuw burgerlijk wetboek te komen. Ondertussen was koning Lodewijk wel erg
zijn eigen en steeds Hollandser wordende gang aan het gaan. Hij wilde oprecht recht doen aan de
‘autochtone regels’. Het was een van de vele dingen waarin zijn kleine grote broer teleurgesteld was
in Lodewijk en die in de zomer van 1810 tot zijn vertrek zouden leiden. Uiteindelijk wordt door
Napoleon in 1810 de Wet op het Notarisschap vastgesteld, inclusief een benoeming bij Koninklijk
Besluit van de notaris. Op 1 maart 1811 wordt het nieuwe burgerlijk wetboek, de Code Napoleon,
met de Ventôsewet, formeel van kracht. Het is de Code Napoleon die het monopolie vestigt van
akten voor het notariaat. Het leeuwendeel van het inkomen en een niet gering deel van de status
van het notariaat is op deze wetgeving gebaseerd. En omdat het om een functie gaat die in de
praktijk niet meer door anderen kan worden gedaan, is hiermee in beginsel ook vormgegeven aan de
onafhankelijkheid van de positie van de beroepsbeoefenaar. De notaris is een publieke functie
geworden, of, zoals Waaijer in zijn bewerking van Melis’ ‘De notariswet’ schrijft: ‘Was het notariaat
in de loop der tijd geleidelijk veranderd van bevoegdheid naar beroep, de Ventôsewet bestempelde
het weer duidelijk tot ambt.’ (Melis & Waaijer, 2012, p. 2) Wat wil je nog meer? Nou, graag nog een wat
duidelijker markering. Duinkerken geeft in een brief van 10 februari 2015 aan deze onderzoeker
(Duinkerken B. , 2015) het volgende mee:
“In mijn eigen dissertatie (Duinkerken B. , Notariaat in overgangstijd. 1796 - 1842. Dissertatie.,
1988) concludeer ik dat het Nederlandse notariaat – anders dan Pitlo meent – niet vanuit een
diep dal tot grote hoogten is opgeklommen met als bekroning de positie die het met de
Ventôsewet heeft te danken. Zoals bij elke historische ontwikkeling is er toch voornamelijk
sprake van een continu proces, waarbij eerder overeenkomsten dan tegenstellingen zijn
terug te vinden … In dit opzicht vormt het jaar 1811 wel degelijk een omslag … Dat is namelijk
het feit dat de Franse wet de notarissen voor het eerst dwong zich te verenigen. Zou dit niet
het eigenlijke begin zijn van hun beroepsgroep?”
De heer Duinkerken laat het definitieve oordeel graag aan de onderzoeker over, maar het is
natuurlijk toch lastig tegen een dergelijk juridisch oordeel in te gaan. Misschien wat flauw, maar de
onderzoeker gaat hier toch niet in mee, omdat naar zijn oordeel het moment van
beroepsgroepvorming een sociaal feit is, dat wellicht door een juridisch feit als een wet kan worden
verklaard, maar uiteindelijk wordt bepaald door de groep zelf. Het is het moment dat een individu, of
een informele groep van individuen, zich verenigt en andere individuen stemmen daarmee in door
tot de groep toe te treden. Als Tideman zijn initiatief neemt, dan is dat beslissend vanuit sociologisch
perspectief (zie de hoofdstudie, met name Deel II).
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4.2

Het begin van Broederschap

Bruno Tideman wilde het beste van beide werelden: publiek en privaat. Tideman was van 1829 tot
1876 notaris te Amsterdam. Hij was naast Reuven een van de notarissen die probeerde de tekst van
de nieuwe wet te beïnvloeden. Dat het nu in de wet was opgenomen dat de notaris in het ambt
beëdigd moest worden, vonden notarissen als hij een goede zaak. Tegelijk was het heel wat dat de
wet eiste dat de notarissen examen moesten afleggen, ook de zittenden dus. Waarin de wet te ver
ging, in zijn ogen en die van zijn collega’s, was in het verbieden van de koop of verkoop van een
notariskantoor. Dat paste niet bij de status van een openbaar ambt. Bij overlijden zou het kantoor
terugvallen aan de rechtbank. Maar juist die koop of verkoop van het kantoor was financieel heel
belangrijk voor de zittende notarissen, ook omdat het mede de pensioenvoorziening was en – bij
overlijden van de notaris – een bron van inkomsten voor zijn nabestaanden. Dat gold in ieder geval
voor Tideman zelf. Hij begon het verzet te leiden en dat werd de basis voor de vorming van de
beroepsvereniging van notarissen. Tideman stuurt al zijn ambtgenoten een brief waarin hij hen
oproept zich te verenigen in de Broederschap van Notarissen. Doel: het helpen van de erfgenamen
van de notaris. Hij deed onder meer het voorstel van een voorzieningenfonds. Dat is hem niet gelukt.
Duinkerken inventariseert (p. 211): “Zijn Broederschap, een belangenvereniging die in de ogen van
de oprichter ‘bijna als verzetsdaad’ moet worden gezien, heeft Tideman gekregen, zijn
pensioenfonds niet.” Een groep werd een Broederschap, verenigd in oppositie tegen de financiële
consequenties van de nieuwe publieke functie. Ze wonnen, alhoewel moeizaam:
“Hoewel vaak degelijk onderbouwd bij de overheid verzet werd aangetekend tegen
bijvoorbeeld de al genoemde zaakwaarnemerij, of gepleit werd voor een betere opleiding, in
geen enkel geval heeft de Broederschap een direct succes kunnen boeken. Haar opvolger in
onze dagen vergaat het al niet beter. Naar de oorzaken hiervoor is nooit kritisch onderzoek
gedaan, maar het ligt voor de hand dat politici – die ten slotte altijd het laatste woord
hebben – wantrouwig stonden (en staan) niet alleen tegenover de ‘verheffing’ van het
notariaat, maar ook en vooral tegen het ‘prijskaartje’ dat daaraan was (en is) verbonden.”
(Duinkerken B. , p. 213)
Concurrentiebeperking was inderdaad één van de speerpunten van het beleid van de in 1843
opgerichte Broederschap, in het bijzonder van haar voorzitter, Tideman. Stond daar genoeg ‘eigens’
tegenover? Analyserend: de reden voor de oprichting van de beroepsvereniging was allereerst
reactief en defensief van aard, een bescherming van bestaande privileges. Het is in ieder geval gelukt
het kantooreigendom – via het ‘protocol’ - te houden (Duinkerken B. , 2012) (Kocken C. , 1997).
Dit heeft - een tweede dimensie - onder meer het effect gehad dat de nieuwe, ambtelijke
registratiefunctionaris niet in het openbaar bestuur verdween, maar via diens kantoor ook een eigen
private bron van inkomen zou kunnen behouden: het beste van twee werelden.
Een derde effect hierin is dat de strijd van Tideman c.s. ook gezien kan worden als de strijd van
plattelandspraktijk versus overheidspraktijk en dat, hoewel Tideman zelf als notaris te Amsterdam
was gevestigd, het erop lijkt dat juist de plattelandspraktijk van de extra status heeft geprofiteerd.
Daar, zo kan worden aangenomen, was de statussprong relatief groter en paste de vorm uitstekend
bij de lokale praktijk waarin inkomen uit vele bronnen moest komen.
Wat als vierde punt kan worden opgemerkt, in lijn met het citaat hierboven, is dat de beroepsgroep
is gestart als belangenvereniging en niet als een vereniging gericht op de (kwaliteit van de)
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beroepsuitoefening. De constatering dat die belangenbehartiging niet succesvol is, wordt dan
navrant, zeker in het licht van wat er in 2012-2014 zal gebeuren, maar is minder relevant dan de
constatering dat het de beroepsvereniging daarvoor kennelijk eerder aan zelf-organiserend
vermogen ontbrak.
Nog dieper, bij een vijfde laag, moet geconstateerd worden dat de publieke status, het ambt, door
de beroepsgroep niet is ontwikkeld of veroverd, maar aan hen is geschonken. Een kwestie van een
prijsloze eigendomsoverdracht, waarbij de ontvangende partij zegt: het moet nog mooier.
[OO: Is dat te cynisch? Niet noodzakelijk, vooral ook omdat daarna zichtbaar wordt dat de
protestgroep daarna wel degelijk aan de verdere vorming van de beroepsgroep werkt.
Tideman zelf wordt een voorbeeld van iemand die gelooft in ‘volksverheffing’ (Duinkerken B. ,
p. 244). Hij doet vanuit zijn beroepsopvatting wat een groep directeuren van bibliotheken van
grote steden later gaat doen als ze de eerste openbare bibliotheken in Nederland openen.
Paternalistisch of niet, het brengt wel wat teweeg. Wetenschappelijk is het wel de vraag in
hoeverre het nodig is dat een beroepsgroep zelf, en dan vanaf het begin, vorm geeft aan
haar entree en exit voorwaarden. Het is pas bijna twee eeuwen later, in de woelingen van de
marktwerking en de crisis daarna, dat het vermoeden opkomt dat het gebrek aan een eigen
(publieke) beroepsopvatting ertoe leidt dat van solidariteit tussen beroepsgenoten weinig te
merken lijkt en er geen rem op de prijsconcurrentie tussen collega’s zit. In hoeverre wordt de
publieke dimensie van de beroepsopvatting gedeeld, is het ‘eigen’ en niet geschonken? Is dat
te meten aan de hand van prijsconcurrentie?
Vergelijking met andere beroepsgroepen binnen Nederland laat niet zien dat een sterke
beroepsopvatting beschermt voor ongebreidelde concurrentie. Ook binnen bijvoorbeeld de
strafrechtadvocatuur en sommige gespecialiseerde medische beroepen kan de concurrentie
moordend zijn. Daartegenover staat de relatieve stabiliteit in prijsvorming bij bijvoorbeeld de
huisartsen, tandartsen en vroedvrouwen. Bij huisartsen geldt dat de tarieven de laatste tijd
uitkomst zijn van onderhandelingen tussen overheid en verzekeraars. Marktwerking in
zuivere vorm is dat zeker niet. Het voorbeeld van de tandartsen is interessanter. Als in 2012
formeel tot marktwerking wordt overgegaan, dalen de prijzen tot verrassing van velen niet.
De beroepsgroep wordt er ernstig op aangekeken en de prijzen worden weer centraal
geregeld.
Vergelijking met de notariële beroepsgroep in andere landen – met name Frankrijk (Charrier,
1905) en België (Erp, et al., 2014) – laat zien dat daar de commerciële effecten minder zijn. Hier
kunnen echter geen algemene uitspraken over worden gedaan zonder goed naar de
specifieke context van markten en landen te kijken (al blijft in het geval van België de vraag
intrigeren hoe het anders had kunnen lopen als de breuk met Nederland e niet was
gekomen). Maar wellicht is prijsconcurrentie ook geen goede indicator, want hoe ontstaat
een sterk gedeeld beroepsopvatting? Om dat te krijgen moet er ook daadwerkelijk gedeeld
worden en zijn er dus veel ontmoetingen in vakverband, zoals via vergaderingen en
opleidingen. Deze vinden binnen het notariaat zeker plaats, maar belangrijker is toch
waarschijnlijk dat de meeste notariskantoren eilandjes zijn waartussen lang niet altijd pontjes
varen. Een meting van het aantal contacten tussen kantoren laat waarschijnlijk weinig
intercollegiaal verkeer zien. De auditverslagen vanuit het intern toezicht laten geen meting
zien (Auditbureau KNB, 2012) maar wel wordt regelmatig verwezen naar het probleem van
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‘eenzaamheid’, ondanks de banden die er zijn uit de studietijd en de ontmoetingen in de ring
(de vergadering van het regionale KNB-verband).]
Terug naar de historische draad. Na Napoleon ontstaat er een nieuwe situatie met een
ondernemende koning Willem I en samenvoeging van de Nederlanden met België. Deze duurde zoals
bekend tot 1834. Je zou kunnen zeggen dat het cement in het Latijnse huis van het notariaat na
Napoleon lang genoeg de tijd kreeg om uit te harden tot iets dat een blijvend karakter kreeg. De
opbouw van de notariële broederschap, onder aanvoering van Tideman, hoorde daarbij. Deels krijgt
deze vorm in de strijd met de regering, deels wordt deze opgebouwd in het broederlijk overleg. In de
19e eeuw zou het notariaat, niet in het minst dankzij haar nieuwe juridische monopolies, keurig mee
gaan groeien met de economie. Die groei was niet spectaculair, maar in delen reëel genoeg. Is het
toeval of niet dat de eerste Nederlander die een auto zou bezitten (‘een bedstee op wielen’) een
notaris is? (Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, 2013)
4.3

Toetsing der Broederschap

Op 16 oktober 1842 komt de Wet op het Notarisambt in plaats van de notariële Wet van de
Windmaand (Lange C. d., 1946). Deze nieuwe wet werkt consoliderend. Het brengt (Neve, 2013) nog
geen betere opleiding, maar een wetswijziging vervangt in 1878 wel de wijze van examinering van
aspirantnotarissen. Wie het examen met goed gevolg afgelegd wordt ‘candidaatnotaris’. En daarmee
wordt nog een belangrijke kamer in het huis van het notariaat geopend. Het huis staat – of zo lijkt
het.
In een klassiek Durkheimiaanse opvatting van een beroepsvereniging zal een dergelijk huis
beschikken over op harde normen gebaseerde afwegingen over de toelating en het zo nodig vertrek
van de beroepsgenoot (entree en exit) en het bijhouden van de beroepsvaardigheden in de periode
daartussen. De nieuwe wet lijkt opnieuw een stap vooruit, maar weer valt op hoezeer – en hoe
ineffectief in eerste aanleg – de notarissen er tegen te hoop lopen vanuit angst voor het verlies aan
privileges. Het regent bezwaarschriften van de zijde van de notarissen, maar het haalt niets uit. De
aan minister en Kamerleden gerichte rekesten werken niet. En dat is ook in bredere zin een teken
van niet al teveel vertrouwen in het notariaat van die dag.
In de periode na de Ventôsewet was het toezicht niet echt geregeld. Wat er wel was, was een vorm
van peer review. Er waren zogenaamde protonotarissen die als een soort commissaris over de
notarissen toezicht moesten uitoefenen. Volgens Duinkerken (2012, p. 78) was dat toezicht niet erg
effectief. En zoals hij vervolgt: ‘Meer effect werd verwacht van de Kamers van Notarissen of Kamers
van Discipline, de ’Chambres des Notaires’’. Maar nee, dat waren ‘gezelligheidsclubjes’. Het gevolg
was dat de regering, met volle steun van politiek en parlement, de Kamers afschaft. Het toezicht
komt in handen van het openbaar ministerie!
[OO: Dit lezend glijdt de onderzoeker toch wat van zijn stoel. De eerste poging om tot een
beroepsvereniging te komen heeft dus peer review-achtige trekken, maar mislukt. Wat zegt
dit over de kracht van een peer review stelsel? Het lijkt er op dat deze beroepsvereniging
met regelmaat overkomt wat veel beroepsverenigingen lijkt te overkomen: een gebrek aan
zelfcorrigerend vermogen tussen collega’s. Het is een probleem dat in de 21e eeuw ook nog
volop speelt, tot en met de notie dat het vertrouwen van publiek en toezichthouders in het
zelfcorrigerend vermogen van branches verdwijnt. Wat minder vaak voorkomt – en voor
beroepsverenigingen als de advocatuur ondenkbaar zou zijn – is dat in dat geval het toezicht
436

Trusting Associations

bij het openbaar ministerie terecht komt. Helemaal zonder precedent is het niet. Op dit
moment is het bijvoorbeeld zo dat bij een luchtvaartongeluk het openbaar ministerie tot een
onderzoek kan besluiten. Dit wordt binnen de sector zelf als zeer onwenselijk gezien omdat
het een rem zou zetten op de bereidheid om fouten te melden.]
In 1842 loopt het notariaat opnieuw te hoop als de regering, gesteund door publiek en parlement, de
Kamers afschaft en het toezicht in handen geeft van het openbaar ministerie. Wat resulteert lijkt een
totale verticale ondertoezichtstelling.
Op termijn werkt ook dit niet, maar dan zijn we heel wat jaren verder. Pas in 1904 wordt met een
wetswijziging het toezicht door het OM opgeheven en wordt voor een versterking van de basis van
de beroepsgroep gekozen. Dan keert dus het vertrouwen in het correctievermogen van de
beroepsgenoten kennelijk weer terug en zijn er, zoals Duinkerken (Duinkerken B. , p. 266) dat
omschrijft, ‘andere prioriteiten’. De basis voor de uitoefening van het notariaat blijft in de periode
tot aan de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ongewijzigd, ondanks of dankzij vele conflicten rond het
fenomeen ‘zaakwaarnemer’ (Roes, 2014), zie ook de volgende paragraaf. Na 1904 komen er nieuwe
Kamers van Toezicht. Deze werken in ieder geval merkbaar beter dan het Openbaar Ministerie.
(Duinkerken B. , 2012, p. 263). Met name de samenstelling van de Kamers zorgt voor meer vertrouwen.
De voorzitter is een rechter, daarnaast zijn er twee notarissen lid en worden er twee aangewezen
door het Ministerie van Justitie. Al moet direct de kanttekening worden gemaakt dat benoeming
vaak een kwestie van anciënniteit was en mede werd bepaald door de verzuiling. Wat opvalt, zeker
met het oog op de uiteindelijke komst van het Bureau Financieel toezicht, is dat er in 1904 een kans
wordt gemist voor financieel toezicht via notariële inspecteurs (zie ook hoofdstuk 9 en de
conclusies). Het plan is er, maar gaat niet door. Nadat er verschillende schandalen zijn rondom
notarissen, zal dit probleem pas in de crisisjaren dertig worden opgepakt via de komst in 1933 van
het Centraal Bureau van Bijstand. Het werk van het CBB wordt gewaardeerd, maar het bureau heeft
slechts beperkte mankracht en pakte haar opdracht redelijk smal op; meer als een semi-accountant
en adviseur, dan als een vooruitgeschoven post voor het intern toezicht (Duinkerken B. , p. 266). De
Kamers van Toezicht oordeelden in de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog in de ogen van
Duinkerken nog steeds te mild. Bij benoemingen was anciënniteit te veel de vaste regel. In de
literatuur is verder geen andere indicatie voor andere kwaliteitsmaatregelen te lezen dan opleiding
en examens, beide sterk praktijkgericht. Ook is er geen indicatie van het verwijderen van rotte
appels.
[OO: Aan het exit criterium voor professionele groepsvorming zit bij de notariële beroepsgroep
overigens een bijzonder element: de Kroonbenoeming. De kracht van deze vorm van
‘attributie’ van gezag moet in symbolische zin niet worden onderschat.]
Zoals vaker bij een publieke benoeming zijn er weinig omstandigheden denkbaar als het om
beroepsbeëindiging gaat. Eigenlijk is het enige criterium leeftijd. Daarin wijkt Nederland overigens
niet veel af van andere landen (CNUE, 2014). Op indirecte wijze blijkt hieruit de bijzondere en
publieke status van het beroep; er is extra bescherming, men kan niet zomaar uit het ambt worden
gezet. Dit is, behalve voor de notaris zelf, uiteindelijk ook een soort garantie voor de klant dat de
notaris onafhankelijk kan handelen. Met andere woorden: aan de entreekant is er de voorwaarde
van erkenning via een examen, aan de exit-kant is er een zware bescherming tegen onterechte
uitzetting uit het ambt door de kroonbenoeming. Daartussen gelden zwakke mogelijkheden om het
vak bij te houden en een zwak intern tuchtrecht - maar we hebben het wel over een volwassen
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beroep en beroepsvereniging. Het eerste publiek binnen een privaat verdienmodel, het tweede
privaat met een publieke functie. Boeiend.

4.4

Test der Broederschap

In een sleutelstudie van prof.mr. Roes (Roes, 2014) is een vanuit entree- en exitoverwegingen
rondom het notariaat interessant licht op de periode 1842 – 1956 geworpen via het
fenomeen ‘zaakwaarnemer’ of ‘praktizijn’. In zijn ‘notarieel-historische terugblik’ beschrijft
Roes de wijze waarop de beroepsgroep zich meer dan een eeuw lang afzette tegen een
fenomeen dat door de notarissen als een vorm van oneigenlijke concurrentie werd gezien.
De notarissen zelf zeiden het kleurrijker: het ging om ‘parvenu’s, parasieten, beunhazen en
onderkruipers’ (Roes, pp. 2, 16)91. In juridische zin draaide het om de wettelijke
verplichtstelling van de notariële akte voor het rechtsverkeer in onroerende zaken. Ook toen
draaide de spanning om de lucratieve vastgoedmarkt en minder om de erfenissen, maar het
punt is vooral dat de notarissen via deze verplichtstelling een exclusiviteit verwierven ten
aanzien van het onroerende zaken. Een voorrecht dat de financiële maatschappelijke status
kon zekerstellen. In de 109 jaar dat de beroepsgroep hiervoor vocht, zijn de zeeën kennelijk
hoog gegaan. Daarbij speelt ook een rol dat zeker in de tweede helft van de 19e eeuw de
beroepsgroep in politieke zin tegenwind had omdat het liberalisme hoogtij vierde, net zoals
het geval zou zijn aan het einde van de 20e eeuw. In die tweede helft van de 19e eeuw is het
notariaat een beroepsgroep op zoek naar een vaste plaats in de samenleving en dat was niet
vanzelfsprekend. Zeker als het om belangenbehartiging richting de wetgever ging. Per saldo
lijkt de ‘gunfactor’ voor het notariaat niet erg gestegen in de vele jaren na 1842. Daar kan,
zoals binnen het notariaat meermaals werd gesteld, gebrek aan kennis ten grondslag
hebben gelegen bij bijvoorbeeld de parlementariërs over het notariaat, net zoals gebrek aan
kennis bij de zaakwaarnemer de kern was van de argumentatie om tot wettelijke
verplichtstelling over te gaan, maar erg overtuigen doet het allemaal niet. De lobby is
continu, maar effectief is het niet.
[OO: Opnieuw komt de vraag op, bij het lezen van al het onderling krakeel, waarom eigenlijk
een sterk lokaal uitgeoefende functie, zeker in de periode zoals die hier aan de orde is, op
rijksniveau (‘Kroonbesluit’) moet worden geordend. Waarom geen gemeenteaanstelling? Er
kan rechtshistorisch eenvoudig worden verwezen naar de Napoleontische wortels, maar ook
na Napoleon worden er nog wetten gewijzigd. Een echt antwoord heeft deze onderzoeker
niet kunnen vinden, behalve in de zin dat conserverende krachten er belang bij hadden het
zo te houden en dat de voorstanders van een sterke beroepsgroep – Tideman moet weer
worden genoemd – dat zo heel graag wensten. Een zeker wantrouwen vanuit het parlement
richting het notariaat zal dan weer geholpen hebben om het ook van die zijde zo te houden,
zonder het notariaat verder teveel domeinmonopolie te gunnen.]

91

Bij het schrijven van de derde casus, over de makelaardij, was het daarom opmerkelijk voor deze
onderzoeker om in de geschiedenis van de makelaars te lezen dat zij in de praktijk vaak deze zaakwaarnemers
waren, en juist positief tegen hun status aankeken. De spanning tussen de beroepsgroepen zat er al vroeg
stevig in (W. Schreurs, 1998).
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Wat zijn nu in deze test voor de Broederschap de punten en argumenten geweest waarop het pleit is
beslecht ten gunste van het notariaat? Zo gunstig waren de omstandigheden daarvoor lang niet, al
was het maar omdat veel notarissen er zelf nogal dubbelhartig in stonden. Als het zo uitkwam werd
er naar hartenlust met zaakwaarnemers samengewerkt. Dat mocht niet van de BNN, de afkorting
voor de toenmalige beroepsorganisatie, maar er waren zelfs notarissen die uit de beroepsgroep
stapten om maar te kunnen blijven samenwerken met zaakwaarnemers. Daarbij kwam dat de ene
zaakwaarnemer de andere niet was en grenzen vaag bleven. Er ontstaat wel meer helderheid als het
gaat om de vraag waarom het minder logisch is dat notarissen lokaal worden benoemd en
aangesteld: in nogal wat (plattelands)gemeenten zijn het ook de burgemeester en
gemeentesecretaris die er al zaakwaarnemend wat extra centen bijscharrelen (p. 154). Dan lijkt een
kroonbenoeming vanuit notarieel perspectief te prefereren. Maar hoe zit het dan vanuit lokaal
perspectief en wat is nu eigenlijk maatschappelijk het meest gewenst? Hoe luidt de kostenbatenafweging die toch op veel plekken moet zijn gemaakt ten aanzien van het fenomeen notaris?
Het lastige in de boeiende rechtshistorische studie van Roes is het gemis aan financiële en andere
data en überhaupt de eenzijdigheid van het bronnenmateriaal. Roes zelf daarover:
“Vele notarissen schreeuwden om het hardst tegen de zaakwaarnemerij en de vraag is (en
blijft) of zij daarin (geheel) in het gelijk stonden. (...) De geschiedenis van de zaakwaarnemerij
kon door ons, gelet op het bronnenmateriaal, alleen goed vanuit notarieel perspectief
worden geschetst. Slechts de notariële strijd tegen de zaakwaarnemerij kon uitgebreid en
afdoende worden beschreven.” (Roes, p. 243)
[OO: Het is een observatie die ook in belangrijke mate geldt voor dit onderzoek en
uiteindelijk ook knelt, hoeveel er ook verbeterd is. Het heeft er toe bijgedragen dat deze
onderzoeker in de loop van dit onderzoek zelf steeds vaker een ‘tegenstem’ is gaan voeren.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit de bevindingen kleurt, al is er steeds het streven
geweest evenwicht te betrachten.]
Veel van de strijd voor het totaal van de beroepsgroep tegen de zaakwaarnemerij is ‘van bovenaf’
(Roes, p. 166) gevoerd, ondersteund door rechtswetenschappers en andere prominenten. De leden
zelf handelden vooral naar bevind van lokale zaken. Pas na de wetswijziging van 1904 lijkt er meer
structuur in de permanente lobby te komen. Een reeks van commissies doet uitspraken. In 1919
wordt door het bestuur van de BNN het initiatief genomen voor een grootschalige enquête naar de
zaakwaarnemerij door het hele land – waarbij de ringen, c.q. de notarissen zelf de informatie konden
aanleveren (p. 180). Een objectief onderzoek kan dat niet genoemd worden, maar het is wel een van
de weinig keren dat iets van een empirische basis wordt gelegd onder de vele argumenten tegen de
‘beunhazen’.
Aan het einde van de jaren twintig van de 20e eeuw lijkt het erop dat het tij echt gaat veranderen,
mede onder invloed van de crisis, waarbij er ‘enige notariële deconfitures werden gemeld’ (p. 189).
In 1929 werd er een ‘Commissie inzake het Notariaat’ ingesteld, onder leiding van mr. dr. M. Polak en
met in de commissie ook vertegenwoordigers van de broederschap, waaronder de voorzitter en de
algemeen-secretaris. De parallel met de latere commissie Hammerstein is daarin erg treffend. De
commissie kwam met 1) maatregelen ten aanzien van de boekhouding van de notaris en 2) een
aantal maatregelen ten aanzien van bijvoorbeeld het kassiersbedrijf van de notarissen. Beide punten
roepen meer dan een milde echo op als we kijken naar de reden waarom een kleine eeuw later tot
WID/MOT-audits moest worden overgegaan. Een derde punt betrof het toezicht op het notariaat,
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waarvan de strekking niet erg ver voerde.
Ook deze commissie is niet erg effectief in het terugdringen van de werkzaamheden van
zaakwaarnemers. Het gevecht gaat door, waarbij Roes uiteindelijk een zestal fases ziet. Het lijkt erop
dat voor de laatste fase moet gelden dat Nederland de crisis op een uiterst conservatieve wijze te lijf
ging – waarvan het vasthouden aan de goudstandaard het sterkste bewijs was – en er geen ruimte
was voor grotere wettelijke vernieuwingen, ook niet op dit terrein.
De Tweede Wereldoorlog zorgt vervolgens voor een pauze – met een opmerkelijk moment daarin.
De Duitse bezetter zorgt voor een aantal doorbraken, minder radicaal, maar toch wel wat lijkend op
de doorbraken uit de tijd van de broers Napoleon, in de zin dat er in korte tijd allerlei juridische
knopen worden doorgehakt die tot dan zijn blijven liggen. Zo ook op notarieel gebied. De bezetter
maakt bekend dat per 1 januari 1943 een prijsmaatregel wordt doorgevoerd voor de
onroerendgoedmarkt. De ‘erkende zaakwaarnemer’ werd in het leven geroepen, waardoor tegelijk
niet iedereen meer die handeling kon verrichten. Omdat naast de notarissen slechts een beperkt
aantal zaakwaarnemers erkend werden, betekende dit de facto een beperking. Het zou nog meer
dan een decennium duren, maar hiermee was het pleit wel beslecht in het voordeel van de notaris.
Weer een gift van een veroveraar, de tweede.
Na de oorlog komt er een aanvankelijk traag herstel. Daarna gaat het los, wat ook doorwerkt naar
het thema van de zaakwaarnemerij en dit gaat een nieuwe, tweede gouden periode voor het
notariaat betekenen. Maar voordat we daar zijn, eerst nog terug naar Roes en zijn analyse van de
wijze waarop het notariaat zijn positie heeft proberen te bevechten.
Roes waarschuwt zichzelf – en dat is ook voor dit onderzoek een terechte waarschuwing – dat het
gevaarlijk is om historische periodes met elkaar te vergelijken, maar het is niet onlogisch om dat op
hoofdlijnen wel te doen. Hij ziet meerdere overeenkomsten tussen de 109-jarige strijd met de
zaakwaarnemerij en de opkomst en ondergang van de liberale traditie in Nederland. De
marktwerking zoals geïntroduceerd in de Nwa van 1999, zou zich daarmee laten vergelijken met de
periode vanaf 1842. Dat is een ander accenten en een andere tijdsindeling dan waar deze
onderzoeker in het volgende hoofdstuk toe zal concluderen, maar geeft wel aan dat de geschiedenis
van het notariaat een opmerkelijk cyclisch karakter kent. Roes beschrijft kritisch en beeldend hoe het
dan kan verkeren (Roes, 2014, pp. 242-243):
“Alles, bijna alles, wat op notarieel gebied door een ander dan een notaris werd verricht,
werd door het notariaat van oudsher gekwalificeerd als ‘zaakwaarnemerij’. Héél veel dus viel
volgens het notariaat onder de beunhazerij, met andere woorden, al snel gold iemand vanuit
notarieel oogpunt bezien als beunhaas. Uit deze manier van tegen zaken aankijken klinkt een
zeker superioriteitsgevoel op – notarissen, die zich in de negentiende en twintigste eeuw
juist zélf van de omina van half-intellect, bijhang der geleerde wereld’ en quasiwetenschappelijkheid aan het ontdoen waren; notarissen, die zich aan het emanciperen en
opwerken waren tot (dorps)notabelen, tot het plaatselijke establishment; notarissen die druk
doende waren met het afschudden van hun geknakte veren van dilettantisme en
letterknechterij. Misschien is het wel een – zij het wat populaire – waarheid, dat iedereen die
naar boven likt tegelijkertijd naar beneden trapt.”
Is dit de uitspraak van een wetenschapper? In ieder geval is het de uitspraak van een in de
vakgenoten teleurgestelde collega en in die emotie interessant. Roes veralgemeent zijn teleurstelling
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tot de kennelijke onveranderlijkheid van de menselijke natuur, maar dat lijkt iets te makkelijk. Zou er
ook maar één sterke beroepsgroep te vinden zijn die zich niet gedurende haar ontstaansgeschiedenis
heeft afgezet tegen free riders en concurrenten? Natuurlijk gebeurt dat overal. Ook binnen het gilde
der handelaren is het schering en inslag zich te beklagen over nieuwe concurrenten. Ook
bijvoorbeeld de geschiedenis van de handel in panden, de makelaardij, is er vol van. Het notariaat is
bijzonder omdat deze strijd zich afspeelt in modernere tijden dan bijvoorbeeld het geval is bij de
rechters, advocaten en medici. Dat is ook wat het interessant maakt.
[OO 1: Het schrijven van dit historische deel van de casestudie was voor deze onderzoeker
aan de ene kant prettig vanwege de vele beschikbare literatuur en aan de andere kant lastig
door de aard van die literatuur. De meeste literatuur over het notariaat is of juridischinhoudelijk of een soort gedachtengeschiedenis achter de wording van de functie van het
notariaat. Altijd is het nauw verweven met de juridische traditie waarin het opereert. De
deontologie is met dit laatste wel gegeven.
Het is minder eenvoudig om de wording van de beroepsgroep te beschrijven vanuit de
manier waarop met entry- en exitcriteria wordt omgegaan in die publiek-private balans die
elke beroepsgroep kenmerkt. Het is allemaal net te impliciet om zonder dieper historisch
graafwerk dan past binnen de context van dit onderzoek tot conclusies te komen. Dat wordt
in principe makkelijker in de nu te beschrijven periode, althans zo was de hoop.
In werkelijkheid was deze moderne periode lastiger te beschrijven, omdat veel door elkaar
heen loopt en omdat het erg verleidelijk is om te blijven hangen in het notariële perspectief,
gegeven het feit dat daarvoor veel meer bronnen beschikbaar zijn. De beleving van het
imago van de beroepsgroep bij het bredere publiek en overheden komt toch lastiger in beeld
en de echte doorwerking van allerlei kwaliteitsbevorderende maatregelen is nauwelijks te
meten. Als reflective practitioner is het zaak voortdurend syntheses te maken van wat wordt
gezien, gelezen en gehoord. In het geval van deze onderzoeker worden dat een soort
verhaallijnen.]
[OO2: Ruim een jaar na het schrijven van de tekst over de zaakwaarnemerij, raakte deze
onderzoeker als adviseur op kwaliteitsgebied actief in de makelaardij, nadat de
beroepsvereniging, de NVM, besloten had een vergelijkbare vorm van intercollegiale toetsing
door te gaan voeren als bij de KNB (zie casus A3). Het is interessant om te merken hoe beide
beroepsgroepen van notarissen en makelaars een zekere verhouding tot elkaar hebben
gevonden, maar dat er merkbaar ook nog onderhuidse spanningen zijn. Menig notaris uitte
zich in mijn richting met dedain over de makelaardij, menig makelaar uitte frustratie over de
werkwijze van de notaris. Toch zijn er voorbeelden genoeg van goede samenwerking.
Overigens is de hoeveelheid historische literatuur onvergelijkbaar groter in het notariaat ten
opzichte van de makelaardij dan andersom en dat heeft een eigen vertekenend effect.]
[OO 3: Voor zijn afstudeerscriptie (Noordhoek P. , 1985) maakt deze onderzoeker een
vergelijking tussen de wijze waarop begin tachtiger jaren in de Verenigde Staten over
‘deregulation’ wordt gesproken en de wijze waarop dat in Nederland over ‘deregulering’
wordt gedaan. Het valt sterk op dat dit in de Verenigde Staten een vooral economisch
discours is, destijds geïnspireerd door de public choice benadering. Omdat het fenomeen
deregulering hier in Nederland door het Ministerie van Financiën wordt geïntroduceerd in
het kader van de eerste heroverwegingsoperatie (Min Fin, rapport 31, 1983), is dat in
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Nederland ook even het geval. Nog geen drie maanden na de introductie neemt het aantal
juridische titels over het thema sterk toe. Eind 1984 ligt het aantal economische titels op
slechts 20% van dat van de juridische. De juridische publicaties kenmerken zich, niet
onlogisch, door een rechtsstatelijke argumentatie en niet door een argumentatie gebaseerd
op oorzaak- en effectanalyse. Welk effect dit heeft op een concept als deregulering, of meer
algemeen: welk effect deze juridificering van economische argumentatie heeft, laat zich
raden. Alhoewel; het is geen eenvoudig raadsel en een raadsel dat verontrust. Voor deze
casus vertaalt het raadsel zich naar een vraag als deze: wat als notarissen economen waren?]

5

Van nieuwe verworvenheden naar marktwerking: 1940 – 1999

5.1

Oorlog en herstel: 1940 - 1958

In 1940 komt voor de notarissen, net als voor iedereen, een zware test in de vorm van de
Tweede Wereldoorlog. Moed is niet gebonden aan een beroepsgroep en er zijn veel
notarissen die deze tonen. Maar net als andere beroepsgroepen, inclusief die van de
rechterlijk macht, zakt het notariaat als beroepsgroep door het ijs. In de kern laat de
Broederschap de leden tijdens de oorlog aan hun lot over. Erger is dat ook na de oorlog de
Broederschap der notarissen niet tot een onderlinge zuivering komt. De aarzeling om
uitspraken over elkaar te doen zit kennelijk erg diep. Opvallend is dat de Broederschap der
Kandidaat-notarissen daar wel toe overgaat92.
[OO: Hier geldt precies hetzelfde wat Rinooy Kan in een recensie over de rol van advocaten in
de Tweede Wereldoorlog verwoordt. Geconfronteerd met de toch wat slappe houding van
veel advocaten, is hij teleurgesteld in het ontbreken van collectief, principieel verzet. ‘Van
ordes, beroepsverenigingen en dergelijk wordt verwacht dat zij individuen in staat stellen
boven zichzelf uit te groeien, in een gezamenlijke loyaliteit aan de normen en waarden van
de professie.’ (Rinooy Kan, 2010) Een gedachte om te bewaren voor andere crisistijden.]
Na de oorlog wordt in het notariaat, net als overigens in de rest van de samenleving, eerder tot
restauratie dan tot vernieuwing overgegaan. Net als in de Franse tijd krijgt het notariaat in Duitse
bezettingstijd een geschenk in de vorm van een versterking van haar wettelijke positie ten opzichte
van zaakwaarnemers, maar bij dit geschenk lijkt niet lang te zijn stil gestaan. De wijze waarop
notarissen worden benoemd (Kroonbenoeming), hun standplaats krijgen toegewezen (op basis van
anciënniteit) en tuchtrechtelijk worden bejegend (beperkt) verandert niet wezenlijk. Het is de
economie die verandert.
Achteraf gezien staat het notariaat vlak na de Tweede Wereldoorlog voor het begin van haar
grootste bloeiperiode. Maar in haar tijd gezet, staat het notariaat er dan eigenlijk niet goed voor.
Hoeveel vertrouwen is er nog over? Hoeveel vertrouwen is er nog in elkaar?
92

Het notariaat is de laatste juridische beroepsgroep die haar eigen oorlogsgeschiedenis op schrift laat stellen.
Met financiële steun van de Stichting ter Bevordering der Notariële Wetenschap en de KNB is dhr. R. Schutz
aan de VU bezig met een promotieonderzoek over dit onderwerp. Een discussie met de conservator van de
Stichting over de vraag waarom de kandidaat-notarissen wel tot enige zelfreiniging over zijn gegaan en de
notarissen niet, leidt al snel tot de gedachte dat iemand in loonbetrekking, zoals een kandidaat, een ander
belang heeft om zuiverheid te betrachten dan iemand wiens positie wettelijk beschermd is, zoals de notaris.
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Dat het niet mis is gegaan heeft met twee zaken te maken. Een scan van de toch wat zwijgzame
naoorlogse literatuur (Lange C. d., 1946) (Schraagen, 1968) (Huijgen, 2001)aangevuld met de recente
promotie van Schütz over het notariaat in de Tweede Wereldoorlog (Schütz, 2017) geeft dat aan.
Oprecht plezier in het vak is een eerste, slecht te meten, maar niet te verwaarlozen mogelijkheid.
Misschien past de concrete en juridisch-technische aard van het notariële vak wel heel goed in deze
tijd van stil bouwen, met iedereen stevig in eigen domein en zuil. Zeker de periode tot aan 1960 is
nog redelijk stabiel, daarna komt de groei. In 1950 zijn er 845 notariële standplaatsen. In 1970 867,
een geringe toename dus. Met het aantal akten gaat het al anders: tussen 1960 en 1970 is er een
verdubbeling van het aantal akten (Dijk H. v., 1989). Het is slechts een aanloop. De tweede
sleutelfactor in deze tijd is een enkele grote man: Prof.Mr. A. (Adriaan) Pitlo. Was Napoleon de man
van buiten die na het voorwerk van zijn broer een geschenk komt brengen en de Duitse bezetter de
kracht die een doorbraak zou maken in de notariële positie, dan is Pitlo de man van binnen die de
geschenk en zal uitpakken en vervolmaken.

5.2

Een nieuwe status: 1958 - 1997

Pitlo werd geboren in Gouda, waar hij aan de Westhaven het Gymnasium doorloopt, schuin
tegenover het huis waar Coornhert sterft, de grote humanist – en tevens notaris. Pitlo toont
vergelijkbare dadendrang en wordt terecht tot de meest eminente juristen van Nederland gerekend.
Onder elke rechtenstudent moet Pitlo een begrip zijn vanwege zijn handboeken. Voor zijn rol is het
echter bovenal belangrijk te beseffen dat hij een opleider was. Een praktiserend jurist is hij eigenlijk
nooit geweest. Misschien was hij nog wel het meest in zijn element toen hij een huiswerkinstituut
voor rechtenstudenten leidde. Bijna letterlijk knoopte hij kennis en mensen aan elkaar, een
werkwijze die hij niet meer zou loslaten. Het was ook de tijd dat hij een missie kreeg: de
verwetenschappelijking van het notariaat. Om hem nog maar eens op hetzelfde te citeren (Pitlo,
1968):
“In onze gewesten al in het jaar 1626 sprake is geweest van het openstellen van de
openstelling van een opleiding van toekomstige notarissen aan de universiteit van Leiden.
Ware dit plan ten uitvoer gelegd, dan zou het notariaat in de 17e en 18e eeuw in onze
gewesten reeds opgenomen zijn geweest in de rijen der intelligentsia, terwijl het nu in onze
republiek een plaats heeft ingenomen tussen het half-intellect. Pas de Franse wetgeving
heeft de weg geopend de maatschappelijke plaats te bezetten, die het notariaat heden
bekleedt, dit echter niet door voor een betere opleiding te zorgen, maar door het notariaat
uit de sfeer van het privébedrijf op te heffen in die van het ambtenaarschap.”
Dat moet beter kunnen. Die historische fout moet hersteld worden. Voor Pitlo geen middenpositie
dus, iets tussen publiek en privaat in. Het moet van privaat naar publiek gaan, met de academische
status als de weg daar naartoe. Midden in de oorlog is dit zijn belangrijkste punt als hij in 1942 een
rede houdt bij het honderdjarig jubileum van de Wet op het Notarisambt (Pitlo, 1974). In 1951 wordt
de Stichting ter Bevordering der Notariële Wetenschap opgericht. Met dit resultaat binnen, gaat het
lobbyen door. Pitlo is de onvermoeibare stormram. In 1958 is het zover. Dan is er voor het eerst een
academische studie en een eigen hoogleraar. Wie anders dan Pitlo? Hij maakt het helemaal waar en
wordt de wegbereider voor vele anderen die zich wetenschappelijk met het vak bezighouden. Hij vult
het ‘notarieel tekort’ op. Een tekort in status dat hij waarschijnlijk scherper voelde dan wie ook en
misschien wel een beetje zijn eigen creatie was. De beroepsgroep wordt onmiskenbaar
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meegenomen in zijn verhaal en visie op het beroep. Zoals wordt gezegd: “Wij zijn een kind van
Pitlo.93”
Wat is de erfenis van Pitlo? Hij werpt een enorme slagschaduw, zowel vakinhoudelijk als
vakhistorisch. Geen twijfel over dat hij tot de allergrootsten in de juridische professie behoort, dus
niet alleen in het notariaat. Maar wat is het oordeel als het om het beroep en de ontwikkeling van de
beroepsorganisatie gaat? Eigenlijk hangt het antwoord vooral af van de vraag of er sprake is van een
notarieel tekort en of die oplossing van het notarieel tekort, het dichten van het wetenschappelijk
gat, de werkelijke oplossing is voor het volmaken van de notariële beroepsopvatting.
In vergelijking met andere juridische beroepsgroepen is er inderdaad sprake van een verschil in
status. Dat is een oud verhaal en heeft door de eeuwen heen ook praktische consequenties gehad. Er
is sprake van achterstelling. Tegelijk is het de vraag waar de maatschappij het meeste baat bij heeft.
Om het maar even scherp te zeggen: nog een hoogopgeleide beroepsgroep erbij die meer mag
declareren, of juist een vertrouwde maar praktijkgerichte vastlegger en verdeler van boedels? Het
tekort lijkt bovenal een tekort in de ogen van de beroepsbeoefenaren zelf. Of dat tekort van
publiekszijde wordt gesignaleerd is sterk de vraag. Het publiek ziet, bijvoorbeeld in 1842, de
beroepsgroep onvoldoende toezicht op zichzelf houden. In 2005 zou de Commissie Hammerstein wel
vast willen houden aan de academische status van de vooropleiding tot notaris als
entreevoorwaarde, maar doet dat nogal lauw (Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt, 2005).
Het is dan ook de vraag of de op wetenschapsbevordering gerichte koers de beste manier is om een
beroepsgroep te versterken. De lat wordt er hoger mee gelegd, dat is zeker waar, maar weer: waar is
de maatschappelijke behoefte? Daarbij: had de energie die nu in de wetenschappelijke lobby is
gestoken niet beter gestoken kunnen worden in de beroepsorganisatie zelf? Wordt niet, zoals ook na
2013 aan de orde zal zijn, extern gerichte belangenbehartiging boven het intern versterken van de
kwaliteit gesteld? Hoe draagt de verwetenschappelijking bijvoorbeeld bij aan een betere balans
tussen de publieke en private kant van het beroep? Voor Pitlo pleit dat hij bijna alle aspecten van het
beroep kende, ook de praktische, en aandacht gaf. Heeft dat navolging gekregen of is het verkrijgen
van de wetenschappelijke status genoeg geweest?
[OO: Ter vergelijking: er is een beroepsvereniging van belastinginspecteurs, aangesloten bij
de Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (CMHP). Het is een hoogopgeleide groep,
met allen wel iets van een fiscale studie achter de rug. Het zelfbewustzijn en het statusgevoel
is hoog. “Wij zijn de Belastingdienst”, zo wordt gezegd. De bewindspersonen zijn in
vergelijking slechts passanten. Tegelijk gaat het om een beroepsgroep die door en door
publiek-ambtelijk van aard is. Terwijl er vele gelijkenissen zijn met de notariële
beroepsgroep, is er niet hetzelfde gevoel van tekort ten opzichte van andere juridische
beroepsgroepen.]
Hoe dan ook, de wetenschappelijke status was de kers op een taart die steeds sneller ging groeien:
een spiraal omhoog. In de jaren na de crisis van 2008 lijkt er eerder sprake te zijn van een dodelijke
combinatie van onbeheersbare prijsconcurrentie, een kennelijk gebrek aan integriteit en door
digitalisering veroorzaakte overbodigheid. Tezamen: een spiraal naar beneden. Er is veel boosheid
dat de overheid het niet heeft aan zien komen. Dat geldt minstens zozeer voor de jaren vijftig, maar
dan andersom. Groei van de bevolking, groei van de welvaart, groei van behoefte aan documentatie
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en groei van de status – het komt alles tegelijk. Wie bijvoorbeeld de biografieën van Drees leest,
voelt hoezeer deze groei wordt verwelkomd maar ook gewantrouwd. Het lijkt te mooi om waar te
zijn. Toch gaat de groei door, voorspeld of niet. Daarbij maakt in het notariaat de oude
familierechtelijke praktijk steeds meer plaats voor alles wat met onroerende zaken te maken heeft.
Het is lastig om hier nog iets origineels over te zeggen, het verhaal is overbekend, zeker binnen de
sector. Toch even deze getallen:
Het aantal akten gaat van 600.000 in 1970 naar 1.600.000 in 1998;
In 1970 is dat 46 akten per duizend inwoners, slechts 10 meer dan in 1900;
In 1998 is dat 107 akten per duizend inwoners.
Dat zijn enorme sprongen. Sprongen die moeten hebben aangevoeld als even zovele tegenstellingen
ten opzichte van de periode daarvoor – en toch is de kans groot dat het notariaat deze groei als
geleidelijk heeft ervaren; een gestage groei, rustig gemanaged. Onvermijdelijk wordt iets later de
toegenomen rijkdom zichtbaar. Materiële welstand tot op een niveau dat in de ogen van velen de
grens van het maatschappelijk betamelijke zou hebben overschreden, als niet iedereen het zo goed
had. Of rommelt het toch, wordt er iets te veel over de tarieven gesproken?
De voortdurende vraag is wat voor effecten deze groei heeft op de aard van de beroepsgroep en de
wijze waarop die groep aan haar eigen kwaliteit werkt. Met het welvarender worden van de leden
werd ook de organisatie van de beroepsgroep groter en sterker. Ongetwijfeld heeft dit tot veel
investeringen in de kwaliteit van de beroepsgroep geleid en is de ondersteuning zowel richting leden
als consumenten en bedrijven verbeterd. Daarbij moet ook niet worden onderschat wat de opkomst
van het juridisch postacademisch onderwijs betekent voor de beroepsgroep. Het wordt vanaf
halverwege de jaren tachtig instrument nummer 1 voor het verhogen van de kwaliteit van de
beroepsgroep en zal zich vertalen in een systeem voor permanente educatie, uitgedrukt in een
puntentelling (PE-punten).
Het bureau van de KNB groeit door, zeker in de tachtiger jaren. Het boek ‘De Notaris in beeld’ staat
vol met foto’s van ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de diverse geledingen (Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap, 2013, p. 254 e.v.). De Stichting ter bevordering der notariële
Wetenschap laat zich ook stevig horen. Een indrukwekkende stroom van publicaties komt meer en
meer op gang. Daar hoort ook een krachtig bureau bij. De overgang naar een (nog meer) moderne
beroepsorganisatie wordt ergens in diezelfde tachtiger jaren gemaakt en heeft geresulteerd in een
‘bedrijfsmodel’ dat in veel opzichten lijkt op dat van de grote broer, De Nederlandse Orde van
Advocaten (NOvA), maar toch echt op zichzelf staand. Van een afstand bezien is de KNB minder dan
de Orde gericht op de individuele beroepsbeoefenaar en meer ingesteld op de eisen van een
moderne kantoororganisatie. De omgangsvormen blijven, ongetwijfeld ook door de kleinere omvang
van de kantoren, persoonlijker en conservatiever. Daarbij valt het op dat de KNB veel werk maakt
van de dienstverlening aan particulieren, door in te gaan op informatieverzoeken met name via de
Notaristelefoon, wat weer een verschil tot uiting brengt tussen de twee beroepsgroep. Bij vragen
over een geschil zal de NOvA doorverwijzen naar haar leden, de KNB doet dat minder. Deels zal dit
ook het opmerkelijke verschil in omvang van beide verenigingsbureaus kunnen verklaren: 50 FTE
voor de NovA bij meer dan 15.000 leden en 60 FTE voor de KNB bij rond de 4000 leden. Dat is een
hele andere verhouding, Het lijkt er in ieder geval op dat de KNB meer de rol van eerste lijnsopvang
en doorverwijzer kan spelen dan de NovA voor de op opponeren gerichte advocatuur. Een bijeffect
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hiervan kan zijn dat de buitenwacht het gevoel heeft dat het notariaat meer een eenheid lijkt dan het
in werkelijkheid is.
[OO: Deze onderzoeker heeft de Orde leren kennen via zijn werkzaamheden rond de
kwaliteitstoetsing van de gefinancierde rechtsbijstand, eerst als onafhankelijk voorzitter van
een werkgroep die zich daarover moest buigen, daarna als begeleider van het systeem. Mij is
altijd verteld dat de gefinancierde rechtsbijstand in belangrijke mate is bepaald door de oude
‘hippiegeneratie’. Nu klopt het dat de houding en kledingstijl bij de advocaten losser en
informeler is dan bij het notariaat, maar zonder enige wetenschappelijkheid te pretenderen
met deze uitspraak, stel ik dat de gelijkenis veel groter is dan het verschil. Inhoudelijk zijn het
allemaal juristen die met hun vak bezig zijn. Met alles er omheen zeggen ze minder op te
hebben.]
In deze minischets van het notariaat vlak voor de introductie van de marktwerking loont het nog om
stil te staan bij een andere ontwikkeling die doorwerkt op de rode draad van publiek en privaat.
Eerder is benadrukt dat de wortels van het notariaat te vinden zijn in de lokale rechtspraktijk en niet
in Amsterdam of het soort steden waar zich een universiteit of gerechtshof bevindt. Dat is van belang
omdat juist dan verwacht mag worden dat de publieke rol het meest zichtbaar in de gemeenschap is,
en het private verdienmodel het meest merkbaar in facturering en koopgedrag. Dat alles neemt niet
weg dat een aanzienlijk deel van de notariële praktijk zich afspeelt in een (groot)stedelijke omgeving
en dat zeker in de naoorlogse boomjaren de omvang van een aantal kantoren is gaan groeien. Dat
kan positief gewaardeerd worden, als onderdeel van de groei van de beroepsgroep zelf, maar brengt
ook spanningen met zich mee, intern en extern. Intern omdat een ander soort ondernemerschap de
beroepsgroep binnenkomt, niet alleen grootschaliger, maar ook specialistischer en veeleisender.
Daarbij speelt dan al snel het vraagstuk hoe moet worden omgegaan met geïntegreerde kantoren
waarbij de notaris vlak naast de bedrijfsjurist, de accountant en de consultant komt te werken, om
het over de internationale dimensie nog maar niet te hebben. Hoe dik worden de muren tussen de
notaris en de rest? Moeten er wel muren zijn? Hoe worden de publieke en private kant van het
beroep bewaakt? Extern werkt dit door omdat de grotere kantoren een ander beeld neerzetten. Van
een puur juridisch profiel verschuift het accent naar financiële en fiscale deskundigheid – en
vastgoeddeskundigheid. De tarieven zijn en blijven hoog, want gebaseerd op de wettelijke positie.
Het zou kunnen dat meer nog dan in de traditionele lokale markt, het verzet tegen deze tarieven juist
in en rondom de grotere steden en in het grotere bedrijfsleven scherper wordt. Daar lopen
verhoudingsgewijs meer mensen rond die in een keuken kunnen kijken en vragen gaan stellen over
de kostprijs van de maaltijd. Maar het is welbeschouwd een vraag die overal wordt gesteld. Op de
tennisbaan, op de bank van het startersechtpaar, in directiekamers. Ook op politiek niveau.

5.3

De komst van marktwerking
[OO: Het is in het kader van dit onderzoek verleidelijk om lang stil te staan bij de invoering
van marktwerking in het notariaat, inclusief kennisname van de debatten op het niveau van
de Tweede Kamer en dergelijke. Als marktwerking het einde van de 40-jaar cyclus is en ook
het moment dat publiek en politiek kritisch zijn en het OM gaat ingrijpen, dan is dit ook het
moment om een soort 0-meting te doen. Methodologisch is dat nog niet zo eenvoudig. Hier
wordt ervoor gekozen om niet marktwerking als zodanig te onderzoeken – dat is uitgebreid
gedaan – maar om te focussen op een drietal onderzoeken die op verschillende manieren
draaien om de vraag hoe het nu eigenlijk met de kwaliteit van en in het notariaat gesteld is.
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Het evaluatieonderzoek gedaan in het kader van de Commissie Hammerstein en de
promotieonderzoeken van Kocken en Van Heesen-Laclé zijn niet alleen vanwege hun
uitkomsten, maar ook methodologisch zeer interessant, zowel vanwege hun conclusies als
vanwege belangrijke tegenstellingen in hun bevindingen. Wat deze onderzoeker in diverse
(audit)situaties en interviews in ieder geval heeft gemerkt, is dat het debat over de
marktwerking nog niet is uitgewoed en mede standpuntbepalend is voor hoe tegen het
toezicht aan wordt gekeken.]
De Notariswet van 1999 betekent een belangrijk moment in de ontwikkeling van het notariaat. 94Het
wordt op afstand van de overheid gezet, maar blijft tegelijk deel uitmaken van het publiek domein, in
de vorm van een nieuw openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet (art. 60 Wna).
Het doel is, zoals de regering stelt, “de beroepsgroep in staat te stellen – en daartoe mogelijk zelf de
middelen te geven – om de orde in eigen gelederen, de goede uitoefening van het ambt, de
vakbekwaamheid, de financiële administratie en andere onderwerpen die voor haar bestaan en
ontwikkeling van belang zijn, verbindend te regelen voor alle vakgenoten …” (TK 23 706, nr. 3, p. 12,
gecit. Minkjan, 2007). Het overheersende beeld van de Notariswet is echter dat het vrije tarieven,
vrije vestiging en meer concurrentie tussen notarissen mogelijk maakt. Ondanks de nieuwe
rechtsvorm, wat een herbevestig van de publieke status is, lijkt dit van een afstand bezien op een
privatisering van een publiek fenomeen. De private draad wordt dikker en losgemaakt van de
publieke. Dat gebeurt in lijn met een tijdgeest van liberalisering, deregulering en privatisering. Toch
zijn daar kanttekeningen bij te maken, wat dan ook gebeurt. Lekkerkerker zegt het in 2010 zo:
“We kunnen de notaris anno nu niet alleen begrijpen als onderdeel van de nieuwe
liberaliseringsgolf, we zouden hem ook kunnen duiden als een beproefd instituut dat kan
dienen om een mogelijk teveel aan vrijheid in banen te leiden. De notaris als hoeder van
veilige vrijheid.”
Dat is een ander geluid dan van Roes in zijn studie naar de zaakwaarnemer. Lekkerkerker geeft zeker
niet de heersende interpretatie rondom marktwerking (of van digitalisering, waar Lekkerkerker
fundamentele beschouwingen over schrijft). Een globale kennismaking met de argumenten rond
1999 laat geen grote beweging zien om de wetgeving ten aanzien van de notariële functie serieus op
de helling te zetten. De ambtelijke taken blijven. De notaris wordt niet weggedacht uit het bestel
(Bergh R. v., 2010). Het gaat eerst en bovenal om marktwerking in de tarieven, waarbij het belangrijk is
om te beseffen dat de discussie wordt gevoerd in een tijd van Paarse depolitisering en
hoogconjunctuur. Een politisering van het debat over tarieven door de beroepsgroep tot een
discussie over de toegang tot het notariaat maakt daarmee weinig kans, al was het maar, zoals dr.
Zayenne van Heesen-Laclé fijntjes constateert in een interview in het juristenblad Mr. (8/9 2008),
“Het notariaat de laatste branche is waar vergroting van de concurrentie door de overheid is
opgelegd”. Niet voor het eerst staat de beroepsgroep zwak in haar poging tot belangenbehartiging
en wordt de slag verloren. De tarieven worden losgelaten. Duinkerken sombert:
“Toch loop het traditionele Nederlandse notariaat op zijn einde. Is dat erg? … Historisch
gezien niet. .. Het enige element van het klassieke notariaat dat nog resteert, is de
94

En van de makelaardij, dat in deze tijd ook een verdere stap doet naar de markt. Opvallend is dat, nadat de
overheid een einde maakt aan de beëdiging van de makelaar voor de kantonrechter, de NVM er bewust voor
kiest om dan tot een eigen beëdiging over te gaan. Hiermee laten ze zien dat de leden van de NVM toch echt
onafhankelijke professionals zijn en blijven (W. Schreurs, 1998). Het notariaat laat geen vergelijkbare stap zien.
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benoeming van de notaris door de Kroon. Dit is geen louter formaliteit. De notaris wordt
immers bij zijn aanstelling een deel van de staatsmacht overgedragen, wat hem de
bevoegdheid geeft aan zijn akten het gezag van een rechterlijk vonnis te geven. Voor het
overige wordt hij echter door de overheid als een willekeurige ondernemer beschouwd die
rustig failliet mag gaan.” (Duinkerken B. , 2012, p. 310)
Het citaat geeft het heersend sentiment binnen een groot deel van de beroepsgroep weer. Toch zou
gezegd kunnen worden dat de beroepsgroep, ook niet voor het eerst, de slag verliest maar wel de
oorlog wint, want het loslaten van de tarieven maakt ook veel ondernemerszin binnen het notariaat
los. Faillissementen zijn niet aan de orde. Per saldo wordt de taart opnieuw groter. Van Heesen-Laclé
laat, vanuit een gecombineerd onderzoek van enquête met vraaggesprekken in 2004 en 2006, zien
dat meer marktwerking niet noodzakelijk tot een ‘ethische depressie’ hoeft te leiden (Heesen-Laclé Z.
v., 2008, p. 185). Integendeel; er is sprake van een herbezinnen op de rol, een voortgaande
professionalisering en ook wel schaalvergroting die positief uitpakt voor het notariaat op zowel
macroniveau (beroepsorganisatie als geheel) als op mesoniveau (kantoren). Op microniveau
(individuele notarissen) valt dat minder goed vast te stellen, maar ook op dat niveau lijkt de trend
richting ‘goed koopmanschap’ positief te zijn. Ze maakt wel belangrijke kanttekeningen bij waar dit
ten koste kan gaan van de professionele ethiek. Zij signaleert drie problemen die volgens haar om
collectieve actie vragen en het loont om die hier te citeren (p. 186):
1. Concurrentie van morele gemeenschappen
De rol van de KNB bij de bewaking van beroepsethiek en de kwaliteit van de dienstverlening
zou aan het eroderen zijn. Er komt voor de KNB ‘concurrentie’ [term Van Heesen-Laclé, in
bestuurskundige termen: ‘beleidsconcurrentie’] van andere ‘morele gemeenschappen’, in
het bijzonder externe toezichthouders, de notariële samenwerkingsverbanden en de
specialistenverenigingen.
2. De onzichtbare achterhoede
De notarissen die zich niet op de KNB oriënteren en zich evenmin binnen de nieuwe kaders
bewegen, blijven voor de beroepsgroep onvindbaar. De non-interventiecultuur binnen het
notariaat blijft voortbestaan: “Zowel de formele als informele samenwerkingsverbanden,
verworden tot closed shops. Notarissen die als éénpitter het vak uitoefenen, wordt de
toegang ontzegd. Dit denken in termen van uitsluiting van broeders, herbergt grote gevaren.
Het getuigt niet van verantwoordelijkheid om het publieke vertrouwen in het notariaat te
versterken en op peil te houden.”
3. Het gebrek aan collectief bewustzijn
het besef dat collectieve problemen collectief moeten worden opgepakt, ontbreekt. Pas na
een uitzending van Zembla (Zembla, 6 mei 2004), komt het tot een collectief bewaken van de
notariële zorgplicht bij bijvoorbeeld de kwestie van wils(on)bekwaamheid van dementerende
erflaters. Zo noemt Van Heesen-Laclé meer voorbeelden van thema’s die pas na druk van
buiten en via publicaties tot handelen leiden, ze wijst op het gebrek aan notariële Belehrung
bij malafide cliënten en waarschuwt voor een notariële Enron of Wolvega 2.
Het onderzoek van Van Heesen-Laclé is van voor de crisis van 2007! Maar wie had die dan ook
kunnen voorzien? Hoe dan ook: het loslaten van de tarieven valt samen met de grootste groei in
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vastgoedprijzen sinds de Republiek. Net als voor de gebouwen lijkt te gelden: the sky is the limit.
Het is relevant om te beseffen hoe snel de ontwikkelingen gaan in de periode 1970 tot 2008 en hoe
dit het notariaat beïnvloedt. Op een rij gezet:
•

Groei van circa 10 naar 16 miljoen inwoners: meer geboortes, meer sterfgevallen, meer
verhuisbewegingen;
• Verdunning van gezinnen waardoor het aantal verhuisbeweging verder wordt versneld
• Brede welvaartsgroei en navenante stijging in vermogen;
• Grotere diversiteit in diensten en producten, mede door globalisering van de economie;
• Grotere complexiteit in relaties en bijbehorende huwelijksvormen en testamentaire
regelingen: het werk van de notaris neemt niet alleen toe maar wordt complexer;
• Start van digitalisering. Deze brengt in eerste instantie vooral een sterke verhoging van de
productie tot stand en verdere diversificatie en verweving van de economie;
• Juridificering van de samenleving, mede doordat globalisering ook tot een sterker risicobesef
leidt.
In verhouding met deze macro-ontwikkelingen hoeft het loslaten van tarieven door het notariaat
geen grote gevolgen te hebben en dat gebeurt dan in de ogen van Heesen-Laclé ook niet, of
hoogstens bij de in ondernemerszin meest naïeve notarissen. Indirect draagt het mogelijk wel bij aan
een hoogst ongewenst verschijnsel: rattengedrag, de beroepsgroep onwaardig, of je het nu langs
publieke of private kant bekijkt. Daar wordt zo op ingegaan. Wat voor deze beschouwing van de
‘goede tijden van de marktwerking’ relevant is zijn ontwikkelingen als deze:
•

Schaalvergroting: de grote kantoren worden groter en kleinere kantoren gaan zich via
bijvoorbeeld franchiseformules aan elkaar verbinden. De afstand tussen de grote en kleine
kantoren wordt hoe dan ook groter. Voorzichtig vult het gat zich met middelgrote kantoren,
maar zeker bestuurlijk leidt dit tot spanningen binnen de KNB;
• Specialisering: er is genoeg werk voor iedereen en telkens worden er niches ontdekt. Binnen
de Orde van Advocaten leidt dit tot nogal gescheiden werelden, waarbij opvalt dat met name
de letselschadeadvocaten hogere kwaliteitsmaatstaven aanleggen dan andere specialisaties.
Binnen het notariaat lijkt dit minder scherp te liggen en vertalen kwaliteitseisen zich bovenal
in opleidingseisen;
• Rationalisering: het kwaliteitsdenken doet bij sommige kantoren haar intrede via
certificering op basis van de ISO 9001 serie en andere manieren om (gedigitaliseerd) de
processen te verbeteren. Bedrijfsvoering wordt als thema belangrijker;
• Netwerkvorming: versterkt door de digitale mogelijkheden komt de netwerkvorming op
meerdere niveaus tot stand: 1) notariskantoren onderling, al dan niet via de
franchiseformule; 2) notariskantoren met andere dienstverleners; 3) notariskantoren die
worden opgenomen in digitale netwerken van Kadaster, banken, e.d.; 4) klanten komen op
een andere manier in het netwerk van de notarissen.
Met name het punt netwerkvorming verdient in het kader van dit onderzoek methodologisch extra
aandacht. Het klassiek Durkheimiaanse perspectief op beroepsgroepvorming voldoet dan niet meer
en moet verruild worden voor een breder (netwerk)perspectief.
Een buitenstaander zou kunnen denken dat het materiële succes van de beroepsgroep tot meer trots
en betrokkenheid zou kunnen leiden. Maar dat lijkt toch niet het geval te zijn. De betrokkenheid bij
het bestuurlijke en wetenschappelijke werk wordt verhoudingsgewijs niet groter en er wordt
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geklaagd over problemen als een lage opkomst bij vergaderingen en moeizame werving van
bestuurders. Wellicht dat het hier gaat om een maatschappij breed verschijnsel, zoals het SCP vanaf
de jaren negentig in het zogenoemde ‘geluksonderzoek’ naar voren brengt: positief over de eigen
situatie, negatief over de samenleving in haar geheel en minder betrokken bij het collectief.

5.4

Kocken en de twijfels

Een rotte appel steekt de hele mand aan. Dat oude gezegde krijgt na de eeuwwisseling een hele
nieuwe lading als keer op keer notarissen in verband worden gebracht met dubieuze
vastgoedtransacties. Dat is niet voor het eerst: de Parlementaire enquête opsporingsmethoden, de
commissie Van Traa, meldt in 1994 al 13 incidenten waarbij er sprake is van ‘verwijtbare
betrokkenheid bij criminele dienstverlening’ (Kleijn-Meijer, Stokkum, & ter Veer, 1997). Bedenk
daarbij dat het al snel enkele jaren duurt voordat ergens misstanden naar boven komen en er
parlementair een onderzoek of enquête aan wordt gewijd (www.parlement.com), dan moet er
sprake zijn geweest van een forse aanloop. In de jaren tachtig was een parlementaire enquête
überhaupt nog zeer uitzonderlijk. Er was dus al langer meer aan de hand. Het openbaar ministerie
had verschillende notarissen in het vizier. Van Traa constateerde het slechts. En na Van Traa wordt
het niet stil. Het inzicht groeit dat notarissen zich gewild of ongewild laten lenen voor de
witwaspraktijken van derden. Het aantal publicaties over de positie van de notaris stijgt en ze krijgen
een ondertoon van zorg. Nergens meer dan bij C.L.B. van Kocken (Kocken C. , 1997) Hij constateert in
zijn promotieonderzoek dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris onder druk staat.
Dit lijkt de kern van zijn observaties.
“Feitelijk fungeert de notaris als ondernemer die cliënten voor zich moet winnen. Ook de
onpartijdigheid van de notaris is problematisch. De notaris heeft de neiging om zaken
betrekkelijk routinematig af te wikkelen en zich te identificeren met de belangen van
cliënten.”
De titel van zijn proefschrift luidt: ‘De hand van de notaris. Een rechtssociologisch onderzoek naar de
onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.’ Het is een studie waarin de auteur
nadrukkelijk stelt ‘dat de rol van de onderzoeker niet kan worden weggemoffeld achter een scherm
van wetenschappelijke neutraliteit. De feiten spreken niet, en al helemaal niet voor zichzelf.’ (Kocken
C. , p. 3) Het wordt uit de tekst overvloedig duidelijk dat de auteur grondig over zijn opzet heeft
nagedacht en in die lijn onderzoek heeft verricht, maar de studie laat zich in ieder geval niet in
kwantitatief vergelijken met andere studies voor of na de marktwerking. Dat is jammer, omdat de
resultaten uit zijn gespreksobservaties (te) makkelijk kunnen worden genegeerd. Consequent is hij
wel: in een themanummer van Justitiële Verkenningen van 1997 is diezelfde auteur (Kocken C. ,
1997, p. 47) kritisch over de concept Nwa, omdat hij vreest dat loslaten van tarieven de druk op de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid nog groter maakt. Namens de beroepsgroep keren dan ook de
nodige auteurs zich tegen de nieuwe wet, maar Kocken en anderen constateren ook dat de
veronderstelling dat de notaris kwaliteit levert niet hard te maken valt en dat het intern toezicht
mager is. In de combinatie van proefschrift en bijdrage aan het themanummer concludeert Kocken
op basis van zijn benadering en onderzoek voortdurend dat wat notarissen in hun praktijk feitelijke
doen, afwijkt van de publieke claim op onpartijdigheid. Hij schetst onder meer hoe een tweetal
commissies in de jaren ’70 en’80, de auteurs van een notarieel standaardwerk en de Hoge Raad
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uitspraken doen om – snel samengevat – de maatschappelijke rol serieuzer te nemen, meer bewust
te zijn van de publieke verantwoordelijkheid, activistischer op te treden en niet zondermeer de klant
te volgen en in het algemeen zich meer van de publieke rol bewust te zijn. De dagelijkse praktijk kent
echter een andere dynamiek (p. 143). Hij is dan ook sceptisch over de sporen die de commissie
Eregelden (1974) en de Commissie Verantwoordelijkheid Notaris (1981) achterlaten en lijkt de
strenge lijn van Santer en Waaijer (Santer & Waaijer, 1991) over de Belehrung wat overspannen te
vinden. In de notariële praktijk overheersen financiële en andere belangen die directer en dichterbij
spelen. Daarbij speelt bij delen van de beroepsgroep ook een houding van lijdelijkheid die door hen
als rechterlijk wordt geïnterpreteerd. In zijn participerend onderzoek op enkele notariskantoren
constateert hij onder meer dat notarissen kwaliteitsvragen direct terugvertalen naar inhoudelijke,
juridische kwaliteit en daar tegelijk geen uitspraken over doen, die voor de onderzoeker toetsbaar
zijn. Als het over de dienstverlening gaat constateert hij behoorlijke verschillen tussen particuliere en
zakelijke cliënten, hoort hij hoe cliënten geholpen worden met fiscale vraagstukken, ziet hij dat de
relatie met intermediairs als makelaars en advocaten erg innig kan zijn. In een enkel geval wordt hij
uit de kamer gestuurd als de materie kennelijk te gevoelig is. Het is onderzoek waardoor Kocken tot
kritische conclusies komt over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de notaris. Het zijn deze
kritische noties die na afloop van zijn dissertatie vooral zijn gaan nazingen, waarbij zijn kwalitatieve
benadering het lastig voor beoordelaars – waaronder deze onderzoeker – maakt om tot een goede
toetsing van zijn bevindingen te komen.
[OO: In de benadering van Kocken zit iets ongrijpbaars, dat tegelijk fascineert. Voor wat
betreft de conclusies, zie hieronder. In beschrijvende zin doet hij levendig verslag van de
gesprekken die hij bijwoont rondom een aantal standaardcasussen in het notariaat, waarbij
zijn optiek dan ook breder wordt dan die van onpartijdigheid. Het is in zijn interpretatie dat
hij methodologisch grote stappen maakt.
Hij durft een voor de leek en de notaris zelf ongrijpbare kern te benoemen. Een kern die
bestaat uit een statusverschil tussen cliënt en notaris waar beiden belang bij blijken te
hebben, al leent die zich voor misbruik. De notaris schept afstand door de wijze waarop hij
zijn kennispositie benut ten dienste van die klant. Methodologisch baseert Kocken zich op de
communicatieleer van Habermas, waarbij hij een interpretatie gebruikt waardoor niet alleen
uitspraken over een individueel geval kunnen worden gedaan, maar ook over een
(beroeps)groep. Zo betoogt hij dat de notarissen, ondersteund door de KNB, een soort beeld
– mythe – oproepen van de onafhankelijke deskundige die een knoop kan doorhakken en
een situatie kan vastleggen. Dat zou voldoende zijn om vertrouwen te wekken, zeker als er
ook nog iets in de sfeer van klantentevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Zonder het
volledig eens met hem te zijn, vindt deze onderzoeker het zeker de moeite waard om ook de
minder grijpbare elementen in de verhouding tussen mensen, ook en juist in hun
beroepsuitoefening, te duiden. Het lijkt dat dit op zich ook recht doet aan de door de auteur
gekozen rechtssociologische benadering, waarbij Glazer en Strauss (Glaser & Strauss, 1973)
leidend zijn geweest voor de aanpak van het onderzoek.]
Kocken is kritisch in zijn beschrijving van het handelen van de notaris en de mate waarin daar van
onpartijdigheid sprake is. Hij ziet ‘manipulatie’. Naar het slot toe maakt hij vanuit dat perspectief een
opvallende ‘draai’. Hij relativeert zijn eigen kritiek. Is onpartijdigheid – beschreven als een vermogen
tot ‘zelfbepaling’ – wel de kern van wat van een notaris verwacht mag worden? Zit de klant er echt
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op te wachten, is dat wat de maatschappij moet verwachten? Kocken ziet andere factoren aan het
werk dan een publieke waarde als onpartijdigheid: de notaris domineert door zijn surplus aan kennis
en deskundigheid, maar daarbinnen is hij, ook vanuit ondernemersmotieven, overwegend hard aan
het werk voor die cliënt. Anders gezegd: de notaris vertegenwoordigt wel degelijk een bepaalde
waarde, maar het is niet die van onpartijdige beoordelaar van een situatie.; Nou en? Hij eindigt met
deze blik in de toekomst (p. 200):
“Naar verwacht zal een vergroting van de marktwerking het optreden van de notaris niet
wezenlijk veranderen, omdat het vertrouwen in de notaris en de tevredenheid van de cliënt
de solide basis vormen waarop kan worden voortgebouwd. De onpartijdigheid van het
optreden kan daarbij misschien worden gemist.”
Wat een opvallende relativering van het eigen onderzoeksobject. Knap om zo tegen de eigen lijn in te
gaan en irritant omdat hij te makkelijk heenstapt over de spanning die hij zelf in de rol en relatie van
de notaris met maatschappij en cliënt beschrijft. Let wel: Kocken schrijft dit in zijn dissertatie van
1997. In zijn publicatie voor Justitiële Verkenningen (Kocken C. , 1997) klinkt harder door hoezeer hij
een handelwijze wantrouwt waarbij hij als onderzoeker de kamer uit wordt gestuurd als er
bijvoorbeeld gepraat moet worden met de aanbrenger van een klant.
Achteraf – achteraf! – geeft zijn studie de indruk van een onderzoeker die op het laatste moment is
geschrokken van zijn eigen conclusies. Het element onpartijdigheid bleek een twijfelachtige optiek te
zijn om mee naar het notariaat te kijken. Het onderzoek levert een soort beeld op van het
handelingsrepertoire van de notaris en daarin is het van waarde, ook voor de beoordeling van de
beroepsgroep in haar geheel, maar een echte kwalitatieve weging daarvan blijft achterwege. Te snel
wordt gerelativeerd, terwijl Kocken wel degelijk op een aantal spannende fenomenen stuit. Wanneer
vervult de notaris optimaal de eigen taak, wanneer zakt deze door het ijs, samen met zijn
beroepsgroep? Het antwoord moet van anderen komen en vooral van de harde praktijk.
[OO: Deze onderzoeker moest meerdere keren teruggaan naar het werk van Kocken voordat
de relevantie ervan door begon te dringen. De eerste keer omdat hij de eerste auteur was
die via een kijkje in de keuken liet zien waar de notaris fout kon gaan. De tweede keer om in
zijn methodologie te ontdekken dat hij tegelijk interessante dingen zei en ongrijpbaar bleef.
De derde keer om teleurgesteld te raken door de wijze waarop hij zijn onderzoek naar
onpartijdigheid uit zijn handen liet glijden in een krachteloze relativering. Uiteindelijk is er
dan een goede wandeling voor nodig – een heuse reflectie – om in te zien dat, maar nee, dat
komt nog.]

5.5

Hoe erg is erg? Evaluatie van de marktwerking

Waarmee nog niet veel verder is gekomen in de discussie over de kwaliteit van het notariaat als het
gaat om de vraag: hoe erg is het nu werkelijk gesteld? Het is een vraag die hier niet voor niets
negatief wordt geformuleerd, omdat er argwaan achter steekt over de werkelijke prestaties. Net als
richting 1842 lijkt het beeld van die kwaliteit binnen de beroepsgroep beter te zijn dan daarbuiten.
Van 1997 tot 2007 worden de berichten frequenter dat er wat met het notariaat aan de hand is. Na
de nieuwe wet, de millenniumwisseling en de schrik van 9/11, komt bovenop een aanhoudende
stroom van misdaad gerelateerde ‘kleine incidenten’ daar het terrorisme als dreiging nog eens bij.
Doorgaans draaien de incidenten om voorbeelden van twijfelachtige constructies waar notarissen
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aan mee zouden werken. Opeens heeft iedereen van ‘A-B-C constructies’ gehoord. Bijna altijd wordt
de verbinding gemaakt met de ontwikkelingen in de vastgoedsector, een sector die na bijvoorbeeld
de bouwfraude in een steeds slechtere reuk komt te staan.
Altijd is het de vraag in hoeverre de fouten van een enkele beroepsgenoot representatief zijn voor
het falen van een hele beroepsgroep. Statistisch gesproken mag je verwachten dat bij toenemende
rijkdom lang niet iedereen het laten kan om voor eigen profijt misbruik te maken van de
gelegenheid. Is wat deze notarissen doen niet een incidenteel verschijnsel? De vraag mag gesteld
worden, maar het antwoord is in wezen al gegeven via borrels, media en de uitspraken van politici:
ja, er is iets grondig mis met de gehele beroepsgroep en die beroepsgroep is niet in staat zelf orde op
zaken te stellen. Het is de tijd van de grote desillusie. Het notariaat holt van krantenkop naar
krantenkop en wordt op een hoop gegooid met louche advocaten en andere foute figuren. De
marktwerking wordt vanuit een deel van het notariaat aangewezen als reden voor de misstanden,
maar dat maakt weinig indruk.
Het onderzoeksbureau EIM probeert in opdracht van de Evaluatiecommissie Notariswet, de
commissie Hammerstein, de situatie in 2005 in beeld te brengen (EIM, 2004). Samengevat:
- De meerderheid van de geënquêteerden is van mening dat de beroepsgroep in de praktijk
vooral de nadruk legt op ondernemersaspecten en minder op publieke aspecten. Dit komt
vooral naar voren in de dilemma’s openbaar ambtenaar versus ondernemer, collegialiteit
versus concurrentie, publiek belang versus belang cliënt en kwaliteit van de akte versus
winstgevendheid van de akte;
- Driekwart van de geënquêteerden vindt dat de beroepsgroep in de praktijk vooral de nadruk
legt op het ondernemerschap, terwijl slechts 10% van mening is dat in de praktijk de nadruk
vooral wordt gelegd op het zijn van openbaar ambtenaar;
- Een ruime meerderheid van de geënquêteerden (68%) is van mening is dat de beroepsgroep
in de praktijk winstgevendheid van de akte verkiest boven de kwaliteit van de akte;
- Volgens 64% van de geënquêteerden laat de beroepsgroep in de praktijk vooral het belang
van de cliënt prevaleren boven het publieke belang;
- Ten aanzien van het dilemma collegialiteit versus concurrentie, is een ruime meerderheid
(72%) van mening dat de beroepsgroep in de praktijk vooral de nadruk legt op concurrentie;
- In het dilemma belerend (voorkomen van feitelijk overwicht en misbruik van juridische
onkunde) versus lijdelijk komt een minder eenduidig beeld naar voren. Indien echter de
concrete invulling van de Belehrung in ogenschouw wordt genomen, komt de zwakke partij
er in de ogen van onderzoekers slecht van af. Van de notarissen vindt 59% dat de
beroepsgroep het behoud van grote cliënten belangrijker acht dan de bescherming van de
zwakke partij.
In de praktijk overheerst in dit onderzoek dus het beeld van ‘de notaris als ondernemer’. Het
benadrukken van de waarden van de markt door notarissen wordt tevens bevestigd door de face-toface interviews. Is dat erg, of is dat juist de bedoeling geweest van de wetgever? De commissie
Hammerstein graaft mede op basis van het onderzoek van EIM dieper (Commissie Evaluatie Wet op
het notarisambt, 2005). Gevraagd naar de mate waarin de spanningen tussen ambt en
ondernemerschap zich in de praktijk voordoen en op welke wijze deze zich openbaren, geven alle
geïnterviewden aan dat deze spanningen zeer reëel zijn en zich uiten in het meer
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ondernemersgericht werken ten koste van het bewaken van het publiek belang. Notarissen die
werkzaam zijn vanaf 1999 en notarissen die voor 1999 werkzaam waren, vertonen geen verschil van
mening in de nadruk die op ethische dilemma’s in de praktijk wordt gelegd. Daarentegen laat het
onderzoek ook zien dat de (kandidaat-)notarissen bij hun keuzen ten aanzien van de dilemma’s
vermelden dat nadruk behoort te liggen op het zijn van ambtenaar, de kwaliteit van de akte,
bescherming van de zwakkere partij en de Belehrung. Deze uitkomst bevestigt dat het normbesef
hoog is en dat is hoopgevend voor de toekomst. (Het beste van twee werelden., p. 23)
Tegelijk komt er na vijf jaar marktwerking een andere werkelijkheid in beeld als het om de kwaliteit
gaat. Zo wordt gesteld: “In het algemeen bestaan er géén harde aanwijzingen dat de kwaliteit
achteruit is gegaan door het vrije(re) vestigings- en prijsbeleid. Geluiden dat de Belehrung afneemt
staan tegenover signalen dat de kantoren efficiënter zouden zijn geworden en dat standaardisatie
vruchten afwerpt. (Het beste van twee werelden., p. 29). Er moet wel onderscheid worden gemaakt.
Dat gebeurt via vier aspecten:
1. De integriteit: onafhankelijkheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid. Naar blijkt komen niet alle
notarissen de regels na. Het aantal klachten blijft met ongeveer 250 per jaar constant. Het aantal
uitspraken in tuchtzaken verdubbelt in de periode 1999 – 2003;
2. Het BFT stelt vast dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering beter kan. Zo komen in 2004 [OO: !]
notariskantoren in de problemen doordat ze hun privé-uitgaven onvoldoende hebben aangepast,
werkzaamheden niet op het juiste niveau laten uitvoeren, geen kennis van hun kostprijs hebben
en mogelijkheden voor automatisering niet optimaal benutten;
3. De juridische kwaliteit lijkt langs de weg van de opleidingen voldoende gezekerd;
4. De kwaliteit van de dienstverlening lijkt verbeterd en dat over een redelijk breed spectrum;
Naast tariefvoordeel is er beweging op het gebied van openingstijden, internetmogelijkheden,
offertes e.d.
De Commissie Evaluatie zet alles op een rij, ziet positieve en negatieve signalen en zegt in haar
conclusies ten aanzien van de ambtelijke ethiek “dat er geen verontrustende gegevens naar boven
zijn gekomen” en dat er meer onderzoek moet worden gedaan (p. 76). Evengoed doet ze een groot
aantal aanbevelingen. Daar hoort onder meer bij een verdere scheiding tussen toezicht en
tuchtrecht. In het verlengde hiervan wordt aanbevolen het BFT meer bevoegdheden te geven: “In de
wet opnemen dat de geheimhoudingsplicht van de notaris niet kan worden tegengeworpen aan het
BFT in het kader van aan het BFT opgedragen tuchtrechtelijk onderzoek en het verkrijgen van
informatie die het BFT voor zijn onderzoek nodig heeft.” Deze aanbeveling zal ook (EIM, 2004)
belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het stelsel van peer review.
In 2008 verschijnt het promotieonderzoek van Zayenne van Heesen-Laclé onder de titel ‘Notabelen
vernieuwen. Gevolgen van marktwerking in het notariaat’. In dit onderzoek, dat een paar mooie
parallellen kent met dat van Kocken en tegelijk methodologisch heel wat klassieker is opgezet, wordt
ruim nadat de marktwerking een feit is een beeld van het notariaat gegeven. Interessant is dat de
resultaten worden meegenomen van een combinatie van enquête en vragenlijst zoals uitgevoerd in
2004 – deels meegenomen in het werk van de Commissie Hammerstein – en de resultaten van
eenzelfde onderzoek in 2006. Het is de moeite ook bij dit onderzoek langer stil te staan in een poging
om tot een soort 0-meting te komen van de situatie bij de start van het peer review.
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De uitkomsten van het onderzoek van Van Heesen-Laclé laten net zo min als bij Kocken en de
Commissie Evaluatie, een beroepsgroep zien die maatschappelijk door het ijs zakt. In de vrij korte
methodologische reflecties gaat ze wel in op een aantal rechtssociologische en zelfs
rechtseconomische reflecties die van belang zijn om wat er in de beroepsgroep aan de hand is nog
verder te duiden. Anders dan Kocken, die als het ware de mythe in de relatie tussen notaris en cliënt
herontdekt, begint Van Heesen-Laclé bij een vaststelling dat de mythe uit de beroepsgroep aan het
verdwijnen is door markteconomische ontwikkelen. Ze geeft, mede op basis van andere auteurs (Loth
& Gakeer, 2007) (Oostrom, 2002), de karakteristiek van de beroepsgroep zo weer:
“… De leden van de professie stelden zelf ethische normen op en vervatten deze in
beroepscodes. Naleving van deze codes werd net als dienstbaarheid aan de samenleving, tot
ideaal verheven. De tucht van de groep zorgt voor handhaving van de beroepsnormen. De
klassieke professies onderscheiden zich van andere beroepen door hun ethische en publieke
oriëntatie. De leden werden aanvankelijk niet betaald voor hun diensten, maar lieten het aan
de welwillendheid van de afnemers over, op welke wijze zij hun waardering wensten te
uiten.” (p. 7)
Dat dit beeld op basis van in ieder geval de hiervoor beschreven geschiedenis van het notariaat niet
helemaal klopt is duidelijk, maar zo wordt wel treffend de mythe geduid. Een mythe die in stand
wordt gehouden door de informatie-asymmetrie met de particuliere klanten (zakelijke klanten leren
er doorheen te prikken). Van Heesen-Laclé maakt daarbij de terechte observatie dat “discussies over
de ontwikkelingen in het notariaat of volstrekt op macroniveau – met verwijzing naar de
verloedering van het ambt – of op microniveau worden gevoerd.” (p. 3). De mythe van de klassieke
professie met haar nobele en notabele imago, vol publieke waarden staat in beroepssociologische
zin al langer ter discussie. Er is in ieder geval een ‘Weberiaanse’ tegenstroming die de ondernemende
kant van het beroep benadrukt. Vol eigenbelang willen de juridische beroepsbeoefenaren vooral hun
markt veroveren (Abel & Lewis, Lawyers in Society., 1989) (Abel, 2003). Voor het beeld van de mythe
komt dus dat van de zakenman in de plaats. Een derde stroming verwisselt het beeld van de mythe in
voor de metafoor van de heliotroop; een plantensoort die bloem en blad steeds naar de zon wendt.
Er wordt meegewaaid met alle winden om de bestaande privileges maar te kunnen behouden.
[OO: Het is aantrekkelijk om dit voor het notariaat maar direct concreet in te vullen; het
notariaat heeft een beschermde, academische status? Daar past men zich bij aan. Er komt
marktwerking? We gaan me elkaar concurreren. We moeten ons meer berust zijn van
publieke waarden? Dan trekken we onze ambtelijke jas toch weer aan? Er zit wat in de
metafoor van de heliotroop, vooral als deze als waarschuwing wordt geïnterpreteerd.
Ondertussen is het niet vanzelfsprekend dat de beroepsgroep zelf in deze termen denkt. In
hoeverre kan zelfreflectie tot zelfcorrectie leiden? In wetenschappelijk opzicht moet
voorzichtig worden omgegaan met public choice achtige verklaringen van gedrag (Noordhoek
D. , 1984). Of puur altruïsme bestaat is de vraag, maar een ‘reflectieve’ vorm van eigenbelang
kan tot een optreden leiden dat wel degelijk als altruïstisch kan worden bestempeld of
gemotiveerd wordt vanuit publiek, c.q. algemeen belang in plaats vanuit individueel, c.q.
privaat belang. Ook deze reflective practitioner ziet dat in zijn werk een ‘heliotroop’ aspect
zit. Ja, ik wil de opdrachtgever ‘pleasen’. Maar ook: daar zijn grenzen in en het loont
beroepsmatig en qua integriteit (het meest kostbare bezit) om regelmatig en bewust te
toetsen of die niet overschreden worden.)]
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Van Heesen-Laclé maakt geen keuze tussen de scholen en gaat over op een rechtseconomische
analyse (p. 8), met aandacht voor de vele vormen van verstoringen van de markt, van kartelvorming
tot moral hazard. Daarbij geeft ze terecht aan dat veel economisch onderzoek niet tot eenduidige
uitkomsten leidt als het gaat om de meerwaarde of schade van professievorming (p. 13). In
Bestuurskundige zin haalt ze studies aan als die van Bovens (Bovens M. , 2006) en Karssing (Karssing E. ,
2006). Beide onderzoekers menen volgens haar dat: “de aandacht voor problemen met ethiek in het
openbaar bestuur te veel wordt ingevuld als crisisbegrip, als reactie op de in de praktijk
voorkomende integriteitsschandalen. Of er werkelijk sprake is van een hausse aan
integriteitsschendingen is de vraag: “Het is eerder de schijn van machtsbederf dat is toegenomen.”
(crs. Bovens) Juist de aandacht voor integriteitsschendingen doet het gevoel ontstaan dat deze er
veel zijn. Tegelijk worden de maatstaven steeds scherper. Als gezagsdrager ga je zo heel snel de fout
in, ook met de wijsheid van achteraf. Het wantrouwen slaat door”. Van Heesen-Laclé citeert slechts,
maar het citaat is geen toeval. Hoe erg is het? Een voorlopige en wat oppervlakkige samenvatting:
erger dan de beroepsgroep meent, minder erg dan de buitenwereld de beroepsgroep aanwrijft.
Van Heesen-Laclé hanteert in haar onderzoeken van 2004 en 2006 (mede aangevuld door de
uitkomsten van een jaarlijkse monitor) vraagstellingen die sterk zijn ingestoken op de
veronderstelling dat marktwerken het ethisch handelen in de knel kan brengen. Zij kijkt in die zin
breder dan Kocken. Ook zij meldt meerdere keren dat ze wordt geplaagd door een gebrek aan een
echte 0-meting. Tegelijk krijgt ze langs verschillende wegen, inclusief dilemma-tegenstellingen (zie de
tabellen 4.1-3) een scherper zicht op de feitelijke spanning in de beroepsgroep dan Kocken of de
Commissie Evaluatie.
Tabel 4.1 Dilemma’s in de beroepsethiek.
De nadruk die de beroepsgroep volgens geënquêteerden in de praktijk legt op beroepsethische
dilemma’s (de cijfers tussen haakjes zijn de scores van de kandidaat-notarissen).
Vooral de nadruk op:
Openbaar ambtenaar
Collegialiteit
Kwaliteit akte
Publiek belang
Bescherming zwakke
partij
Belehrend

%
10 (20)
11 (9)
14 (17)
12 (10)
17 (12)

Midden
%
15 (15)
17 (12)
17 (21)
24 (30)
24 (35)

%
75 (75)
72 (79)
68 (61)
64 (60)
59 (53)

Vooral de nadruk op:
Ondernemer
Concurrentie
Winstgevendheid akte
Belang cliënt
Behoud grote cliënt

38 (55)

30 (27)

32 (18)

Lijdelijk

Tabel 4.2 Dilemma’s in de beroepsethiek.
De nadruk die de beroepsgroep volgens geënquêteerden dient te leggen op beroepsethische
dilemma’s (de cijfers tussen haakjes zijn de scores van de kandidaat-notarissen).
Vooral de nadruk op:
Openbaar ambtenaar
Collegialiteit
Kwaliteit akte
Publiek belang
Bescherming zw. partij
Belehrend

%
35 (29)
60 (64)
63 (50)
69 (79)
74 (73)
92 (92)

Midden
%
43 (42)
24 (20)
24 (32)
28 (17)
23 (23)
5 (5)

Vooral de nadruk op:
%
22 (29)
16 (16)
13 (18)
3 (4)
3 (4)
3 (3)

Ondernemer
Concurrentie
Winstgevendheid akte
Belang cliënt
Behoud grote cliëntpartij
Lijdelijk
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Tabel 4.3 Veranderingen in de beroepsethiek: veranderingen in de nadruk die notarissen leggen.

Concurrentie
Ondernemer
Winstgevendheid akte
Behoud grote cliënten
Belang cliënt
Kwaliteit akte
Bescherming zwakke partij
Lijdelijk
Belehrend
Publiek belang
Openbaar ambtenaar
Collegialiteit

Legt de beroepsgroep meer, minder of evenveel nadruk op
onderstaande aspecten sinds de inwerkingtreding van de Wna 1999?
% meer
% evenveel
% minder
96
3
1
93
6
1
91
5
4
76
21
3
57
30
13
12
30
58
7
41
52
21
29
50
25
26
49
4
28
68
3
14
84
3
7
90

Uit het onderzoek worden hier enkele punten gehaald die ook van belang kunnen zijn voor de latere
praktijk van het peer review. Zo constateert zij (p 104) dat de geïnterviewden steeds meer de
grenzen van de marktwerking opzoeken en daarbij hun zorgplichten afwegen tegen verhoging van de
omzet. Dat heeft ook een andere kant: ethische dilemma’s in het notariële vlak winnen daarmee aan
belang. Mede door dit laatste zal Van Heesen-Laclé in haar conclusies zekere niet alleen een
negatieve toon aanslaan over marktwerking. Het is nodig dat het notariaat zich aanpast. En niet voor
niets neemt zij (p. 105) de moeite om twee geïnterviewden te citeren die dit wijten aan gebrek aan
aanpassingsvermogen. Ze geeft de signalen van weerstand weer, maar relativeert deze, zeker als het
om de hoogte van het inkomen gaat: nog altijd (2007) wordt er (veel) meer verdiend dan modaal,
maar kennelijk is dat al moeilijk verteerbaar. Tabellen 4.1-3 geven aan hoe in de optiek van het
notariaat zich verschuivingen voordoen in de prioriteit voor verschillende dimensies van de notariële
beroepsuitoefening. Daarbij wordt zowel aangegeven wat men in de praktijk ziet gebeuren als wat
men wenselijk acht.
[OO: Tijdens het lezen van publicaties als deze komt bij deze onderzoeker de vraag op in
hoeverre de ethische dimensie van de audits nu werkelijk ook in de aanpak zit. In dit
promotieonderzoek staat uiteindelijk de impact van peer review als interventie centraal, niet
welke richting deze interventie heeft. Niettemin zal de ethische dimensie nader terugkomen
in de conclusies.]
Ook de wijze waarop de beroepsgroep zichzelf kan corrigeren komt aan bod. Positief zijn de
respondenten over de wijze waarop het tuchtrecht functioneert (p. 112). De meeste geïnterviewden
achten de impact groot. Andere gegevens uit het onderzoek bevestigen dit. Meer dan de helft van de
respondenten schenkt één tot tweemaal per maand aandacht aan tuchtrechtelijke problemen en zij
zien het tuchtrecht ook nadrukkelijk als de bewaker van het ambtelijk karakter van de beroepsgroep
(p. 114). Veel meer kritiek is er op de Kamers van Toezicht. De meningen over het functioneren en de
integriteit ervan lopen uiteen, maar de scepsis over de mate waarin collega’s elkaar langs die weg
aan willen spreken overheerst. Toch heerst per saldo tevredenheid over de wijze waarop men meent
dat de beroepsethiek wordt bewaakt. Met andere woorden: het urgentiegevoel is niet erg groot. Of
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het waar is of niet, dit beeld van zelfgenoegzaamheid wordt versterkt door de mening van
geïnterviewden dat men het vooral van de eigen kantoorgenoten moet hebben om de beroepsethiek
te bewaken. Niet-kantoorgenoten vervullen naar de mening van een meerderheid van de
geïnterviewden geen grote rol bij het bewaken van de bedrijfsethiek! Citaat (p. 127):
“Dit komt misschien omdat notarissen minder positief zijn over de mate waarin collegaeniet-kantoorgenoten de beroepsethiek bewaken. Als noch vanuit de ring noch van colleganiet-kantoorgenoten stimulans uitgaat om de beroepsethiek te bewaken, is de beroepsethiek
op eenmanskantoren bijna volledig afhankelijk van de notaris en de kandidaat-notaris.”
Dit leidt tot de belangrijke conclusie dat er sprake is van een stevige lacune tussen het tuchtrecht en
de bewaking van beroepsethiek door vakgenoten. In combinatie met de verleidingen zoals Kocken
die beschrijft, om vanuit het cliënt- en commercieel belang wegen af te snijden, is dat voldoende
reden om actie nodig te vinden.
Voor Van Heesen-Laclé lijkt de oplossing te liggen in een omslag “van een non-interventiecultuur
naar intercollegiale sparring” (p.177). Ze ziet dit primair op kantoorniveau ontstaan, maar in haar
slotconclusies trekt ze een aantal grote lijnen die verder gaan. De samenvatting samengevat (p. 185187): goed koopmanschap vraagt juist om meer aandacht voor de beroepsethische aspecten in het
handelen van de notaris. In die zin is er geen spanning in de marktwerking. Het vraagt wel om
openheid, binnen het kantoor en daarbuiten, ook in de vorm van certificering en auditing.
Institutionalisering ervan kan helpen bij het scheppen van een beroepsgroepbrede cultuur van
transparantie. Goed koopmanschap is echter niet genoeg. Scherp worden drie redenen neergezet
voor collectieve actie:
•

Concurrentie van morele gemeenschappen. De rol van de KNB als bewaker van de
beroepsethiek en de kwaliteit van de notariële dienstverlening ‘erodeert’. Er ontstaat
concurrentie van externe toezichthouders en nieuwe notariële dienstverbanden. Buiten de
kantoren nemen samenwerkingsverbanden en specialistenverenigingen – hopelijk – die rol
over.

•

De onzichtbare achterhoede. Notarissen die zich noch sterk op de KNB richten noch op de
nieuwe kaders, blijven voor de beroepsgroep onzichtbaar. “Dit maakt de beroepsgroep als
totaal betrekkelijk kwetsbaar. De non-interventiecultuur binnen het notariaat blijft
voortbestaan.” Het resultaat: closed shops. Notarissen die als éénpitter functioneren worden
hiermee als het ware buiten de beroepsgroep gezet. Keihard: “Dit gedrag maakt het
domeinmonopolie kwetsbaar voor publieke kritiek en de noodzakelijkheid van notariële
privileges twijfelachtig. Het is moeilijk de notariële geledingen gesloten te houden als de
beroepsgroep zelf een achterhoede creëert.

•

Gebrek aan collectief bewustzijn. Pas na kritische Tv-uitzendingen (Zembla, 6 mei 2004) en
andere kritiek van buiten, waaronder die van rechters, wordt er bewogen. Misbruik van
notariële posities wordt te lang ontkent. Belehrung en geheimhoudingsplicht worden te
makkelijk ten dienste van malafide cliënten ingezet. Een ‘bredere’ ethische blik is
noodzakelijk. Alleen maar een beroep op gecodificeerde regels is onvoldoende.
De aanbevelingen (p. 187-9) van Van Heesen-Laclé zijn logisch en in lijn met deze conclusies. Ze
vraagt om een robuust notarieel normbesef en interventies die de non-interventiecultuur
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doorbreken, inclusief vormen van kwaliteit- en integriteitsborging. In veel van wat zij daar formuleert
zit een voorspelling besloten van wat in de beroepsgroep gaat gebeuren in de crisisjaren daarna, al
blijft het, met de wijsheid van later, opvallend hoe weinig aandacht er is voor de kwetsbaarheid van
de beroepsgroep voor economische en digitale ontwikkelingen. Hoe dan ook: die leggen bloot wat in
onderzoeken als dit van Van Heesen-Laclé al besloten ligt.
Tot slot in deze poging tot een soort 0-meting voorafgaande aan de peer reviews een publicatie die
plaatsvindt als de audits al lopen. In 2011 verschijnt van de hand van het WODC een studie ‘Kwaliteit
in zware tijd. Marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening’ (Voert, Zwenk, & Beenakkers,
2011). Methodologisch loopt het WODC goeddeels tegen dezelfde problemen op om de kwaliteit te
duiden als de eerder geciteerde onderzoeken, maar de aanpak is wel completer, waarbij dus ook de
uitkomsten van de interne audits zijn meegenomen. Hoewel hiermee wat vooruit wordt gelopen op
de chronologie van dit onderzoek , worden hier toch een aantal conclusies weergegeven, die over de
naleving van wet- en regelgeving gaan binnen de context van marktwerking (p. 18-19):
•

De meeste klachten gaan over de service van de notaris. Dit is niet onverwacht, want dit is
wat consumenten zelf kunnen beoordelen;

•

Anders dan wellicht verwacht is juist het aantal klachten en tuchtzaken dat betrekking heeft
op de familiepraktijk relatief hoog in vergelijking met het aantal akten dat erin omgaat

•

Het aantal klachten tussen 1998 – 2010 ligt jaarlijks tussen de 200 en 300, zonder duidelijke
trend;

•

In de jaren 2001 – 2010 is sprake van een duidelijke stijging in het aantal door de Kamers van
Toezicht ingediende tuchtzaken, tussen de 120 en 155 per jaar;

•

Klachten van het BFT over overtredingen van de administratieverordening vormen ongeveer
een kwart van deze klachten en worden doorgaans gegrond verklaard. De voorzitters van de
KvT’s lijken te anticiperen op het BFT;

•

Klachten over bewaringstekorten stijgen tussen 2007 en 2009, een gevolg van meer
controles door het BFT;

•

Marktwerking maakt uit voor het soort zaken dat aan de tuchtrechter wordt voorgelegd.
Marktinitiatieven als bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met verwijzers, overtreding van
het provisieverbod en vormen van reclame leiden tot meer zaken;

•

Opvallend: er zijn geen aanwijzingen dat door een slechte marktsituatie of marktwerking
meer notarissen meewerken aan vastgoedfraude. Een directe relatie met beroepsethische
normoverschrijdingen kan niet worden vastgesteld. Wel worden door verschillende
marktinitiatieven de grenzen opgezocht van wat wel of niet mag;

•

Geïnterviewden kunnen geen kenmerken noemen van kantoren die veel klachten krijgen.
Het kan bij alle typen kantoren voorkomen;

•

De kwaliteit van kantoororganisaties is volgens auditoren wisselend en bij een beperkt aantal
kantoren onvoldoende;
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•

Notarissen lijken geen concessies te willen doen aan de kwaliteit van hun producten, maar
kunnen die kwaliteit moeilijk meetbaar maken.

Het is een interessante lijst met conclusies. Zijn dit de uitkomsten die horen bij ‘Kwaliteit in zware
tijd’? Natuurlijk, elke klacht en elk incident is er een teveel, maar dit is niet een rapportage over een
beroepsgroep in crisis. En toch is daar wel degelijk sprake van. De media rapporteren rond 2010 over
notarissen op dezelfde manier als over banken en advocaten – niet best dus. En ondertussen lijkt de
financiële crisis harde consequenties te hebben voor het verdienvermogen van de notariskantoren.
Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan – en dat is een understatement.

5.6

Historische paralellen en actuele lessen

Eerder is een historische parallel getrokken tussen de periode 1803–1842 en 1959–1999. In beide
gevallen kreeg de beroepsgroep een geschenk in de vorm van de publieke, respectievelijk
academische status. In beide gevallen ontstond er een verschil tussen de beleving van de kwaliteit
van de beroepsuitoefening tussen de beroepsgroep zelf en het bredere publiek. Zelf zijn de
notarissen overwegend tevreden over de eigen positie, discipline en tucht, maar publiek, politiek en
pers kunnen kritisch uit de hoek komen. Dat betekent niet dat binnen de beroepsgroep niet over het
eigen functioneren wordt gesproken, maar verschillende promotieonderzoeken constateren nuchter
dat allerlei commissies weinig merkbaar resultaat achterlaten. Als het dan tijd voor een nieuwe wet
wordt, is het resultaat niet wat er door het notariaat van wordt gehoopt. In 1842 wordt het
openbaar ministerie tot toezichthouder benoemd, een situatie die tot 1903 zou duren. Na 1999 komt
ook het OM in zicht, al zal dit zich om gaan vormen tot toezicht door het BFT. De conclusie mag rustig
luiden dat de beroepsgroep geen goed gebruik heeft gemaakt van de haar geschonken publiekacademische positie.
De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit helemaal op dezelfde manier. De in de Wet op het
notariaatsambt in 1999 gekozen oplossing van meer marktwerking onder tegelijk bevestiging van
haar publieke positie geeft een hele nieuwe dynamiek. In de tien jaar na de wet laten een
uitgebreide evaluatie en een aantal goede onderzoeken zien dat de marktwerking zelf het probleem
niet hoeft te zijn, maar dat de spanning tussen de publieke positie en de rol als ondernemer er zeker
niet mee wordt opgelost. De kredietcrisis en de voortschrijdende digitalisering maken dit zichtbaar,
of leiden er in ieder geval toe dat een reeks rotte appels uit notariële bomen worden geschut en
onder andere op hoofden van journalisten landen. Opeens is de notariële beroepsgroep in de
publiciteit echt ‘aan de beurt’.
Uiteraard leidt dit tot debat binnen de beroepsgroep. Tot slot van dit lange ‘pre-peer review
hoofdstuk’ geven we de discussie weer aan de hand van een artikel in een vakblad en een
hoofdredactioneel commentaar. Weer wordt begonnen bij de onderzoekers die eerder uitgebreid
aan bod zijn gekomen.
Net zoals de periode van de Franse tijd, met haar Ventôsewet in 1812 tot aan de wet in 1842, niet is
benut voor een krachtig toezicht, constateren zowel Kocken als Van Heesen-Laclé dat er al vanaf
1970 veel commissies en rapportages binnen de beroepsgroep elkaar hebben opgevolgd, maar dat er
in feite weinig is gebeurd. Mede op basis van een beroepsbrede enquête (30% respons) en een
aantal interviews, ziet Van Heesen-Laclé de gesloten cultuur binnen de beroepsgroep als
belangrijkste oorzaak van de problemen. In een artikel in Mr. zegt ze: “Men lost de zaken liever
460

Trusting Associations

intern op in plaats van een onafhankelijk lichaam in het leven te roepen waar cliënten met klachten
terecht kunnen. Ook weten notarissen heel veel van elkaar, maar er heersen vanouds de dogma’s
van geheimhoudingsplicht en een non-interventie cultuur.” Uit de enquête kwam naar voren dat het
notariaat ‘geen uniforme invulling geeft aan belangrijke regels’ en dat het ontbreekt aan voldoende
‘reflectie op de kern van een gemeenschappelijk waardenstelsel’. Zij spreekt ook haar zorg uit over
de kleinere kantoren en het gebrek aan kwaliteitszorg daar en spreekt van een ‘onzichtbare
achterhoede’. Toch blijft het kennelijk lastig een goede weging te maken van wat er mis is. In
hetzelfde artikel waarin Van Heesen-Laclé aan het woord komt [OO: en deze onderzoeker overigens
ook] vertelt Stille, dan verbonden aan de Notariskamer Hof Amsterdam, over de ontzettingen (3 in
ruim 15 jaar), waarschuwingen (17 in 2005, 15 in 2006, 13 in 2007), berispingen (3 in 2005, 5 in 2006
en 5 in 2007) en schorsingen (1 in 2005, 3 in 2006 en 1 in 2007). Al is elk geval er een teveel, daar zou
je geen verloedering uit mogen afleiden, zo stelt hij. Maar, zo zegt hij ook: “Ik heb natuurlijk geen
zicht op hoeveel en waarover geklaagd wordt.” Wel vindt hij de drempel laag. Ook deze onderzoeker
wordt geciteerd in de zin dat uit de dan lopende Wit/MOD-audits geen alarmerend beeld naar voren
komt. Het is een tegenstelling die deze onderzoeker in meer branches en beroepsorganisaties
tegenkomt: stevige koppen in de krant en lage cijfers bij het interne klacht- en tuchtrecht. Binnen het
notariaat is de tegenstelling echt groot en leidt ook tot irritatie in en na hetzelfde artikel. Professor
Martin Jan van Mourik vindt dat er veel harder moet worden opgetreden:
“Er moet toezicht zijn op een breed ethisch terrein, inclusief intercollegiale toetsing (‘bent u
wel een goede collega?’), peer review of ‘kliklijn’. Als dan een ernstig feit bewezen wordt, is
het onverbiddelijk: eruit.”
Voor Erna Kortlang, de voorzitter van de KNB, gaat dit veel te ver:
“Er is absoluut geen sprake van verloedering.”
Ze valt op haar beurt Van Mourik en het OM aan. Namens de KNB is ze furieus over de
ongenuanceerde berichtgeving. “Ik ben er klaar mee. Wat fout is, is fout en dat moeten we hard
aanpakken. Maar een enkele misstap van een notaris betekent niet dat het hele ambt is verloederd”,
aldus Kortlang. “In malafide vastgoedtransacties heeft de notaris verantwoordelijkheid, maar
makelaars, projectontwikkelaars en banken evenzeer.” Even verderop: “Ik ben tegen emotionele
incidentenpolitiek die via de media wordt uitgespeeld en vooral het notariaat veel imagoschade
oplevert. We moeten elkaar als notarissen zeker meer de maat nemen, maar dan met moderne
middelen als audits, peer review en intervisie. Onze branche moet daarmee flink aan de slag, dat is
zonneklaar. Maar we gaan het nu dus wel allemaal doen.”
Van Mourik voelt zich aangevallen en zegt in een reactie: “Waar haalt Kortlang deze camouflerende
kletskoek vandaan? Ik heb een zeer heldere, gedetailleerde kijk op het notariaat en op de
vastgoedwereld en erger me dagelijks aan de ethische verloedering die daarin manifest is.”
Tussen de heftige woordenwisseling door, is er eigenlijk behoorlijk wat consensus te lezen over de
middelen die moeten worden ingezet. Toch, de toon is niet voor niets heftig. Het is goed hier na deze
weergave van het interne debat ook het bijna volledige hoofdredactionele commentaar van NRC
Handelsblad van ruim een jaar later, 22 november 2009, weer te geven, met als kop ‘Perverse
notarissen’:
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“De notaris als boegbeeld van betrouwbaarheid wankelt. Zo is de vastgoedfraude, die
epidemische vormen lijkt aan te namen, mede mogelijk gemaakt door notarissen die
malafide huizenhandelaren van dienst zijn. Ook bij witwassen spelen sommige notarissen
een rol. De omvang van deze fraude werd deze maand door de Rekenkamer op gezag van
Utrechtse onderzoekers op 18,5 miljard euro geschat. (…)
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept ondertussen om hulp: notarissen
moeten bij wangedrag stante pede kunnen worden geschorst. De KNB wil de Belastingdienst
en het openbaar ministerie de bevoegdheid aanbieden om geldstromen via notariskantoren
te controleren. Het tuchtrecht dient door de rechter nu echt heel snel te worden
gereorganiseerd, zo wordt bepleit.
Er lijkt zich een lichte paniek van de branche meester te hebben gemaakt. Maatregelen in
eigen kring zetten kennelijk te weinig zoden aan de dijk. Of ze zijn van zo’n onthutsende
eenvoud dat het probleem er mee wordt onderstreept en eigen naïviteit dan wel
onvermogen wordt aangetoond. Zo heeft het notariaat afgesproken vanaf 1 januari van dit
jaar bij een onroerendgoedtransactie de koopsom voortaan alleen nog over te maken naar
het rekeningnummer van de verkoper. ‘En dus niet naar bijvoorbeeld een rekeningnummer
in Liechtenstein’, aldus de KNB, eind april. Wat een goed idee!
Is het notariaat geperverteerd geraakt? Van een poortwachter in de samenleving die
zekerheid moet waarborgen, de belangen van alle partijen in de gaten moet houden naar
dienstverleners in duistere zaakjes?
Nu is de notaris van oudsher geen rechercheur, maar een vrijgevestigde dienstverlener aan
een klantenkring die hij dient te vertrouwen. In ruil voor exclusieve taken heeft de notaris
een ministerieplicht. Ambtsweigering kan tot een veroordeling leiden. Maar bij te veel
notarissen lijkt plat eigenbelang het van gezond wantrouwen te hebben gewonnen. Een
notaris die eenzelfde pand binnen een dag meerdere malen helpt te verkopen en een
waardensprong van tonnen vaststelt zonder gegronde reden, heeft de schijn tegen. Die is zijn
vertrouwenspositie en verschoningsrecht niet waard.
Het is tijd voor een fundamentele vraag over de hybride positie van een commerciële
dienstverlener met publieke taken. Kan dat nog wel? Of is dit een relict uit onschuldiger
tijden? Een politiek antwoord is geboden. In elk geval dient de KNB in eigen kring orde op
zaken te stellen. Een waakzaam en kritisch notariaat is harder nodig dan ooit.
Hier spreekt de buitenwacht, maar niet zonder gezag. Waar de auteur van dit hoofdredactioneel
commentaar zo schamper over doet, het alleen overmaken naar het rekeningnummer van de
verkoper, is de uitkomst van een discussie in de ledenraad van de KNB waarin geen unanimiteit was
over de noodzaak van deze maatregel (verslag Notariaat Magazine juni/juli 2007). Het is een
voorbeeld van het verschil in perspectief tussen buiten en binnenwereld. Een verschil dat
voortdurend terugkomt in de geschiedenis van het notariaat. Waarmee gelijk de overstap wordt
gemaakt van de algemene beschouwing over het notariaat naar een meer toegespitst deel van deze
casebeschrijving als het om het intern toezicht gaat en in het bijzonder de peer reviews.
[OO: voor aanvang van het maken van deze casusbeschrijving, met name voordat het meer
historische onderzoek werd gedaan, keek deze onderzoeker (en buitenstaander)
onmiskenbaar zonniger tegen het notariaat aan dan daarna. De duidelijk met veel liefde voor
de beroepsgroep geschreven geschiedschrijving van Duinkerken (Duinkerken B. , 2012) zette
deze onderzoeker op het spoor door een aantal observaties over de beroepsgroep die hij niet
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had verwacht, in het bijzonder rondom de komst van de Ventôsewet. In vergelijking met de
door deze onderzoeker daarvoor beschreven geschiedenis van de beroepsgroep van de
bibliothecaris, bleek de notaris een veel complexere en meer op de eigen positie gerichte
houding te hebben. Durkheim leeft, met diens hoge entree- en exit-barrières voor de groep.
(zie vooral deel II uit de hoofdstudie bij deze casus). De geschiedschrijving van Duinkerken
eindigt met de introductie van marktwerking. De lijn verder doortrekkend en na het
bestuderen van meer historisch materiaal, kwam de dubbele cyclus van geschenk tot
openbaar ministerie in beeld. Vanaf dat moment werd het perspectief op de beroepsgroep
onvermijdelijk kritischer. Nadat het historische deel van deze casus al was beschreven en
daar de eerste reacties op kwamen, kwam in januari 2015 de publicatie van Roes (Roes, 2014)
over de zaakwaarnemerij ter beschikking (aangevuld door de kennis over de makelaardij via
Schreurs (Schreurs, 1998). In die studie van Roes wordt een ‘geschenk’ beschreven dat deze
onderzoeker tot dan toe was ontgaan: onder het nazibewind wordt een doorbraak
bewerkstelligd die zich later in een monopoliepositie voor de beroepsgroep zou vertalen; een
nieuw ‘geschenk’ in de sfeer van Napoleon. Daarnaast is ook Roes geneigd in cycli te denken
en is hij ronduit kritisch over de wijze waarop de beroepsgroep haar positie zoekt. Dit kan als
een soort validering worden gezien voor het hier gepresenteerde historisch onderzoek en als
‘bril’ waardoor naar de ontwikkelingen rondom het auditstelsel kan worden gekeken. Tegelijk
blijft het de vraag hoe uitzonderlijk de beroepsgroep hierin is. De makelaardij laat geen
vergelijkbare cycles zien (haar geschiedenis is meer een continue fusiebeweging), maar dat
wil zeker niet zeggen dat er niets aan de hand is. Er zal onvermijdelijk meer (vergelijkend)
onderzoek moeten worden gedaan wil er een ‘schuldvraag’ kunnen worden gesteld.
Ondertussen wordt vermeden de historische parallellen te projecteren op de beschrijving
van de wording van het auditstelsel.]
Aan deze beschrijving van twee periodes van veertig jaar wordt dus een extra periode van tien jaar
toegevoegd. Na afloop van die veertig jaar kan steeds geconstateerd worden dat het imago van de
beroepsgroep in de samenleving zo fundamenteel gaat afwijken van het zelfbeeld van de
beroepsgroep dat het openbaar ministerie/de externe toezichthouder structureel in beeld komt.
Vervolgens gaat de overheid ook tot wetgeving over. De reden om die tien jaar toe te voegen, heeft
te maken met de vraag of het totaal van de maatregelen van de overheid, in het bijzonder de nieuwe
wet met haar extra marktwerking, er wel of niet aan heeft bijgedragen dat het probleem is opgelost
of verminderd. Het tegendeel lijkt het geval te zijn geweest. De tien jaar na de wet hebben het
probleem verscherpt, terwijl tegelijkertijd in economische en technologische zin er een heuse
transformatie aankomt. Zij vormen zowel het hoogtepunt als het dieptepunt in de ontwikkeling van
het notariaat. Het geheel van die geschiedenis wordt in een tijdlijn neergezet.
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Tijdlijn: twee golven van opgang en neergang van een beroepsgroep
Er zijn twee lange golven van ruwweg 40 jaar van opkomst en verlies aan vertrouwen in het
notariaat, elk voorafgegaan door een periode van externe doorbraak en gevolgd door een periode
van extern ingrijpen, elk van ongeveer 10 jaar.
I
Externe doorbraak
1803 – Franse tijd: Lodewijk Napoleon start een ontwikkeling richting een meer publiek notariaat.
1e golf van 40 jaar 1803 – 1842
1812 – Ventôsewet. Napoleon maakt van het notariaat een publieke functie. Het notariaat klaagt,
want indirect worden de pensioenen van de notarissen aangepast. Om de belangen te behartigen
wordt de broederschap opgericht. Evengoed profiteren de notarissen, als onder Willem I de
bedrijvigheid groeit en het aantal aktes toeneemt.
De Kamers van Toezicht komen slechts zelden tot een ingrijpen of veroordeling.
Er zijn wel incidenten. Publiek en pers zijn verontwaardigd.
1842 - nieuwe wet op het notarisambt. Bevestiging publieke functies, met onder meer examenplicht.
Maar ook wordt het openbaar ministerie verantwoordelijk voor het toezicht. Dit toezicht duurt tot
1903, als er voor het openbaar ministerie ‘andere prioriteiten’ gaan gelden.
II
Externe doorbraak
1943 – Duitse bezetter maakt er één notariaat van. Einde aan de periode van ‘zaakwaarnemerij’.
2e golf van 40 jaar: 1956 – 1997/2007
1956 - Pitlo maakt een wetenschappelijke studie: de demping van het ‘notarieel tekort’ aan status.
Sterke economische groei, gekoppeld aan de vastgoedmarkt.
1970 (ca.) – meerdere commissies constateren dat iets aan het interne toezicht moet verbeteren.
1990 e.v. - economisch gaat het crescendo met de beroepsgroep, maar komt ook het protest, in
eerste instantie tegen de tarieven.
1997 - de Commissie Van Traa maakt in haar rapport over de IRT-affaire melding van 13 gevallen
waarin het OM constateert dat het notariaat meewerkt aan witwaspraktijken. Publiek en pers
spreken schande.
464

Trusting Associations

1999 - een nieuwe wet op het Notarisambt, waarbij de tarieven worden vrijgelaten (marktwerking).
Dan volgt er nog een periode van 10 jaar vol incidenten waarbij opnieuw door het OM in gevallen tot
strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan en een Bureau Financieel Toezicht (BFT) een
beroepsgroepbrede toezichttaak gaat vervullen.

465

Trusting Associations

466

Trusting Associations

DEEL C

DE TOETSING VAN EEN BEROEPSGROEP
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6

Naar een vol peer review

6.1

Tussen toezicht en toetsing

In dit deel verschuift de aandacht naar het systeem van peer review zoals dat binnen het notariaat
tot ontwikkeling is gekomen. In het voorgaande is zo scherp mogelijk geschetst welke ontwikkeling
de beroepsgroep heeft doorgemaakt, met name als het gaat om de verhouding tussen de publieke
en de ondernemerskant van de notaris en beroepsgroep. Steeds lag het accent daarbij op de
consequenties voor het verhogen en op peil houden van de notaris en zijn of haar kantoor. Wat nu
volgt is een gestaag inzoomen op deze praktijk, met in het achterhoofd de abstracte notie dat er in
toenemende mate sprake is van concurrentie van morele gemeenschappen als het om de bewaking
van de kwaliteit van de beroepsgroep gaat. Naast de eigen beroepsorganisatie KNB komen er ook
externe toezichthouders langs en bemoeien steeds meer partijen, tot en met de media, zich met de
kwaliteit van het notariaat. We zullen zien hoe het notariaat daaruit naar voren komt, in herinnering
houdend dat het notariaat al gedurende twee lange fasen in zijn geschiedenis er onvoldoende in is
geslaagd dat peil voldoende hoog te houden en om te voldoen aan de verwachtingen van de
buitenwacht. Kan het beter? Of is er sprake van een poging om het onverenigbare te verzoenen,
zoals Lekkerkerker schrijft: ‘Toezicht komt van Mars, toetsing komt van Venus’ (Lekkerkerker G. ,
2011)?
[OO 1: Intellectueel en in de adviespraktijk komt deze onderzoeker steeds kritischer te staan
tegenover het gebrek aan echte toepassing van New Public Management (NPM) principes.
Een in die tijd uitgevoerd onderzoek in het kader van de promotie is o.a. gebaseerd op de
70+ zelfevaluaties en audits die via het INK-model zijn uitgevoerd. Langs die weg kwam er
steeds meer zicht op de barrières bij de toepassing van de op zich logische beginselen achter
de NMP-denken en de kansen voor toepassing ervan in semipublieke organisaties (Noordhoek
P. , Sturing en kwaliteit., 1998). Er is al steeds meer aandacht voor de aandacht van de
professional, maar daar stond (en sta) ik sceptisch tegenover. Zonder verbetering van de
organisatorische randvoorwaarden is het waarschijnlijk dat professionals terugvallen in
vrijblijvend of free rider gedrag (Noordegraaf & Steijn, 2013) (Noordergraaf, 2011).
Bij de beroepsgroep van de advocaten heeft deze onderzoeker het NPM-gedachtengoed al
eerder losgelaten. Daar gaat het vooral om het doorgronden wat kwaliteitsdenken vraagt in
een juridisch-professionele omgeving, af en toe daarbij gevoed door gesprekken met
leidinggevenden binnen NOvA als De Snoo + en Van Otterlo (Otterlo, De professionalisering van
de balie in de moderne tijd. Oratie., 2008) (Otterlo, 2010). Door het voorzitterschap van een
commissie en de begeleiding van een aantal auditrondes is deze onderzoeker gericht op de
specifieke aard van de advocatuur.
6.2

Een basis voor toezicht en kwaliteit: stand van zaken

Op het moment dat de discussie over de marktwerking speelt, steunt het toezicht op de
beroepsgroep eerst en vooral op het tuchtrecht. Dit is onafhankelijk tuchtrecht, in de zin dat niet
alleen notarissen die vanuit de beroepsgroep worden aangewezen, deel uitmaken van de tuchtraad,
maar dat er ook sprake van benoemingen door de Kroon, waarbij plaatsen vanuit de rechterlijke
macht worden bezet. Daarnaast is er sprake van toezicht in de bestuurlijke lijn, lopend van
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ringvoorzitters tot en met hoofdbestuur. Het ontbreekt niet aan geschillencommissies of andere
klacht- en beroepsmogelijkheden. Een reeks van verordeningen raakt de kwaliteit van de
beroepsorganisatie, een systeem van permanente educatie moet vooraan het kennisniveau van de
beroepsgroep bewaken, et cetera.
Verder zijn er de nodige initiatieven van individuele kantoren op kwaliteitsgebied. Wat dat betreft is
het notariaat verhoudingsgewijs pro-actiever dan de advocatuur, ongetwijfeld daartoe gestimuleerd
doordat het notariaat vele malen meer afhankelijk is van een goede kantoororganisatie. Opvallend is
daarbij de positieve rol van franchiseorganisaties als Formaat en Netwerk. Dit resulteert erin dat de
nodige kantoren beschikken over een ISO-certificaat of andere kwaliteitsaanpak, een beweging die
actief wordt gestimuleerd vanuit de beroepsorganisatie. Daarnaast wil de KNB zelf in 1997, dus nog
voor de invoering van marktwerking, een beweging starten door een losbladig modelkwaliteitshandboek ter beschikking te stellen. Omdat hier weinig follow up aan zou worden gegeven,
blijft het effect gering. Kortom; er gebeurt het nodige. En toch mag het uit de historische analyse in
deel B voldoende duidelijk zijn dat de impact van al deze interventies niet voldoende is. Hier wordt
de opmaat naar een vol van systeem van peer review beschreven.
In 2003 wordt een volgende stap gemaakt. Dan wordt een actualisering van de kwaliteitsnorm van de
KNB gepubliceerd, dit keer met veel meer publiciteit dan daarvoor en met betrokkenheid van de
notarissen zelf. Op het nieuwe KNB-intranet komen voorbeelden en modellen beschikbaar. Nog
belangrijker is dat in 2004 tien notarissen en kandidaat-notarissen tot auditor worden opgeleid en
kantoren gaan auditen. Het gaat hier echter om vrijwillige audits. Er zullen uiteindelijk zo’n 160
audits worden uitgevoerd. Inhoudelijk is de aanpak geïnspireerd op de wijze van auditen binnen de
rechtsbijstand. Dit betekent dat bovenal de kantoororganisatie wordt getoetst en niet de inhoud van
wat de notaris doet. De structuur van de norm wordt bepaald door zes onderdelen (KNB, De
kwaliteitsnorm van de KNB inzake vrijwillige audits, 2013). Hierin staan de activiteiten opgesomd
waarover het kantoor afspraken moet maken, waarbij het primaire proces van een kantoor wordt
gevolgd:
• oriëntatie en opdrachtfase
• voorbereiden
• het passeren van de akte
• nazorg
Daaraan voorafgaat de algemene norm over de kantoororganisatie, inclusief taken en
bevoegdheden, en afgesloten wordt met de ondersteunende processen, inclusief bijvoorbeeld een
beveiligingsplan van de elektronische gegevens.
[OO: bij het volgende is deze onderzoeker niet direct betrokken. Wel heeft hij al van tijd tot
tijd gesprekken met mw. Minkjan. Veel van wat in de hiernavolgende drie paragrafen aan de
orde komt is door haar beschreven in een lezing ‘Peer review in het notariaat’ (Minkjan L. ,
2007). Het artikel gaat standaard mee in de literatuurbundel voor elke nieuwe auditor,
samen met literatuur over kwaliteitszorg, ethisch gedrag, et cetera.]
Het is dus niet zo dat er niets is of gebeurt in het notariaat, een gegeven dat nogal eens voor de
voeten zal worden gegooid van degenen die voor nieuwe maatregelen zijn. Daarnaast is er de
paradox dat de individuele notaris sterk hecht aan de eigen vrijheid, terwijl hij of zij tegelijk werkt in
een van de meest dichtgeregelde sectoren van het land. Wat kan daar dan nog bovenop komen dat
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die vrijheid niet aantast? Zo zijn er argumenten genoeg voor weerstand, legitiem vanuit een
kwaliteitsdoelstelling of minder legitiem vanuit weerstand tegen verandering.
Beide argumenten spelen hun rol als het bestuur van de KNB een logische volgende stap wil nemen
en met een voorstel komt om de audits verplicht te stellen. Het voorstel aan de ledenraad wordt
echter steeds opgeschort. Wanneer het uiteindelijk op stemmen aankomt, wijst de ledenraad het af.
[OO: Er is hier een directe parallel te trekken met de case van de bibliotheeksector. Zeker als
bedacht wordt dat er op dit moment nog geen Bureau Financieel Toezicht als externe
toezichthouder is. Hier wordt op teruggekomen in een apart hoofdstuk van het onderzoek.]
Wat te doen? Er wordt een interne commissie benoemd, wat anders? In haar verslag van deze
periode wordt het keurig neutraal opgeschreven door Minkjan, maar wie tussen de regels door leest
voelt de pijn: “De commissie concludeerde dat de kwaliteitsaudits te veel op de kantoororganisatie
waren gericht. Ze vond het slechts window dressing (Minkjan L. , 2007).”
Die kwalificatie window dressing is klassiek, maar er is veel te zeggen voor de analyse die de
commissie maakt en door Minkjan wordt weergegeven:
“Dat het voorstel voor periodieke kwaliteitstoetsaudits, waarbij onderzoekers kantoren
toetsen aan ‘De kwaliteitsnorm van de KNB’, enerzijds te ver gaat omdat het veel
bedrijfsorganisatorische normen bevat die weliswaar nuttig zijn, maar niet verdedigd kunnen
worden met een beroep op het publieke belang dat is gemoeid met de publieke taak van de
notaris. Anderzijds gaat het voorstel niet ver genoeg, omdat het als het ware alleen de
buitenkant van de kwaliteit betreft, en niet de inhoudelijke kwaliteit en integriteit van de
notariële dienstverlening. Kwaliteit en integriteit worden verzekerd door beroeps- en
gedragsregels die zijn neergelegd in de Wet op het notarisambt (Nwa) en de daarop
berustende regels. Daaraan moeten kantoren worden getoetst en dat kan door (intervisie of)
peer reviews.”
Op basis van het werk van deze commissie moet er een nieuw voorstel komen voor inhoudelijke
toetsing of peer reviews. Wordt hiermee opnieuw een slag verloren en een oorlog gewonnen? Het
lijkt er wel op, als het kabinet reageert op het werk van de Commissie Evaluatie Wet op het
notarisambt, de zogenoemde Commissie Hammerstein (2005). Deze heeft de opdracht gekregen om
de werking van de Nwa van 1999 te evalueren en komt, zoals in hoofdstuk 5 staat beschreven, in
haar rapport ‘Het beste van twee werelden’, tot een analyse van het effect van 5 jaar marktwerking.
Let wel: dit rapport verschijnt in 2005, dus voor de crisis. In haar uitgangspunten en uitwerking is het
duidelijk:

“De notaris is allereerst zelf verantwoordelijk voor het handhaven en bevorderen van de
kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast acht de commissie een aantal flankerende
maatregelen nodig die neerkomen op:
- Strengere toetsing bij de toelating via een onafhankelijke commissie;
- Versterking van het toezicht (surveillerende rol van de beroepsorganisatie) en
verbetering van de onderzoeksmogelijkheden door het Bureau Financieel Toezicht;
- Concentratie van het tuchtrecht;
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- Kwaliteitsnormen en invoering van audits.“ (Commissie Evaluatie Wet op het
notarisambt, 2005, p. 8)
De commissie stelt vervolgens op een wat omslachtige manier vast dat ‘een marktgeoriënteerde
beroepsbeoefening als gevolg kan hebben dat de kwaliteit en integriteit van de notariële
beroepsbeoefening en de betekenis daarvan voor het rechtssysteem als minder vaststaand kan
worden beschouwd.’ Ze geeft dus aan dat de beroepsgroep kwetsbaar is en benadrukt ondertussen
de publieke dimensie van het ambt. Interessant is dat Zijderveld met instemming wordt geciteerd.
Deze schetst een driehoek van ‘staat’, ‘maatschappij’ en ‘markt’ en zegt: “als geen andere
beroepsgroep staat het notariaat in het midden van deze beroepsgroep en mag hij, wil hij goed
functioneren, nooit in één van de drie opgaan” (Zijderveld, Tussen staat, maatschappij en markt: het
notariaat als professie tussen ambt en onderneming., 1996). De commissie spreekt daarop van de
‘ondeelbaarheid (van de ethiek) van het ambt.’ (p. 15). Goed is dat dit vooruit loopt op bredere
ontwikkelingen in de sfeer van Governance (Strikwerda, 2018).
Er is veel gebeurd sinds 1999, want het kabinet gaat in zijn reactie niet tot het verdedigen van het
markgerichte werk van zijn voorganger over en concludeert zelfs dat ‘versterking van de aandacht
van de beroepsgroep voor het handhaven van de kwaliteit en integriteit noodzakelijk is’. En dan
mooi, maar intrigerend Donneriaans: ‘Notariële dienstverlening is een terrein waar de onzichtbare
hand niet altijd het hoogste goed realiseert.’ (Justitie M. v., p. 4).
[OO: In een biografie van Adam Smith door Jesse Norman (Norman, 2018) wordt duidelijk
gemaakt dat Adam Smith het begrip ‘invisible hand’ slechts zeer zelden hanteerde en dan
terughoudend. Hij redeneerde in morele en niet in economische termen en vond de markt
op dat moment zo kwetsbaar voor misbruik door grote partijen en overheden dat hij liever
had dat een ‘onzichtbare hand’ haar werk deed. Daarbij geloofde hij minder in de werking
van contracten dan in die van ‘sympathie’, de onderlinge betrokkenheid van mensen.]
Er moet dus wat gebeuren. Er komt vanuit de KNB een voorstel voor een nieuwe vorm van toetsing,
een toetsing op integriteit. Als integriteit het probleem is, zo meent het bestuur van de KNB, dan
moet juist die integriteit worden aangepakt. Op basis van dit voorstel moet er een
integriteitscommissie komen en zouden de collega’s elkaar moeten gaan toetsen. De leden
verwerpen het voorstel. Vanwege de bureaucratische bemoeizucht die er vanuit zou gaan, maar
vooral ook vanwege het idee dat elk onderzoek naar integriteit de suggestie wekt dat de
onderzochte notaris niet integer zou zijn. Dat kan niet, zo luiden de reacties. Daarmee moeten de
goede onder de slechten leiden. Pak gewoon de rotte appels aan en pak die aan via het tuchtrecht,
zo is de teneur van enkele tegenstanders. Maar hoe dan?
[OO: De onderzoeker verwijst hiermee naar 5 gesprekken die hij heeft gevoerd in het
voorjaar van 2014, in de aanloop naar deze casusbeschrijving. In een enkel geval werd door
één gesprekspartner strikte vertrouwelijkheid geëist. De onderzoeker heeft dit uiteraard
gerespecteerd en uitgestrekt naar allen. Het interviewen van de personen is besproken met
het bestuur van de KNB. De selectie is informeel tot stand gekomen, in samenspraak met
mensen binnen het notariaat.]
Er zijn geen aanwijzingen dat het afwijzen van het voorstel luid is doorgedrongen tot de
buitenwereld, of dat er een beeld is van wat de beroepsgroep in zelfreinigende zin allemaal zou
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doen. Ondertussen is het geduld van de buitenwacht op. Als het notariaat in discussies in de Tweede
Kamer genoemd wordt, is de toon schamper.
[OO: Deze onderzoeker heeft veel politieke contacten, met name binnen het CDA. Over het
algemeen wordt (zeer) terughoudend omgegaan met de vermenging van de wereld van
politiek en opdrachtgever – het is immers nooit helemaal door welke lijnen heen wordt
gekruisd; het is aan de opdrachtgever om te lobbyen. Niettemin staat mij een gesprek uit
deze periode bij met de toenmalige woordvoerder Justitie, Wim van der Camp, over zowel
advocatuur als notariaat. Het werd duidelijk dat hij scherp begreep wat er binnen de
beroepsgroepen speelde, maar dat zijn begrip daarvoor beperkt was, zeker als het om het
notariaat ging. Wat hij zei kwam neer op ‘wie niet luisteren wil, moet maar voelen’. Dit
sentiment werd door zijn opvolger Van Haersma Buma een paar jaar later alleen nog maar
luider verwoord.]
Hoe dan ook: het kabinet staat onder druk om wat te doen – en daarmee de beroepsgroep.
6.3

Een bijzondere dans tussen extern en intern toezicht

Wat vervolgens gebeurt, is een ‘dans’ tussen extern en intern toezicht waarvan de vraag is of het nu
opmerkelijk of juist kenmerkend is voor beroepsverenigingen die worden geconfronteerd met grote
druk van buiten en van binnenuit.
Het bijzondere van wat gebeurt is dit: het is de beroepsgroep die zelf om de komst van een extern
toezichthouder gaat vragen. Dat zou het BFT worden. Allereerst het bestuur, maar niet veel later zal
ook de ledenvergadering in grote meerderheid uitspreken – via stemkastjes, d.w.z. anoniem – dat
het wenselijk is dat er een externe toezichthouder op het notariaat komt, in de vorm van een
inspectie! Degenen die vonden dat de beroepsorganisatie dit in eigen hand moesten houden, zagen
het met zorg aan. Uit de gesprekken komt het beeld naar boven dat men binnen het bestuur –
waarvan dus enkele leden deelnamen aan de commissie Hammerstein – tot de conclusie was
gekomen dat de beweging niet meer vanuit de beroepsgroep kon worden verwacht. Niet lang na het
verschijnen van het rapport van de commissie en het verschijnen van het nieuwe voorstel van wet,
neemt het bestuur daarom het initiatief om tot een sterke externe toezichthouder te komen. Dat
stuit dus niet op weerstand. Integendeel, in ieder geval binnen het bestuurlijk netwerk rond het
bestuur van de KNB lijkt er een consensus te zijn, dat een externe toezichthouder nodig en
onafwendbaar is. Verschillende factoren lijken hier, afzonderlijk en cumulatief, een rol in hebben
gespeeld:
• sterk gevoelde druk vanuit media en samenleving
• vlak daarvoor gestrande pogingen om tot een vorm van toetsing te komen
• geen verantwoordelijkheid willen dragen voor volgende misstanden en ‘incidenten’
• een gebrek aan geloof in het zelfreinigend vermogen van de sector
Het bestuur ziet het strategisch wel scherp, maar bezondigt zich ook aan iets van een vlucht voor de
eigen verantwoordelijkheid, zoals een van de geïnterviewde gesprekspartners liet merken. Toch, het
gevoel van het bestuur krijgt dus een echo in de ledenraad van 2006 die per stemkastje met een
ruime meerderheid vraagt om een externe toezichthouder. Specifiek vraagt de vraagstelling
waarover gestemd kan worden zelfs om een ‘inspectie’, de zwaarste vorm van een extern
toezichthouder. De schrik moet er goed ingezeten hebben.
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Dat zou echter niet lang duren. Een paar jaar later zou het beeld kantelen. Een manier van kijken is
dat dit komt doordat zichtbaar wordt wat de consequenties van het toezicht zijn voor het
verschoningsrecht. Een andere manier van kijken zegt dat dit verschoningsrecht de stok was om iets
mee te slaan wat hoe dan ook als een ongewenste inmenging in eigen zaken werd gezien. In ieder
geval was er alle aanleiding om de druk van de omgeving te voelen. De vraag was: beweeg je mee of
beweeg je tegen? Hoe dan ook: er moet iets gebeuren.
6.4

Er moet iets gebeuren

De vele incidenten in media en politiek rondom ‘foute’ advocaten, banken en notarissen
kristalliseren zich op een gegeven moment uit in een voor meerdere beroepsgroepen negatief
‘frame’ (Bruine H. d., Framing. Over de mqacht van taal in de politiek., 2011). De incidenten lijken
enerzijds vooral betrekking te hebben op witwaspraktijken bij banken en rondom
derdengeldenrekeningen, en anderzijds op de zogenoemde A-B-C transacties bij notarissen. Eén
persoon symboliseert dan al – in ieder geval binnen de advocatuur – wat er fout is:
strafrechtadvocaat Moszkowicz. Over dit negatieve, door incidenten bepaalde, frame heen doet nog
een ander thema zich voelen: terrorisme. Ook terroristen zouden graag misbruik maken van de
Nederlands financiële en juridische infrastructuur. Er zijn vele interpretaties mogelijk van wat er
vervolgens gaat gebeuren, maar een ding staat vast: er moet iets gebeuren en wel van
overheidswege.
[OO: Mede op aandringen van deze onderzoeker is consultant Rob Velders in zijn nieuwsbrief
over toezicht, inspectie en handhaving (Velders, Nieuwsbrief toezicht, 2014) overgegaan op
de instelling van een ‘toezichtmonitor’. In mei 2014, bij het houden van een speech voor de
eerste Juridische Poort (Noordhoek P. , Tucht en toezicht in tijd van transitie, 2014), staat
deze monitor voor de eerste 4 maanden op 64 verzoeken voor meer toezicht en 14
verzoeken voor minder toezicht(regels), per saldo 4-5 meer verzoeken per week voor meer
toezicht dan voor minder. In 2013 lag deze verhouding nog meer ten gunste van meer
verzoeken tot toezicht. De dynamiek is duidelijk: de druk om het toezicht te verzwaren is vele
malen groter dan andersom. In de hier beschreven periode zijn geen cijfers beschikbaar,
maar de crisis geïnspireerde uitingen over falend toezicht waren heftig. Er is dus geen
aanleiding om te veronderstellen dat deze druk in deze periode minder was. Wel blijft het
lastig te zeggen welke oproep daadwerkelijk tot meer toezicht leidt en waarom. De berichten
over meer en minder toezicht zijn verzameld in de periode 2014-2017. De trend richting
oproepen voor meer toezicht heeft zich enkel versterkt.]
Er zijn deze onderzoeker geen voorbeelden bekend van sectorgerichte toezichtregimes van de
overheid die tot stand komen zonder overleg en afstemming met de sector of sectoren zelf. Ondanks
dat banken, advocaten en notarissen in hetzelfde frame gezet worden van witwassers, ontstaat toch
een verschil in dynamiek. Dat heeft te maken met een verschil in status tussen een private ‘instelling’
als een bank of andere financiële dienstverlener enerzijds en een met publieke garanties omgeven
beroepsgroep aan de andere kant. Minder abstract: advocaten en notarissen hebben een
verschoningsrecht op basis waarvan geen dossiers door de overheid mogen worden ingezien en dat
hebben banken niet. De ene groep valt onder het toezicht van DNB en ministerie van Financiën en de
andere onder die van het ministerie van Justitie. Een complexe dans leidt voor de financiële sector
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tot een meldingsplicht in combinatie met verscherpt toezicht vanuit de DNB en voor de juridische
sector tot – ja wat eigenlijk?
De beleidsdiscussie over het toezicht op de geldstromen leidt tot een onderhandeling waarbij twee
ongelijkwaardige elementen met elkaar worden verzoend: de noodzaak om tot transparantie over
geldstromen te komen versus de vertrouwelijkheid van de notaris–cliëntrelatie. Als een krachtige
straal water die een rots moet uithollen komen de argumenten voor transparantie op de juridische
beroepsgroepen af. En om in de metafoor te blijven: de rots blijft gewoon bestaan, maar komt wel in
beweging. Het compromis is dat er een vorm van toetsing komt waarbij de feitelijke toetsing door
collega’s (‘peers’ dus) zal worden gedaan, maar wel binnen een strak overheidskader en met
merkbare gevolgen. De noodzaak voor dat strakke kader leidt ertoe, zoals al beschreven, dat er een
Bureau Financieel Toezicht (BFT) wordt opgericht dat ervoor moet zorgen dat het systeem van
toezicht op de Wet WID/MOT draait en de gewenste resultaten oplevert. Het idee voor de oprichting
van dat BFT lijkt dan al een tijdje in de lucht te hangen; er is niet een directe auteur te vinden, al
moet die waarschijnlijk nog aan het einde van de tachtiger jaren aan een van de bureaus van het
ministerie van Justitie worden gezocht (Dijk H. v., 1989).
[OO 1: Binnen het notariaat wordt het BFT als opvolger gezien van het eerdergenoemde CBB,
het Centraal Bureau Beheer. In juridisch zin is dat niet zo, noch in departementale zin (het
CBB was opgehangen aan het ministerie van Financiën), maar de associatie is niet onlogisch.
Minder logisch is het gegeven dat de overheid heeft gemeend een aparte toezichthouder
rond de wet WID/MOT op te zetten, terwijl het dan al geruime tijd staand beleid is het
toezicht te integreren. De benodigde specialistische kennis is daarvoor geen hard argument,
want waarom zou deze niet in het kader van DNB of AFM te organiseren zijn? De
Kamerstukken zijn hier niet erg duidelijk over. Het ligt voor de hand om te veronderstellen
dat dit een extra stap is richting de betrokken sectoren om mee te gaan met het voorstel.
Een uitkomst van de onderhandelingen dus en daarmee ook een bron van wantrouwen bij de
leden van de KNB.]
[OO 2: Deze onderzoeker spreekt in deze periode regelmatig met vertegenwoordigers van
Justitie over de inrichting van de toezichttaak, vooral ook nadat eerder de contra-expertise
op de totstandkoming van de inspectie Verkeer en Waterstaat is gedaan. Andere
departementen overwegen ook de oprichting van een integrale, departementsbrede
inspectie. Dit leidt tot een verzoek van SG Borghouts aan de onderzoeker en een collega om
een verkenning te maken van het toezichtveld van Justitie. Vanwege de gevoeligheid ervan
is dit een vertrouwelijk advies. De gevoeligheid is dan ook evident; het justitieveld is niet
alleen breed, maar ook versnipperd en bestaat uit nogal wat eilanden. Op dat moment zijn er
slechts twee inspectie-achtige functies binnen Justitie: de raad voor de Strafrechttoepassing
en de inspectie die zich bezighoudt met de jeugddetentiezorg. Verder wordt er nauwlettend
gekeken naar de nieuwe inspectie die toezicht gaat houden op het politieveld, waarbij een
AmvB een grote rol speelt. Die verplicht de korps en het INK-model als basis voor
intercollegiale toetsing en visitatie te hanteren. In het onderzoek worden de verschillende
elementen van het Justitieveld geïnventariseerd en worden ze geordend naar onder meer de
mate van incidentgevoeligheid, de mate waarin ze kunnen worden afgebakend en de mate
waarin ze al hebben aangetoond succesvol vormen van kwaliteitszorg te hebben toegepast.
Juridische en rechtsstatelijke verhoudingen – met name gevoelig in de relatie tussen
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departement en OM – spelen daarbij een rol. Het onderzoek komt nog te vroeg. Tot meer
dan de instelling van een Inspectie voor de strafrechttoepassing zou het niet komen. De SG
wilde op basis hiervan wel actie nemen, maar ook voor hem bleek het een brug te ver.
Tegelijk valt het onderzoek ook te zien als onderdeel van een steile leercurve in het denken
over toezicht in het Justitieveld. Beroepsgroepen als advocatuur en notariaat zouden er niet
als eerste mee te maken krijgen, maar ze zouden er ook niet aan ontkomen.]
6.5

Actoren in een subtiel spel

De wijze waarop het notariaat in een cyclus van actie en reactie aan kwaliteit en toezicht gaat
werken komt al met al niet uit de lucht vallen. Een groot aantal factoren moet precies goed staan wil
een majeure ingreep in een beroepsgroep, want dat is elke nieuwe beroepsbrede vorm van kwaliteit
of toezicht toch al snel, haalbaar zijn. Het gaat daarbij niet alleen om factoren van structurele of
institutionele aard. Onder de juiste omstandigheden kan de impact van een persoon, een actor,
groot zijn en zelfs onmisbaar, volgens de vele onderzoekers die leiderschapsstudies doen, ook en
zeker voor verenigingen.
[OO: Uit de door deze onderzoeker verrichte zelfevaluaties en audits op basis van het
INK/EFQM-model kan er geen twijfel over zijn dat leiderschap een cruciaal element is. Het
model centreert er zelf op en talloze sprekers leggen er nog eens de nadruk op. Helemaal
overtuigend is dit niet. Dat het een factor is, hoeft geen betoog. Het is de wijze waarop de
leidinggevende het verschil maakt, die moeilijk vatbaar is voor analyse en dan nog blijft het
moeilijk de leidinggevende los te maken van waar leiding aan wordt gegeven. Politiekbestuurlijke sensitiviteit, samenwerkingsvaardigheden, het vermogen om weerstanden te
overwinnen – het is slechts het begin van een lange lijst van competenties. De vraag is in
welke mate het vermogen van een vereniging om te veranderen afhankelijk is van de enkele
persoon. Deze casus is door de onderzoeker niet geselecteerd als voorbeeld van een case
study waarin een of meer personen het verschil maken. Al reflecterend kan wel gezegd
worden dat daar op enkele momenten zeker sprake van is geweest. Institutionele krachten
zijn echter onverminderd groot; de verklaring van het fenomeen waarom bijvoorbeeld er in
de geschiedenis van de beroepsgroep tweemaal een golf is van vergrootte bevoegdheden –
in termen van de hoofdstudie iets ‘surgent’ lijkt te worden – maar van uiteindelijk
teleurgestelde verwachtingen.]
Binnen het notariaat is er een aantal actoren die zich als extra interessant aandienen. Vanaf de
commissie Hammerstein zouden die zich doen gelden. Zij durven vooruit te lopen op de
beroepsgroep zelf, waarmee ze zich aandienen als ‘change agent’:
- voorzitter(s), portefeuillehouder(s) kwaliteit en directeur van de KNB
- de leden van de Commissie Kwaliteit en Integriteit
- de meest betrokken beleidsmedewerker, mw. L. Minkjan
- de leidinggevende van het auditbureau, dhr. L. Diks
Voorzitter, portefeuillehouder en directeur horen wellicht vanuit hun functie change agent te zijn,
maar dat wordt lang niet altijd waargemaakt. Hier nemen zij, zeker in de eerste fase van het
auditstelsel, op cruciale momenten belangrijke maar weinig zichtbare stappen, waarmee ook weer
duidelijk wordt dat veel van het werk dat onder belangenbehartiging wordt geschaard zich achter de
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schermen afspeelt en zelfs hoort af te spelen (Drimmelen, 2014). Een voorbeeld hiervan is het feit dat
de samenstelling van de commissie Hammerstein mede kon worden ingevuld vanuit het notariaat
zelf, inclusief de directeur van de KNB en G. Lekkerkerker, beleidsmedewerker van de KNB. Dat kan
een manier zijn om zo’n commissie te neutraliseren, maar het lijkt er eerder op dat ze het
lidmaatschap hebben gebruikt om de beroepsgroep mee te nemen in een versnelde verandering.
Een hele eigen rol speelde de door het bestuur ingestelde Commissie Kwaliteit en Integriteit (CKI).
Daarin was een belangrijk deel van de deskundigheid op dit terrein gebundeld en de leden ervan
wilden duidelijk dat er wat zou gaan gebeuren. Zo duidelijk, dat ze de nieuw aangetreden voorzitter
van de KNB aan een waar kruisverhoor onderwierpen over zijn kennis en competenties. Dat leek
even uit de hand te lopen, maar het corrigeerde zichzelf weer. Dat betekende echter nog niet dat de
commissie de leden aan een touwtje kreeg. Daarvoor moest meer tactisch en creatief worden
geopereerd.
Doorgaans zijn bij een koerswijziging van een branche- of beroepsorganisatie een of meer
sleutelfiguren betrokken van buiten het bestuur, maar die uiteindelijk wel handelen met steun van
dat bestuur. In dit geval is het niet mogelijk om de persoon van Mw. Mr. (Lineke) Minkjan als ‘change
agent’ heen te gaan. Na als beleidsadviseur bij de NOvA te hebben gewerkt, maakt ze de overstap
naar de KNB als bestuursadviseur, als hoofd van de afdeling praktijkuitoefening. Ze staat vanuit haar
functie middenin de discussie, kent alle ontwikkelingen en spelers, maar heeft ook de
nieuwsgierigheid om buiten de beroepsgroep te kijken, inclusief het buitenland - wat maar weinigen
doen – en zich te laten inspireren door nieuwe inzichten en buitenstaanders als deze onderzoeker. Ze
stimuleert en doseert. Ze brengt bij wijze van samenvatting en overzicht al die elementen regelmatig
bij elkaar in haar beroemd geworden mindmaps. Als er iemand in deze geschiedenis van het peer
review als ‘change agent’ kan worden beschouwd, dan is zij het. Tegelijk relativeert dat ook het
begrip ‘change agent’, want veel van wat zij doet heeft veel meer te maken met doseren, afwachten
en de moed erin houden dan met de zichtbare ‘heldenrol’ die in het begrip change agent besloten
lijkt te liggen. Het is voldoende om te constateren dat zij over de langere termijn direct en indirect
betrokken is bij de meeste van de interventies die in deze periode gepleegd worden, waarbij geduld
hebben een van de meest effectieve interventies zou blijken te zijn.
[OO: De factoren die een veranderingen in een organisatie kunnen beïnvloeden zijn breed
beschreven in talloze publicaties. In beschouwingen van deze onderzoeker hierover is vooral
veel invloed terug te vinden van denkers en schrijvers als Senge, De Caluwé, Starren en vele,
vele anderen. Literatuur met een herwaardering van de rol van weerstand bij verandering
(Rijnja, 2012) (Robbins & Finley, 1997) is extra boeiend omdat het de aandacht trekt naar de
rol die verenigingen kunnen spelen om weerstand te waarderen, organiseren en kanaliseren.
Wat opvalt, is dat er op het niveau van branches en beroepsorganisaties nooit veel is
verschenen dat deze onderzoeker nieuwe inzichten heeft gegeven, voor zover het er al is.
Wel belangrijk is de onderkenning dat hypes een belangrijke rol spelen in verandering, met
name in sectoren zonder marktprikkels. Zo kon geconstateerd worden dat de rol van het INKmodel in korte tijd zo sterk geworden was, dat dit uit niet anders verklaard kon worden dan
uit kopieergedrag en niet als voortkomend uit overwogen handelen.
In deze casus van het notariaat is dus een belangrijke rol weggelegd voor Mw. Minkjan als change
agent. Los van de persoon, is er reden om behoedzaam te staan tegenover het fenomeen change
477

Trusting Associations

agent (Buchanan & Boddy, 1992) (Moss Kanter, 1999). Hoewel onderzoek na onderzoek bevestigt dat de
rol van een change agent, vooral in de persoon van de leidinggevende, cruciaal is in elk
verbetertraject, is wat die leidinggevenden of andere change agent doet zelf weer het product van
talloze factoren. Zeker in beschouwingen over hele sectoren moet de rol van een enkele change
agent niet worden overschat en is het belangrijk om naar dieperliggende oorzaken te kijken met de
wet van de grote getallen in het achterhoofd. Een change agent kan alleen effectief zijn als de
omstandigheden precies goed zijn en het ‘hefboomeffect’ optimaal is. Anders resteren slechts
verhalen met helden en schurken. Nuttig en aangenaam om te lezen, maar geen weerspiegeling van
de complexe werkelijkheid. Concreet wordt hier aangegeven dat er in dit onderzoek bijvoorbeeld te
weinig aandacht is besteed aan de rol van tuchtrechtspraak en geschillencommissie en de dynamiek
die zij veroorzaken. Ook de rol van verzekeraars blijft onderbelicht, evenals de rol die uitgaat van de
plaats van de notaris in de lokale gemeenschap. Dat laatste is wel interessant: wat als de notaris
alleen maar waardering ontvangt in de lokale gemeenschap, hoezeer zal deze dan geneigd zijn zich
iets aan te trekken van de krantenkoppen in de landelijke media over incidenten?
[OO: Waarmee zich de vraag aandient of ‘de’ notaris zichzelf als een change agent zou
moeten opstellen. Het algemene beeld is welhaast het tegenovergestelde. De rol van de
notaris is eerder een stabilisator en welhaast letterlijk een ‘conservator’. Tegelijk moet niet
verwaarloosd worden hoezeer in bijvoorbeeld de praktijk van de op het platteland
gevestigde notaris, deze ‘notabele’ ook degene is die juist drager is van veel ontwikkelingen
in de lokale gemeenschap. Het bewijs van deze onderzoeker is slechts anekdotisch, maar als
bijvoorbeeld naar de sleutelrol van veel notarissen wordt gekeken in serviceclubs, dan
vervullen ze – uiteraard op gepaste wijze – ook een rol als change agent. Het is een aspect
van de publieke functie van de notaris dat hier verder onbelicht zal blijven, maar het moet
extra lastig zijn voor de gewaardeerde lokale notaris, een change agent in de eigen
gemeenschap, om zich in de media afgebeeld te zien als iemand die de gemeenschap juist
kapot maakt.]
6.6

Doorbraken

Langs deze weg komen er voor zowel advocatuur als notariaat twee doorbraken tot stand: de komst
van een externe integrale toezichthouder in de vorm van het Bureau Financieel Toezicht, het BFT, en
een vorm van peer review of intercollegiale toetsing die in het verlengde wordt geplaatst van een
publieke doelstelling. Rond die komst speelt een stevig debat over de bevoegdheden van dit bureau.
Het notariaat keert zich in zijn vergaderingen en lobby er tegen: ‘We hebben al een goed stelsel van
tuchtrecht’, e.d. Net zoals vaker – in ieder geval in 1803, 1842 en 1999 – verliest het notariaat deze
slag. Het bureau start zijn werkzaamheden – althans op dat moment – op basis van de WID/MOT. De
wet vereist inzage in de financiën van advocaten- en notariskantoren, meer specifiek de
betaalrekeningen. Vanuit de advocatuur en notariaat klinkt direct de verwijzing naar het
geheimhoudings- en verschoningsrecht; op de relatie met de cliënt mag geen inbreuk gedaan
worden door buitenstaanders en zeker niet door niet-juristen.
Zorgvuldig formulerend: was tot dan toe in advocatuur en notariaat er eigenlijk alleen sprake van
intern toezicht, met alleen in de samenstelling van de tuchtrechter bij het notariaat een hybride
element in de vorm van benoeming van overheidszijde, nu komt daarvoor een situatie in plaats
waarin er gesproken moet worden van verticaal (extern) en horizontaal (intern) toezicht. Verticaal
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toezicht omvat een wettelijke doelstelling die buiten de beroepsgroep zelf ligt en waarvoor de
verantwoording uiteindelijk ook buiten de beroepsgroep ligt, namelijk bij het hogere overheidsgezag.
Horizontaal toezicht omvat de interne disciplinerende maatregelen zoals die vooral voortkomen uit
motieven die binnen de beroepsgroep zelf liggen en dicht liggen bij, of samenvallen met,
maatregelen die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Dit zijn geen onschuldige omschrijvingen. Er zijn ruwweg twee varianten denkbaar binnen het
toezicht.
De eerste is die waarbij extern (overheids) toezicht en intern toezicht (‘zelfregulering’) scherp van
elkaar gescheiden zijn en elk hun eigen rol vervullen. Het kan al snel het nadeel hebben dat beide
elkaar niet goed aanvullen en dat er gaten in het systeem vallen. In beroepsgroepen waar free riders
zijn toegestaan kan dat een serieus probleem zijn, maar voor de hier besproken beroepsgroep van
het notariaat speelt dat niet of nauwelijks. Noem het een LAT-relatie: living apart together.
De tweede variant kent een verbinding tussen extern en intern toezicht. Samen vormen zij een
toezichtsysteem. Conceptueel vult de een aan wat de ander laat liggen. Het gevaar hierbij is dat
verticaal toezicht vooral overheidstoezicht is en dat het horizontaal toezicht daarmee de verlengde
arm wordt van het overheidstoezicht. De latente spanning tussen BFT en KNB heeft hier veel mee te
maken. De vraag is vooral wanneer en hoe de horizontale toezichthouder rapporteert aan de ander
en of de verhouding aanvullend dan wel versterkend is.
Voor beide draait alles om het ‘informatiearrangement’. In de eerste variant stroomt informatie
vanuit het intern toezicht naar het extern toezicht, andersom is niet noodzakelijk (of zelfs wettelijk
verboden vanwege wetgeving en privacyoverwegingen, zoals in het geval van het notariaat). In de
tweede variant is de informatierelatie veel meer horizontaal en aanvullend.
Overigens moet hier direct bij opgemerkt worden dat het – feitelijk een derde variant - niet
beschikken over een (krachtige) toezichthouder, zie de bibliotheeksector en het notariaat tot op dat
moment, remmend op de ontwikkeling van de beroepsgroep kan werken.
De komst van de externe en verticale toezichthouder is zeker in de perceptie een doorbraak. Het
beeld is dreigend, de verontwaardiging groot. Wellicht dat in deze komst ook een reden ligt voor de
teleurstelling bij een deel van de notarissen dat de KNB hun belangen niet zo goed heeft behartigd,
anders zou het voorkomen zijn. In de praktijk lijkt het wel mee te vallen met de directe impact van
het BFT. Het gaat in de eerste jaren over een klein team dat beseft dat het de medewerking van de
sector nodig heeft, wil men überhaupt een start kunnen maken. Daarnaast wordt de sector wakker
en begint naar het lijkt uit zichzelf maatregelen te nemen. De goeden willen niet onder de slechten
leiden.
Bij de tweede variant moet een onderscheid worden gemaakt tussen de advocatuur en het notariaat.
In het geval van de advocatuur lijkt het niet meer dan logisch dat deze beroepsgroep zich daartegen
verzet. Veel van het werk van de advocatuur omvat belangenbehartiging van cliënten die een conflict
met de overheid hebben. Dan is het op z’n minst spannend of en in hoeverre de overheid inzage mag
hebben in financiële transacties. In het geval van het notariaat ligt dat anders. De kern van de
publieke functie van het notariaat (Wna) ligt in het waarborgen dat voor de samenleving kwetsbare
transacties op de juiste wijze gebeuren, inclusief een oordeel over de financiële consequenties. Dat
daar een zeker mate van vertrouwelijkheid voorwaarde voor is laat zich denken, maar de vraag
dringt zich toch op: waarom heeft het notariaat vanuit haar publieke rol niet zelf het initiatief
genomen voor een strakker regime, inclusief toezicht, op de financiële transacties en de gevoeligheid
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daarvoor voor misbruik? Opnieuw komt de vraag op in hoeverre het notariaat haar publieke taak
ervaart als een ‘geschenk’, gekregen van een verre vorst en om mee te doen wat men goeddunkt, of
als iets dat van henzelf is en waar ze een zware verantwoordelijkheid voor hebben. Het is zelfs
commercieel niet slim: de beroepsgroep had ook met een aanpak kunnen komen waardoor zij voor
zichzelf en voor andere sectoren de taak had gekregen om garanties te geven inzake
witwaspraktijken en dergelijke. Op een hoger niveau: zien we hier de andere kant van het toekennen
van een monopolypositie? Stagnatie, onterechte uitsluiting en positiebescherming zijn goed
gedocumenteerde verschijnselen van monopolies, ook als het om branches gaat. Of is dat een te snel
oordeel? In een situatie waarin notarissen en hun collega’s in de advocatuur niet zonder reden
vreesden dat aan de kern van hun publieke rol werd getornd met een dreigende inbreuk op het
verschoningsrecht, is er reden om alert te zijn.
[OO: Een waardeoordeel is snel gegeven in een situatie als deze. Wegend wat hier de beste
wetenschappelijke benadering zou zijn om tot definitieve uitspraken te komen, heeft deze
onderzoeker nagedacht over de term ‘moral hazard’. Deze term is binnen de economische
wetenschap geoperationaliseerd richting een oproep voor veel strakkere regelgeving. Moral
hazard is een afwegingscriterium geworden in veel situaties waarin tot de mogelijke
bevoordeling van individuen of groepen wordt overgegaan. Niet alleen in de financiële
wereld. Het heeft bijvoorbeeld een rol gespeeld in de nieuwe 19600 NEN-EN-ISO richtlijn
voor compliance (Stichting Nederlands Normalisatie Instituut, 2015) en vooral als het gaat
om governance codes (Strikwerda, 2018) (Strikwerda, 2018). Toch, wetenschappelijke scepsis
is geboden. Het kan leiden tot een vorm van risico-uitsluiting – de risico-regelreflex - die
maatschappelijk gesproken verstarrend kan werken. Het is beter om te werken met een
onderscheid tussen het individuele niveau en dat van de groep of het collectief. Op
individueel niveau is het moral hazard criterium valide. Mensen denken en werken sterk
vanuit morele oordelen (zo blijkt dat, ondanks dat men niet meer politiek actief is of gaat
stemmen, mensen onverminderd waardeoordelen blijven geven over de politiek). Mede met
behulp van moderne inzichten over gedrag kan moral hazard dan een afweging zijn in een
oordeel of maatregel. Op collectief niveau is het veel lastiger om morele componenten te
scheiden van contextvariabelen als structuur, werkwijze, peer pressure en andere factoren.
In de hier beschreven situatie zou het verwijtbaar zijn dat de beroepsgroep niet zelf eerder
het heft in handen heeft genomen in het nemen van maatregelen tegen witwassen en
dergelijke. Maar hoe kan je een gebrek aan proactief handelen veroordelen vanuit het
perspectief van moral hazard? Beter is het om te spreken over het gevaar van ‘identity
flatness’. Daarmee wordt aangegeven dat de beroepsbeoefenaren onvoldoende besef
hebben van de morele lading van de taak en rol van het collectief, waardoor onvoldoende
wordt geanticipeerd of gereageerd op mogelijke en daadwerkelijke schendingen van de
morele lading.
Hier kan een ontwikkellijn uit worden gehaald waarbij de beroepsgroep start met een hoge
‘identity binding’, de onderlinge contractering of binding op de identiteit, waarna vervolgens
de binding met de identiteit minder wordt of gaat diversifiëren, wat weer tegengegaan wordt
door ‘identity confirmation’. Deze bevestigingen zullen zich afspelen op en rond de
Durkheimiaanse entree- & exitvoorwaarden en leiden tot de attributie van symbolen en
bevoegdheden.
Toch komt er een fase dat dit niet meer lijkt te lonen en de individuele prioriteiten zwaarder
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wegen dan het collectief geheel. Dan klapt het als het ware om en ontstaat ‘identity flatness’
of zelfs ‘identity loss’. Het is net zo moeilijk om aan deze vlakheid of verlies te ontsnappen als
het in het begin is om aan de binding te ontsnappen, al kan het best zo zijn dat er formeel
niets verandert aan de entree- & exitvoorwaarden. Er is een externe schok voor nodig – met
een zwaar moreel en symboolbedreigend gehalte – om daar verandering in te brengen.]
6.7

Terrorisme en het recht op verschoning

De verandering brengen de externe schok komt in de vorm van een reeks maatregelen die de
overheid neemt in het verlengde van onderzoeken als die van de Commissie Van Traa (Traa), 1996)
en later de nasleep van de terroristische aanslagen in New York op 9-11. Witwaspraktijken,
drugsgeld, financiering terrorisme en uiteindelijk vastgoedfraude; gezamenlijk betekenen ze een
doorbraak ten opzichte van tot dan toe heilige geheimhoudingsafspraken. De komst van BFT en de
toepassing van het gebruik van ‘peer review’ voor een specifieke controletaak leiden in eerste
instantie tot een nogal geïmproviseerde vorm van toezicht. Het financieel toezicht mag niet door de
medewerkers van het BFT gebeuren, maar de vraag is: hoe dan wel? Het stelsel van peer review voor
de gefinancierde rechtsbijstand wordt als het ware gekaapt voor deze doelstelling. De beste van de
daarvoor opgeleide auditors moeten het toezicht gaan uitoefenen.
[OO: Deze onderzoeker begeleidt op dat moment het peer review systeem van de
Nederlandse Orde van Advocaten, een voorbeeld van intern toezicht binnen een gesloten
beroepsgroep die werkt op basis van eigen wetgeving. Plotseling blijkt er binnen het bureau
van de Orde - en buiten medeweten van het interne bureau dat de peer reviews ondersteunt
- een apart bureautje te worden ingericht voor het WID/MOT-onderzoek. Deze onderzoeker
wordt geconfronteerd met het gegeven dat een deel van zijn auditors opeens zijn
gerekruteerd als WIT/MOT-auditors. Het interne toezicht wordt opeens horizontaal toezicht,
krachtig verbonden met het verticaal toezicht (wel degelijk een paradigmawisseling, zie par.
6.3). Dit leidt tot een aantal strakke mails, maar de opdrachtgever weigert het probleem te
zien. Gelukkig is er nog wel de positie om te zeggen welke auditor geschikt is voor dit werk en
welke niet. Met een extra instructie weten deze auditors te voorkomen dat er te veel scheve
gezichten of foute audits komen. Overigens laten een aantal van deze auditors weten het
prettig te vinden om zo diep in de cijfers van een advocatenkantoor te kunnen kijken. Als
begeleider van het auditstelsel heeft deze onderzoeker in gesprekken en via mails een
duidelijke afkeuring van deze vermenging van verticaal en horizontaal toezichthouden laten
horen. In deze fase was de verleiding groot dat nog luider te doen, omdat er binnen de
beroepsgroep regelmatig uitingen werden gedaan in Advocatenblad, Ordevergaderingen of
in auditcasuïstiek waarin een karikatuur werd gemaakt van het doel en het echte effect van
het auditstelsel. Soms zat daar een agenda achter – heel plat gemaakt: weg met die
pottenkijkers – vaker zat daar eenvoudig gebrek aan kennis achter, kortom; klassieke
weerstandmechanismen. Aan dat laatste wilde deze onderzoeker graag wat doen, maar
daarvoor ontbrak de ruimte, zowel bij de opdrachtgever als bij bijvoorbeeld de redactie van
het Advocatenblad, dat jarenlang elk verzoek van onze kant afwees om ervarings- of
achtergrondartikelen te publiceren.]
Het aantal gevallen van misstanden dat via de WID/MOT-audits naar bovenkomt blijft beperkt, maar
langs de financiële lijn valt blijkbaar meer te zeggen over het kantoor dan alleen langs de normale
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auditlijn van opdrachtbevestiging en dergelijke. Er kwamen in ieder geval andere dingen naar boven
in de nieuwe audits. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit vooral geldt voor de kleinste kantoren.
In grotere kantoren wordt er niet zelden op gewezen dat de accountant al naar de cijfers kijkt.
We zitten dan al diep in de derde ronde van het stelsel van peer reviews binnen de advocatuur,
waarvan we bij de start al hebben gezegd dat dit de laatste ronde moest zijn en dat daarna naar een
andere benadering zou moeten worden overgegaan. Als het peer review daar daadwerkelijk stopt,
lijkt dat gelijk ook de start voor een felle discussie over het toezicht binnen de Orde. Maar één ding
zal rust brengen: Moszcowicz wordt geschorst, mede vanwege onvoldoende PE-punten. Dat
probleem wordt dus opgelost. De jaren na afronding van het systeem van peer reviews in de
rechtsbijstand worden bepaald door een felle discussie – het woord ‘ruzie’ mag ook – tussen
advocatuur en overheid over de wijze waarop het toezicht moet worden ingericht: intern of extern.
Twee adviseurs spelen daar een belangrijke rol bij: de heren Doctors van Leeuwen en Hoekstra. De
eerste levert een evaluatie en eerste conceptueel raamwerk aan, de tweede het gezag om de
discussie voldoende tot rust te brengen. De nieuwe Advocatenwet van 2014 zal met een stelsel
komen waarbij de Dekens de interne toezichtfunctie krijgen, mede uit te oefenen via – zo nodig
preventief uitgevoerde – audits van collega advocaten. Boven deze vorm van toezicht staat een
toezichthouder die deels benoemd is vanuit de advocatuur en deels door de Kroon. De Algemene
Raad heeft daarnaast de noodzaak ingezien om aan de kwaliteit van de individuele advocaat te
werken. Hoe dat er uit komt te zien is eind 2014 nog niet duidelijk, maar de kans bestaat dat daar
ook een vorm van peer review zal worden toegepast.
Hieronder wordt in de beschrijving van het stelsel van peer review – het auditstelsel – een indeling
gehanteerd waarin:
1. Verslag wordt gedaan van de werking van het auditstelsel als zodanig;
2. De impact ervan wordt aangegeven, inclusief waardering en kritiek;
3. Hoe dit zich verhoudt tot het werk van de externe toezichthouder;
4. Hoe auditstelsel en externe toezichthouder zich verhouden tot de andere
kwaliteitsmaatregelen waarover wordt beschikt, inclusief het tuchtrecht.
Opnieuw wordt een chronologische volgorde aangehouden en opnieuw wordt deze regelmatig
doorbroken door observaties en analyses die waarde toevoegen in de manier waarop ze tijd en
materie overstijgen.
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7

Peer review: de start: 1999 - 2009

7.1

Binnen het notariaat

Het bestuur van de KNB realiseert zich dat er een nieuwe fase aanbreekt. Er gebeurt van alles. In de
hier beschreven periode van 1999 tot en met 2009 wordt er al heel wat getoetst, of pogingen
daartoe gedaan. Vanaf 2003 lopen er zogenoemde Certificatie-audits op vrijwillige basis bij een groot
aantal kantoren. Een poging in 2004 om tot een ‘kwaliteitszorg’ te komen, mislukt in 2005. In de
ledenvergadering komt het, in de woorden van een gesprekspartner, ‘tot een tegenstem om de
tegenstem’ omdat er op allerlei punten onrust rond het bestuur is. Toch zijn vanaf 2007 collegiale
toetsingen op de WID/MOT een feit. Deze zijn heel direct gericht op de integriteit van het notariaat,
daar waar de identiteit moet worden gecontroleerd en geld zuiver moet worden beheerd. Aan het
einde van dit hoofdstuk worden de effecten van deze audits beschreven. Achteraf heeft met name
de komst van de WID/MOT-controle, een interventie van buitenaf, ervoor gezorgd dat intern de stap
kon worden gezet die de leden tot dan toe blokkeerden. Met de komst van de WID/MOT-audits komt
een nieuwe en in potentie sterke speler het notariële veld op: het Bureau Financieel Toezicht, de
opvolger van het oude CBB, maar dan met tanden. Vanaf het begin is ingezet op een audit die meer
zou omvatten dan alleen het controle-element van de WID-/MOT-toetsing. Een ontwikkeling richting
een meer integrale toetsing lijkt er van het begin af aan in te hebben gezeten. In de overwegingen
daarbij (bron: diverse gesprekken, (Minkjan L. , 2007) e.a.) spelen zaken een rol als:
•

De onmiskenbare noodzaak om proactief op de komst van het BFT te reageren. De komst van
het BFT creëert de ruimte om een grote stap naar voren te zetten. Een stap die tegelijk de rol
van het BFT beperkt moet houden;
• Voorkomen dat de toetsing zich te zeer op een enkel aspect zou toespitsen. Integriteit als
focus bleek te kwetsbaar (’dat gaat er vanuit dat we niet integer zouden zijn’);
• De zorg dat als er nu een te kleine stap wordt genomen er geen nieuwe kans zal komen.
Wat helpt is dat er dus al een geschiedenis ligt van eerdere pogingen om het kwaliteitsdenken via
audits te versterken. Men weet uit eigen ervaring en op basis van wat binnen de advocatuur is
gebeurd, wat werkt en wat niet werkt. Daarnaast wordt er door een kleine groep sleutelpersonen
een stevige poging gedaan om zich op de toekomst te oriënteren. Als het anders moet, hoe dan? De
voorbereiding van de volgende ronde gaat in een aantal stappen, maar in de aanloopfase worden al
een aantal elementen gelanceerd die opmerkelijk en niet-traditioneel zijn, en niet alleen voor deze
beroepsgroep:
Sterke oriëntatie op het proces van de audit, met vooral de volgende vernieuwende elementen:
- Gesprek centraal
- Waarderend onderzoeken
- Ruimte voor intuïtief oordeel: Blink!
- Selectie van auditoren met een niet primair op controle gerichte houding
- Bewustzijn van beperkte houdbaarheid aanpak
Minder vernieuwend, maar wel met oog voor een stevige inhoudelijke basis:
- Bestaande gedragsregels en wetgeving als basis
- Ruimte voor inhoudelijke discussie; het liefst via inhoudelijke beoordeling van elkaars werk,
mede geïnspireerd door buitenlands voorbeeld
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- Een opzet waarbinnen verschillende accenten mogelijk zijn
De elementen langs lopend, met een accent op de bronnen waaruit dit is ontstaan:
-

Gesprek centraal
De audit duurt een dag. Daar wordt voor gekozen vanuit een mix van haalbaarheids- en
schaaloverwegingen. Bij grotere kantoren wordt ervoor gekozen met een groter team te
auditen. De vraag is hoe deze tijd optimaal kan worden benut, waarbij de neiging zal zijn veel
tijd in het onderzoek zelf te steken. De meerwaarde van dergelijk onderzoek is echter
beperkt in verhouding tot de potentiële waarde van een goed gesprek. Daarom is gekozen
voor een ‘sandwich’-opzet waarbij relatief langere gesprekken aan het begin en einde van de
audit de garantie moeten geven dat er voldoende tijd is om a) een goede inschatting te
kunnen maken van wat feitelijk onderzocht moet worden. Dit is een belangrijk deel van de
agenda van het binnenkomstgesprek; b) voldoende tijd te hebben om de bevindingen zo
door te spreken dat ook diepere oorzaken de kans krijgen om benoemd te worden; en c) de
audittee de kans te geven zelf te zeggen wat hem of haar beweegt of bezighoudt. Vanaf 2013
wordt het startgesprek in de audit gericht op visie en dilemma’s in de ontwikkeling van vak
en kantoor .
Het pleidooi voor deze opzet met veel gesprekstijd komt van de onderzoeker vandaan. De
directe inspiratie hiervoor waren zijn activiteiten voor het INK, waarbij werd nagedacht over
een nieuwe opzet voor een meer probleemgerichte audits. De elementen hiervoor zijn onder
andere ontleend aan ervaringen binnen de politie. Daarin is vanaf de tweede ronde van de
audits meer tijd gemaakt voor een stevig voorgesprek met de leiding van het korps, samen
met een uitgebreide terugkoppeling van de uitkomsten, inclusief een vertaling van de
uitkomsten in de vorm van een symbool of illustratie. Als kanttekening kan hierbij wel gelden
dat het ging om een audit van een week met een groot team. De audits binnen de
advocatuur gaven in het begin het voorbeeld van hoe het niet moet; snel onderzoek, een
kort oordeel en daarna was de peer weer weg. Die fout moest niet opnieuw gemaakt
worden.

-

Waarderend onderzoeken
het grootste risico voor een auditor, zeker een ‘peer’ ofwel vakgenoot, is de aanname dat hij
of zij al weet wat er in het kantoor te zien valt. De vraag zou telkens moeten zijn: wat is het
geheim van het kantoor? Die vraag hoeft niet alleen negatief te worden beantwoord, maar
kan evengoed positief worden beantwoord; wat doen ze goed? En waarom gaat dit dan
goed? Onderzoek langs deze lijn van ‘appreciative inquiry’ (AI) (Bushe, 2011) kan meer
losmaken dan de bekende controlebenadering, ook omdat de ervaring leert dat audittees als
ze zich eenmaal gehoord en gewaardeerd voelen, geneigd zijn veel meer openheid van zaken
te geven. Het is dus ook effectiever. Evengoed zijn er vragen te stellen bij de AI-benadering,
die bij de start van het auditsysteem zo’n beetje op haar hoogtepunt was. Later komen die
ook aan bod in het kader van de zogenoemde HRO-benadering (Weick & Sutcliffe, 2007). AI
en HRO lijken op het eerste gezicht met elkaar in strijd. AI kiest voor een positieve
benadering en HRO ziet het al snel in het kleine misgaan. Beide hebben echter het
uitgangspunt gemeen dat er twee wegen naar hetzelfde doel zijn.

-

Blink!
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Als auditor bel je aan bij een notariskantoor, je wordt binnengelaten en zelfs nog voordat je
de rest van het pand gezien hebt, is er al een beeld van het kantoor. In een oogopslag –
Blink! – wordt het oordeel geveld. Het is een vorm van ‘onmiddellijk oordeel’ dat niet zonder
gevaren is – dan blijkt het oordeel een vooroordeel – maar dat ook heel waardevol kan zijn
voor het vervolg van een audit. Getrainde professionals kunnen uit betrekkelijk weinig
informatie zo veel betekenis halen uit wat ze zien. Geïnspireerd door Malcolm Gladwell’s
boek (Gladwell M. , 2005), leek het voor zowel deze onderzoeker als daarna mw. Minkjan
een logisch concept om specifiek voor ‘peers’ te benutten, daarbij ook gebruik makend van
het concept om de auditoren ervan bewust te maken dat ze met veel eigen bagage het
kantoor van een collega binnen stappen.
-

Selectie auditoren
Gelet op waar de audit vandaan kwam – Wid/Mot – Wwft enerzijds en mediaberichtgeving
vol integriteitsschendingen anderzijds – zou het niet onlogisch zijn geweest auditoren te
gaan selecteren die goed zijn in de ‘harde’ controle. Er is juist een andere kant op gegaan
door auditoren te zoeken die in hun manier van optreden scherp kunnen zijn zonder
acceptatie te verliezen. In het begin werd daarbij bewust gezocht naar auditoren aan het
einde van hun carrière of zelfs in het begin van hun pensionering, later is er meer voor
jongere kandidaten gekozen. In de selectie en de training van de auditoren is er veel
aandacht voor dilemma’s in de beroepspraktijk.

-

Beperkte houdbaarheid
Door de onderzoeker, in zijn rol als adviseur, is er van het begin af aan het besef geweest dat
de aanpak zich per ronde verder moet ontwikkelen, met een waarschijnlijk maximum van 3
rondes vooraleer er weer een geheel nieuwe aanpak gewenst is.

-

Bestaande wet- en regelgeving
Er is niet voor gekozen om een aparte norm voor een notariskantoor op te stellen. In plaats
daarvan is er een soort paraplu van ‘criteria’ opgesteld waaraan in feite het geheel van
wetten en regels (verordeningen) kan worden opgehangen. Het meest direct wordt
aangehaakt op de ‘verordening voor de kwaliteit’. In 2008 was hier dan ook de meeste
discussie over. Het is vrij uitzonderlijk dat voor een dergelijke parapluconstructie wordt
gekozen. Op de inhoud en voor- en nadelen van de op de wet- en regelgeving gebaseerde
criteria voor de audits wordt vooral in hoofdstuk 8 ingegaan. Belangrijk voor de reden
waarom was de wat moeizame ervaring binnen de advocatuur met het opstellen van een
norm (inclusief de neiging om deze dicht te regelen). Interessant is wel om hier te melden
dat in de hier beschreven periode mooi van onderop aan de criteria is gewerkt, inclusief de
uitvoering van proefaudits (Minkjan L. , 2007).

-

Ruimte voor inhoudelijke discussie
Waar praten vakgenoten het beste (en het liefste) over? Over hun eigen vak. Logisch, dat is
wat ze gemeen hebben. Binnen de advocatuur werd dit inhoudelijk gesprek, mede vanwege
de discussie rond het verschoningsrecht en de gekozen opzet, sterk ontmoedigd. Ook in de
audits binnen het notariaat is veel aandacht voor geheimhouding en vertrouwelijkheid, maar
er is geen geforceerde stilte. Die ruimte voor een inhoudelijk gesprek levert voor zowel
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auditor als audittee gevaren op, reden voor het auditbureau om in voorbereiding, redactie
en evaluatie dicht op de audits te zitten. Mw. Minkjan, de medewerker van de KNB die
beleidsmatig verantwoordelijk is en een sleutelrol zou spelen, kijkt in het streven naar
objectiveerbaarheid ook breder dan de methodiek van peer review. Geïnspireerd door Prof.
Paterson verwijst ze in bijdragen ook naar bijvoorbeeld het Schotse systeem van
dossierreview (Paterson, 2009), waarbij concrete dossiers anoniem ter beoordeling door
collega’s worden rondgestuurd. Zover is het nooit gekomen.
-

Verschillende accenten
Voor de vergelijkbaarheid is het goed als elke auditor doet wat de collega ook doet. De prijs
voor een aanpak waarbij het gesprek met het kantoor deels de onderzoeksagenda kan
bepalen is verminderd vergelijkbaar. Het werken onder een ‘paraplu’ van criteria verergert
dat nog eens. Daartegenover staat een meer gerichte audit en een erkenning dat er een
grote diversiteit is in het leiden en opereren van een notariskantoor.

Worden de verschillende elementen bij elkaar opgeteld, dan ontstaat er een allerminst klassiek beeld
van hoe een audit kan worden uitgevoerd. Hierna wordt geschetst hoe de besluitvorming rond het
auditsysteem zich verder heeft voltrokken, maar het valt te betwijfelen of, buiten een kleine kring
van ingewijden, men binnen het notariaat heeft overzien hoeveel afwijkende en bijzondere
elementen deze vorm van intercollegiale toetsing kent. In de gesprekken die de onderzoeker heeft
gevoerd – en die in dit deel van het onderzoek vaker terug zullen komen – is dat besef niet merkbaar.
Wel is het effect terug te vinden in de evaluaties en evaluatiebijeenkomsten, waarover later meer.
Was het geaccepteerd als het breder bekend was geweest? Was er dan meer aangedrongen op
conformiteit? Dat zou niet onlogisch zijn geweest, al zijn er geen aanwijzingen voor gevonden. De
discussies in overleggen en ledenvergaderingen gingen eerder over de formele bevoegdheden dan
over de ‘proceskant’ van de audits.

7.2

[OO: Ook hier zal het vertrouwen in de persoon van mw. Minkjan een belangrijke rol hebben
gespeeld in de acceptatie van de aanpak. Deze onderzoeker is er niet bij geweest, maar heeft
dit wel terug gehoord in een drietal gesprekken. Ze wist kennelijk waar ze het over had en
bleef buiten het meer persoonlijke gevecht van de bestuurders. Het lijkt alsof hier het gelijk
komt van de systeemtheoreticus Luhmann als hij stelt dat vertrouwen een noodzakelijke
versimpeling van de werkelijkheid is en dat integriteit daarbij het beste weermiddel is. Mw.
Minkjan, mede gevoed door Paterson en deze onderzoeker, creëert een vorm van feedback
(audits) dat als een nieuw en virtueel sociaal systeem gaat functioneren binnen het notariaat.
Omdat dit systeem wordt opgebouwd van binnenuit, is er voldoende bestaansrecht om het
te laten voelen als een realiteit (Laermans, 1997).]
Cirkelen rond het verschoningsrecht

Deze elementen worden hieronder verder uitgewerkt, maar eerst wordt het gelijk op scherp gesteld
door een conflict dat zich in het bestuur en voor de rechter zou gaan afspelen. Dit conflict
concentreert zich op de driehoek BFT – auditor peer review – notaris en daarbinnen op de notariële
geheimhoudingsverplichting en het daarmee verbonden verschoningsrecht. Vanuit de notariële
beroepsgroep is er verzet tegen een rol van de BFT waarin zij dossiers inhoudelijk gaat beoordelen.
Dat is niet vreemd. In andere beroepsgroepen – advocaten, medici – speelt hetzelfde. Belangen en
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rechtsstatelijke afwegingen komen hierin samen. Een korte weergave van de wat de Nwa zegt over
geheimhouding en het verschoningsrecht (Notaris.nl, 2014):
In artikel 3 lid 2 jo. artikel 22 Wna is de geheimhoudingsplicht van de notaris geregeld. In
artikel 22 lid 1 Wna staat het als volgt: ‘de notaris is, voor zover niet bij of krachtens de wet
anders is bepaald, ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid
als zodanig kennisneemt tot geheimhouding verplicht.’ Dezelfde verplichting geldt voor de
personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn voor al hetgeen waarvan zij
kennis dragen uit hoofde van hun werkzaamheid (artikel 22 lid 1 Wna).
Het verschoningsrecht houdt het recht in om zich ten overstaan van de rechter te onthouden
van het doen van een getuigenis. Het recht is een uitzondering op de regel dat op een ieder
de verplichting rust om een getuigenis af te leggen (artikel 165 lid 1 Rv). De notaris kan niet
van het verschoningsrecht afzien, ook indien de cliënt wenst dat de notaris openheid van
zaken geeft zal de notaris moeten weigeren. De Rechtbank Amsterdam nuanceert enigszins:
‘Het beroepsgeheim en het verschoningsrecht zijn niet absoluut. Het is de geheimhouder – in
dit geval de notaris – zelf die een afweging maakt of het belang van geheimhouding te
rechtvaardigen is. Hij maakt daarbij een afweging tussen enerzijds het belang dat zijn
cliënten ervan uit moeten kunnen gaan dat de notaris geheimhoudt hetgeen zij hem hebben
toevertrouwd en anderzijds het belang van het maatschappelijk verkeer waarbij derden
mogen vertrouwen op rechtsgeldig tot stand gekomen en juiste notariële akten’.
De toevoeging van de rechtbank Amsterdam is interessant. Achter het verschoningsrecht schuilt dus
een doelredenering – het bewaken van het maatschappelijk verkeer. Deze term laat zich op allerlei
manieren uitleggen, maar niet dat het ter bescherming van de beroepsgroep is, ook al draagt het
daar in de praktijk nog zo aan bij.
Hier valt wel op af te dingen. Is het niet ook in het belang van de cliënt dat er een vorm van externe
borging is op de wijze waarop het beroep wordt uitgeoefend? Waar het vervolgens dan op vastloopt
is de vraag wie voor die borging zorgdraagt. Wie bewaakt de bewakers?
In de Nwa van 1999 staan meerdere artikelen die betrekking hebben op het geheimhoudings- en
verschoningsrecht. Voor de wijze van auditoren is met name de relatie belangrijk met artikel 7, de
verplichting tot het opstellen van een ondernemingsplan, en artikel 24, waarin de verplichting staat
opgenomen om een inzichtelijke administratie te voeren. In die twee artikelen wordt het meeste
houvast gevonden voor het (normatieve) onderzoek van de auditor. Op basis van artikel 22, lid 3
heeft de KNB op 13 september 2000 een Administratieverordening geformuleerd die nadere eisen
stelt ten aanzien van de inzichtelijkheid van de bedrijfsvoering. Op basis hiervan kan gesproken
worden over een reeks van ‘gesloten’ normen als basis voor de audit. Daar hoort ook bij dat
notariskantoren hun administratie zo inrichten dat het inzichtelijk is voor de accountant en voor het
BFT (dit laatste op basis van art. 110 Wna). Echter, op dat moment is er nog geen rol voorzien voor
een auditor/peer/onderzoekend collega. De vraag wordt dan hoe daarmee om moet worden gegaan
gelet op het geheimhoudings- en verschoningsrecht.
Deze vraag betekent de start van een evenwichtsact binnen de groep die zich bezighield met de
inrichting van het nieuwe auditstelsel dat de opvolger moest worden van de WID/MOT-audits. De
uitkomst was een ‘afgeleide’ bevoegdheid voor de notaris in zijn of haar rol als peer. Het
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verschoningsrecht dat deze peer/notaris al heeft, strekt zich ook uit tot het dossieronderzoek van de
collega. Zo voorzichtig is het echter niet geïntroduceerd. De toon wordt direct gezet bij de
introductie van het nieuwe stelsel van peer review: alle notariskantoren worden iedere drie jaar
steekproefsgewijs bezocht. Voorzitter Erna Kortlang: "Dit is een grote stap voor het notariaat. In het
kader van de kwaliteitszorg wordt een deel van de geheimhouding opgeheven zodat eventuele
fraude vroegtijdig aan het licht komt". (Mr. Website voor juristen, 2008).
Voor een belangrijk deel van de leden is dit te kort door de bocht. Je hebt geheimhoudingsplicht of je
hebt het niet. Je kan niet een beetje zwanger zijn, zo luidt het bezwaar. De discussie daarover
escaleert, ook in een ledenvergadering, en leidt uiteindelijk tot een gang naar de rechter. De rechter
zal uiteindelijk de KNB in het gelijk stellen. Het Ministerie van Justitie is ondertussen altijd duidelijk
geweest: de geheimhoudingsplicht moet niet aan de auditors kunnen worden tegengeworpen. Het
wilde al in 2007 daarvoor zo nodig de wet wijzigen (Brief van de Staatssecretaris van Justitie, 5
september 2007).
Zeker zolang het proces aanhangig is en er al wel met de (voorbereiding van) de audits wordt
begonnen, concentreert het verzet binnen (een deel van) de beroepsgroep zich op dit punt en
verzuren de onderlinge relaties. Waarom zou je zo’n auditstelsel eigenlijk moeten hebben? Is dit het
wel waard?
Het is niet het eerste wat opkomt als alleen de reacties binnen het notariaat worden gevolgd, maar
politiek leeft er wel degelijk een brede wens om tot een diep ingrijpen te komen in de
geheimhoudingsplicht, vooral als het gaat om onroerend goedzaken. De minister moet in het debat
alles uit de kast halen om dit te voorkomen en stelt “Het geheel van verschoningsrechten en
rechterlijke toetsing vormt een gesloten systeem ter waarborging van de eerbiediging van het
bijzondere ambts- of beroepsgeheim”. Daar kan dus niet zomaar een draad uit worden getrokken.
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2009-2010). Het is de moeite waard om hier bij stil te staan, want
opnieuw is er een echo uit het verleden. Vanuit het notariaat worden met principes omklede
betogen gehouden tegen de inbreuk op het privilege en krijgt de minister de wind van voren over
‘het onmogelijke’ wat hij doet. Vanuit een breder perspectief valt te zien dat de minister nog
behoorlijk zijn nek uitsteekt om de privileges van de beroepsgroep in stand te houden. Dat laatste zal
niet in het minst gevoed zijn door vertegenwoordigers van bestuur en organisatie van de KNB, al dan
niet via partijpolitieke lijnen, maar het beeld binnen het notariaat is er een van een falende lobby en
een overheid en beroepsorganisatie die hen in de steek laten. Cynisme en teleurstelling is het
resultaat, met ‘anderen’ als boosdoener. Het is lang niet altijd terecht. Hoe verleidelijk ook, de
beroepsgroep mag zich niet tot hoeder van een privilege voor diezelfde beroepsgroep verklaren als
ze daar een evident eigen belang bij heeft. Ambassadeurs en medestanders vinden, prima, maar hier
past ook bescheidenheid en een stevige hand in eigen boezem.
[OO 1: Deze lijn valt verder door te trekken door – ook kijkend naar wat in de
bibliotheeksector is gebeurd rond de behandeling van de Wet op het stelsel openbare
bibliotheken – te kijken naar ‘de politiek van de aandacht’ (Timmermans, 2014). De houding
van het notariaat is tweeslachtig. Enerzijds is er de wens om met rust te worden gelaten,
anderzijds is er de boosheid als er vanuit de zijde van de politiek wordt ingegrepen in het
domein en klinkt al snel het verwijt van een te zwakke lobby. Die is dan echter welhaast per
definitie al te laat. De openbare bibliotheken en hun directeuren hebben dat beter begrepen
en laten geen gelegenheid onbenut om de aandacht op het werk van de bibliotheken te
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vestigen, wel wetend hoe hoog de gunfactor is vanuit het publiek en hoe afhankelijk ze
uiteindelijk van die politiek zijn. Zeker wat dit laatste betreft liggen ze ver voor op het
notariaat. Binnen de bibliotheken wordt de ambtelijke status in die zin zeer beleefd.
Kennelijk is dat bij het notariaat anders. In deze situatie heeft de bibliotheeksector er dus
baat bij dat de bibliothecarissen zich nooit tot een echte beroepsvereniging heeft weten te
ontwikkelen.]
[OO 2: reflecterend op deze reflectie over het verschil in belangenbehartiging, het volgende.
Timmermans stelt in zijn oratie (Timmermans, 2014) als eerste hoogleraar public affairs het
volgende aan de orde over het spanningsgebied van wetenschap en praktijk: ‘Zoals David
Lowery (Lowery, 2013) stelt (Burstein & Linton, 2002)in een nuttig overzicht van theorieën over
invloed: als we niet kunnen achterhalen wie in de belangenbehartiging wat veroorzaakt, dan
blijft een groot deel van de politieke werkelijkheid onverklaard. Onderzoek in de Verenigde
Staten heeft laten zien dat minder dan de helft van de uitkomsten van lobbyprocessen direct
is terug te voeren op aanwijsbare actoren die in dat proces waren betrokken (Burstein en
Linton, 2002)’
Ook in het geval van deze casus over het auditstelsel van het notariaat valt slechts bij
benadering te verklaren wie wat weet te veroorzaken. Echter; in de vergelijking met de
bibliotheeksector, in het kenschetsen van de betrokken partijen en waar de macht ligt en in
het beantwoorden van de vraag waar het initiatief ligt, valt er toch wel wat te zeggen over de
relatieve effectiviteit van de belangenstrijd zoals die in beide casussen is gevoerd. In zowel
het geval van het notariaat als die van de bibliotheeksector was een eerdere reflectie op de
wijze van belangenbehartiging nuttig geweest, al lijkt dat een beetje op de vraag je op het
onverwachte voor te bereiden.]
De rechtbank van Amsterdam maakt een voorlopig einde aan de discussie door de notarissen die om
de uitspraak vragen niet in het gelijk te stellen. Het is in deze context dat de rechter stelt dat het
verschoningsrecht er niet is ter bescherming van de beroepsgroep maar nodig is voor het
maatschappelijk verkeer en dat komt niet in het geding door het optreden van de notaris/auditor.
Een uitspraak waar de beroepsgroep zich op moet bezinnen. De notarissen die de geheimhouding
willen bewaken zijn bezig om doel en middel te verwarren. De bescherming van de beroepsgroep is
het doel geworden. Als dat zo gesteld wordt, zou het eigenlijk groot alarm moeten zijn binnen de
beroepsgroep. Dat valt echter wel mee. Men lijkt zich te conformeren, gelet op het feit dat er in de
eerste ronde van de audits wel veel pro forma bezwaren zijn, maar dat deze in de praktijk een goede
audit niet in de weg staan (Auditbureau KNB, 2008). De paradox is opmerkelijk genoeg dat de auditor
ook dient te bezien hoe de notaris het verschoningsrecht tegen inbreuk bewaakt. Gelet op ditzelfde
verslag en het niet vermelden als knelpunt in de bredere evaluatie (Auditbureau KNB, 2008) leidt
deze paradox nergens tot verlamming.
De gewijzigde Wet op het notarisambt, zoals die op 1 januari 2013 in werking treedt, zal de feitelijke
regels rondom de geheimhoudingsplicht tijdens een peer review bevestigen. Volgens de gewijzigde
wet kan een notaris zich niet op zijn geheimhoudingsplicht beroepen tegenover de auditoren van de
KNB. De auditoren hebben echter een afgeleide geheimhoudingsplicht, zodat voor zover
cliëntinformatie is gedeeld met de auditor, op de auditor dezelfde geheimhoudingsplicht rust als op
de notaris zelf. Hetzelfde geldt overigens ook jegens de tuchtrechter en onderzoekers van het BFT.
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[OO: de constructie om de auditor als het ware van een extra identiteit te voorzien riep
terecht irritatie op. Het is gekunsteld. Tegelijk is het ook een koekje van eigen juridisch deeg.
Dezelfde argumentatie kan ook gelden voor de wijze waarop het verschoningsrecht wordt
gebruikt, om niet te zeggen misbruikt, om de discussie te ontwijken over de vraag hoe met
misstanden moet worden omgegaan. Nee zeggen alleen is niet voldoende. Als in een
publieke ‘onderhandeling’ partijen elkaar niet ervaren als authentiek of integer, is het niet
onlogisch als de partij met de meeste politieke macht haar standpunt weet door te zetten.]
Tot slot deze observatie, vooruitlopend op wat de latere auditpraktijk zal worden. In de praktijk
spelen van een afstand gezien wel degelijk allerlei geheimhoudingsvragen. Deze spelen zich echter
niet af op het niveau van de dossiers, maar op het niveau van het kantoor in zijn geheel. Als overal
kantoren dreigen om te vallen en de auditors daarvan de signalen opvangen, zijn zij er mede de
oorzaak van dat de beroepsgroep in actie komt om de leden te ondersteunen of naar een
beëindiging toe te leiden. Het kan niet anders of daarvoor moet gevoelige informatie over worden
gedragen. Dit leidt voor zover bekend niet tot problemen – waarschijnlijk omdat de noodzaak ervan
helaas maar al te evident is.
7.3

Verticaal en horizontaal: de relatie tussen BFT en peer review

Het conflict rond verschoningsrecht in het kader van peer review trekt de aandacht onvermijdelijk
richting een inmiddels vertrouwd thema: de verhouding tussen extern en intern toezicht/toetsing.
De verhouding tussen de intercollegiale relatie door middel van peer review en het horizontale
toezicht zoals dat door het BFT wordt uitgeoefend, zal waarschijnlijk nooit zonder spanning zijn, maar
is die spanning gezond of werkt deze verstarrend? Conceptueel interessant, in de praktijk valt het
met die spanning wel mee. Vanaf het begin zijn er veelvuldig contacten en wordt er ook
samengewerkt (zie ook 7.6). Het eerste herkenbare voorbeeld hiervan zijn de trainingen voor de
WIT/MOD-auditoren. In de bijeenkomsten worden de auditoren mede getraind op basis van
casuïstiek die door het BFT wordt aangedragen. Dat werkt, mede omdat het de auditors ook op hun
notariële deskundigheid aanspreekt. Ze leren nog eens wat, bijvoorbeeld over het herkennen van
verschillende A-B-C-constructies. Het wordt wat hilarisch als blijkt dat het pand, waarin de BFT is
gehuisvest, ook is aangeschaft via een dergelijke constructie.
[OO 1: In de voorbereiding van de bijeenkomsten ervaart deze onderzoeker enige spanning.
Het is mijn rol om het auditproces nader te schetsen en auditvaardigheden te trainen. Deze
onderzoeker hanteert daarbij een methode die er – kort door de bocht geschetst - vanuit
gaat dat er eerst wordt ‘aangesloten’ door auditor en audittee en dat er daarbij op vier
niveaus wordt gehandeld en geobserveerd: inhoud, proces, interactie en emotie. De eerste is
het veiligst, maar het minst effectief. De laatste is niet veilig, maar wel het meest effectief.
Die benadering schuurt met in ieder geval één persoon bij het BFT die van de directe,
inhoudelijke lijn is: constateren, verbaliseren. Mijn zorg daarover werd echter gerelativeerd
door mw. Minkjan: “Dat hoort erbij, dat is juist goed, dan blijven ze scherp.” (Gesprek
Minkjan, januari 2015). Daar valt ook veel voor te zeggen.]
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De relatie tussen BFT en KNB zou ook in het vervolg constructief maar kwetsbaar blijven95. De langste
tijd draait dit met name om één punt: de inzage in het auditdossier. Hierboven is daarover al het
nodige gezegd en tot 2013 (en zelfs daarna) zal daar geen sprake van zijn. Wel krijgt het BFT inzage in
de geaggregeerde resultaten zoals die door het auditbureau zijn gemaakt. Aangezien dit zeer
uitgebreide rapportages zijn, kan het BFT daar wel wat mee. Daarnaast is ook de situatie denkbaar
dat bij duidelijke wetsovertreding het BFT hierover wordt geïnformeerd. Door de koppeling met het
tuchtrecht (BFT draagt bij constatering van overtreding van de wet voor aan de Kamer van Toezicht)
is dat geen onlogische verbinding – maar ook niet helemaal vanzelfsprekend. Dat komt het beste tot
uiting in de beantwoording door de staatssecretaris van vragen door leden van de Tweede Kamer
over de positionering van BFT en KNB. Zo vraagt de PvdA-fractie waarom de audit niet is opgehangen
bij een onafhankelijke derde partij. De minister stelt in antwoord “dat naar mijn overtuiging de KNB
het best gepositioneerd en toegerust is voor het vervullen van deze taak “ (p. 6). Hij vervolgt:
“In het wetsvoorstel is daarom bij de afweging tussen het behoud van het karakter en de
werking van het systeem van kwaliteitstoetsing enerzijds en het belang van het toezicht
anderzijds, gekozen voor een stelsel waarin het niet verboden is voor de toezichthouder om
van informatie uit de kwaliteitstoetsing kennis te nemen, zonder dat deze het recht heeft om
de afgifte van deze informatie naar eigen inzicht bij de beroepsorganisatie af te dwingen. Het
BFT bezit met de toezichtsbevoegdheden die in het wetsvoorstel zijn voorzien over
voldoende mogelijkheden om zichzelf van de benodigde informatie te kunnen voorzien en is
in dat opzicht dus niet afhankelijk van de KNB. Daarnaast zijn er nog steeds manieren waarop
het BFT kan beschikken over informatie over individuele kwaliteitstoetsingen, bijvoorbeeld
wanneer de KNB naar aanleiding van bevindingen bij een kwaliteitstoetsing een klacht bij de
tuchtrechter indient of het BFT benadert met het verzoek om als toezichthouder op te
treden. Uiteraard kan het BFT ook op eigen initiatief de KNB om informatie verzoeken. Het
ligt in dit verband voor de hand dat de KNB en het BFT een convenant zullen sluiten, waarin
onder meer afspraken zullen worden gemaakt over de onderlinge gegevensuitwisseling. De
KNB heeft reeds de bereidheid tot het afsluiten van een dergelijk convenant uitgesproken.
De KNB brengt op grond van het huidige toezichtarrangement met betrekking tot de Wwft
geanonimiseerd en geaccumuleerd rapport uit aan het BFT over de onderzoeken door de
KNB. In de toekomst zouden vergelijkbare afspraken kunnen worden gemaakt over de
kwaliteitstoetsingen” (p. 6-7).
Die afspraken zouden er komen. Ondertussen lijkt het erop dat er een logisch evenwicht wordt
gevonden tussen het verticaal en horizontaal toezicht. In dit onderzoek wordt de vergelijking
95

Na afronding van deze casus zou in 2017 de situatie zo ver escaleren dat de Ledenraad van de KNB (dus niet
het bestuur) het vertrouwen in de werkwijze van het BFT opzegt. Kort daarna kwam het tot een
bestuurswisseling bij het BFT. Op dat moment was er dus duidelijk geen sprake van een constructieve
verhouding. Tegelijk moet worden gezegd dat er wel degelijk steeds sprake is geweest van samenwerking
tussen met name BFT en auditbureau. In een door het bureau SEO uitgevoerd evaluatieonderzoek naar het
fungeren van het BFT, wordt de informatierelatie als eenzijdig gepresenteerd en ten voordele van het BFT. Dat
in de praktijk het BFT eerder afhankelijk was van de KNB dan andersom, wordt niet gezien of onderzocht. Een
reactie van deze onderzoeker op het SEO-rapport (Hers, Rougoor, Biesenbeek, Beusekom, & Barth, 2018)
waarin onder meer dit punt wordt gemarkeerd, zal onderdeel worden van de parlementaire behandeling. Bij
het afronden van deze publicatie is de uitkomst hiervan nog niet bekend. Logisch zou zijn dat er een
informatieprotocol komt tussen BFT en KNB dat meer uitgaat van gelijkwaardigheid. Daarvoor moet dan wel de
wet (Nwa) worden aangepast.
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gemaakt tussen de casus van de bibliotheken en die van het notariaat, en in mindere mate met de
casus van de makelaardij. De bibliotheken kennen geen toezichthouder, het notariaat sinds 1999
wel. De makelaardij kent voor de taxatiefunctie verschillende, met elkaar concurrerende registers,
onder toezicht van vooral de Autoriteit Consument en Markt. Wat zijn dan de effecten? Hoe
veranderen die?
Omdat er geen sprake is van een puur antagonistische relatie kan die binnen het notariaat in één
woord worden samengevat: aanvullend. Wel op verschillende manieren. In de eerste periode is het
peer review de verlengde arm van het BFT; zij kunnen bij de zaken waar het BFT niet bij kan. De
scope van het onderzoek is wel beperkt tot de financiële functie. In de tweede fase valt te zien dat de
audit zich verbreedt en dat het BFT zich blijft beperken tot de financiële functie, maar wel effectiever
wordt, mede door het samenspel met het auditbureau. In een derde fase krijgt het BFT de
bevoegdheid om zich te verbreden en heeft het de auditoren niet meer nodig als verlengde arm,
maar wordt er om bijvoorbeeld capaciteitsredenen gekozen voor een aanvullende opzet.
Daar zit dus een belangrijke verschuiving in, waar verderop in deze casusbeschrijving aandacht aan
wordt besteed. Hier dringen zich, ook in de vergelijking met de bibliotheeksector, een aantal vragen
op, waarbij de vermoedelijke antwoorden direct gegeven worden:
Vraag 1: Zou het notariaat ook zonder het extern toezicht in de vorm van het BFT op een interne
vorm van toezicht over zijn gegaan?
Het antwoord is vermoedelijk nee, ongeacht de druk van schandalen in media en politiek. In eerste
instantie is het een nadrukkelijke wens van bestuur en leden om tot strenger extern toezicht over te
gaan. Daarna kantelt het en lijkt het logischer dat de leden de voorkeur geven aan versterking van
het repressieve toezicht in de vorm van het tuchtrecht. Voor het overige vertaalt de druk zich echter
in een roep om een sterkere lobby richting de overheid en imagogerichte campagnes. De druk om
wat te doen ‘lekt’ dan als het ware weg in twee richtingen waarvan de toegevoegde waarde,
haalbaarheid en effectiviteit twijfelachtig is.
Vraag 2: zou tijdige versterking van het interne toezicht in de vorm van peer review hebben
kunnen voorkomen dat er extern toezicht zou komen?
Het antwoord daarop luidt ook: niet waarschijnlijk. De historische analogie nemend binnen het
notariaat zelf, zien we dat in 1842, na 40 jaar van de nieuwe publieke status van het notariaat, zowel
burgers als politiek het vertrouwen hadden verloren en om een harde hand vroegen. Dat werd toen
het Openbaar Ministerie. In 2007 maakt het notariaat als het ware de vlucht naar voren door te
roepen om een externe toezichthouder (de leden vragen zelfs om de komst van een inspectie), maar
een belangrijk deel van diezelfde leden is nauwelijks een paar jaar verder uiterst kritisch over de
komst van het BFT, met het verschoningsrecht als de Rubicon waar kennelijk niet over mag worden
heengegaan. De beroepsgroep en de partijen erbuiten weten, als het ware via de peer review, om
dat obstakel heen te stromen en tot een werkbare formule te komen. Hier moet wel een
voorbehoud bij worden gemaakt. Het werk van het CBB wordt, blijkens gesprekken in het kader van
dit onderzoek, wel gewaardeerd. Het was een optie geweest om deze ‘interne accountant voor de
beroepsgroep’ te versterken. Waarschijnlijk was het daarvoor al te laat en had het bureau te weinig
gezag. Het CBB is als het ware gesplitst in een verticale en horizontale functie. Opvallend is daarbij
dat de tuchtrechter zijn eigenstandige positie min of meer heeft behouden. Kennelijk is dat geen
toezichthouder in de executoriale zin.
In vergelijkende zin, en vooral kijkend naar de advocatuur, zou gezegd kunnen worden dat deze
beroepsgroep de externe toezichthouder langer buiten de deur heeft weten te houden voor zover
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het om de niet WID/MOT - Wwft gebonden activiteiten gaat. Het zou tot 2014 duren voordat de
Orde en de politiek tot een compromis komen over de beste wijze van toezicht. Tegelijk kan ook
geconstateerd worden dat de ledenraad van de Orde er nu voor kiest om naast het (repressieve)
dekentoezicht ook een vorm van preventieve peer review in te richten, waardoor de situatie feitelijk
op hetzelfde neer zou komen (op het moment van schrijven is de definitieve vorm van de peer
review niet bekend. Het is interessant om te bezien of en hoe de beroepsgroep die zal realiseren).
Per saldo is het antwoord: nee. Meer en beter dan in 1842 weet de beroepsgroep van het notariaat
mee te bewegen.
Vraag 3: zou een verdere versterking van het interne toezicht het externe toezicht op termijn
overbodig kunnen maken?
Het hangt ervan af, is het voor de hand liggende antwoord. Nadat in 1842 het Openbaar Ministerie
tot toezichthouder werd benoemd, zou het tot 1903 duren voordat dit toezicht werd opgeheven.
Destijds vooral omdat ‘er andere prioriteiten werden gesteld’. (Duinkerken B. , 2012). De huidige
status dateert in de kern vanaf de bezittingstijd in de Tweede Wereldoorlog, maar een reeks van
commissies heeft in de decennia voor de komst van de nieuwe Wna al gewaarschuwd voor een
gebrekkig toezicht. Dus het kan wel, maar om nu zo lang te wachten? De vraag is wat de condities
zijn waaronder het externe toezicht zou kunnen terugtrekken. Geen incidenten meer, is een logische.
Maar in zekere zin veronderstelt dit, dat het notariaat dan niet langer meer relevant zou zijn, want
waar wat gebeurt, gaat er ook iets mis. Meer voor de hand liggend is een vorm van intern toezicht
dat allerwege als scherp wordt beoordeeld, bijvoorbeeld blijkend uit het feit dat er regelmatig
beroepsgenoten stevig tot de orde worden geroepen. Ook dat blijft voor elke beroepsgroep een
lastige zaak, zeker in het geval van het notariaat, waarin een benoeming voor het leven geldt (een
apart punt om bij stil te staan). Waarschijnlijk is nog de beste strategie om als interne toezichthouder
het altijd net wat beter ‘voor elkaar’ te hebben dan een (potentiële) externe toezichthouder.
Frequentie van preventief onderzoek en de kwaliteit van de risicoselectie zijn dan belangrijke
factoren, omdat elke externe toezichthouder kampt met capaciteitslimieten.
[OO: Tijdens het schrijven van deze tekst verschenen er artikelen in het Financieel Dagblad
over de afwikkeling van een zaak uit de beginfase van het BFT, of beter gezegd: het gebrek
daar aan. Als trainer van de auditoren was de zaak deze onderzoeker al bekend. Het was het
voorbeeld dat iedereen noemde als bewijs dat er iets aan de hand was. Ongetwijfeld is of
was er ook wat aan de hand. Tegelijk moet je argwanend zijn over de symboolwerking van
zo’n enkel geval. Binnen de advocatuur werd altijd Moszkowicz genoemd als voorbeeld van
een foute advocaat, maar verder kwam men zelden. Ook andere branches kennen wel een
zwart schaap.
In dit geval zijn twee zaken de moeite van het noemen waard. Het eerste is dat in dit geval
BFT en KNB naar het zich liet aanzien behoorlijk goed hebben samengewerkt om de situatie
op te lossen. Het tweede is de communicatieve barrière waar BFT en KNB dan achter gaan
schuilen: “We kunnen hier niets over zeggen, want het gaat om een individueel geval.” Dat is
waar, maar niet altijd houdbaar in mediatermen. Het is geen toeval dat de naam van een
bepaalde geschorste advocaat nu al twee keer in deze tekst is genoemd.]
Inspecties en toezichthouders zijn structureel sceptisch over de meerwaarde van certificering als
vorm van intern toezicht. Op 15 januari 2015 publiceren drie inspecties - Inspectie SZW, NVWA en de
inspectie Leefomgeving en Transport – een ‘Signalering certificering en toezicht’ (2015) met criteria
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waar aan voldaan moet worden, wil in de ogen van deze drie inspecties de sector zelf in staat zijn
voor naleving te zorgen. Dit ligt in het verlengde van overheidsbeleid over certificatie en accreditatie
(Tweede Kamer 2003-2004, 29 301, nr. 1, 2003-2004; Werkgroep Toezicht notariaat (Cie. Van
Delden), 1999). In dit beleid worden drie varianten onderscheiden:
•

De ‘zelfreguleringsvariant’ is een vrijwillige variant van certificering, waarmee bedrijven of
organisaties beogen zich met een certificaat te onderscheiden. De overheid kan certificatie
stimuleren wanneer het certificaat bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.
• Bij de ‘toezichtondersteuningsvariant’ zijn certificaten ook vrijwillig en hebben geen
wettelijke status, maar de overheid heeft aan het hebben van een certificaat gevolgen
verbonden. Dat kan wanneer het certificaat een indicatie is dat een bedrijf zich inzet om
tegemoet te komen aan wettelijke regels of publieke belangen.
• Verplichte certificaten die deel uitmaken van een wettelijke regeling, worden in het
kabinetsstandpunt ‘toelatingsvariant’ genoemd. Het certificaat is dan noodzakelijk om
toegang te krijgen tot de markt of tot bepaalde activiteiten.
De opzet van de intercollegiale toetsing in het notariaat, zie voor de invulling par. 7.7, heeft
kenmerken van alle drie de varianten, maar is het eigenlijk geen van drieën. Is het wel certificering?
Het wordt, mede in het debat over de nieuwe Nwa, wel zo gepresenteerd (Tweede Kamer der
Staten-Generaal, 2009-2010), niet in het minst vanwege de samenhang met de externe
toezichthouder, het BFT. Voldoet de certificering dan aan de in 2015 geformuleerde eisen?
1. Het certificaat dekt de relevante wettelijke regelgeving;
2. De wettelijke regelgeving en de normen c.q. schema’s voor het certificaat zijn helder en
uitvoerbaar;
3. De normen c.q. schema’s zijn openbaar en gemakkelijk toegankelijk;
4. De onafhankelijkheid van de certificerende instellingen is geborgd;
5. Bij controles door CI’s is sprake van:
a. Voldoende kwaliteit en voldoende kritische controles
b. Periodieke controles met voldoende frequentie, wanneer dit relevant is voor het
doel van het certificaat
c. Periodieke controles vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats
d. Registratie en traceerbaarheid van het resultaat van controles
e. Controle van producten/praktijk, naast controle van het kwaliteitsbeleid
f.

Risicogerichte controles;

6. Rijkstoezichthouders hebben toegang tot relevante informatie;
7. Rijkstoezichthouder, certificerende instelling en gecertificeerde moeten de informatie over
het gecertificeerde bedrijf kunnen delen;
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8. Certificerende instellingen nemen passende maatregelen, conform de relevante normen,
wanneer zij tekortkomingen constateren. Wanneer van toepassing wordt een certificaat
ingetrokken;
9. Tekortkomingen met majeure (veiligheids)risico’s worden gedeeld met de
rijkstoezichthouders.

Weging van de verschillende punten levert een gemengd beeld op. Punt 1 is direct al interessant:
‘het certificaat dekt de relevante wettelijke regelgeving’. Dat is onmiskenbaar het geval. De vraag is
of het daarin voldoende checkt, want het gaat om wel heel veel regelgeving die in één dag moet
worden gecontroleerd, binnen een audit die slechts eens in de drie jaar wordt gehouden. Of de
normen voldoende helder en uitvoerbaar zijn, is letterlijk een kwestie van interpretatie - al is dat het
altijd. Zo zijn er veel punten die tot discussie zouden kunnen leiden. Voorlopig lijkt het er echter niet
op dat het BFT tot een conclusie zou kunnen komen dat de KNB niet aan de eisen voldoet, omdat de
afspraken deels 1) een gevolg zijn van botsende regelgeving (verschoningsrecht verhindert
openbaarheid), 2) deels niet nodig lijken omdat de KNB duidelijk een forse en geconcentreerde
inspanning levert om de audits deugdelijk te doen plaats vinden en 3) omdat deze criteria in feite
permanent onderdeel zijn van de dialoog tussen externe en interne toezichthouder. Waar feitelijk de
grens door wordt bepaald als het gaat om deze criteria, is de keuze die de KNB maakt ten aanzien
van het karakter van het peer review. Certificering suggereert dat het controle-element dominant is
in de aanpak. Als middel wordt het dan te beperkt in scope. Door over peer review te spreken wordt
dit vermeden. Het ontwikkelargument is minstens zo krachtig en overtuigend. Voor het in beeld
brengen van de dynamiek tussen externe en interne toezichthouder geen slechte zaak.
Een belangrijke conclusie is in ieder geval dat de komst van de externe toezichthouder een
‘noodzakelijk kwaad is geweest’ om de beroepsorganisatie te helpen haar huis op orde te krijgen.
Goed intern toezicht is kennelijk afhankelijk van de aanwezigheid van een vorm van extern toezicht.
De wijze waarop zowel het externe als het interne toezicht wordt ingericht maakt wel uit voor
acceptatie en effectiviteit. Het antwoord op de derde vraag of intern toezicht het extern toezicht
overbodig zou kunnen maken, kan nu niet anders dan ontkennend worden beantwoord. Als de
geschiedenis van de 19e eeuw zich zou herhalen, mogen we een ander antwoord niet voor 2050
verwachten.
7.4

Rust, onrust en een stimulerende interventie

De besluitvorming rond de komst van het peer review heeft zich dus bovenal op het
verschoningsrecht gericht. Daar was het ‘gedoe’ over. Simpel gezegd: het was de juridische stok om
het bestuur mee te slaan (of zichzelf, want de wens om tot strakker (extern) toezicht te komen was
toch ook echt van de leden zelf gekomen). Het lijkt wel het 𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒 moment te zijn gedurende al die
jaren dat het auditstelsel werkelijk centraal staat in de discussie over de toekomst van het notariaat
en dat het bestuur ook vol voor de aanpak moet gaan staan. Dat lijkt enigszins op de situatie in de
bibliotheken, waarbij er ook slechts één ALV is waarop er over het stelsel wordt gediscussieerd (en
waarin de leden er wel enige tijd in slagen het voorstel van tafel te krijgen). In de bibliotheekwereld
moet de strijd om de kwaliteitsaanpak meer gezien worden als een strijd om de formulering van
minimumnormen, met het oog op het uit de sector houden van free riders. Dat speelt zo niet binnen
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het notariaat, waar niet echt een specifieke norm valt te bestrijden, maar er in het proces iets zit dat
als een inbreuk op een privilege wordt beschouwd. Daarnaast bemoeit de bibliotheeksector zich
nadrukkelijk met het traject voor een nieuwe Wet op het stelsel. Dat geeft toch een andere
dynamiek. Het nadeel van de beperkte onrust in het notariaat is dat veel dingen niet benoemd
worden die later alsnog omhoog zouden komen – zoals terug te zien valt in de latere ‘opstand’ tegen
het KNB-bestuur, inclusief een voorstel door een kleine groep om de audits geheel af te schaffen.
Het voordeel is dat in deze relatieve rust gebouwd kan worden aan een aantal belangrijke
elementen. Die worden hier kort beschreven. Ondertussen is het in de vormgeving van het
auditstelsel niet onbelangrijk dat bestuur en directie de koers steunen. Dat gebeurt ook, waarbij met
name de portefeuillehouder kwaliteit in het bestuur een belangrijke rol speelt.
Dit is het moment om nog een keer op metaniveau te kijken, maar nu vanuit de relatie bestuur –
audit. Ronald Stevens, een collega van deze onderzoeker op het terrein van audits, gebruikt voor zijn
promotie de titel: ‘Met open vizier. Auditing als stimulerende interventie.’ (Stevens R. , 2012) Zowel
de titel als de ondertitel dragen een normatief element. Een goede audit vergt “een onbevangen en
open blik in het kijken naar datgene wat zich aandient tijdens de audit en het auditproces”. Stevens
maakt een onderscheid in vier soorten functies voor audits: (1) organisatiecontrole, (2)
organisatieuitvoering, (3)
organisatieontwikkeling en (4)
organisatievraagstukken, waarbij er
volgens Stevens een waterscheiding
is tussen de functies (1) en (2)
enerzijds en (3) en (4) anderzijds.
Voor elk van deze functies kan een
goed uitgevoerde audit als een
stimulans worden ervaren. Echter;
doelen en situaties verschillen en
mensen kunnen die ook nog eens
verkeerd zien en interpreteren. Dat
introduceert het begrip complexiteit
Schema 3. Cynefin Sensemaking Framework
en die hoeft niet functie-afhankelijk te
zijn. De complexiteit schuilt echter niet
Afbeelding figuur: Toolshero
alleen in de functie van de audit. Tal van randvoorwaarden (p. 160) spelen een rol, inclusief de
leerbereidheid en het vermogen van de leiding van de organisatie. Wordt aan de functies en
condities voldaan, dan is er sprake van een interventie die als stimulerend wordt ervaren.
Het object van het onderzoek van Stevens is een organisatie. Hij baseert zijn onderzoek op twee
casussen: een hulpverleningsorganisatie en een hogeschool. Het object van dit onderzoek is een
sector, georganiseerd als beroepsvereniging. Het ligt voor de hand dat de complexiteit dan nog
groter zal zijn. In feite komt dan een van de vragen voor vervolgonderzoek van Stevens aan de orde
(p. 162): de vraag naar audit als instrument voor besturing en macht. Het antwoord daarop komt
sterk aan de orde in de hoofdstudie, maar vormt ook deel van de opgave van de casus van
bibliotheeksector en notariaat. Het verschil in complexiteit tussen de vraag of en hoe een audit
ingezet moet worden voor een organisatie of voor een sector, ofwel branche- of beroepsorganisatie,
wordt duidelijk als wordt gekeken naar het complexiteitsmodel zoals Stevens dat hanteert. Het
Cynefin model (Kurtz & Snowden, 2003) komt tot een indeling van 4 + 1 domein, zoals hierboven
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afgebeeld. Stevens classificatie komt daar herkenbaar in terug. Uiteraard is gekeken in hoeverre dit
toepasbaar is op de audits van deze en de bibliotheekcase.
Toepassing van dit ‘betekenis-‘ of ‘zingevingsmodel’ op een enkel kantoor is nog wel te doen, maar
toepassing op het hele notariaat roept vragen en inzichten op waar het model geen raad mee lijkt te
weten. Het punt is dit: weinig beroepsgroepen zijn zo geordend, geprotocolleerd en
gereglementeerd als juist het notariaat (Hammerstein, 2005, plus vier gesprekken). De aard van het
werk is er op gericht complexiteit hanteerbaar en routinematig van karakter te maken en dat lukt de
beroepsgroep prima. Ook de wijze waarop de beroepsgroep zelf is georganiseerd is relatief
overzichtelijk, inclusief bijvoorbeeld het gegeven dat het aantal relevante contactpersonen op het
niveau van bijvoorbeeld ministerie overzichtelijk en letterlijk ‘kenbaar’ is. De term ‘simpel’ lijkt niet
van toepassing, maar de omschrijving dat oorzaak en gevolg van acties voorspelbaar en herhaalbaar
zijn wel. In eerste instantie. Toch lijkt het dat er het nodige gebeurt in de beroepsgroep dat deze zelf
niet verwacht: de veroordeling van de buitenwacht nadat collega’s – “daar verwacht je het toch niet
van (gesprek 3x)” – in de fout zijn gegaan. Marktwerking die ondanks dat “iedereen het onzinnig
vindt” (2x) toch doorgaat, tariefsverlagingen die geen einde lijken te hebben, een vastgoedmarkt die
instort – er zal een verband tussen oorzaak en gevolg zijn, maar veel notarissen zien dat niet. De
regels blijven intussen nagenoeg hetzelfde. Het aantal rotte appels blijft beperkt in aantal. Hoe kan
het beeld, ten minste complex en vaak chaotisch, dan toch zo afwijken van de werkelijkheid? Hoe
rijmt dat?
Het Cynefin model maakt de spagaat duidelijk, maar verklaart deze niet. Om die reden is er
doorgezocht en wordt de parallel met het verklaringsmodel gezocht zoals deze onderzoeker dit voor
de bibliotheken heeft ontwikkeld. Ook dat is niet eenvoudig. Bij de bibliotheken lag onder de
opdracht aan de werkgroep die de nieuwe auditaanpak moest ontwikkelen een duidelijke
veranderopdracht. In het geval van het notariaat is dat niet het geval. Er moest een nieuwe
voorziening komen die in de kern het notariaat beter moet later functioneren zoals bedoeld door
wet, minister en BFT. We hebben het dan eerder over een stip in een model en geen ontwikkellijn.
Het is nog erger: De ‘gevaren’ voor de beroepsgroep bevinden zich buiten het kwadrant waarin de
beroepsgroep zich bevindt. Onderstaand voorstel voor de plaatsing van de beroepsgroep is de
uitkomst van een paar maanden traag denken over dit schema (het schema van de bibliotheken is
aan alle gesprekspartners getoond in het voorjaar van 2014). De kern ervan is wellicht dat de
veranderingen waar de beroepsgroep mee wordt geconfronteerd zich als het ware buiten het kader
van de ‘beroepsgroep als beroepsgroep’ bevinden.
Het nieuwe stelsel van peer review is bedoeld om 1) het vertrouwen in (de status van) de
beroepsgroep te herstellen en 2) daarvoor te controleren of aan de standaard van de beroepsgroep
wordt voldaan. Effectief komt dit er op neer dat de lat voor toetreding en exit weer op het (hogere)
niveau van voorheen komt en dat aan strenge normen wordt voldaan. De veronderstelling is daarbij
dat het hierbij om kenbare, gesloten wettelijke normen gaat. Deze normen worden zelf alleen ter
discussie gesteld in de zin dat ze hoger moeten worden, onder meer via de aanvulling van de
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WID/MOT/Wwft- eisen. Tegelijk zijn er autonome
bewegingen gaande die binnen en buiten de
beroepsgroep als grote veranderingen worden
gedefinieerd. Via digitalisering is een routinisering
van contractuele handelingen mogelijk, die de
meerwaarde en het tarief van notarissen kan
ondergraven. Daar waar deskundigheid en
specialisme nog wel een unieke positie geven gaat
het om nieuwe product/marktcombinaties die
buiten de scope van de traditionele akten kunnen
vallen, danwel waarvan het publieke karakter
twijfelachtig is. De digitalisering kan ondertussen
tot nieuwe ‘virtuele’ vormen van notariële
dienstverlening leiden, waarbij privacyaspecten
een nieuwe dimensie krijgen. Grote delen van het
notariaat bewegen zich in die richting waar de
Schema 4. Sectormatrix: trekkrachten
markt lijkt te zijn. Andere delen willen juist de
missie en de bescherming in de harde publieke
normen van de beroepsgroep zoeken. De doelen van het peer review lijken in die opzet bij deze
laatste groep te horen. Of zijn er nog andere doelen? Stelt dat ‘ontwikkelgerichte’ of ‘waarderende’
karakter van de audit meer voor dan een mooi sausje? En zijn die normen wel zo hard en
vanzelfsprekend als wordt aangenomen? We zullen het zien.
7.5

Audit inrichting: auditbureau

De inrichting van een audit start ergens in een vergaderkamer, aan het stuur, in de trein, achter een
computer. Iemand plukt iets uit de lucht dat vervolgens concreet wordt – op papier. Het is een
construct. Realiteit wordt het pas echt als de besluitvorming is geweest, budgetten zijn vrij gemaakt,
de datum voor een pilot is gepland. Hier wordt stilgestaan bij het auditbureau. De oprichting van het
auditbureau roept een reeks van vragen op: positionering binnen of buiten de beroepsorganisatie?
Ondersteunend of uitvoerend? Actief of passief? Welk niveau medewerkers? Hoeveel mag het
kosten? Welke opleidingsbudgetten zijn er? Wie gaat het leiden? Wie krijgt dit bestuurlijk in
portefeuille? Enzovoort, enzovoort. Hieronder worden een aantal elementen langs gelopen. Niet
omdat het zo spectaculair is, maar omdat er bij elk aspect wel opmerkingen zijn te maken die
overwegingen inhouden over de positioneringen van een auditbureau binnen een branche- of
professionele organisatie.
Het auditbureau van de KNB werd in eerste instantie opgericht om de WID/MOT-audits van 2007 en
2008 te ondersteunen, maar in feite is de werkwijze daarna niet fundamenteel veranderd, ofwel mee
opgegaan met de verdere ontwikkeling van het stelsel van peer reviews. Hieronder wordt vooral
geschetst hoe rond de ontwikkeling van het auditbureau met een aantal keuzes is omgegaan. Elke
keuze roept vragen op over de mate waarin voortgang kan worden geboekt met een auditstelsel.
- Positionering
In beginsel kan een onafhankelijk auditbureau met meer gezag opereren dan een bureau dat het
verlengde is van de beroepsorganisatie. Er staan wel nadelen tegenover, in de vorm van mogelijk
verminderde betrokkenheid van de beroepsorganisatie. Vanwege deze laatste reden is het goed te
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billijken dat is gekozen voor onderbrenging in het bureau. Tot conflicten heeft dit tot 2015 nog niet
geleid en er zijn momenten geweest dat dit door de korte lijnen met het bestuur een duidelijk
voordeel had.
[OO 1: als voorzitter van de commissie ‘kwaliteit gefinancierde rechtsbijstand’ is door deze
onderzoeker anders geadviseerd. Een onafhankelijk auditbureau leek mij zeer te prefereren
in die situatie, gelet op de nogal verdedigende verhouding vanuit de advocatuur en omdat
het stelsel werd gedragen door een wankele overeenkomst tussen meerdere partijen.
Neutralisering van de constructie ligt dan voor de hand. Deels blijft het spijtig dat daarvoor
niet is gekozen. Met name in de eerste ronde is er te snel ingegrepen door de directie van de
NOvA op momenten dat er een advocaat dreigde in beroep te gaan tegen de uitkomst van
een audit. Onmiddellijk werd dan alles in het werk gesteld om tot een soort overeenkomst te
komen en een proces te voorkomen. Niet onbegrijpelijk bij een beroepsgroep die snel
gewend is naar het juridische wapen te grijpen, maar noch goed voor de status van de audit
noch goed voor de uitleg van de norm. De vraag is of dit voor de acceptatie van de audit
nuttig was of juist niet. Er is in ieder geval (te) lang mee door gegaan. Dat er toch ook iets te
zeggen is voor een niet-onafhankelijke positie heeft met een andere complicatie te maken:
mededinging. Mededingingswetgeving zou het de NOvA verbieden om als enige een audit te
laten uitvoeren. Dit is ‘opgelost’ door auditor en audittee een ‘privaatrechtelijke
overeenkomst’ te laten sluiten over de uitvoering van de audit, waarbij er dan alleen een
soort bemiddelende rol te spelen is voor het auditbureau. Gekunsteld? Zeker. Een
onafhankelijk auditbureau kon dit probleem niet oplossen.]
[OO 2: Anno 2015 wordt er over een nieuwe vorm gesproken voor de organisatie van het
intern toezicht. Hierbij wordt de ‘juridische disciplinering’ van de leden – dat kan dus
tuchtrechtelijk zijn, maar ook de mediation ervoor of de organisatie van audits – uitbesteed
aan een organisatie die dit speciaal voor verenigingen doet. Het is analoog aan de
Geschillencommissie, maar wel in een aparte entiteit. Er zijn zo schaalvoordelen te behalen
en er kan veel deskundigheid worden geconcentreerd onder gelijktijdige herkenbaarheid,
maar heeft het grote nadeel van het wegorganiseren van de betrokkenheid bij het intern
toezicht.]
- Organisatie
De KNB heeft de opzet van het auditbureau organisatorisch relatief simpel gehouden door deze over
te nemen van de NOvA. Dit wil zeggen: binnen het bureau van de beroepsorganisatie, een formatie
van 2 medewerkers, waarvan één op het niveau beleidsmedewerker en één op administratief niveau.
Toch is er een groot verschil met de NOvA: het aantal uit te voeren audits. In de combinatie van
aantal leden (NOvA: ong. 16.000, waarvan 9.000 actief in de gefinancierde rechtsbijstand, en de KNB:
ong. 4000) en de auditfrequentie (in beide gevallen eens in de 3 jaar) komt het dan zo uit dat het
auditbureau van de KNB veel meer aandacht aan de audits kan besteden dan het auditbureau van de
NOvA. Dit heeft behoorlijke betekenis, met name op het punt van de redactie van de auditrapporten
en de deskundigheidsbevordering. Belangrijk is ook dat er al snel een rust rond het auditbureau komt
waardoor er de ruimte kwam voor nieuwe ideeën en accenten.
In dat verband is het ook van belang dat – de exacte cijfers komen later – ervoor is gekozen heel
constant te zijn in het auditritme: het aantal auditors, het aantal te bezoeken kantoren, het aantal te
doorzoeken dossiers; het is allemaal heel gelijkmatig gebleven. Datzelfde kan worden gezegd over
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het aantal evaluatiemomenten: heel regelmatig, twee keer per jaar. De vraag dringt zich zelfs op of
er niet wat ambitieuzer had kunnen worden gehandeld richting het stelsel, maar voor de
organisatorische ontwikkeling is dit recept van rust, ritme en regelmaat goed geweest.
- Deskundigheid
Als het om de deskundigheid binnen en rondom het auditbureau gaat, dan is deze vergelijkbaar met
die van de NOvA, maar om twee redenen van nog een iets hoger niveau. Mw. Minkjan is de schakel
tussen auditbureau en directie, maar heeft in die rol een zeer zelfstandige positie, inclusief
kennisvoorsprong op wie dan ook. Het is interessant om een dergelijke link tussen directeur en
auditbureau te hebben. Sterk persoonsgebonden, maar wel goed voor de verankering.
De medewerker die samen met een secretaresse het auditbureau gaat trekken is de heer Diks. Met
hem wordt gekozen voor iemand die eerder een kwaliteits- dan een notariële achtergrond heeft.
Heel gestaag bouwt hij het stelsel op. Auditoren weten dat hij altijd bereikbaar is op het moment dat
ze met een lastige situatie in een audit zitten. Ten opzichte van de NOvA is er één opvallend verschil,
zoals hierboven aangegeven: het bureau heeft een veel zwaardere rol als het gaat om de redactie en
rapportage. Ligt bij de NOvA – net als bij veel andere verenigingen – het accent op het organiseren
van het proces en de opleidingen, in het notariaat gaat veel meer energie zitten in het redigeren van
de auditrapporten en het maken van evaluaties. De heer Diks redigeert strak, waardoor de rapporten
uiteindelijk aanzienlijk beter vergelijkbaar zijn dan die van de Orde.
[OO: Dit is niet helemaal een subjectief oordeel. In het kader van drie grote (meta)evaluaties
voor de Orde heb ik het grootste deel van de rapportages gezien. Hetzelfde geldt voor de
(beginperiode van) het auditstelsel van het notariaat. Met vooral de INK-rapportages in het
achterhoofd constateer ik 1) dat goede rapportages schrijven niet iedereen gegeven is en 2)
dat het met name ontbreekt aan kernachtige omschrijvingen van de belangrijkste
bevindingen van de audit. Deze waren bij het notariaat beter dan bij de Orde.]
- Verantwoording en geschillenbeslechting
De kwaliteit van de verantwoording van het auditbureau is onmiskenbaar groot. Elk half jaar wordt
er een complete rapportage aangeboden, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve uitspraken.
Evaluaties worden zowel onder auditoren als onder de kantoren uitgezet. De deelname daaraan is
met gemiddeld zo’n 25% niet bijzonder hoog, maar wel voldoende om een beeld te krijgen. Dat
beeld is overwegend positief. Alle auditoren krijgen de verantwoording uitgebreid te lezen in het
kader van de voorbereiding op de reguliere bijeenkomsten. Of en in hoeverre de verantwoording
doordringt tot het gewone lid blijft de vraag.
Bij het inrichten van de auditorganisatie komt ook de vraag op hoe te handelen bij conflicten naar
aanleiding van een audit. Deels wordt dit formeel opgevangen via de mogelijkheid van een heraudit
en de oprichting van een geschillencommissie voor de audit. Het aantal heraudits blijft zeer beperkt
en het aantal geschillen nog meer: slechts in één geval zou het tot een zitting komen. De echte
opvang van geschillen schuilt in het preventieve werk van met name het auditbureau. Auditoren
kunnen lopende de audit het auditbureau opbellen voor advies en bij een klacht of ander teken van
ontevredenheid wordt door het auditbureau contact opgenomen met het kantoor. In veruit de
meeste gevallen blijkt dit voldoende en wordt de klacht niet doorgezet. Anders dan het geval was bij
de NOvA is het voorkomen van klachten en geschillen geen expliciet beleid van het auditbureau,
maar het blijkt dat de neiging om zich teweer te stellen tegen het oordeel van de peers gering is. De
vraag kan gesteld worden of dit anders zou zijn indien de auditoren van buiten de beroepsgroep
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zouden komen. Daar zijn geen aanwijzingen voor.
Hier zou een principiële discussie over kunnen worden gevoerd. Immers, het auditbureau maakt zich
als het ware onderdeel van het auditproces en verkeert niet langer in de onafhankelijke positie zoals
bijvoorbeeld geëist zou worden in het kader van de toepassing van de NEN-EN-ISO 17021:2011, de
norm voor conformiteitsbeoordeling, de eisen voor instellingen die de beoordeling van
managementsystemen uitvoeren. Accreditatie via de Raad voor Accreditatie (een ZBO en daarmee
publieke erkenning) lijkt niet waarschijnlijk, nog los van technische eisen, zoals bijvoorbeeld het
moeten werken met meerdere auditoren. Is dat erg? Het lijkt er op dat enkele individuele kantoren
voor erkenning via ISO 9001:2011 kiezen uit kwaliteits- en concurrentieoverwegingen, maar dat dit
niet geldt voor de overgrote meerderheid van de kantoren. Het kan zijn dat hier het publieke
karakter van het ambt een rol speelt; hoeveel voegt de erkenning van ISO-certificatie toe? Het kan
ook zijn dat zich in de afwijzing de afkeer weerspiegelt van professionals voor
‘management’systemen. Hoe dan ook; het ontbreken van erkenning langs ISO-weg wordt niet als een
gemis ervaren en geeft het auditbureau ondertussen wel de gelegenheid meer het grijze gebied te
betreden dat ontstaat bij mogelijke geschillen. Het kan ook nog op een andere manier worden
bekeken. Peer review, intercollegiale toetsing, is binnen de beroepsgroep gepositioneerd als
preventief, het tuchtrecht als repressief. Aan het repressieve toezicht worden – vooral in juridische
zin – de hoogste eisen gesteld. Het intercollegiale toezicht valt niet binnen datzelfde juridische kader
en is daarmee vrijer, wat in dit geval van toegevoegde waarde lijkt te zijn.
- Kosten
De kosten van de audits worden in beginsel gedragen door de leden via de contributie, zichtbaar als
een ‘kwaliteitsopslag’. Net als in elke vereniging is dit een gevoelig punt, maar per saldo heeft dit
geen grote problemen gegeven. Als op politiek niveau in 2014 het voorstel komt om de kosten van
het BFT door te berekenen aan de kantoren ligt dit nog heel wat gevoeliger. Het argument van de
wetgever dat hiermee de situatie gelijk wordt getrokken met de situatie in de financiële markten,
gaat voorbij aan het feit dat de banken nooit zelfregulering hebben gekend. Ook op andere punten
wordt deze perverse prikkel afgewezen, maar de lobby is niet effectief.
- Toezicht op wat is toegelaten
Wordt helemaal teruggegaan in de factoren die de kwaliteit bepalen en waar dus het stelsel van peer
review audits een toetsing voor is, dan is het, last but not least, ook belangrijk om oog te hebben
voor de samenloop met de Commissie Toegang Notariaat. Het is deze Commissie die bepaalt welke
personen worden toegelaten tot de beroepsgroep en welke niet. Deze rol is (inmiddels) sterk
gereglementeerd. Het publieke karakter en het wetenschappelijke/vakdeskundige karakter zitten vol
in de toetsing, maar er is ook aandacht voor de bedrijfsmatige kant van de kantoorvoering. Kortom;
de ‘entry’ is strak geregeld en biedt een stevige basis voordat de Verordeningen en (verplichte)
opleidingen de (kandidaat)notaris bij de les gaan houden (en ook de notariële medewerkers kennen
een stevige beroepsvereniging met dito opleidingen). De basis voor de beroepsuitoefening lijkt
stevig. Of dat in de praktijk ook zo is, kan in het kader van dit onderzoek niet gezegd worden. Uit de
gesprekken met het auditbureau komt een beeld naar voren van een relatie op afstand; goed maar
niet intensief. Er lijkt nog geen sprake van een ‘feedback loop’ in het kader van de klassieke
kwaliteitszorg. Dat proces loopt op een ander niveau.
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7.6

Audit inrichting: auditproces bij Certificatie- en WID/MOT-audits

Elke opzet voor een peer review lijkt aan elkaar te hangen van de haalbaarheidsopvattingen en is
tegelijk een poging om de beroepsgroep verder te laten springen dan waar ze op dat moment is.
Zoals de mindmaps van Minkjan laten zien, komt er in de opzet van een stelsel van peer review veel
samen. Formeel is het een kwestie van uitrollen. In het format voor de brief aan een te bezoeken
kantoor staat:
“Op grond van de Wet op het notarisambt, en nader gespecificeerd in de verordening op de
kwaliteit, voert de KNB intercollegiale toetsingen onder de leden uit. Op ieder kantoor wordt
eens in de drie jaar een toetsing uitgevoerd. Hierbij laat ik u weten dat op uw kantoor
(inclusief de eventuele vestigingen) met de notarissen en de kandidaat-notarissen die
daaraan verbonden zijn, in het kader van de drie jaarlijkse cyclus opnieuw een
kwaliteitstoetsing zal worden uitgevoerd. In deze brief leggen wij uit wat dit voor u
betekent.” (Documentatie bij de opleiding tot auditor, 2013; Auditbureau KNB, najaar 2013)
Hoe zal deze brief bij de notaris en diens kantoor binnenkomen? In 2013, het jaar dat deze
conceptbrief (opnieuw) is geschreven, zal de brief niet als een schok worden ervaren, al kan dat
afhankelijk zijn van de vraag of men het eigen kantoor op orde vindt of niet. Het feit van de audit is
geen verassing. Zoals in het eerste evaluatieverslag valt te lezen “is er veel over de audit gesproken”
in de beroepsgroep en de eerste auditoren kregen daar de echo’s van. Er moest dus zorgvuldig
gewerkt worden.
Hier wordt kort meer over het feitelijk auditproces gezegd. Voor meer informatie kan verwezen
worden naar de halfjaarlijkse documentatie van het auditbureau, waarbij de audits in de in dit
hoofdstuk beschreven periode van 2007-2008 betrekking hebben op de WID/MOT-controle. In een
vast ritme is elk jaar een auditoropleiding en/of evaluatiemoment gehouden waarvoor elke keer een
soort syllabus werd gemaakt met de laatste (juridische) ontwikkelingen, de stand van zaken met de
audits, formats voor documenten en opvallende punten bij de uitvoering van de audits en recente
relevante literatuur. Een weelde voor elke onderzoeker, maar daarom ook minder interessant: het
wordt zelden echt spannend. Wie de aanloop ziet, kan zich toch voorstellen dat er genoeg
spannende momenten zijn geweest. Hieronder worden, in tijdsvolgorde, besproken de opzet van de
audit op basis van de kwaliteitsnorm van 2003 en vervolgens – en stuk uitgebreider – de opzet van
de WID/MOT-audits zoals die worden uitgevoerd in 2007 en 2008. In de volgende twee hoofdstukken
wordt uiteraard ingegaan op de processtappen bij de peer review audits zoals die in 2010
daadwerkelijk van start gaan.
- Kwaliteitsnorm KNB
In de titel ‘De kwaliteitsnorm van de KNB met Handleiding voor het opstellen van een eigen
kwaliteitssysteem’ uit oktober 2003 (KNB, 2003) valt direct op dat er een combinatie is gemaakt van
een norm voor de beroepsorganisatie en een ‘handleiding’ voor de notariskantoren om hun eigen
kwaliteitssysteem op te zetten.
De norm omvat de KNB-standaardnormen en de werkwijze – ‘lay out’ – is gelijkgeschakeld ‘met
andere officiële normen’, waarmee verwezen wordt naar ISO en CERTIKET. Er is sprake van de
opbouw van een ‘volwaardig kwaliteitssysteem’ voor elk kantoor waarbij gekeken wordt naar de
mate van bekendheid en nakoming van de normen. Kantoren worden dus geacht hun eigen
kwaliteitssysteem te maken. De audit is erop gericht dit te toetsen.
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De belangrijkste redactionele aanpassing heeft ermee te maken dat in de norm het kantoorproces
tot uitgangspunt wordt gemaakt. Gestart wordt met de kantoororganisatie algemeen en dan komt
een primaire procesfase van oriëntatie en opdracht, het uitvoeren van de opdracht (inclusief
dossiervorming), het passeren van de akte en de nazorg. Vervolgens worden er een aantal
ondersteunende processen geïdentificeerd, waaronder klachtenafhandeling, kwaliteitsbeleid,
kennisontwikkeling en documentenbeheer. Een zeer complete norm, al valt het op dat er geen
expliciete verbinding wordt gemaakt met wat we nu de WID/MOT-aspecten noemen. In een audit
van 1 dag wordt dit proces gevolgd. Gelet op de grote hoeveelheid normen, moet er een selectie
worden gemaakt. Er is echter geen aanpak of keuzemechanisme voor de vraag hoe met de
normselectie moet worden omgegaan. Uiteindelijk zullen deze audits worden uitgevoerd tot 2010
(beëindigd door bestuur KNB per 14-07-2010), waarna wordt geconcludeerd dat de toegevoegde
waarde ten opzichte van de audits in het kader van peer review te gering is.
[OO: Dit laatste is niet onverwacht, maar toch interessant. Deze onderzoeker beschikt niet
over voorbeelden of cijfers van het beëindigen van een auditsysteem omdat een ander
systeem net zo goed of beter voldoet. Doorgaans lijkt er sprake van parallelle inspanningen,
met elk een eigen doelgroep. Zo valt binnen de advocatuur op dat de ISO-audits van
‘Viadicte’ (Viadicte, 2004) gewoon door blijven gaan, ook in de tijd dat er peer reviews
plaatsvonden en daarna als er geen audits meer zijn in de beroepsgroep. De betrokken
kantoren gaan er bewust mee door, niet in het minst omdat ze zich ermee willen profileren
als advocatenkantoren met een onderscheidende kwaliteit en omdat ze geloven in de
meerwaarde van onafhankelijke, professionele certificering. In ieder geval kan geconstateerd
worden dat binnen het notariaat er nooit een vergelijkbare groep kantoren is gekomen.
Meer algemeen nog, raakt dit aan het punt dat veel kwaliteitsinitiatieven die ooit zijn
begonnen, nooit worden beëindigd. Daarin lijkt kwaliteitszorg veel gemeen te hebben met
regeldruk- en andere problemen die samenhangen met bureaucratisme (Braam, 1986).
Gelukkig heeft het notariaat deze val vermeden – of is die er nog in de ‘doublure’ met het
BFT?]
- proces WID/MOT-audit
Omdat het proces van de WID/MOT-audits uiteindelijk ook de opmaat heeft gevormd voor de audits
in het kader van de peer reviews, loont het om iets nader op het proces van de audits in te gaan.
Uiteraard is de inhoud van de twee wetten leidend (en later de Wwft als opvolger), maar de wijze
van onderzoeken zet de toon voor later, startend met de selectie van de auditoren. De tekst
hieronder is vooral ontleend aan een memo van het auditbureau aan de (aspirant) Wid-Mot
auditoren (Auditbureau KNB, 10 september 2007)
a) Selectie auditoren:
gekozen wordt voor een pool van 22 auditoren (waarvan er uiteindelijk 1 zou afvallen).
Namen zijn vanuit het bureau van de KNB aangedragen (pure coöptatie dus), waarbij er
gestreefd is naar een vrij zware groep auditoren, inclusief enkele vertegenwoordigers die
grotere kantoren van de binnenkant kennen. Een deel van de auditoren betreft notarissen
die op het punt staan de beroepspraktijk te verlaten of dat inmiddels al hebben gedaan (met
een termijn van 3 jaar na defungeren). Op aandringen van de onderzoeker wordt er bij de
auditoren op aangedrongen met een assistent te gaan werken. Dit stuit aanvankelijk op
enige weerstand, maar die verdwijnt na de eerste feitelijke ervaringen.
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b) Hoofdlijnen aanpak
a. Het kantoor met de daaraan verbonden (kandidaat-)notarissen wordt in zijn geheel
aan een audit onderworpen. De wijze waarop is afhankelijk van de omvang;
b. Bij kleinere (eenmans)kantoren een audit van 1 dagdeel. Er worden dan twee
kantoren in een dag gedaan;
c. Een audit van een gehele dag bij 2 tot 3 vestigingen van een maatschap;
d. Meerdere collega’s in een gehele dag bij grote kantoren (15+);
e. Dossieronderzoek beperkt zich feitelijk tot de WID;
f. Concrete aanpak van MOT-verplichtingen wordt alleen gecontroleerd wanneer de
notaris zelf een (voorgenomen) melding doet. Vervolgens kan deze worden
onderzocht.
c) Feitelijk verloop van een auditproces:
a. Gesprek over WID/MOT-naleving en kantoorprocedure met de
kantoorvertegenwoordiger/compliance officer (ong. 30 min.);
b. Afhankelijk van omvang meerdere gesprekken met (kandidaat-)notarissen;
c. Gesprek met boekhouder en inzage kasboek;
d. Gesprek met administratief personeel dat WID-handelingen verricht;
e. Dossierkeuze- en inzage uit verschillende repertoria;
f. Afsluitend gesprek met de kantoorvertegenwoordiger/compliance officer.
d) Beoordeling - drie mogelijke uitkomsten:
a. Naar behoren;
b. Kleine verbeterpunten, binnen 3 maanden te herstellen;
c. Heraudit (later: nadere toetsing in het kader van de Wwft). Bij ook dan niet voldoen
kan een klacht worden ingediend bij de Kamer van Toezicht;
d. Indien daar volgens de auditor aanleiding toe bestaat, kan vanuit de KNB een
‘vliegende brigade’ worden ingezet ter eventuele voorbereiding van een klacht bij de
Kamer van Toezicht.
Geen misverstand: dit is, kijkend naar de verschillende stappen, een heel andere benadering dan
waar later in het kader van de peer reviews sprake van zal zijn, al was het maar omdat expliciet is
gezegd dat bij WID/MOT-audits ‘de adviserende rol zeer beperkt is’ (p. 3).
Tegelijk lijkt het er op dat juist met deze harde, op (integriteits)controle gerichte audits, de eerste
weerstand tegen peer review al voor een belangrijk deel doorbroken wordt (Auditbureau KNB, 2008)
(Auditbureau KNB, 2008).
7.7

Auditeffect: inspanningen en resultaten WID/MOT-audits

Hier wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de resultaten van de eerste echte ronde van de audits zijn
geweest. Cijfers worden gegeven van 2007 en 2008, op basis van de uitgebreide rapportages en

504

Trusting Associations

correspondentie vanuit het auditbureau96 en de presentaties vanuit BFT97 en deze onderzoeker98,
plus een enkel sleutelartikel99. Uit de opsomming van evaluatiedocumenten mag duidelijk zijn dat de
auditoren zwaar betrokken zijn geweest bij de evaluatie van de activiteiten – en tevens bevraagd zijn
op hun ideeën voor de toekomst.
[OO: deze onmiddellijke en zware evaluatie is een les uit de onderzoeken uit de advocatuur,
waar (te) lang gewacht werd met de eerste evaluatie.]
In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van enkele kengetallen. In volgende
hoofdstukken worden de hier gegeven cijfers voor volgende jaren doorgetrokken. Om die reden
blijven in deze tabel nog enkele vakken leeg.

Kantoren geselecteerd
Audits uitgevoerd
- grote kantoren
- kleinere kantoren
Aantal auditoren in register
Bevindingen:
- naar behoren:
- stappen ter verbetering (3 mnd)
- heraudit/nadere toetsing wwft
- melding aan BFT**
Totaal aantal dossier ingezien***
Facultatieve dossier inzage****
Evaluatiebijeenkomst
Tabel 2. Kengetallen audits 2003 - 2008

*
**
***
****

Certificatieaudit
2003 - 2010
2*

Wid-Mot-audits
2007
2008
77
84
73
84
0
2
73
82
22
21
51
22
0
0
1150
2
-

60
16
2
0
1273
0
2

De betrokken 2 kantoren zijn dit jaar niet alleen geaudit in het kader van de WID/MOT, maar hebben
er ook voor gekozen geaudit te worden in het kader van de Certificatieaudit.
Melding aan BFT is mogelijke maatregel uit 1e en 2e ronde peer review
Het aantal dossiers dat is ingezien wisselt met de omvang van kantoor/vestiging
Kantoren kunnen dossierinzage weigeren, zie discussie over verschoningsrecht

Er is geen reden om aan de volledigheid van de gegevens te twijfelen, al zijn zeker de eerste jaren,
naar de indruk van de onderzoeker, voor het auditbureau een zoekproces geweest over wat wel en
niet te rapporteren viel. BFT noch ministerie hebben op geen enkel moment serieuze twijfel
uitgesproken over de kwaliteit van de rapportages. De rapportages zijn zeer compleet, waarbij

96

Auditbureau KNB: memo 10 september 2007; memo inventarisatie reacties n.a.v. mail rondvraag 10
augustus 2007; reader evaluatiebijeenkomst najaar 2007; verslag evaluatiebijeenkomst 2 september 2007;
reader evaluatiebijeenkomst voorjaar 2008; verslag evaluatiebijeenkomst 30 januari 2008; Notitie peer review
gesprekvolgorde en bijzonderheden van 3 maart 2008; jaarverslag 2007/2008
97
BFT, Bureau Financieel Toezicht: presentatie Wetsvoorstel 31238, 8-2-2008 en Casusposities Auditoren
98
D.P. Noordhoek: Presentatie Evaluatiebijeenkomst 30 januari 2008; presentatie Evaluatiebijeenkomst 21 mei
2008.
99
Mw. Mr. B. Snijder-Kuipers, Identificatie of legalisatie? Uit: JBN, december 2007)
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individuele casussen worden geanonimiseerd. Gelet op de frequentie van rapportages (per jaar
wordt 8-9 % van alle notariskantoren geselecteerd) en daarbij horende evaluaties kan van een
representatief oordeel worden gesproken, ook al zal het, door de verschillen in omvang en
specialisaties, lastig blijven om al te stellige uitspraken te doen.
Uit de getallen en de evaluatieve opmerkingen komen deze bevindingen naar voren:
Uitkomsten inhoudelijk:
-

-

Een gedeelde ervaring van de auditoren is dat de naleving van de WID (identificatieplicht)
bijna altijd in orde is, om de nuchtere reden dat dit eigenlijk ook deel uitmaakt van de Wet
op het notarisambt;
Vergroting van het bewustzijn rond de MOT is daarmee wellicht het belangrijkste punt van
de audits;
Vaak blijken dossiers rommelig te zijn samengesteld. De digitale dossiers ook;
Benadrukt moest worden dat legalisatie een notariële handeling is, in tegenstelling tot
identificatie, die door alle medewerkers kan worden uitgevoerd;
Regelmatig moest gewezen worden op het belang van de bepaling van de herkomst in het
betalingsverkeer.

Bevindingen bij de uitvoering van de audits o.a.:
-

Gesprekken met verschillende medewerkers zijn zinvol;
Heeft een gesprek met de medewerker zin als de notaris erbij blijft staan?
De auditoren worden toch vaak als controleurs gezien, of als zodanig aangesproken, ook
door collega’s die niet geauditeerd worden;
- De auditor moet zelf de selectie van de dossiers doen.
Opmerkingen over het effect:
-

Het eindgesprek wordt vaak als advies gezien, en meestal goed ontvangen;
Ervaring met echte misstanden is niet opgedaan, geen van de kantoren heeft immers een
heraudit opgelegd gekregen;
- De kantoororganisatie geeft vaak al een goede aanwijzing voor de omgang met zaken als
WID en de Wet MOT;
- Vragen die menigeen bezighield, betroffen diegenen die inzage in dossiers hebben
geweigerd. Wordt er door de KNB met maatregelen gedreigd? Is gedeeltelijke uitvoering van
een audit zinvol wanneer vooraf duidelijk is gesteld dat geen inzage zal worden verleend?
De audits zijn ook geëvalueerd in de werkgroep waarin vertegenwoordigers van BFT en KNB elkaar
ontmoeten voor afstemming, plus enkele notariële leden. “De gezamenlijke conclusie was positief”
(Auditbureau KNB, 2008) en daarvan is verslag gedaan aan het bestuur van het BFT. Het BFT heeft
geanonimiseerde rapporten ingezien (van elke auditor minimaal één). De resultaten zijn uitgebreid
besproken. Dit heeft deels weer als input voor de evaluatiebijeenkomsten geleid (Auditbureau KNB,
2008). Zo komt er een vorm van samenspel met de BFT tot stand: de processen worden letterlijk en
figuurlijk op elkaar afgestemd. Een niet onbelangrijk resultaat.
[OO1: Binnen de gefinancierde rechtsbijstand hebben we gezien hoe de peer review audits
van de bedrijfsvoering als het ware worden ‘gekaapt’ door de WID/MOT-audits. Audits die
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een stuk beperkter zijn in hun focus: het gaat om het controleren van geldstromen tot op het
niveau van bankafschriften. Nuttig, maar zwaar controlerend en met een extreme focus. Het
is moeilijk om oorzaak en gevolg in te schatten, maar het is een feit dat aan het peer review
vrij kort na de start met de WID/MOT-audits een einde is gekomen. Binnen het notariaat is
het welhaast andersom: de smalle WID/MOT-audits laten zich vrij vanzelfsprekend
uitbouwen tot de brede peer review audits. Daar schuilt een les in, al is misschien de
belangrijkste les: zorg dat er continuïteit is in de personen die het stelsel ontwikkelen.
Belangrijk voor dit onderzoek is de vraag welke impact de gesprekken in het kader van de peer
review hebben, zeker in vergelijking met de latere audits en de toezichtacties zoals die door BFT
worden ondernomen. De eerste audits hebben door hun controlerende karakter een andere impact
dan die van de latere peer reviews.
[OO2: op basis van gesprekken tijdens de auditortrainingen en de behandeling van een
geschil, is het de indruk van deze onderzoeker dat het onderzoek naar WID eigenlijk te
weinig concreets heeft opgeleverd om de inspanning te rechtvaardigen. Iets anders ligt het
ten aanzien van het element MOT. Daarvan riep zowel de toepassing als de interpretatie in
het begin problemen opriep, vooral in de omgang met ‘vaste klanten’. Hier kan dus van een
bewustwordingseffect worden gesproken, passend bij een beroepsgroep waarin in hoge
mate op basis van routines wordt gewerkt en die routines zich als het ware tegen de
kantoren gaan keren. Dit heeft er onder meer toe geleid dat deze onderzoeker de KNB op de
HRO-benadering heeft geattendeerd, zie verderop. Ondertussen blijft het feit dat de audits
plaatsvonden van groot belang en waren ze vanuit politiek-maatschappelijk perspectief
onvermijdelijk, maar er mag ook worden getwijfeld aan het rendement ervan.]
[OO3: Misschien is nog wel de belangrijkste impact van de WID-MOT-audits, behalve het
simpele feit dat ze er waren, gelegen in de selectie van de eerste groep auditoren. Deze
eerste lichting auditoren is een mix van notarissen die nog vol in het vak staan en notarissen
die het vak hebben vertalen (tot maximaal 3 jaar na defungeren). Met name deze laatste
groep blijkt toch moeilijker te hanteren. De indruk bestaat dat ze te veel de neiging hebben
om op de stoel van de audittee te gaan zitten. In ieder geval wordt deze groep auditoren
langzaam maar zeker uitgeselecteerd. Dat maakt het lastig te beoordelen wat de impact is
van de gesprekken, zoals die in het kader van een peer review worden gevoerd in vergelijking
met de WID/MOT-audits. Mogelijk dat dit door middel van interviews zou kunnen worden
ondervangen, maar de inschatting van deze onderzoeker is dat dit verschil niet significant
genoeg is om de inspanning te rechtvaardigen.]
In 2010 en 2011 komen de cijfers beschikbaar van FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit), de
instantie waar als enige alle meldingen binnenkomen. Zij is positief over de kwaliteit van de
meldingen in 2008 (Auditbureau KNB, 2011). Deze bevatten veel relevante informatie. Ze zijn tevreden.
In 2009 daalt het aantal meldingen flink. De zaak lijkt onder controle. Er is daarbij extra gewerkt aan
ongebruikelijke meldingen bij aandelentransacties. Ook dit werpt haar vruchten af. Het BFT bevestigt
de vooruitgang. Kortom; zowel de verticale sectortoezichthouder als de externe
resultaatbeoordelaar beoordelen de auditinspanning positief.
7.8

Overgangsjaar
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De audits in de jaren 2007 en 2008 stonden geheel in het teken van de WID/MOT-audits. Het was
eigenlijk de bedoeling van degenen die zich met de verdere ontwikkeling van het peer review
bezighielden, dat dit in 2009 van start zouden gaan. Door aarzelingen aan de zijde van het bestuur is
dat niet gebeurd, althans niet officieel. De WID/MOT-audits zijn doorgegaan, maar tegelijk zijn er al
enkele audits op basis van de nieuwe opzet en criteria uitgevoerd.
De rapportage over 2009 zou aanmerkelijk minder cijfers omvatten dan de (half)jaarrapportages van
de jaren daarop. Koudwatervrees, een achterban die er nog niet klaar voor zou zijn? In ieder geval
een teken van weerstand. De druk van de omstandigheden zou hebben geholpen. De crisis laat zich
nu overal voelen. Nietsdoen is geen optie. In het volgende hoofdstuk wordt geschetst wat rustig ‘de
slag om het notariaat mag heten’: kan de beroepsgroep de krimp overleven? Maar eerst een weging
van de ontwikkelingen tot nu toe.
7.9

Resumerend: een aanloop met een hink-stap sprong

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling geschetst vanaf de komst van de Wna in 1999, toen marktwerking
een feit werd en het tegelijk onvermijdelijk werd dat er maatregelen moesten komen om kwaliteit en
integriteit beter te garanderen, tot aan het moment dat er een vol stelsel voor peer review zou
komen. In de lange aanloop daar naartoe zien we hoe in eerste instantie een poging om tot een vorm
van integriteitstoetsing te komen niet van de grond komt – afgeschoten wordt in een
ledenvergadering – en een vrijwillig systeem van certificering te weinig navolging krijgt. Onder druk
van de commissie Hammerstein wordt rond 2005 steeds meer duidelijk dat de zaken zo niet kunnen
blijven. De integriteit van de sector komt vol in de schijnwerpers te staan en zeker niet in positieve
zin. De reactie bij het bestuur is om te vragen om een externe toezichthouder. Op een
ledenvergadering zijn de leden het daar van harte mee eens: het moet zelfs een inspectie zijn. Het
wordt het Bureau Financieel Toezicht, kortweg: BFT, in feite een reïncarnatie van een ouder bureau
voor het notariaat.
Nauwelijks is het BFT er, of er wordt een stok in de wielen gestoken en de stemming keert om. Het
kan toch niet zo zijn dat het BFT zomaar tot dossierinzage over zou kunnen gaan? Dat blijkt wel
degelijk de bedoeling. Dat vraagt om een antwoord van de beroepsgroep. Dat wordt voor het eerst
concreet als over moet worden gegaan tot een controle audit in de vorm van de WID/MOT-audits;
een check op de wijze waarop notarissen met de identificatieplicht omgaan en een antwoord op de
vraag of ongebruikelijke transacties wel echt gemeld worden. In 2007 en 2008 vinden deze audits
plaats. De audits leveren in concrete zin nauwelijks misstanden op, maar zijn belangrijk en
onvermijdelijk als antwoord op de toenemende druk binnen en buiten de beroepsgroep.
Het is duidelijk dat deze wijze van auditeren niet ideaal is of onvoldoende aanslaat. Een kleine groep
mensen, vooral mw. Minkjan als beleidsambtenaar, en dhr. Diks als inrichter van het auditbureau,
gaan de elementen voor een nieuw stelsel van audits zoeken, waarbij ook goed wordt gekeken naar
voorbeelden in binnen- en buitenland. Het wordt een mix van klassieke en vernieuwende (‘Blink!)
elementen, gecentreerd rondom de praktijkuitoefening. In 2009 krijgt dit definitief vorm, met 2010
als startjaar. Hoe dat werkt wordt in het volgende hoofdstuk beschreven, waarbij bedacht moet
worden dat integriteitsproblemen maar één kant van de problematiek blijkt te zijn. Daarbovenop en
overheen komen nu de problemen zoals die gepaard gaan met de economische crisis en de
voortgaande digitalisering. De sector krimpt.
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Schema 5. Mindmap opbouw audit - L. Minkjan

8

De slag om het notariaat: 2010 - 2013

8.1
Een glijbaan naar beneden
Stond het eerste decennium van de nieuwe eeuw voor het notariaat sterk in het teken van
vraagstukken rondom marktwerking en integriteit, richting het tweede decennium pakken wolken
samen van een andere aard. Het onderling vertrouwen en het publiek vertrouwen stonden onder
druk en dat was pijnlijk genoeg. Tot ongeveer 2009 stonden de verdiensten nauwelijks onder druk en
was digitalisering iets waar wel veel om te doen was, maar dat niet de functie van het notariaat zelf
aantastte. Dat wordt in de periode erna voelbaar anders. Een trendbreuk van ongekende proporties
tekent zich af. Hieronder worden een paar statistieken gegeven, zoals verzameld door de KNB zelf
(KNB, december 2013). Deze statistieken zeggen veel, maar lang niet alles.

Allereerst drie statistieken over het aantal kantoren. Trend: sterke vermindering van zowel het aantal
kantoren als het aantal vestigingen, met binnen die trend een stijging van het aantal
eenmanskantoren.
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Schema 6. Aantal kantoren 2009 - 2014

Schema 7. Aantal vestigingen 2009 - 2014

Schema 8. Aantal kantoren solitair 2009 - 2014

Het aantal notarissen dat nog in functie neemt
snel in aantal af. Voor kandidaat-notarissen geldt, meer schoksgewijs, hetzelfde.

Schema 9. Ontwikkeling aantal notarissen in functie 2009 2014

Schema 10. Ontwikkeling aantal kandidaat-notarissen in
dienstbetrekking totaal 2009 - 2014

Achter deze statistieken gaan vele verhalen schuil. Een deel daarvan hoeft niets met de crisis of de
digitalisering te maken te hebben. Een toenemend aantal gaat met pensioen, heeft ‘genoeg
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verdiend’ of wil ‘iets anders gaan doen’. Het is allemaal mogelijk en zorgt voor een permanente
uitstroom uit het vak. Normaal gesproken zou daar echter ook een forse instroom tegenover moeten
staan. Het saldo is echter sterk negatief: een glijbaan naar beneden, inclusief de daarbij horende
knikken in de baan. Hoe wordt daarop gereageerd?
Het meest opvallend is de statistiek met de groei van het aantal kantoren ‘solitair’. Het is een trend
die deels in de context moet worden gezien van de marktwerking en de herschikkingen die daar het
gevolg van zijn (franchiseformules, andere maatschapsvorming, andere bedrijfsmodellen in het
algemeen). Voor een ander deel moet ook gelet worden op verschuivingen door demografische en
andere factoren zoals die van invloed zijn op de economie van de plaats of regio waar het kantoor
gevestigd is. Toch zal het niet verbazen, dat vooral het instorten van de vastgoedmarkt van grote
invloed is op de meeste notariële praktijken. Veel notarissen zoeken hun weg naar oude en nieuwe
markten, maar het verlies van deze markt is te groot om te compenseren. Het verlies aan markt door
de digitalisering is naar het zich laat aanzien ook groot, vooral in het doorzetten van de
kantoorautomatisering waardoor ondersteunend personeel minder nodig lijkt. De kosten van het
verwerken van informatie gingen al langer omlaag in de beroepsgroep, analoog aan wat elders in de
dienstverlenende economie aan de hand was, maar nu leidt het concreet tot ontslagen of het niet
vervullen van vacatures. Dat slaat in de relatief gesloten en stabiele werelden van het notariaat extra
hard in. Meer indirect is het een bron van onzekerheid over wat de eigen diensten nog waard zijn. In
2013 zal de ‘Hema-notaris’ deze dreiging van de digitalisering gaan symboliseren, ook al is die
concurrentie in concrete zin wellicht niet eens zo groot. Al die trends samen zorgen in de tarieven
voor een ‘race naar de bodem’. De omzet volgt snel. De lasten dalen niet of worden te laat naar
beneden bijgesteld. Investeringen die gedaan worden, leveren niet het verwachte rendement. Niet
alleen huiseigenaren komen daardoor ‘onder water’ te staan, ook menig notaris staat het water aan
de lippen of gaat kopje onder. De notaris voelt daarbij geen medelijden van de omgeving. Eerder
wordt gevoeld hoe negatief er op het notariaat en andere ‘profiteurs’ wordt neergekeken. Geld weg,
status weg. Geen weg terug meer. Of zo lijkt het.
Het is geen ontwikkeling die uniek is voor Nederland. Overal staan, in de woorden van the
Economist, ’The princes of paperwork’ (The Economist, 2015) in een slecht daglicht. Dat maakt het er
echter nog niet makkelijker op. Om goed te duiden is een soort ‘collectieve schuld’ te makkelijk. De
bewegingen waar het notariaat mee te maken heeft gekregen zijn daarvoor te fundamenteel.
Individuele verantwoordelijkheid blijft, maar de waardering ervan kan alleen plaatsvinden als alle
factoren worden meegewogen.
[OO: het is verleidelijk om hier grote (semi-)wetenschappelijke termen bij te halen als
‘transitie’, ‘disruptie’, ‘creative destruction’ en de ‘Kondratieff cyclus’. Ze zijn van toepassing,
maar ook wat makkelijk. De ervaring met het schrijven van futurologische studies – in deze
periode onder meer geprobeerd met de trendwatcher Adjiedj Bakas, maar we konden het
niet eens worden over de toekomst – heeft deze onderzoeker geleerd dat het makkelijker is
deze grote woorden op te schrijven dan er de passende voorbeelden of citaten bij te vinden.
In dit hoofdstuk wordt dit hier opgelost door (anoniem) te citeren uit vele gesprekken in
vooral het kader van auditverslagen of in auditortrainingen, niet in het minst en marge van
bijeenkomsten. Er is geen toestemming gevraagd om daaruit te citeren. Tegelijk: twijfelt de
lezer er echt aan of bovenstaande cijfers harde zakelijke en menselijke gevolgen hebben? Het
verhaal gaat door.]
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De roerige tijden van het notariaat zijn elders uitvoeriger en ongetwijfeld beter beschreven. Waar
het hier nu vooral om gaat zijn de effecten op het beroepsbrede kwaliteitsbeeld. Eerder is een
schema geïntroduceerd van waaruit naar deze ontwikkeling kan worden gekeken.
De matrix wil de verbreding zichtbaar maken die
een branche of beroepsgroep door moet maken
als deze zich niet kan of wil beperken tot het
klassiek Durkheimiaanse model waarbij hoge en
gesloten ‘entry & exit’ normen de grenzen van de
groep bepalen. Als, zoals bij het notariaat het
geval is, er druk op de groep komt te staan, zijn er
meerdere reacties te verwachten. Eén reactie zal
zijn om ‘terug naar de kern’ te gaan, in het geval
van het notariaat te vertalen als een ‘Pitloiaanse’
kern met een hoog publiek en wetenschappelijk
gehalte. De normen worden dan waar mogelijk
verscherpt en zeker gehandhaafd. Zeker bij een
hybride beroepsgroep als het notariaat is een
andere beweging ook goed denkbaar: die richting
Schema 11. Sectormatrix: trends
een groter ondernemerschap. De bovenste helft
van de matrix laat zien dat de (leden van de)
beroepsgroep dan in een ander vaarwater komen. Linksboven gelden vooral de normen van de
klassieke markt, gebaseerd op privaatrechtelijke overeenkomsten. Die overeenkomsten bepalen de
bevoegdheden en de plaats in de ‘groep’. Rechtsboven zijn deze overeenkomsten ook nog aanwezig,
maar ze zijn veel minder leidend. Het akkoord verklaren met de algemene voorwaarden van webapplicaties als Linkedin of Facebook geeft bij wijze van voorbeeld al toegang tot de groep: de
vereniging is hier vervangen door het netwerk. Open normen bepalen ruwweg de omvang van de
norm, maar verder bepaalt vooral de stekker in de computer de energie die er wel of niet in de groep
zit. Rechtsonder keert als het ware de sfeer van door de leden en niet door formele of informele
overeenkomsten bepaalde ‘entry & exit’ weer terug. De normen zijn open of formeel niet bestaand
en het is de co-optatie die de groep bepaalt.
Wat zien we dan als we de cijfers en kennis die we hebben over de veranderingen in het notariaat
vertalen naar dit model? En wat kan dit betekenen? In het kader van dit promotieonderzoek zijn als
extra inspanning een aantal sleutelpersonen geïnterviewd [OO: namen op voordracht auditbureau,
met instemming bestuur] met verschillende visies op het notariaat. De uitkomsten hiervan zijn
meegenomen in het onderstaande, waarbij het beeld opkomt van notarissen op een glijbaan.
Notarissen die allemaal een verschillende kant op leunen in de hoop de balans te hervinden of een
nieuw gevoel van evenwicht te krijgen.
Back to basics reactie
Herstel van het publieke karakter, herstel ook van het imago en de integriteit van het beroep is wat
bij velen hoog op de agenda komt te staan. Velen staan hierin kritisch tegenover het KNB-bestuur,
dat hier niet genoeg aan zou doen (wordt later op teruggekomen). Sommigen zien hierin niet directe
de restauratie naar oude waarden, maar ook een nieuwe invulling van de publieke rol, juist ook in
het digitale tijdperk. Privacybescherming wordt dan ook iets waar juist in het kader van de
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beroepsvereniging versterkt naar wordt gekeken. Terug ook naar de oude waarde van Belehrung;
geen automatische verstrekking van akten meer, maar herstel van de recherche en versterking van
de adviesfunctie zijn dan aan de orde. De opkomst van de vraag naar het ‘levenstestament’ is
daarmee niet alleen de vervulling van de wens naar nieuwe markten, maar ook een manier om
maatschappelijke meerwaarde te laten zien. De audits in het kader van peer review worden aan de
ene kant verwelkomd omdat het intercollegiale karakter aanspreekt. Aan de andere kant ligt het juist
bij de groep die voor ‘back to basics’ staat gevoelig dat de harde norm van het verschoningsrecht zou
worden geschonden.
Voor de beroepsvereniging, haar bestuur en haar organisatie, is deze back-to-basicsreactie zowel een
vloek als een zegen. Goed is dat er een echte achterban is om op terug te vallen. Het kan in termen
van binding heel sterk zijn als een beroepsgroep zich haar eigen waarden in herinnering roept. De
vraag is natuurlijk of de reactie niet vooral een conservatieve reactie is die verandering tegenhoudt.
Het antwoord is: ja, het is een conservatieve reactie, maar de mate waarin die zich vertaalt in een
weerstand tegen verandering zal dan toch afhangen van de vraag hoe die verandering zelf wordt
ingevuld en hoe het veranderingsproces vorm krijgt. In de hier beschreven periode was daar niet
alleen geen duidelijkheid over, het werd een reden voor interne strijd.
[OO: Op dit punt heeft deze onderzoeker gezocht hoe en hoe sterk deze drang tot verbinding
kan zijn. In de sociale controle theorie van Hirschi (Hirschi, 1969) wordt de veronderstelling
uitgesproken dat de sterkte van sociale bindingen tussen mensen van invloed kan zijn op het
vertonen van ‘delinquent gedrag’: sterke sociale verbindingen worden geassocieerd met
minder delinquent gedrag, zwakke verbindingen juist met meer delinquent gedrag. Waarom
deze theorie niet toegepast (eventueel omgekeerd, om te makkelijke associaties te
vermijden)? Toepassing van de theorie van Hirschi levert echter niet altijd eenduidige of
makkelijke te vertalen resultaten op (Azhimi, 2013). Nader onderzoek, ook binnen andere in
crisis verkerende beroepsgroepen, is wenselijk.]
De vernieuwde diensten reactie
De reactie vanuit de beroepsgroep is ook deels een die je mag verwachten van beoefenaren van het
‘vrije beroep’: een eigen koers kiezen, ondernemen. Op kleine schaal is te zien wat zich elders binnen
de economie voltrekt: schaalvergroting, ontslagrondes, nieuwe contract- en samenwerkingsvormen.
Alleen de internationalisatie zoals je die binnen een deel van advocatuur ziet is binnen het notariaat
niet zo aan de orde. Specialisatie en ook branchevervaging zijn beide aan de orde. Opvallend is
binnen het notariaat de opkomst van de franchiseformule als nieuwe samenwerkingsvorm. Toch lijkt
de grootste trend de opkomst van het aantal eenmanskantoren. Verschraling van de markt,
onderlinge conflicten, de kosten van het personeel, de mogelijkheden van de automatisering: het
notariaat – nooit erg grootschalig geweest - valt uiteen in eenmanskantoren. Meer nog dan
versplintering is dat een teken van een reactie waarbij (kandidaat-)notarissen kennelijk op zichzelf
worden teruggeworpen, en op hun eigen kennis. Het is die kennis die ze gaan ‘vermarkten’ in
nieuwe richtingen. Een goede auditor kijkt voorafgaand aan de audit altijd even op de website van
het kantoor dat bezocht gaat worden. Wat terugkomt is de observatie dat kantoren steeds
nadrukkelijker hun (vele) specialisten gaan melden. De diensten worden vernieuwd.
Als deze analyse klopt, dan zit er beslist vitaliteit in de reactie van de individuele notarissen. De vraag
is wat het voor de beroepsgroep in haar geheel betekent. Wat gezegd kan worden is dat notarissen
in de crisistijd meer en niet minder zijn gaan leunen op de dienstverlening van de KNB. Het bureau
moet oppakken wat de kantoren zelf niet meer kunnen of willen oppakken. Tegelijk wordt de
513

Trusting Associations

meerwaardevraag aan de KNB scherper gesteld en steeds vaker negatief beantwoord. De
beroepsorganisatie groeit niet snel genoeg mee met de problematiek van het notariaat, is dan het
beeld.
De reactie van de beroepsgroep op deze marktveranderingen zou kunnen zijn dat ook de banden
tussen de leden gaan verzakelijken en meer in contractvorm worden vastgelegd. De rol van de
beroepsvereniging wordt dan meer die van een facilitair bedrijf (zie ook de verschillende rollen van
een beroepsvereniging in bijvoorbeeld het ‘helikoptermodel’ van Dedan c.s. (Dedan, Schulz, &
Kastelein, 2004). Gesteld al dat de meerderheid van de leden deze kant op zou willen en gegeven de
snelheid en heftigheid van de crisiseffecten voor het notariaat, is al snel alles wat de
beroepsvereniging doet ‘too little too late’. Veel leden gaan hun eigen gang met het vernieuwen van
de diensten. Daarbij komt dat binnen degenen die de weg van de vernieuwde diensten gaan of willen
gaan, er ook een tweedeling is tussen degenen die vast willen houden aan het wettelijk
gegarandeerde publieke verdienmodel en degenen die menen dat het daarvoor al te laat is. Hoe dan
ook; de beroepsvereniging voert een permanente achterstandsrace ten opzichte van de eigen leden.
Pas als de beroepsvereniging zich sterk maakt voor nieuwe ontwikkelingen als het levenstestament
(2013) en de internationalisering (2014) wordt het gevoel weer enigszins hersteld dat
beroepsvereniging en de leden die voor vernieuwde diensten zijn samen optrekken. Digitalisering
wordt het logische thema voor het jaarcongres van 2015.
Een sterk en interessant voorbeeld van de nieuwedienstenreactie verdient hier aandacht, de
opkomst van Netwerknotarissen (www.netwerknotarissen.nl). Dit is niet in het minst omdat de
opbouw ervan vergezeld gaat van veel aandacht voor kwaliteitszorg (waarbij de parallel met het
Viadicte-initiatief in de advocatuur zich opdringt, al wordt het anders ingevuld). Iets aan de naam van
de ‘Netwerknotarissen’ doet een belletje rinkelen. Wat is het ‘netwerk’ karakter van een
franchiseformule precies? Gaat het hier primair om samenwerking of om digitalisering? Toch (nog)
vooral dat eerste. Wellicht is het juist daarom een concurrerend (want dichterbij) alternatief voor de
klassieke beroepsvereniging.
De nieuwe wereld reactie
Hoeveel van de notariële handelingen zijn alleen uitvoerbaar door gestudeerde mensen met
jarenlange ervaring? Is er geen website met een slim algoritme dat dit ook goed voor mij kan doen?
Hoeveel risico neem ik als cliënt als ik naar een site ga en daar een modelakte van download? Hoe
ingewikkeld kan het zijn? Dat zijn allemaal mogelijke en logische reacties van de cliënt van een
notariële dienst met de opkomst van de digitale mogelijkheden. De vermindering van
informatiekosten stopt natuurlijk niet bij het notariaat. Het gaat dus verder dan alleen een vraag
naar prijs, wat de kern van de marktwerking was. Dit gaat ook over gemak, over de inschatting van
risico. Waarom moet het afsluiten van een hypotheekakte zoveel ingewikkelder zijn dan die voor een
‘alles-in-één-polis’, zo denkt de webwinkelende internetklant? Als ik een model arbeidscontract zo
van het internet kan halen, waarom kan ik dat dan niet voor een testament? Waarom doen ‘ze’ zo
moeilijk? De meer ondernemende of vooruitziende types in het notariaat (niet noodzakelijk de
jongste) stellen zich diezelfde vragen. Ze zien het huidige model niet als houdbaar. Samenwerken
prima, maar dat kan ook via een LinkedIngroep. Publiek ethos? Persoonlijk ethos is veel belangrijker.
Waarom bent u nog niet op Facebook om te laten zien wat u voor de wereld doet?
Binnen deze reactie krijgt elk beroepsverband per definitie moeizaam vorm. Het gaat hier niet over
het aanvullen van de mix van communicatiekanalen met wat social media. Het is andersom: de social
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media zijn het samenwerkingsverband, waar nog wat functies omheen zitten. Een PBO als de KNB als
digitale netwerkorganisatie? Als ‘transsociatie’, om in termen van de hoofdstudie te spreken? Niet
erg waarschijnlijk. Maar in de verbeelding ook niet helemaal uitgesloten.
[OO: Deze onderzoeker heeft een aanloop daarvoor via een relatie kunnen volgen. Deze
relatie was directeur van Diginotar. Diginotar vertegenwoordigde een eerste vorm van
digitalisering van de notariaatsfunctie. Ontstaan vanuit de KNB, is indertijd bewust gekozen
voor een private vorm van deze activiteit. Dat leek lange tijd goed te gaan, met vele
overheden als klant, waaronder Kamers van Koophandel. Op een gegeven moment werd het
bedrijf zelfs verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Kort daarna werd bekend dat er
problemen waren ontstaan rondom de ‘certificering’ van de producten van Diginotar tegen
digitale inbreuk. Twaalf onderzoeken en vele publicaties later was er van Diginotar niets
meer over. De relatie verloor zowel zijn functie als nevenfuncties. Een les in te vroege
automatisering, maar ook een les in kwaliteitszorg: de oorzaak van het falen van de
certificering was een menselijke fout, mede veroorzaakt door de te snelle groei van het
bedrijf.
Het is voorstelbaar dat na dit echec er binnen het notariaat jarenlang huiver was om nieuwe
digitale avonturen aan te gaan. Inmiddels (2015) is die huiver overwonnen, maar of het elan
nog groot genoeg is om naar rechtsboven in de matrix te willen springen valt te betwijfelen.
Ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen door.]
De kom bij elkaar reactie
Het notariaat versnippert en met die versnippering vereenzaamt het ook. Onderlinge concurrentie,
onzekerheid dragen ertoe bij. De vaste geografische spreiding, lange tijd een vorm van exclusiviteit
die de positie van notariaat versterkte, keert zich nu tegen de beoefenaren van het beroep. Het
worden eilanden in een archipel zonder veel verkeer. De Ringvergaderingen voelen niet rond maar
gekarteld aan: als leden komen, zwijgen ze en zuchten ze veel, behalve degenen die zeggen dat het
anders moet. Het doet pijn, dat gebrek aan gezamenlijkheid. Het vak is naar zijn aard in hoge mate
relatiegericht. Notarissen die zijn gaan defungeren, kandidaten die worden ontslagen, medewerkers
die al ontslagen zijn; ze missen ‘iets’.
Er zijn er genoeg die dat willen doorbreken, zowel aan de zijde van de notarissen als aan de zijde van
jongere kandidaten en medewerkers, al dan niet zonder baan. Los-vaste samenwerkingsverbanden
en initiatieven vormen het eerste antwoord. Intervisieclubjes worden opgericht, ontmoetingen
georganiseerd. Niet veel, maar genoeg en met hen die voelen dat ze wat gemeenschappelijks
hebben. Dat kan hoogst ongeregeld zijn, maar wel effectief. Zoals notaris Leo Kok, tevens oudauditor, in een interview zegt: “Het notarisvak is net als kunst kan zijn” (Talboom & Sprangh, 2015).
Die vorm van gezamenlijke energie zoeken kan tot co-optatie leiden, het kenmerk van deze hoek van
de matrix. Dat kan een voorstadium zijn van formele samenwerking of samengaan, maar het hoeft
niet. De informele uitwisseling is het eerste doel. Bij succes kan het verder gaan. De beroepsgroep
kan dit als een weg terug naar samenhang hanteren. Groepen leden die samenkomen om tekeer te
gaan tegen het bestuur zijn op zich geen teken dat het goed gaat met de samenhang in de
beroepsgroep. Maar wat als ze niet bij elkaar zouden komen, door niets meer verenigd worden?
In zekere zin is het collectief van auditoren er een voorbeeld van. Zeker in het begin is de deelname
op uitnodiging, zonder veel formele toetsing vooraf. Later zal dat wel komen, maar dan is de toon al
gezet. De evaluatiebijeenkomsten zorgen voor een los-vast groepsgevoel. Het is anders, vernieuwend
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om er aan mee te doen en de auditor krijgt tegelijk een kans diep in de keuken van het notariaat te
kijken.
[OO: deze onderzoeker is bevooroordeeld, maar met reden. Na drie rondes peer review in de
gefinancierde rechtsbijstand met honderden audits is er heel wat geëvalueerd, maar het is
deze onderzoeker sterk opgevallen dat (de interpretatie van) de evaluaties steeds zijn
‘geframed’ in termen van wel of niet voldoen aan de normen of een wel of niet effectieve
manier om van de ‘rotte appels’ in de beroepsgroep af te komen. Zeker zonder een
combinatie met externe controle lijkt dat te veel verwacht. De beste en misschien wel enige
echte meerwaarde van deze peer reviews zou weleens gelegen kunnen zijn in het feit dat –
vaak voor het allereerst – de ene advocaat bij de andere over de vloer kwam en een nietvrijblijvend gesprek voerde. De waarde hiervan kan niet snel worden overschat en toch is dat
precies wat vaak in de reacties te horen valt, ook binnen het notariaat. Het is kennelijk een te
softe uitkomst. Hier wordt op terug gekomen.]
De vier kanten van de matrix zijn daarmee beschreven en deels ingevuld. Het mag duidelijk zijn dat
de reactie van het notariaat en haar beroepsvereniging op de integriteitsproblemen, de crisis en de
digitalisering niet eenduidig is of hoeft te zijn. Hier gaat het om de beweging en de inzet op de
verbetering van de hoedanigheid (kwaliteit) van de beroepsgroep in haar geheel, primair via het
stelsel van peer review. Dus: niet de toestand of toekomstplannen van de individuele (kandidaat-)
notaris, maar van het totaal. De vier hierboven beschreven richtingen zijn in de matrix ingetekend
(zie schema 11). Het hoeft geen betoog dat beweging in alle vier de richtingen de beroepsgroep
oprekt. Enige rek hoeft niet verkeerd te zijn, maar is er een risico dat de beroepsgroep gaat
scheuren? Tekenen daarvan zijn in al deze jaren (en nog) aanwezig. De in het kader van dit
onderzoek gehouden interviews getuigen ervan. We komen nog te schrijven over een heuse opstand
tegen het bestuur. Tegelijk is dat op zich niet zo schokkend. Het zou pas schokkend zijn als er
helemaal geen reactie zijn gekomen op alles wat er in de omgeving gebeurt. Dat is dus niet zo. Hoe
beïnvloedt dan zo’n interventie als peer review de uitkomst?
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Schema 12. Mindmap opzet audit, L. Minkjan, 2008

8.2

Audit inrichting: criteria en auditproces

In het vorige hoofdstuk zijn al veel elementen benoemd die kenmerkend zijn voor deze eerste volle
ronde van audits. In dit hoofdstuk wordt concreter ingegaan op de opzet van het auditproces en de
criteria die eraan ten grondslag liggen. De interventie zelf dus. Die interventie bestaat in de kern uit:
•
•

8.2.1

Een inhoudelijke interventie: de 17+2 criteria met daarin de normen voor de interventie en
aandacht voor integriteit en kwaliteit;
De processtappen van de audit, met daarbinnen in het bijzonder:
o De onderzoeksactiviteiten, i.h.b. het dossieronderzoek
o De gesprekken zoals die tijdens de audit worden gevoerd
o De rapportage en de acties zoals die daaruit voort kunnen komen
Criteria

Dit zijn de 19 ‘toetsbare criteria peer review’ zoals die gelden voor de hier beschreven periode. In
bijlage I vindt u deze met artikelsgewijze toelichting:
Beoordeling opdracht
1. De notaris vergewist zich ervan dat de door hem te verrichten werkzaamheden niet in strijd
zijn met het recht of de openbare orde of anderszins niet kunnen worden verricht.
2. De notaris vergewist zich ervan of niet gangbare bepalingen, bedingen of voorwaarden deel
uitmaken van de gevraagde overeenkomst/akte.
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3. De notaris vergewist zich ervan of er overigens bijzondere omstandigheden zijn.
4. De notaris vergewist zich ervan of er extra advies van een deskundige nodig was.
5. De notaris vergewist zich ervan of er aanleiding is voor aktes buiten de oorspronkelijke
opdracht.
6. Identificatie vindt op de juiste wijze plaats.
Voorlichting & opdrachtbevestiging
7. De cliënten worden adequaat voorgelicht over de gevraagde werkzaamheden en de
gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien.
8. De cliënten worden adequaat voorgelicht over de kosten.
9. De opdracht wordt aan de cliënten bevestigd.
Uitvoering & afronding van de opdracht
10. Met de cliënten wordt begrijpelijk gecommuniceerd. Zo nodig worden toelichtingen
meegestuurd.
11. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
12. Concept-akten en overige stukken worden tijdig toegestuurd.
13. Er is een systeem van termijnbewaking.
14. Er is voldoende tijd beschikbaar voor de behandeling van een zaak, de afwikkeling van een
akte en de toelichting daarop.
15. De relevante recherches worden verricht.
16. Er zijn interne inhoudelijke controles.
17. Het dossier wordt zowel juridisch als feitelijk gesloten
Besef van kwaliteit en integriteit
18. Het kantoor heeft afspraken gemaakt om de kwaliteit van de werkzaamheden te
waarborgen.
19. Het kantoor heeft afspraken gemaakt om de integriteit van de werkzaamheden te
waarborgen.
Deze proceselementen worden onder andere via vraag- en antwoordnotities verder uitgewerkt (Peer
review: intercollegiale kwaliteitstoetsing in het notariaat. Documentatie bij de opleiding tot auditor.,
2009) en van ondersteunend materiaal voorzien. (Zie bijlage I.)
Zoals in paragraaf 7.2 beschreven, wordt de inhoud van de audit bepaald door de criteria zoals die
binnen de beroepsgroep zijn opgesteld. In deze paragraaf wordt voorbijgegaan aan de
totstandkoming van deze, behalve dan door te vermelden dat deze criteria nadrukkelijk binnen de
beroepsgroep zelf zijn opgesteld. Inhoudelijk dient dit erover te worden gesteld: wie de criteria leest,
ziet bepalingen die zeer sterk zijn ingekaderd in de wetgeving en verordeningen zoals die voor de
beroepsgroep gelden. Alleen 17 en 18 mogen als breder worden gezien. Binnen dat kader bieden de
criteria een structuur die zich in beginsel leent voor de beoordeling van een notariële
kantoororganisatie. De criteria zijn dan ook vanuit de notaris geschreven. Daarin wordt gewoon de
wet gevolgd, maar voor buitenstaanders valt op dat kandidaat-notarissen andere medewerkers niet
genoemd worden en dat er ook geen verwijzing is naar andere notarissen die op het kantoor kunnen
werken. De auditor komt nergens handelend in beeld bij deze criteria. Strikt genomen hoeft dat ook
niet, maar het maakt nog eens duidelijk dat deze criteria gericht zijn op intercollegiale toetsing/peer
review en dat deze toetsing integraal op de wettelijk verankerde verantwoordelijkheid van de notaris
is gericht.
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[OO 1: Dit is redelijk uniek, voor zover deze onderzoeker kan nagaan. Ook bijvoorbeeld in de
medische wereld is de toetsing breder en niet zo juridisch verankerd. De vraag is wel: is dit
gebrek aan keuze een bewuste keuze of niet? Wat zou er gebeurd zijn als er een geheel
nieuw normenkader zou zijn opgesteld, bijvoorbeeld zoals voor de gefinancierde
rechtsbijstand, of een extern normenkader á la ISO 9000 of INK gehanteerd. Mede gelet op
de voorgeschiedenis zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken, lijkt het niet
waarschijnlijk dat dit het had gehaald. Tegelijk komen de auditoren hiermee de facto met de
complete interne wet- en regelgeving een kantoor binnen. Dat zou normaal gesproken als
heel zwaar worden beoordeeld. Daar lijkt geen sprake van te zijn. In het volgende hoofdstuk
wordt hier op terug gekomen.]
[OO 2: Hoewel de auditor niet handelend optreedt in de tekst van de criteria, maakt het wel
uit hoe deze handelt. Dat blijkt onder meer in het enige geschil dat voor de
Geschillencommissie audit wordt besproken (Geschillencommissie zitting 18-12-2009). De
primaire fout ligt bij de notaris die wel erg makkelijk verzuimt om ongebruikelijke transacties
te melden. Dat wordt door de betrokken notaris niet weerlegd, maar ze richt zich op het
verloop van de audit zelf. In haar verweer zegt de notaris onder andere dat het eindgesprek
heel kort duurde, zodat de bevindingen niet zijn besproken en de notaris daarop niet heeft
kunnen reageren. Dat was echter weer het gevolg van het feit dat de auditor accepteerde dat
de notaris en medewerkers met elkaar buiten de deur gingen lunchen. Het hielp de notaris
niet. De klacht werd ongegrond verklaard. Maar ook werd geconstateerd dat de auditor toch
echt te meegaand geweest was – en het nog als verwijt terugkreeg ook.]
Deze inkadering van de audit in bestaande wetgeving en verordeningen geeft aan dat de
beroepsgroep er een grote mate van vertrouwen in heeft dat deze ook de beroepspraktijk dekken.
Uit geen van de regelmatig gehouden evaluaties komen signalen naar voren dat de criteria tekort
zouden schieten in de zin dat ze niet van toepassing zijn omdat ze te grof, irrelevant of overmatig
gedetailleerd zouden zijn. Tegelijk blijkt uit de gehouden interviews dat alle respondenten menen dat
de beroepsgroep overgereguleerd is. In verschillende toonaarden wordt daar zorg over geuit, maar
de gezamenlijke noemer is helder: binnen het notariaat is alles gereguleerd. Een beeld van vrije
professionele beroepsuitoefening zoals die voor andere beroepsgroepen geldt, lijkt er niet te zijn.
Wellicht is dit omdat deze regeldruk voor een deel de raison d’ être van de beroepsgroep is. In het
concrete geval van de audits wijst het echter vooral op deze vraag: worden de criteria wel
gehanteerd? Bij het doornemen van de evaluatieverslagen uit deze jaren komt niet het beeld naar
boven van een actieve toepassing van de criteria door de auditoren in de vorm van verwijzingen of
artikelbenoemingen. Toepassing achteraf, bij een gebleken gebrek, komt wel voor.
Een niet onbelangrijk terzijde: Het Ministerie van justitie (dus niet: de KNB) heeft met de Raad voor
Accreditatie gesproken over de mogelijkheid om de aanpak via accreditatie te verankeren
(beoordeling conformiteit ISO 17000/certificerende instellingen). Zoals te verwachten was, bleek dit
niet mogelijk. In de motivatie werd verwezen naar het ontbreken van een structuur waarbij
uitvoering en organisatie onafhankelijk van elkaar staan. Daar is niet voor gekozen. Was dit wel goed
geregeld geweest, dan was het nog gestuit op een opzet waarin slechts 1 auditor op pad wordt
gestuurd.
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[OO: Ook bij de gefinancierde rechtsbijstand, zoals eerder gememoreerd, en in de
bibliotheeksector is niet voor de weg naar accreditatie gekozen. Dit doet de vraag opkomen
wat de meerwaarde is van ISO-certificering in een professionele omgeving. Niet omdat
onafhankelijkheid binnen een professionele omgeving minder belangrijk zou zijn, maar
omdat voor een gedragen beoordeling eerst een relatie moet worden gelegd naar de
audittee toe en naar de beroepsorganisatie toe. Dat dit het gehele systeem kwetsbaar maakt
hoeft geen betoog, vandaar dat een extra externe toets op objectiveerbare elementen
gewenst is.]
8.2.2

Beoordeling

Zoals past bij een juridische beroepsgroep is de beoordeling verankerd binnen de interne wet- en
regelgeving. In het bijzonder de Verordening op de kwaliteit zoals die in werking is getreden op 2
januari 2009 is hiervoor van belang, maar ook de andere in bijlage I genoemde (rechts)bronnen
spelen een rol. De relatie ten opzichte van het tuchtrecht is daarbij juridisch het meest spannend,
ook omdat hierin samenloop is met het door het BFT uitgevoerde toezicht. Tegelijk lijkt het in de
praktijk met die spanning wel mee te vallen.
Wat is het gevolg van een niet voldoen aan de criteria? Hoe vaak en hoe vindt beoordeling plaats?
Dit is het ‘logische’ plaatje van een oordeel in het kader van een toezichtproces. Een audit als die van
het notariaat kent een aantal controleaspecten, zeker die gericht op de Wwft, waardoor deze deels
kan worden gepositioneerd als een vorm van ‘intern
toezicht’. Als altijd is een plaatje als dit een
abstractie van een meer rommelige werkelijkheid.
Dat is merkbaar in de wijze waarop de auditoren in
anonieme evaluaties berichten over hun praktijk.
Over de normen (de 19 criteria) hebben we het
gehad, het proces komt hier aan de orde. Waarin het
auditproces binnen het kader van een peer review
stelsel als dit echter fundamenteel anders is dan het
proces van een externe toezichthouder, is de aard
van de interventie. In veel opzichten is de audit de
Schema 13. Toezichtproces
interventie en niet de beoordeling aan het einde
ervan. Zowel het proces (waarneming) als de
totstandkoming van het oordeel maken onderdeel van de interventie uit. De beoordeling zelf is er als
het ware de bezegeling van.
Binnen de auditsystematiek is geen sprake van een puntentelling of andere genuanceerde manier
van wegen: de aanname is impliciet dat de criteria werken als gesloten normen en er geen ‘grijze
weging’ is (dat klopt niet helemaal, zie hoofdstuk 9 als over de Belehrung wordt gesproken). Dit is
niet ongebruikelijk in de juridische omgeving [OO: het is voor zover deze onderzoeker kan nagaan
niet serieus overwogen, wat vooral iets zegt over de cultuur aan de beroepsgroep]. Wel is een
onderscheid gemaakt tussen ‘tekortkomingen’ en ‘nader onderzoek’. Bij tekortkomingen krijgt het
kantoor in beginsel tijd om verbeteringen door te voeren waarna opnieuw controle volgt: bij kleine
tekortkomingen wordt de controle schriftelijk afgehandeld, bij grote tekortkomingen volgt een
heraudit. Bij nader onderzoek gaat het om tekortkomingen die het administratieve karakter
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ontstijgen en om een nader bezoek vragen. De scheidslijn met een heraudit is inhoudelijk niet erg
duidelijk aan te brengen, maar kan met name van pas komen als er tijd overheen gaat voordat
beloofde verbeteringen kunnen doorwerken. Wel is het zo dat een heraudit door een andere auditor
wordt uitgevoerd.
Een aparte procedure wordt gevolgd bij het vermoeden van niet-integer handelen. De website van
de KNB zegt over dit naar vermoeden klachtwaardig handelen het volgende: ‘Vermoedt de auditor
dat een notaris niet-integer handelt, dan volgt een uitgebreid nader onderzoek. Eventueel dient de
KNB een klacht in bij de kamer voor het notariaat.’ (KNB, 2014). Het nader onderzoek wordt in gang
gezet via het auditbureau en niet direct door de auditor/peer. Het nader onderzoek wordt
uitgevoerd door drie auditoren en omvat zowel een uitgebreid onderzoek als een rapportage over de
voortgang als daar aanleiding toe is. Naast een mogelijk klacht bij de tuchtrechter zal dit in beginsel
ook betekenen dat de toezichthouder in kennis wordt gesteld.
In de hier beschreven periode wordt via het peer review ook de naleving van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) gecontroleerd, de opvolger van WID/MOT.
Heeft dat (nog) zin?
Het Auditbureau schrijft: “Een mogelijk effect van de kwaliteitstoetsingen wordt gevonden in de
aanzienlijke toename van het aantal meldingen door notarissen van ongebruikelijke transacties op
grond van de Wwft bij de Financial Intelligence Unit. De aandacht voor dit onderwerp is in ieder geval
vergroot en de kennis erover is toegenomen door de consequente aandacht die er in de
kwaliteitstoetsingen van de KNB aan wordt besteed.” (Minkjan L. , 2007). Zoals gemeld loopt elke
toetsing van een kantoor uit in een rapport van bevindingen en omvat zowel positieve
aandachtspunten als verbeterpunten. In deze werkwijze zitten sporen van ‘appreciative inquiry’,
waarderend onderzoek. Door positieve bevestiging van wat goed gaat en te onderzoeken waarom
het goed gaat, zou sneller tot verbetering worden gekomen dan door het negatieve te benadrukken.
Of deze benadering voldoende getraind is, is de vraag. Het zit als ‘manier’ niet erg in de
beroepsgroep. Voorbeelden ervan zijn in de rapportages toch wel te vinden, maar het wordt bepaald
niet overdreven. Het effect lijkt beperkt en sterk persoonsgebonden te zijn.
En toch. De opzet en intentie maken wel dat de wijze van beoordeling onmogelijk die van een
toezichthouder kan zijn. Tot in de Tweede Kamer wordt dit erkend, ook door de actieve
vertegenwoordiger van de SP-fractie in het debat in de Tweede kamer over het toezicht op het
notariaat:
“Gezien de voorgaande beschrijving van de kwaliteitstoetsingen, kan de conclusie van de
leden van de SP-fractie, dat geen sprake is van toezicht, worden bevestigd. De
kwaliteitstoetsing is niet primair gericht op de controle van de naleving van voorschriften en
op handhaving bij het constateren van overtredingen, maar ziet vooral op het bevorderen
van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de dienstverlening. De kwaliteitstoetsing stelt
de KNB in staat om individuele notariskantoren aanbevelingen te doen ter verbetering van
de kwaliteit, het bevordert het bewustzijn binnen de beroepsgroep met betrekking tot de
algemene kwaliteitsstandaarden en het verschaft de KNB informatie over de algemene stand
van de beroepsuitoefening, benodigd voor de ontwikkeling van het (kwaliteits)beleid van de
KNB. (p. 5)”
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In dit onderzoek worden dit soort zaken in beginsel minder snel aangenomen dan in de Tweede
Kamer, maar hiermee kan ook een onderzoeker het moeilijk oneens zijn. In 8.3 worden resultaten
van de beoordeling weergeven.
8.2.3. Auditproces
In een van de mindmaps van Minkjan wordt prachtig geschetst hoe alle aspecten van peer review bij
elkaar komen. De meest relevante hiervan zijn beschreven. Toch komt alles in de praktijk aan op die
ene dag waarin de audit wordt uitgevoerd. De juridische basis ervoor wordt bepaald door de
Verordening op de kwaliteit. Hoe werkt dat in de praktijk?

Schema14. Mindmap doorontwikkeling audit, L. Minkjan

Het notariskantoor is het object van de audit. De werksoort en het werkgebied bepalen de reikwijdte
van de audit en niet zozeer degenen die voor dat kantoor werken, al zal er in veel gevallen sprake zijn
van een samenvallen van beide. Notariskantoren worden eens in de 3 jaar bezocht, met jaarlijks drie
rondes van ongeveer 100 audits. Een auditor die een kantoor heeft bezocht, kan dat in een volgende
ronde niet nog een keer doen. Een kantoor met maximaal acht (kandidaat-)notarissen wordt door
één auditor bezocht, bij kantoren van een grotere omvang wordt de toetsing door een team van
twee of meer auditoren uitgevoerd.
In feite gaat het om ongeveer 285 audits met 320 vestigingen (Auditbureau KNB, 2008), waarbij het
verschil voortkomt uit de omvang van de kantoren. Er worden altijd enkele grotere kantoren
meegenomen. Een kantoor met maximaal acht (kandidaat-)notarissen wordt door één auditor
bezocht, bij kantoren van een grotere omvang wordt de toetsing door een team van twee of meer
auditoren uitgevoerd. Belangrijk voor de audits die door één auditor wordt gedaan, is dat deze een
assistent meeneemt. Dat is geen verplichting, maar er wordt van de zijde van het auditbureau
terecht zwaar op aangedrongen.
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Binnenkomst
De instructie is om de eerste indruk van het kantoor serieus te nemen (‘Blink’), of die nu via de
website verloopt of via het fysieke kantoor zelf en om er ook een echt kennismakingsgesprek van te
maken. Het gesprek kan behulpzaam zijn in het selecteren van de te onderzoeken dossiers en de te
spreken personen. Het gesprek is in feite vrije vorm, maar in de training wordt er wel op gelet dat de
auditoren de regie van de audit in handen (blijven) houden. In het kennismakingsgesprek is ook
ruimte om gevoelens zoals die bij het kantoor leven te kunnen uiten over audit en KNB. De gedachte
erachter is om in het gesprek een heldere indruk te krijgen van waar het kantoor staat en (niet)
naartoe gaat en dat naast de criteria, of in het verlengde van de criteria, te gebruiken voor het nader
(dossier)onderzoek.
Bij de grotere kantoren is het de vraag met wie het gesprek plaatsvindt. Gekozen is voor een opzet
waarbij de compliance officer of kwaliteitsmanager het eerste aanspreekpunt is.
Onderzoek
Het onderzoek is primair dossieronderzoek. Hoe dat gebeurt lijkt voor de hand te liggen – gebruik
van repertorium en dergelijke. – maar wordt in de praktijk wel degelijk bepaald door eigen
gewoontes en voorkeuren. Ook peers nemen deze voorkeuren mee met het bezoek aan het kantoor
van de collega. De ene auditor maakt daarbij beter gebruik van de mogelijkheid om gesprekken te
voeren met de medewerker dan de andere (mede afhankelijk van de aanwezigheid en kwaliteit van
de assistent). Kijkend naar de beschikbare cijfers (8.3) zien de auditors meer dossiers in dan hun
collega’s binnen de advocatuur. Dat hoeft niet te betekenen dat de dossiers eenvoudiger of minder
dik zijn, maar het is niet onlogisch om te veronderstellen dat de kantoren van de notarissen relatief
beter georganiseerd zijn dan het bureau van een advocaat en dat de peers ook beter bekend zijn met
elkaars werkwijze vanuit vooropleiding en praktijkuitwisseling. Even zo goed blijft het zaak om alert
te zijn op de ‘weiger- en weerstandmomenten’ en daar zijn de auditoren dan ook in getraind.
[OO: Mijn eigen sheets nakijkend van de opleidingen die ik voor de auditoren heb gegeven,
houdt deze onderzoeker een gevoel van verbazing over de geringe aandacht voor de
verschillende processtappen. In de audits vanaf 2009 is er zelfs helemaal geen expliciete
aandacht meer voor. Impliciet wel: bijna de hele opleiding bestaat uit casusposities en daarin
zit wel de ruwe volgorde van een audit. Vanuit het auditbureau is deze onderzoeker ook
nooit gevraagd vooral aandacht aan de dilemma’s in een audit te besteden. Er zijn vier
redenen waarom dat geen probleem is: 1) de processtappen worden beschreven in het
materiaal zoals de auditors dat krijgt, 2) het proces is relatief simpel en 3) er is een ervaren
notaris/auditor die met elke auditor in het begin minstens een keer meeloopt. Last but not
least is er 4) de lerende en corrigerende rol van het bureau. Toch blijft het een relatief
onthechte manier om de proceskant van de audit erin te krijgen. Net als de criteria, moet de
procesinrichting eerder als handreiking dan als kwaliteitsgarantie worden gezien. Daar schuilt
gevaar in, zeker als het om de vergelijkbaarheid van bevindingen gaat, maar wellicht is deze
losheid ook deel van de grote mate van acceptatie van de peer reviews. In de context van de
ontwikkeling van een auditproces voor de Nederlandse vereniging voor Makelaars en
taxateurs (NVM) is dit vanaf 2017 de basis geworden voor de opzet van een inductieve wijze
van auditoren; primair werkend vanuit de situatie van het kantoor, secundair vanuit
verschillende normen en regels, zie bijlage A3 van de dissertatie van de onderzoeker.]
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In het auditproces is er nog altijd veel aandacht voor ede wijze waarop het kantoor omgaat met de
identificatieplicht en de melding van ongebruikelijke transacties, nu op basis van de Wwft. Artikel 2
lid 3 van de Verordening op de kwaliteit stelt het zo: “Onderdeel van de intercollegiale
kwaliteitstoetsing is een onderzoek naar de opzet en werking van de administratieve organisatie ter
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wwft.” De rapportages getuigen daarvan. In een
gemiddelde audit worden al gauw 20 dossiers expliciet bekeken op mogelijke meldingen en elk half
jaar zijn er wel de nodige overtredingen te vinden, ook al zijn de meeste kantoren inmiddels al lang
op de hoogte van het vereiste. Het werkt bijna als een hygiënefactor: als met name de MOTmeldingen niet in orde zijn, is doorgaans de rest ook niet in orde. Nu vormt het Wwft-onderzoek een
soort opmaat naar aspecten als de aanvaarding van de opdracht, recherches en de voorlichting aan
cliënten in de offertefase. Tegelijk is juist kenmerkend voor de hier beschreven periode dat er een
verschuiving komt van de oude, op controle gerichte aandacht voor het risico WID/MOTovertredingen en er gestaag meer aandacht komt voor de ‘inhoud’. Deze inhoud is zowel gericht op
de inhoud van het werk als op juridische vraagstukken. Ook hierin blijft de verbinding met criteria en
processtappen los. Het auditbureau stelt in haar rapportage van voorjaar 2011, (Auditbureau KNB,
2010, p. 6):
“Uit gesprekken met de auditoren en op basis van rapportages zien we dat de ontwikkeling in
de afgelopen jaren ook al sterk in de richting van het inhoudelijke element bewoog. Ook al
doordat er nooit met een afvinklijst is gewerkt en de auditoren op basis van een eerste
verkenning bepalen waar de nadruk van het betreffende onderzoek ligt, is deze beweging
niet beknot. Waar aanvankelijk, ook al door de geringe ervaring, vaak op de ‘harde’
regelgeving teruggegrepen is, worden nu vaak ook lastiger en gevoeliger thema’s besproken,
zoals de kwetsbaarheid van een kantoor, opvolging en overdracht, dilemma’s en
meerduidige vraagstukken. Die ontwikkeling past goed in het open en collegiale karakter van
het peer review model.”
Zeker uit de laatste regel spreekt zelfvertrouwen over de gekozen aanpak. De keuze is gemaakt. Dat
kon ook, omdat het ‘hybride karakter van het huidige peer review, waarin horizontale
kwaliteitsbevordering met verticaal Wwft-toezicht is gecombineerd, niet tot opmerkingen heeft
geleid. Het Wwft-onderzoek roept geen vragen op, noch wordt het nut in twijfel getrokken.’
(Auditbureau KNB, 2010, p. 1).

[OO: Wat zegt dit over de relatie tussen verticaal en horizontaal toezicht? Kennelijk heeft de
acceptatie van de harde controlerende audit de weg als het ware vrij gemaakt voor de
acceptatie van de zachtere intercollegiale audit. Hoe logisch is dit? Past dit bij specifiek bij de
beroepsgroep of is dit een meer algemene weg naar acceptatie? Op basis van wat uit de
documentatie blijkt en de observaties door de onderzoeker tijdens opleidingen, is dat laatste
het geval, al kan het zijn dat bij een relatief gezagsgetrouwe groep professionals als die
binnen het notariaat de acceptatie sneller gaat: zo zijn ze gewend te werken.]
Slotgesprek
De aard van het slotgesprek is in de loop van de jaren langzaam van karakter veranderd en meer
inhoudelijk geworden, zeker richting de tweede ronde. Dat valt samen met de verschuiving van
controlerend (de Wwft moest in het begin gecontroleerd worden) naar een meer op verbetering
gerichte audit. Veronderstelt mag worden dat door de auditoren ook gereageerd is op de ruwe
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veranderingen in de marktomstandigheden van de notariskantoren. Ook dit gesprek is niet zwaar
geprotocolleerd, maar er spelen wel een aantal elementen die het slotgesprek heikel kunnen maken
als het niet goed wordt gedaan: 1) het (moment van het) trekken van (eerste) conclusies, danwel het
geven van een beoordeling, 2) het onderscheid vasthouden met een adviesgesprek en 3) de
rapportage.
Rapportage
De relatief weinig gestructureerde aanpak van het auditproces zou tot ongenoegen kunnen leiden bij
de kantoren. De kans dat zeker in een tweede en derde ronde de verschillen in aanpak tussen de
auditoren tot vragen en kritiek leiden is dan relatief groot. Hoewel bij evaluatiebijeenkomsten
daarom tijd wordt ingeruimd voor de afstemming van standpunten (vooral inhoudelijk) is de inzet
van het auditbureau er eerder op gericht om enige uniformiteit te krijgen via de rapportages. Zeker
in het begin zijn alle rapportages bekeken en geredigeerd door het auditbureau. Niet het oordeel als
zodanig werd of wordt geredigeerd, maar wel de wijze waarop het wordt geformuleerd en
onderbouwd. Soms zijn formuleringen al te kort door de bocht en krijgt de auditor het verzoek om
nader toe te lichten. Dat geldt zeker als daar het oordeel van afhangt.
[OO: Een dergelijke inzet, ook gelet op de behoorlijke complexiteit van het object van de
rapportage, is deze onderzoeker niet uit andere sectoren bekend. De aantallen audits zijn
dan ook kleiner dan bijvoorbeeld in de advocatuur; honderden vergeleken met duizenden.]
De rapportages zijn, zoals standaard verwacht mag worden, geheim. Maar hoe geheim is geheim? In
dit geval worden dus binnen het auditbureau de afzonderlijke rapportages bewerkt en bewaart. Op
geanonimiseerd aggregatieniveau worden tellingen gemaakt. Delen ervan worden gebruikt als
casuïstiek voor bijvoorbeeld de auditoropleiding en de evaluatiebijeenkomsten [Deze onderzoeker
kan als externe getuigen dat hij nooit een niet geanonimiseerde of ruwe rapportage met
persoonsgegevens heeft gezien.] Toch zit er wel degelijk spanning op de geheimhoudingsplicht. Die
kan in de richting van het BFT worden gezocht. Wat krijgt deze toezichthouder te zien? Dit is een
voorwerp van voortdurend overleg, maar zeker in de hier besproken periode is geen voorbeeld
bekend van inzage door het BFT van een afzonderlijk dossier. Daarvoor is het ook te zwaar
geprotocolleerd. De consultatie van de verticale en ‘horizontale’ toezichthouder omvat een
uitwisseling van de gegevens op geanonimiseerd niveau. Hier wordt intensief over uitgewisseld.
Waar het gevoelig wordt, is juist in de vraag wat met de informatie uit de audit wordt gedaan
wanneer misstanden worden geconstateerd die om actie vragen, buiten waar de auditor direct toe
bevoegd is. Een auditor kan tot een heraudit besluiten, maar het kan ook zijn dat het beter is om niet
nog een keer een analyse te doen en direct richting begeleiding door de KNB te gaan. Wat mag de
KNB dan weten? En wat moet er door worden gegeven? Een stukje uit de volgende
(geanonimiseerde) casus maakt het dilemma duidelijk:
“In een zwak kantoor werd in meerdere gevallen verzuimd MOT-meldingen te doen. Na een stevig
verbetertraject werd een heraudit uitgevoerd: ‘Het kantoor had volgende stappen genomen en
ontwikkeling doorgemaakt zodat een vervolgaudit niet noodzakelijk werd geacht.”

Maar wat moet er ondertussen met de MOT-meldingen gebeuren? Alsnog indienen?
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8.3
Auditeffect: bevindingen
Hoe kunnen de resultaten van een audit het beste worden weergegeven? In het sociale domein zijn
er geen zuiver objectieve manieren te vinden voor het in beeld brengen van de effecten van een
stelsel. Het aantal variabelen is eenvoudig te groot. Hier wordt voor een zo simpel mogelijke manier
gekozen: een zoveel mogelijk kwantitatief beeld van alle inspanningen enerzijds en een reeks meer
kwalitatieve bevindingen anderzijds. Beiden worden in de tijd gezet. Daarbij helpt het dat het
auditbureau elk half jaar een uitgebreide voortgangsrapportage heeft gepubliceerd en er daarnaast
de nodige (evaluatie)verslagen te vinden zijn. In termen van representativiteit en rijkheid van data is
de aanpak van het auditbureau voorbeeldig. De selectie hieronder komt overigens geheel voor
rekening van de onderzoeker.
Kwantitatief beeld
In de tabel hieronder worden de cijfers verzameld, voor zover beschikbaar. De cijfers van de
certificatie- en WID/Mot-audits zijn in het vorige hoofdstuk weergegeven. De cijfers verdienen
toelichting. Daarna volgen de meer kwalitatieve bevindingen, vooral weergegeven in de vorm van
citaten per periode.

Tabel 3. Audits eerste ronde Peer review 2010 - 2012
Bron m.n. auditbureau KNB, lesmateriaal auditoren en verslagen evaluatiebijeenkomsten.
(Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 1-26 2010, 2010)
(Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 27-52 2010, 2011)
(Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 1-26 2011, 2011)
(Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 27-52 2010, 2011)
(Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 1-26 2012, 2012)
(Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 27-52 2012, 2013)

Het aantal kantoren en kantoorvestigingen (lichtste grijs) is gebaseerd op het aantal zoals dat in de
gegeven aanmerking komt. Daarna komen de kantoren aan bod zoals die zijn geselecteerd en zijn
bezocht en onderzocht. De aantallen zijn elk jaar ongeveer gelijk. Duidelijk is dat het accent op het
voorjaar ligt. In de laatste regel valt te zien dat zeker in 2010 nogal eens om uitstel werd verzocht.
Dat is daarna eigenlijk niet meer gebeurd.

526

Trusting Associations

De meerderheid van de kantoren voldoet aan de eisen. In het geval een kantoor ‘niet voldoet’ gaat
het om kantoren waarin in beginsel de fouten redelijk snel kunnen worden hersteld. In dat geval
hoeft de auditor niet opnieuw langs te komen, maar is schriftelijk bewijs in beginsel voldoende. In de
overgrote meerderheid betreft dit in deze eerste ronde gevallen waarin niet voldoende werd voldaan
aan MOT-eisen. De grote meerderheid van de dossieronderzoeken betrof MOT-onderzoeken en
regelmatig schort daar wat aan. Tegelijk gaat het hierbij niet om fouten die structureel zijn of
aanduiden dat het kantoor als zodanig niet functioneert.
Dat is wel het geval bij een heraudit. Voor een heraudit kan worden gekozen ‘wanneer er een aantal
tekortkomingen zijn geconstateerd die dermate fundamenteel zijn dat het noodzakelijk wordt geacht
om, nadat een kantoor enige tijd heeft gewerkt op basis van de aangepaste werkwijze, het opnieuw
te bezoeken om vast te kunnen stellen of de gewenste verandering ook daadwerkelijk in het kantoor
verankerd is’ (Auditbureau KNB, 2010).
Een ‘nadere toetsing’ wordt geadviseerd als tijdens een audit zaken worden geconstateerd van een
mogelijk klachtwaardig karakter, of het vermoeden is ontstaan van klachtwaardig handelen in
structurele zin. Het komt er op neer dat met een advies tot nadere toetsing een aanvullend
onderzoek in gang wordt gezet om te kunnen bepalen of het bestuur van de KNB moet worden
geadviseerd een klacht in te dienen bij de Kamer van Toezicht (Auditbureau KNB, 2010).
[OO: Deze benadering van heraudits sluit aan op de ontwikkelgerichte wijze waarop INKaudits worden uitgevoerd. In het geval van de bibliotheeksector is er meer scherpte in de
beoordeling aangebracht door ook te kijken naar de mate waarin verwacht mag worden dat
er sprake is van continuïteit. De ‘nadere toetsing’ kan zeker ook aan de continuïteit raken,
maar is toch van een andere orde.]
De aantallen heraudits en nadere toetsingen zijn niet hoog. Uit de casuïstiek blijkt dat meer kantoren
tegen die heraudit aan zitten dan er feitelijk worden gedaan (in de 2e helft van 2012 werd ‘onder
voorbehoud’ een heraudit gegeven). Wat opvalt uit de inhoudelijke verslagen is dat a) gezocht wordt
naar alternatieven voor de kennelijk als zwaar ervaren interventie van een heraudit en b) daarin een
samenspel wordt gezocht met auditbureau/KNB/Kamer van Toezicht. Daarin zit ook een omslag van
een op WID/MOT-overtredingen gerichte audits naar meer op inhoud gerichte audits.
De terughoudendheid ten aanzien van heraudits hoeft niet te betekenen dat een audit niet tot
beëindiging van een kantoor of notariële loopbaan zou kunnen leiden. Dat gaat echter altijd met
tussenstappen.
1. De cijfers zijn ook opvallend vanwege wat er niet te zien valt. Ondanks de crisis gaat het
aantal heraudits niet omhoog. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:
de kantoren anticiperen op de audits. Omdat dit de eerste ronde peer reviews is lijkt dit niet
waarschijnlijk;
2. Met name het meest harde aspect, de MOT-meldingen, krijgen de kantoren per jaar beter
onder de knie;
3. Ook de auditoren passen zich aan op de crisis. De norm voor wat een goed kantoor is
veranderd. Hier is geen concrete aanwijzing voor, maar helemaal onaannemelijk is het niet;
4. Naar mate de gesprekken inhoudelijker worden en meer existentiële vragen raken,
verschuift het accent van beoordelen naar helpen. Dit kan maken dat een heraudit wordt
vermeden.
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Het meest waarschijnlijk lijkt een combinatie van aspect 2 en 4. Mogelijk kan het kwalitatieve beeld
dit beter onderbouwen.
Kwalitatief beeld
Het kwalitatieve beeld wordt gegeven in een mix van gerapporteerde bevindingen en citaten. De
bevindingen zijn niet uitputtend, maar geven wel hoofdlijnen van bevindingen weer. De citaten
worden gebruikt om wat meer gevoel te geven bij de dynamiek van de audits. Ze zijn niet
representatief voor de standaard audit en later vooral zien in welke situaties een auditor terecht kan
komen. De citaten kunnen tijdens evaluatiebijeenkomsten en opleidingen gebruikt zijn voor
discussie. Op meer metaniveau is deze uitspraak van het auditbureau direct van belang:
“We nemen waar dat het adviserend element bij intercollegiale toetsing groter is dan we bij de
ontwikkeling hebben voorzien. Er blijkt regelmatig behoefte te zijn aan de uitwisseling van ervaringen
en daarnaast wordt de auditoren regelmatig gevraagd om hun visie op een bepaald vraagstuk of
praktijksituatie.”

2010. Algemene bevindingen
-

-

-

-

-

-

Opvallend na de stroeve start in 2007 is dat bijna alle afgesproken ‘verbetertrajecten’ bij de kantoren
daadwerkelijk en tijdig worden afgerond;
Eerste oogst van de bredere scope van de audit is het inzicht dat er opvallend veel kleinschalige
netwerken zijn waarin men elkaar raadpleegt, wel vooral beperkt tot vakinhoudelijke kwesties;
Idem, veel kantoren beschikken over vastgelegde procedures om de volledigheid van de
werkzaamheden en termijnbewaking te waarborgen [OO: duidelijk anders dan in de gefinancierde
rechtsbijstand]. Ook punten als de beleidsregel rechercheren en de afhandeling van royementen
blijken behoorlijk bekend te zijn. Meer mis gaat het bij punten als de inzet van tolken en het gebruik
van de pincode;
Bij een kantoor met meerdere vestigingen kan het zijn dat de werkwijze en cultuur van vestiging tot
vestiging sterk verschillen. Voor de auditor is het lastig om in een audit op kantoorniveau een beeld te
krijgen van meerdere vestigingen. Dat eenmaal gedaan, wordt er integraal gekeken naar de wijze van
werken. In een enkel geval werd bijgestuurd;
In drie gevallen wordt geconstateerd dat het kantoor ‘op de rand van klachtwaardig zit’. De bepaling
waar die rand zich precies bevindt wordt bij de auditor gelaten en terecht: daar zijn heraudits voor.
Dan moeten deze heraudits wellicht wat vaker worden ingezet;
Er is een stijgende lijn als het gaat om de bekendheid met het beleid ten aanzien van de Wwft;
Het is de diversiteit van de praktijk die zorgt voor veel verschil in kwaliteit en daarmee voor diverse
verbetertrajecten. Echt ‘opzienbarende bevindingen van algemene aard’ zijn er niet in de ogen van het
auditbureau;
In economische zin wordt vooral prijsconcurrentie als probleem gezien. ‘Met name in weinig
verstedelijkte(krimp) gebieden met veel eenpersoonskantoren worden de onderlinge verhoudingen
vaak scherp en weinig collegiaal genoemd.’;
Het auditbureau wil richting 2011 naar aanleiding van de ervaringen en reacties tijdens de audit een
vast juridisch-inhoudelijk element in de toetsingen gaan inbrengen.
Kenmerkende casuïstiek
a)

“De heraudit werd uitgevoerd en gebleken is toen dat er op het kantoor nog wel het nodige
moet gebeuren voordat de audit kan worden afgerond. De crux ligt hier in het gebrek aan
regie door de notaris, gecombineerd met slechte onderlinge verhoudingen. In overleg met
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het kantoor is besloten een coaching traject uit te voeren. (...) Notariële ongelukken waren
niet gebeurd, maar er waren onvoldoende waarborgen om ook op langere termijn de kans
daarop minimaal te houden.”
b) “Opvallend was de houding van de notaris. Hij sprak de intentie uit om de zaken te
verbeteren, maar leek dat eerder als een last te ervaren dan dat de wil een goede praktijk uit
te oefenen daartoe aanzette. Tijdens de nadere toetsing kwamen geen daadwerkelijk
klachtwaardige zaken aan het licht. Het is eerder een combinatie van factoren die het
kantoor tot een uitgesproken zwakke praktijk maken. Tijdens de nadere toetsing zijn ook
andere opties besproken, zoals associatie, of defungeren. De volgende stap is in
voorbereiding. Wordt vervolgd.”
2011Algemene bevindingen
-

-

-

-

-

De WID/MOT – Wwft-meldingen verlopen steeds soepeler, zijn relevant en verminderen in aantal;
daar waar achterstanden waren in het aantal royementen, wordt dat nu goed aangepakt. In het najaar
wordt geconstateerd dat op een enkele uitzondering na de achterstanden zijn weggewerkt;
Kantoren blijken zich onvoldoende bewust te zijn van de mogelijk ongebruikelijke kanten van
aandelentransacties, voornamelijk in de sfeer van het vastgoed. Overdracht van aandelen wordt
uitgevoerd zonder voldoende achtergrondinformatie. Balansen worden dan bijvoorbeeld niet getoetst
en verklaringen over schulden of de waarde van aandelen worden niet nader onderzocht. Op basis
hiervan wordt gericht kennisverspreid;
Er is sprake van een verdere verschuiving ‘in de richting van het inhoudelijk element’;
Er is één ‘auditweigeraar’. Na veel druk wordt de audit uiteindelijk toch uitgevoerd, met goed gevolg;
De crisis werkt door: er zijn tientallen notarissen en honderden kandidaat-notarissen ontslagen. ‘Er is
enerzijds minder werk, maar anderzijds lijkt juist het standaardwerk verminderd. Dit zorgt voor extra
druk, waardoor ook ‘de kennisontwikkeling bij alle medewerkers steeds vaker een sluitpost is.’ [OO:
onderstreping KNB];
Een concreet teken daarvan is het zoeken naar goedkope cursussen of het bezoeken van
bijeenkomsten alleen maar om PE-punten bij elkaar te kunnen sprokkelen;
Er zijn meer haastig afgewerkte en daardoor onvolledige dossiers;
De mogelijkheid wordt in het leven geroepen om begeleiders of coaches te benoemen bij
slechtlopende praktijken. Enkele keren heeft de auditor hiertoe geadviseerd. Het gaat om 3 trajecten.
Oorspronkelijk meer bedoeld voor de juridisch-inhoudelijke kant, gaat dit in de praktijk meer om de
bedrijfsvoering, inclusief het personeelsbeleid;
Een groepje van 10 auditoren wordt aangezocht om desgevraagd een rol in de coaching te spelen. Dit
is een experiment;
Naast krimp ‘over de gehele linie’ is er af en toe ook groei te zien. ‘Groeiende praktijken kenmerken
zich door gerichte overname van kleine kantoren, het ontwikkelen van diversiteit in aanbod, zeer
intensieve acquisitie en netwerkopbouw en het ontwikkelen van niches’. Opvallend: De aard van de
gekozen richtingen is divers, maar houdt zich meestal verre van platte tariefconcurrentie;
Een tweede kantoor weigert – deels - de audit. De Wwft-toetsing wordt geaccepteerd, de bredere
toetsing niet. De Wwft-toetsing is in orde, uit het gesprek blijkt dat de bredere bedrijfsvoering
waarschijnlijk ook voldoet. Er wordt pragmatisch gekozen voor uitstel van de audit tot in het najaar
van 2012, als de audit verder is verankerd in de ‘wet Hammerstein’.
Kenmerkende casuïstiek
a)

Vervolg op eerdere audit, inclusief nadere toetsing: ‘Op dit kantoor bleken veel zaken
beneden de maat te zijn geregeld. Twee KNB-medewerkers hebben na instemming van de
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notaris de kwestie besproken in het bijzijn van de notaris en van diens advocaat. Er is in dat
gesprek aangestuurd op begeleiding om de zwakke praktijk naar het gewenste niveau te
brengen. De notaris heeft aanvankelijk het nut van begeleiding onderkend, en heeft
vervolgens ook iemand aangesteld die hem behulpzaam zou zijn. Er is een plan van aanpak
opgesteld. Na enkele sessies heeft de notaris afgezien van verdere begeleiding zonder dat het
plan van aanpak is uitgevoerd. De KNB werd daarvan door de begeleider op de hoogte
gesteld, de afspraak was dat ook deze op gezette tijden aan de KNB zou rapporteren. De
notaris zelf heeft de KNB niet geïnformeerd.
De KNB heeft contact gezocht met de Kamer van Toezicht. De Kamer heeft een gesprek met
de notaris gevoerd, en hem geen ruimte gelaten voor vrijblijvendheid. Er is een andere coach
aangesteld, die het aanvankelijke plan van aanpak onverkort heeft overgenomen. De notaris
lijkt zelf weinig actie te ondernemen. Hij heeft van de Kamer van Toezicht tot 1 september de
tijd gekregen om orde op zaken te stellen.’
b) Een kantoor is op het randje, na voorheen beter te hebben gefunctioneerd. De auditor heeft
de notaris suggesties gedaan, maar ook een verbetertraject met de notaris vastgesteld. ‘Op
basis van de uitvoering van het verbetertraject zou de audit worden afgerond met een
afsluitend gesprek. De notaris heeft echter, ook na herhaaldelijk rappel, geen stappen
ondernomen en heeft ook geen contact opgenomen. De KNB heeft een gesprek met hem
gevoerd. In dezelfde periode speelde een klacht tegen de notaris omdat hij in de afgelopen
periode geen enkel PE punt behaald had. In de voorafgaande tijdvakken voldeed hij wel aan
de verplichtingen. Uiteindelijk heeft de notaris een coach aangesteld die hem zal begeleiden.
De eerste berichten daarover zijn voorzichtig positief.’
c)

In een audit die nog veel zou worden aangehaald in auditoropleidingen, blijken twee zaken te
spelen, waarvan vooral de tweede in de ogen van auditbureau en auditoren de kernwaarden
van het notariaat raakt. De eerste kwestie betreft een kantoor dat na een recente associatie
uit twee vestigingen bestaat waarbij de ene vestiging niet weet wat zich in de andere
afspeelt. Hier leidt dit tot een verplichte afstemming binnen de maatschap. De tweede
kwestie betreft de werkwijze van de geassocieerde notaris. ‘Deze richt met grote regelmaat
commanditaire vennootschappen en stichtingen op in opdracht van een trustkantoor,
waarbij de notaris nooit doorvraagt naar de redenen of de aanleiding. De vestigingsplaatsen
zijn vaak de bekende belastingparadijzen. De akten zijn gelijkluidend, alleen de namen zijn
steeds anders. Er is geen enkel contact tussen de notaris en de uiteindelijke gebruiker van de
rechtspersoon. De opdrachtgever bepaalt welke structuur er wordt opgezet en de notaris
voert dat uit. Hij doet geen onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende. De betrokken
notaris meende juist te handelen omdat het trustkantoor het cliëntenonderzoek zou
uitvoeren en dat was voor hem voldoende.’ De auditor oordeelde dat dit niet voldoende was.

d) Een casus laat zien hoe de audit leidt tot een samenspel van partijen, maar ook hoe lang een
situatie kan voortduren. De notaris in kwestie is gedeeltelijk arbeidsongeschikt, zijn kantoor is
eigenlijk een aflopende kwestie en er zijn zorgen over de gevolgen van het slechte
functioneren voor zijn cliënten. ‘Er is vanuit de KNB een gesprek met hem gevoerd en er is
aangedrongen op beëindiging van de praktijk. De notaris wilde echter eerst trachten toch een
maatschap te vormen, maar er lag op dat moment geen concreet voorstel. Vervolgens is
contact gezocht met de Kamer van Toezicht om de zorg te delen omtrent de financiële
situatie en het mogelijke gevaar voor de derdengelden. Daar bleek dat het BFT ook op de
hoogte is van de situatie maar tot op heden niet heeft ingegrepen. Wel houdt het BFT
volgens de notaris de vinger aan de pols. Uiteindelijk is na intern beraad en na overleg met
het bestuur besloten om een klacht in te dienen met het verzoek om een voorlopige
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voorziening, zodat de praktijk op zo kort mogelijke termijn wordt stopgezet. Uiteraard moet
een dergelijke uiterste maatregel worden bezien in het licht van de geconstateerde risico’s,
waardoor geen andere opties overbleven.’
Een half jaar later is de situatie veranderd en gaat het zowel met de gezondheid als met de
notariële praktijk een stuk beter, mede door toetreding tot een maatschap.
e) Niet altijd loopt het zo goed af. Een volgende casus: ‘De heraudit is uitgevoerd. De notaris
had het verbetertraject aanvankelijk voortvarend aangepakt. Een kandidaat-notaris was
aangesteld, alle betreffende dossiers doorgenomen, de MOT-meldingen uitgevoerd.
Maar de auditor die de heraudit uitvoerde was niet overtuigd van de borging voor de toekomst, en
heeft geen positief advies kunnen uitbrengen. De notaris leek weinig weerbaar te zijn, te vaak te
twijfelen en de auditor maakte zich zorgen over de mate waarin de notaris dubieuze klanten van zijn
kantoor zou kunnen afhouden.
Vervolgens heeft de KNB een gesprek met de notaris gevoerd waarin de bedenkingen zijn besproken.
In de tijd tussen de heraudit en het gesprek had de notaris nog wel verschillende klanten
aangeschreven met de mededeling geen zaken meer voor hen te kunnen behandelen. De notaris heeft
de ernst van de zaak goed begrepen, en uit zijn handelwijze de conclusie getrokken op korte termijn
uit het vak te moeten treden.’
f)

2012:
-

-

-

Deze casus wordt opgenomen omdat deze, zoals het auditbureau meldt, ‘exemplarisch is
voor de stand van zaken op een flink aantal kleinere kantoren: ‘op het kantoor wordt met
veel inzet aan goede notariële producten gewerkt. Door de financiële crisis is het
personeelsbestand ingekrompen. De notaris wikkelt de zaken naar vermogen af, maar de
auditor merkt dat de kennisoverdracht door de geringere bezetting en werkdruk te weinig uit
de verf komt. Wel behaalt de notaris de noodzakelijke PE-punten. Onverlet het begrip voor
de situatie heeft de auditor de notaris bij wijze van verbetertraject gevraagd aan te geven op
welke manier hij structureel tijd denkt vrij te maken voor kennisontwikkeling en overdracht
op het kantoor, en daarbij ook aan te geven op welke manier de medewerkers op de hoogte
blijven van de relevante ontwikkelingen.’
Algemene ontwikkelingen:
Het aantal keren dat een kantoor niet volledig voldoet neemt merkbaar af;
De gevallen van nadere toetsing hebben duidelijk met zwakke kantoren te maken, voor een deel
betreft het zaken die al langer slepen;
MOT-meldingen nemen nog steeds in aantal af, maar waar ze zich voordoen (enkele 10-tallen
dossiers) blijft de afweging of er meldingsplicht is kennelijk lastig. Het betreft vooral
ondernemingsrechtzaken. Het speelt dan in meerderheid bij kantoren waar toch al een nadere
toetsing loopt. MOT-meldingen blijven in die zin een hygiënefactor;
Regelmatig wordt geconstateerd dat algemene voorwaarden incompleet zijn of ontbreken. De
auditoren is gevraagd hier scherper op te letten en zo nodig op te nemen in het verbetertraject;
Een gevolg van de crisis is dat kantoren letterlijk zo krimpen dat het pand waarin ze gevestigd zijn te
groot is. Verhuur van een deel van een pand kan dan tegen de zgn. IDS-regels aanlopen. Er dienen in
dat geval goede afspraken te zijn over de (niet) toegankelijkheid van dossiers en systemen. Het zijn de
auditoren zelf die dit aan de orde gaan stellen bij audits;
De crisis duurt onverminderd voort: ‘het laaghangend fruit is al lang geplukt, en reserves worden in
toenemende mate aangesproken.’ Zaken als het verlengen van een huurcontract worden halszaak.
Redden ze het nog een jaar? ‘Toekomstmogelijkheden en de verwachtingen van de notariële praktijk
komen vrijwel altijd aan de orde bij de peer reviews’. Bij auditoren leidt dit tot de behoefte om
daadwerkelijke ondersteuning te kunnen leveren bij het stoppen van een praktijk. [OO: desgevraagd
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kan het auditbureau achteraf niet hard het aantal auditoren aangeven dat waarnemingen als deze
doet, maar in een evaluatiebijeenkomst in 2013 wordt dit duidelijker, zie volgende hoofdstuk.] Uit de
rapportage: ‘Weliswaar zijn de wettelijke verplichtingen bij bedrijfsbeëindiging duidelijk, maar omdat
dit ingrijpende en soms ook kostbare beslissingen zijn met een niet te verwaarlozen emotionele
component kan dergelijke ondersteuning soelaas bieden. De hoeveelheid overeenkomstige
bevindingen ondersteunt de noodzaak daartoe.’; [OO: de empathie van de auditoren met het lot van
de collega’s is duidelijk en gaat verder dan de zakelijke kant.]
- De aanpak van de audit kantelt verder van proces naar inhoud, mede anticiperend op de situatie dat
in 2013 de toetsing van de Wwft niet langer een standaard onderdeel is van de audit. De aandacht
gaat nu uit naar meer specifiek notariële aspecten.
Kenmerkende casuïstiek
a)

‘Een kantoor richt zich met name op het particuliere vastgoed. De processen zijn strak
georganiseerd, de prijzen laag en de openingstijden ruim. Dat zorgt voor een goede omzet. De
auditor constateert dat de dienstverlening waar het vastgoed betreft op het gewenste niveau
staat. De Belehrung is adequaat. Echter, de familierecht- en ondernemingsrechtpraktijk lijkt
minder goed geregeld. Er werden enkele dossiers op die gebieden ingezien en daaruit bleek dat
op beide gebieden onvoldoende wordt doorgevraagd. Op het gebied van het familierecht lijken
steeds de meest eenvoudige oplossingen te worden voorgesteld, waardoor het niet zeker is of de
cliënt krijgt waarvoor hij is gekomen. Op het gebied van het ondernemingsrecht worden weinig
vragen gesteld bij overdrachten en oprichtingen en andere zaken.
De auditor heeft een verbetertraject opgelegd. Het kantoor dient in ieder geval in een aantal
dossiers te overwegen of alsnog een MOT-melding moet worden uitgevoerd. Daarnaast vraagt de
auditor aan het kantoor om aan te geven op welke manier dit het kennisniveau aangaande de
ondernemingsrechtpraktijk zal verbeteren. Omdat er een opmerkelijk verschil tussen de
verschillende rechtsgebieden werd geconstateerd heeft de auditor geadviseerd om na zes weken
een aanvullend heronderzoek uit te voeren. Zo kan zo een groter aantal dossiers worden
onderzocht, en kan worden vastgesteld of de verbeteringen voldoende zijn ingevuld.
De heraudit vond eind april plaats. Het auditteam heeft geconcludeerd dat de bevindingen uit de
heraudit aanleiding geven tot een strikt verbetertraject. Er is nog een aantal zaken dat afdoende
zal moeten worden geregeld voordat de audit als afgerond kan worden beschouwd. Daarom zal
nog een afsluitende toetsing plaatsvinden.’

b) ‘Op een klein kantoor wordt gewerkt aan kwalitatief goede notariële producten. Het besef van
integriteit en kwaliteit is zeker aanwezig. Wel constateerde de auditor dat de kennis van de Wwft
beneden peil was, en dat de recherchesystematiek nog onvoldoende was ontwikkeld, waardoor
er structureel te weinig recherches worden uitgevoerd. Het kantoor is gevraagd om aan te geven
op welke wijze de geconstateerde noodzaak tot verbetering zal worden ingevuld. Afsluitend zal in
september een korte audit, gericht op die elementen, plaatsvinden.’
c)

‘Opnieuw is er een casus waarbij de samenwerking met een aangrenzende discipline, dit keer een
advocatenkantoor, vragen oproept. Wordt nog aan de voorlichtingsplicht voldaan als deze in feite
is uitbesteed aan een niet-notaris? Lastig is dat bij een eerdere (Wwft) toetsing drie jaar daarvoor
er geen vraagtekens bij de werkwijze zijn gezet; hier komt het systeem zichzelf tegen. In een
gesprek tussen een vertegenwoordiging van de KNB met de notaris naar aanleiding van de audit,
komen een aantal relevante vragen aan de orde: Wie is hier de opdrachtgever? Wat betekent het
als de cliënten het kennelijk prima vinden? Wat als de betrokken advocaten beter in de juridische
materie zijn ingevoerd dan de notaris zelf? Moet hier het verschil in rolopvatting tussen advocaat
(partijdig) en notaris (onafhankelijk) een rol spelen?
Duidelijk is dat de notaris zelf meent te staan voor zijn vak, zich inhoudelijk en anderszins
verantwoordelijk voelt en aansprakelijk is voor de voorlichting en alles wat er bij hoort. In een
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bespreking van de casus in een evaluatiebijeenkomst bestond algemeen overeenstemming dat
‘een dergelijke werkwijze de essentie van het vak geen recht doet.’ Vanuit het tuchtrecht
geredeneerd lijkt het Hof zich op het standpunt te stellen ‘dat je de Belehrung niet kunt
uitbesteden’.’
[OO: perfect voorbeeld van een audit die tot een fundamentele bezinning leidt over de aard van het
beroep. Juist het feit de betrokken notaris niet als een zwakke broeder kon worden weggezet, maakt
het leereffect groter. Weer valt de wisselwerking tussen inzichten vanuit audit, KNB en tuchtrechter
op. Het BFT speelt in deze casus geen rol, al valt het op dat dit punt niet naar boven is gekomen in de
Wwft-toetsing.]
d.

‘Een klein notariskantoor zet sterk in op een persoonlijke benadering van de klant. De praktijk draait,
maar de lijn is neerwaarts. De intentie is goed maar er schort wel het nodige aan de uitvoering. De
praktijkvoering is behoorlijk verouderd, er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden
die de aanwezige automatisering biedt, er wordt weinig aan scholing gedaan, en de dossiervorming is
dermate summier dat er geen reconstructie kan plaatsvinden. De notaris ziet weinig mogelijkheden
om de neerwaartse spiraal te doorbreken, en heeft een tamelijk passieve houding aangenomen.
Mocht de ervaren klerk uitvallen dan zou de praktijk mogelijk snel desintegreren, zo concludeerde de
auditor.
Een aantal zaken was dermate beneden de maat geregeld dat hier een verbetertraject noodzakelijk
werd geacht. In het licht van de verouderde organisatie en de wijze van kantoorvoeren werd een
afsluitende heraudit noodzakelijk geacht.’

e.

‘Een kleine praktijk heeft moeite het hoofd boven water te houden: ‘De auditor heeft geconcludeerd
dat de kennis en de toepassing van de Wwft, zeker waar het de ondernemingsrechtdossiers betreft,
ver beneden peil is. Dat moet snel verbeteren om te voorkomen dat zich ongelukken voordoen. Ook
op andere elementen uit de praktijkvoering wordt de ondergrens gehanteerd. De notaris is niet erg
genegen om de kritiek ter harte te nemen, wil bijvoorbeeld pas na herhaaldelijk aandringen in een
tamelijk evident dossier een MOT-melding overwegen. Het algehele kennisniveau laat te wensen over,
de dossiervoering is zeer beperkt.
De auditor heeft de KNB geadviseerd een nadere toetsing uit te voeren, met name gericht op het
verwerven van meer informatie in de ondernemingsrechtdossiers. Het advies is overgenomen en de
nadere toetsing wordt uitgevoerd. De notaris had in de tussentijd geen maatregelen genomen, en
neemt de geconstateerde tekortkomingen nogal luchtig op. In die zin is de typering ‘bewust
onbekwaam’ op z’n plaats: de notaris kent de meeste voorschriften wel, maar voert ze niet of
onvoldoende uit.
Gezien de ernst van de geconstateerde tekortkomingen is het bestuur van de KNB geadviseerd om
een klacht in te dienen. Hierover beslist het bestuur nadat een gesprek van de betreffende
portefeuillehouder met de notaris heeft plaats gevonden.‘

f.

‘Het betreffende kantoor bleek weinig tot niets te hebben ondernomen om de situatie meester te
worden. Slechts enkele marginale zaken werden opgepakt. Een visie is niet ontwikkeld. Er was sprake
van samenwerking met andere kantoren maar dit bleek een kansloos initiatief te zijn. Het kantoor
stond ook onder verscherpt toezicht. Een dag voor de heraudit heeft de Kamer van Toezicht met de
notaris gesproken op basis van het feit dat deze onder verscherpt toezicht stond en de bekendheid
met het gebrek aan toekomstperspectief. Aangeraden werd tot beëindiging van de praktijk over te
gaan, zo vernamen we van een kantoormedewerker. Enkele dagen later was duidelijk dat dit ook zou
gebeuren. De heraudit heeft daarom geen doorgang gevonden.
Inmiddels is ontslag verleend. ‘
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Deze laatste casus is kenmerkend voor veel casussen in het laatste jaar van deze eerste ronde peer
reviews. Ligt in het eerste jaar het accent nog op casussen waarin de audit sec wordt beschreven, in
de twee jaar daarna lijkt er een soort ‘alle hens aan dek’ te zijn om de gevolgen van de crisis te
bedwingen en kantoren, liefst goedschiks, maar als het nodig is kwaadschiks, te bewegen hun
situatie onder ogen te zien. De auditoren hebben daarin de rol van vooruitgeschoven post, met
zaken als gebrekkige MOT-meldingen als indicatie voor een tekortschietend kantoor. Uit de
rapportages komt een beeld van samenspel naar voren, niet van overlapping. Zonder al te veel
strategievorming lijkt er een escalatieladder te zijn ontstaan voor het beheersen van een echte
crisissituatie in het beroep. Net op tijd.
Tot slot van deze paragraaf nog iets over de beleving van de audits zoals die blijkt uit de regelmatige
evaluaties.
Binnen het notariaat is, redelijk stabiel, ongeveer75% van de bezochte kantoren positief over de
audit. In de enkele artikelen die erover zijn verschenen is de toon eveneens positief. In het tijdschrift
Ponder van de Notariële Stichting onder verschijnt een artikel over intercollegiale toetsing in de
praktijk, in Mr. en het Notaris Magazine verschijnen eerder al genoemde opiniërende artikelen.
(Wiersema, 2011). Zonder over exacte cijfers te beschikken, is het aantal publicaties over de
intercollegiale toetsing kleiner in aantal dan in andere beroepsverenigingen en over het algemeen
niet erg ‘heet’ van toon. Om echt te weten wat er leeft moet het gesprek worden gevoerd. Menig
auditor heeft dat gesprek dus te voeren voordat hij of zij überhaupt aan de audit kan beginnen.
8.4

Auditeffect: naar buiten

Het feit dat de audits goed lijken te functioneren wordt een element in het streven om het imago van
het notariaat te verbeteren. Dat wordt om meerdere reden nodig gevonden. Binnen de
beroepsgroep is de onbekendheid met het fenomeen peer review nog altijd groot, al ontbreekt het
niet aan beelden. Los van peer review zelf, leeft ook sterk de gedachte dat bestuur en medewerkers
van de KNB onvoldoende de beroepsgroep vertegenwoordigen in Den haag. De lobby zou niet goed
zijn. Er is dus behoefte aan goed nieuws.
Rondom het auditbureau – en bij veel auditoren – is er het gevoel dat het stelsel van peer reviews
hoort in de categorie ‘goed nieuws’ en dat het bovendien nodig is om te laten zien dat de
beroepsgroep de omslag heeft gemaakt van de WID/MOT en Wwft-audits (opruimen schandalen)
naar integrale audits (werken aan verbetering beroepsgroep). Dat mag best actiever worden verteld.
[OO: Ook deze expert van buiten is die mening toegedaan. In een artikel in het blad Mr.
bracht hij dit zo ook naar voren. Is dat niet erg preken voor eigen parochie? Dat kan niet
helemaal ontkend worden. Bedacht moet wel worden dat de betrokkenheid van de
onderzoeker in deze periode beperkt was en dat voor hem de verdienste voor de
vernieuwing bovenal bij Mw. Minkjan lag, stevig ondersteund door het auditbureau. Het gaf
geen dubbel gevoel om dit compliment te geven, ook omdat de onderzoeker ondertussen
stevig op zoek was naar andere innovatieve vormen van audit en elders eerder een regressie
zag naar meer en exclusief op controle gerichte vormen van verticaal toezicht.]
De brochure over ‘Beleidseffecten van de peer reviews in het notariaat’ (KNB, 2012) vat de
beleidseffecten van het stelsel samen. Deze brochure zou ook in het Engels verschijnen. De brochure
wordt gepresenteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den
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Haag. Deelnemers zijn zeker niet alleen vanuit het notariaat aanwezig. Vanuit die hoek is de
belangstelling eerder wat mager. Het is juist de belangstelling van buiten het notariaat die opvalt.
Vertegenwoordigers vanuit ministerie, andere beroepsorganisaties, Algemene Rekenkamer en
toezichthouders laten zich informeren. Een toon wordt gezet. Het lijkt de goede.
[OO: Deze onderzoeker houdt die dag een referaat onder de titel ‘Peer review in het
notariaat: een reflectie van buiten’ (Noordhoek P. , 2010). De insteek is vooral die van het
risico-denken. Gepleit wordt voor een ‘bijzondere vorm van ongehoorzaamheid’.
Organisaties die in hoge mate betrouwbaar zijn (HRO) kennen degelijke processen en
procedures, maar er wordt niet gestopt met nadenken. De gevoeligheid voor zachte signalen
blijft groot. Patroondenken is daar erg belangrijk bij; zien wat er te zien valt, maar ook wat er
eventueel ontbreekt. Het is een vaardigheid voor zowel het leiden van een notariskantoor als
voor het zijn van een goede auditor. Om de stelling tot leven te brengen wordt de zaal een
vraag gesteld: wat is het verschil tussen een ‘hulphond’ en een ‘blindengeleidehond’?100]
De bijeenkomst zou niet herhaald worden in later jaren. Als herhaling de kracht van de boodschap
bepaalt, dan bleef de inspanning daarmee aan de magere kant. Het was daarbij ook niet zo dat de
beroepsgroep heel veel andere positieve dingen te melden had. Achteraf laat dat gebrek aan vervolg
zich verklaren langs deze lijnen. Allereerst was het op beleidsniveau een beetje preken voor de al
bekeerden. Ambtenaren, onderzoekers en bestuurders waren al behoorlijk overtuigd van de
meerwaarde van audits, iets dat ze vaak zelf al voor andere (juridische) beroepsgroepen adviseerden.
In de tweede plaats maakte het op politiek niveau geen diepe indruk. Het negatieve oordeel over de
beroepsgroep kon er niet door worden bijgebogen, daarvoor zat het te diep. Last but not least had
het verhaal voor de buitenwacht sterker naar de binnenwacht kunnen doorklinken, ook als teken
naar de eigen leden toe, dat de KNB zich echt iets gelegen liet liggen aan kwaliteit. Het is echter de
vraag of het bestuur wel het zelfvertrouwen en het ‘gotspe’ had om er op die manier mee om te
gaan.
[OO: Nog een laag dieper zou de stelling kunnen worden geformuleerd, dat de beroepsgroep
in deze periode eigenlijk van geluk mag spreken dat de crisis haar niet rond het jaar 2000 is
overkomen. In het wankele evenwicht tussen publieke en private identiteit had ‘de’ politiek,
sceptisch over het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep, ervoor kunnen kiezen de
publieke rol te reduceren of te schrappen, om zo nog meer marktwerking mogelijk te maken.
Tijdens de crisis van 2007-8 en daarna werd echter juist de les getrokken dat de overheid te
veel op afstand was gebleven. Een reducering van de publieke rol ligt dan niet zo voor de
hand.
Het is een stelling die zich moeilijk laat bewijzen, of het moet in de vergelijking zijn met
andere sectoren; ook rond de bibliotheken komt geen echte privatiseringsbeweging meer op
gang. Wel wordt gekozen voor marktconforme diversificatie, maar dat is toch een ander
bedrijfsmodel dan een waarbij het zelf maken van winst voorop staat.
Deze stelling – anders geformuleerd: de mate waarin een beroepsgroep of sector een publiek
of privaat karakter krijgt is tijdsbepaald – kan onderdeel zijn van de ‘geschiedschrijving van
organisaties’. Onder andere door Decker (Decker, 2015) is opgemerkt dat de
100

Een blindengeleidehond mag ongehoorzaam zijn: de hond blokkeert de blinde bijvoorbeeld bij het
oversteken als het te gevaarlijk is. Het doel hebben ze gemeen, maar de daad is er een van ongehoorzaamheid.
Een hulphond is heel intelligent, maar doet precies wat de baas zegt.
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geschiedwetenschappen op dit moment geen bruikbaar kader bieden voor de
interdisciplinaire bestudering van de geschiedschrijving van management en organisatie
disciplines. “The role of theory in history differs markedly, as historians generally favor
procedural theory over propositional theory. Procedural theory generalizes at the level of the
research process and embeds theoretical assumptions within the narrative as explanatory
conditions of unique events, whereas propositional theory makes generalizations about its
research subjects in the form of stable, universally applicable propositions. Historical theory
can be categorized by its epistemology (objectivist or constructivist) and its orientation to
theory (universalizing, generalizing, particularizing), which renders the diversity of theoretical
positions within historiography intelligible for historical research in organization studies.” Het
is de hoop van deze onderzoeker dat aan het einde van dit onderzoek er een aantal
theoretische veronderstellingen liggen die bijdragen aan deze propositionele
theorievorming, ook al kent ook dit onderzoek een hoge mate van procedurele
theorievorming, geopperd in het verlengde van het beschrijven van historisch bepaalde
ontwikkelingen. Met dat toetsen wordt nu doorgegaan.]
8.5

De schaduw van een bestuurscrisis

De audits volgen elkaar op. Kantoor na kantoor wordt bezocht. Maar wat zou de uitkomst van de
audit zijn geweest als bestuurskamers en kantoor van de KNB zouden zijn bezocht? Een gevaarlijke
en niet helemaal faire vraag, want het is logisch dat de spanningen in de beroepsgroep neerslaan op
bestuur en kantoor. Logisch is het alleen al omdat menig auditgesprek begint met het stoom
afblazen van de notaris richting de KNB. Soms wordt het alleen maar even genoemd, maar uit de
auditrapportages komt een duidelijk beeld naar boven dat er door de kantoorvertegenwoordigers
eerst stoom moet worden afgeblazen voordat aan de eigenlijke audit kan worden begonnen. In de
auditortrainingen wordt dit altijd expliciet benoemd: bereid je er op voor.
[OO: Een auditor komt niet binnen zonder de expliciete steun van de beroepsorganisatie.
Tegelijk levert dat de auditor al snel een extra barrière op. Zeer regelmatig moet er dus eerst
uitgebreid over het beleid van de KNB worden gesproken (geroddeld) voordat tot de audit
kan worden overgegaan. Dat lijkt zonde van de tijd en is het ook wel, maar wellicht hoort dit
bij het ‘vlooienritueel’ dat in ieder geval groepen chimpansees met elkaar verbindt. (Waal F.
d., 1982). In één geval werkte het niet: een kantoor weigerde medewerking aan de audit.
‘Het betreffende kantoor is niet tegen toetsing op zich, maar heeft geen vertrouwen in de
samenstelling van het zittende bestuur.’ (Auditbureau KNB, 2010).]
In het najaar van 2011 en voorjaar 2012 zullen die gesprekken langer hebben geduurd. Net als bij
andere branche- en beroepsorganisaties slaat de crisis door naar het bestuur. Er is ‘opstand’, een
brede groep leden en belangenorganisaties, met onder die laatsten ook de Nederlandse Branche
Vereniging Notariaat (NBVN), Netwerk Notarissen en Formaat notarissen, uit haar ongenoegen over
de gang van zaken. In 2009 hebben personen uit deze groep al een brandbrief aan de politiek
geschreven, maar dat heeft te weinig opgeleverd. Nu gaan de ambities een andere richting op,
richting het bestuur van de KNB. Een actiegroep wordt gevormd, met veel invloed van leden buiten
de randstad. In minder spannende tijden zou een actie als deze wellicht zijn geabsorbeerd, nu wordt
de actie als het ware een signaal en vehikel voor kritische leden door het gehele land. Het notariaat
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staat op z’n kop. De actiegroep die de aandacht trekt en krijgt heet ‘notaris voor rechtszekerheid’ en
zij zeggen, zoals dat heet, wat velen denken.
Op de voormalige website www.notarisvoorzekerheid staat het eigen verhaal zo beschreven:
“De beweging werd begin 2012 gelanceerd met als uiteindelijk oogmerk het behoud van de
rechtszekerheid in Nederland. Zij toetste onder de notarissen en kandidaat-notarissen of
men het hier wel of niet mee eens was en of daartoe als eerste stap het roer binnen de KNB
om zou moeten. Meer dan de helft van het Nederlandse Notariaat reageerde en 85% van de
stemmers was ‘vóór’. Een Visiestuk werd door de beweging opgesteld; de prioriteiten
werden bepaald; bestuursleden werden voorgedragen; zij onderschreven de visie en de
prioriteiten ten volste; zij zijn op 12 april 2012 door de Ledenraad van de KNB benoemd.”
Een snelle actie, snel succesvol. Het zittende bestuur kon kennelijk niet verwoorden of
communiceren wat het voorstond. Zoals de kritiek richting het bestuur met goed gevoel voor de
toenmalige politieke actualiteit in de media wordt verwoord: “Ik zie een overeenkomst met Job
Cohen: het beleid is keurig, op de inhoud gericht, maar daarmee red je het tegenwoordig niet.”
Andere beelden komen er achter aan. Gezamenlijke noemer, in ieder geval het ‘frame’ van waaruit
het verhaal van de opstand wordt verteld; het zittende bestuur verdedigt het notariaat onvoldoende.
Kom op voor de beroepsgroep! In de visie ‘Een nieuwe koers’ vertelt de ondertitel het gewenste
verhaal: ‘De notaris staat voor rechtszekerheid, kwaliteit en vertrouwen.’ (Actiegroep Notaris voor
zekerheid, 2012).
Op 1 maart 2012 is de bestuurscrisis ook landelijk nieuws. De Volkskrant (Gualtheerie van Weezel,
2012) kopt een evergreen van de laatste decennia opnieuw in: ‘De notaris kan niet alleen maar
wachten tot het grind knerpt.’ Woordvoerder Oomen steekt eerste de hand in eigen boezem: “Het
valt ons ook aan te rekenen dat we niet over de rechtszekerheid hebben geklaagd toen de
vastgoedmarkt op zijn hoogtepunt was.” Maar volgens hem is hier een groter belang in het geding.
“Daar zou de KNB zich harder voor moeten maken. Wij willen daar een leider zien die als warm
pleitbezorger van het notariaat kan aanschuiven bij Pauw & Witteman.” En hij zegt het overtuigend.
Bij een door de actiegroep uitgevoerde peiling gaven 80% van de leden in de ringen (1.650
notarissen) te kennen dat het roer om moet. Alleen in de ring Amsterdam was dat slechts 40%; dit
laatste toch wel een indicatie dat het hier vooral om een opstand van de ‘kleine’ leden gaat. Even zo
goed: een opmerkelijke ‘schokgolf’ (Novocatie, 2013) van onlust gaat door de beroepsgroep.
[OO: Het moet heel pijnlijk zijn geweest voor de betrokken bestuursleden, ook al is de
actiegroep expliciet in haar uitspraak dat het niet om individuele personen gaat. Deze
onderzoeker (tevens oud-campagneleider voor een politieke partij) heeft zelf niet het beeld
dat het zittende bestuur zo ineffectief was, gegeven de omgeving waarin het zijn werk moest
doen en zijn wettelijke beperking (bij de parlementaire behandeling van de Nwa is expliciet
de taak van belangenbehartiging van de KNB als Pbo geschrapt).
In de jaren 2008-2011 was elke poging om positieve publiciteit te zoeken zoiets als het
spugen tegen de wind in of ‘het wrijven in een vlek’. De kans dat het contraproductief werkt
was ronduit groot. Wellicht dat dit rond 2012 wat kon kantelen omdat de grootste
incidenten achter de rug leken.
Zeker voor wat betreft de lobby in het Haagse is het eigen beeld van deze onderzoeker niet
slecht. In eigen contacten met het ministerie, maar ook bij een bijzondere bijeenkomst zoals
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in de vorige paragraaf besproken, komt niet het beeld op van een beroepsgroep met een
gebrek aan ingang of invloed. Conform de wettelijke beperking wordt niet zichtbaar aan
belangenbehartiging gedaan, maar dat hoeft nog geen gebrek aan toegang te betekenen.
Wel is het zo dat elk van de partijen te maken heeft met krachten die de eigen invloed op dat
moment overstegen – en dat geldt tot en met de politiek. De lamme kan de blinde helpen,
maar niet doen zien. Binnen die setting moet toch geconstateerd worden dat alle relevante
partijen samenwerken om de situatie te verbeteren. En die plannen dan om buiten de
notaris om juridische handelingen te laten verrichten? Daarover hieronder meer, maar het
lijkt eerder een niet-onlogische beleidsreactie op zaken uit de juridische praktijk dan een
bewuste poging het notariaat haar rol te ontnemen.
Arm bestuur. Arme leden ook. Uit de in 2014 gevoerde gesprekken door deze onderzoeker
blijkt dat het wantrouwen nog diep zit – en dat standpunten nog mijlenver uit elkaar liggen.
Procedures zouden zijn gebruikt om mensen ‘monddood’ te maken. Opinies zouden zijn
doorgedrukt. Deze onderzoeker kan dat niet beoordelen, al leidt het geen twijfel dat de in de
vroeger zo brave beroepsgroep de geur van de berenkuil hing die ze normaal alleen van de
(lokale) politiek kennen, inclusief de ruwere omgangsvormen. Het versterkt een gevoel van
ondergang. Tegelijk mag ook gezegd worden dat de wijze waarop de opstand in een
bestuurswisseling werd omgezet zonder al te grote schade verliep. Van een afstand gezien is
de beroepsgroep niet verlamd geraakt en werkte de interne democratie.]
Een bestuurscrisis komt zelden uit de lucht vallen. Branche- en beroepsorganisaties kunnen meer
dan menigeen denkt, maar zelden snel. In de afgelopen jaren is er in de wereld van de
organisatiewetenschappen een herwaardering gekomen voor het fenomeen weerstand en de
traagheid die daarbij geldt. Het geeft organisaties en instellingen de vaak zo nodige stabiliteit. In
tijden van crisis en zeker in tijden van transformatie, ligt dat anders. Het tempo waarin de
veranderingen die daarmee gemoeid zijn zich voltrekken, laat zich zelden vatten in een afgemeten
bestuurstermijn. In het geval van het notariaat valt dus opeens een versnelling te zien. De vraag is
wel in welke richting die versnelling gaat. Eerder, ook in het begin van dit hoofdstuk, is een matrix
gebruikt om de opties mee te beschrijven zoals die theoretisch voorliggen. Wat gebeurde er in
werkelijkheid – en wat maakt dat verder nog los en welke schaduw wierp dit over de audits?
In de visienota van ‘Notarissen voor rechtszekerheid’ is het verhaal over gebrekkige communicatie
slechts een onderdeel. Nadrukkelijk wordt het publieke karakter van het notariaat onderstreept en
daarmee de koppeling aan het algemeen belang. De ondernemende rol van de notaris wordt als een
gegeven beschouwd, en met veel instemming wordt de analyse geciteerd uit een, door het dan nog
zittende bestuur gevraagd, SEO-onderzoek. Uit het rapport van Baarsma, Mulder en Teulings
(Rechtszekerheid als publiek belang: over de notaris, zijn domein en de markt, 2004) wordt met name
gehaald dat er in het notariaat een spiraal naar beneden is ontstaan door de wijze van de
vormgeving van de marktwerking en de aard van de beroepsgroep. Baarsma c.s. citerend (p. 73):
“Als de kwaliteit niet boven een (nog nader te bepalen) niveau van transparantie uitkomt, is het
onverstandig om de tarieven van de wettelijke taken vrij te laten. In dat geval is er het gevaar van
kwaliteitsverslechtering – als gevolg van ‘adverse selection’ – en prijsverhogingen – als gevolg van het
feit dat de kwaliteit toch niet zichtbaar is en de afnemer niet kan kiezen op basis van de beste prijskwaliteitverhouding. Zonder de vereiste kwaliteitstransparantie is tariefregulering aan de orde.”
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Gegeven de uit haar aard niet voor buitenstaanders transparante vertrouwenspositie van de notaris
is prijsconcurrentie dus eigenlijk het enige middel om onderscheid te maken. Het resultaat is een
ongewenste spiraal naar beneden. Het monopolie van het notariaat wordt daarmee uiteindelijk
bedreigd en dat heeft maatschappelijk ernstige consequenties. De bijzondere positie van het
notariaat moet worden erkend en versterkt. Plannen van de regering gericht ‘op het buitenspel
zetten van de notaris’, bijvoorbeeld bij het oprichten van een BV, bij het afgeven van een verklaring
van erfrecht, het opstellen van een koopakte van een huis, een voogdijregeling en de rol van de
notaris bij echtscheiding’ vormen “Een gevaarlijke ontwikkeling waar stelling tegen moet worden
genomen” (Stichting Beroepseer, 2012) .
Opkomen voor de eigen belangen is van alle tijden. Al met al is de insteek van de actiegroep vanuit
breder historisch perspectief toch opmerkelijk. Expliciet is deze erop gericht de publieke status te
verhoging en weeffouten in de visie op marktwerking in de Nwa van 1999 te herstellen. Er schuilt
een Pitloïaanse ambitie in de visie: hoogstaand en publiek. Maar ook exclusief, zonder daarvoor een
toetsbare grond te geven. Vaststelling van ‘de’ kwaliteit is door de consument niet mogelijk,
vaststelling langs de route van prijsstelling is maatschappelijk niet gewenst. Geef het vertrouwen
maar aan de beroepsgroep. De inzet verbaast door de mate waarin deze weigert de tijdgeest te
lezen. Niet omdat verdere marktwerking gewenst zou zijn binnen de samenleving, integendeel, maar
wel omdat de tijdgeest er nog allesbehalve naar is om een beroepsgroep publiek vertrouwen te
geven als haar recente geschiedenis gekenmerkt is door incidenten. Is die kwaliteit werkelijk zo
onzichtbaar? In de verte lijkt de actiegroep in historisch opzicht op de restauratiebewegingen die er
eerder zijn geweest rond breukvlakken in de geschiedenis van het notariaat, zoals de oprichting van
de KNB zelf gezien kan worden als onderdeel van een restauratiebeweging na de schok van de
Ventôsewet (zie par. 4.2). Er is wel een belangrijk verschil. De actie van Tideman c.s. was destijds
gericht tegen (aspecten van) de wet van een absoluut vorst. De actie van Oomen c.s. richt zich op
een relatief zwakke overheid en een samenleving in crisis en in razendsnelle transitie. Alles is relatief,
maar de actie van Tideman zou door haar beperkte scope altijd eenvoudiger blijken te zijn.
Er komt in maart 2012 meer los, waarbij één actie vanuit het perspectief van dit onderzoek naar
beroepsgroepbrede kwaliteit extra aandacht verdient omdat zich hiermee juist een beweging
richting een andere kant doet voelen.
De actiegroep ‘Notaris voor rechtszekerheid’ dient met het oog op de ledenraad van 6 maart 2012
een voorstel in dat is gericht op het vervangen van het KNB-bestuur door een interim-bestuur.
Daarmee staat alles op scherp. Het maakt ook een reactie los. Een tweede groep – slechts bestaande
uit twee personen van een kantoor, beiden (kandidaat-)notaris, meldt zich. Dhr. Rothfusz stelt in een
interview voor het tijdschrift Mr. (Almaar toenemende onenigheid notariaat, 2012) dat 'Notaris voor
rechtszekerheid' uit is “op de politieke of overheidsbescherming van het notariaat. Terug naar de
vaste tarieven, terug naar het traditionele afstandelijke notariaat.” In antwoord dient deze
actiegroep ‘Notaris voor kwaliteit’ een eigen voorstel in. In dat voorstel zet de actiegroep zich af
tegen de veronderstelling dat de oplossing uit de politiek moet komen en komt met radicale
voorstellen voor verandering, omdat (Actiegroep Notaris voor kwaliteit, 2012) “de notariële wet- en
regelgeving onterecht is gebaseerd op de aanwezigheid van een gildesysteem en een daarmee
gepaard gaande onderlinge solidariteit”. Ze pleiten voor een ‘ondernemend notariaat – waarbij het
opvallend is dat daarmee tegelijk wordt gekozen voor een fusie met de Nederlandse Orde van
Advocaten, met het notariaat daarbinnen als een vereniging van specialisten. Zo staan er meer
provocaties in het voorstel. Interessant vanuit het perspectief van dit onderzoek is dat in het
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perspectief van de actiegroep de intercollegiale toetsing/peer review dient te worden afgeschaft.
Gepleit wordt voor gelijktrekking met het systeem van de advocatuur (welk systeem? Zie volgende
paragraaf). De ringbestuurder moet lid van de Kamer voor het notariaat worden; toezicht in de lijn
dus, en vooral achteraf. De voorstellen rondom het toezicht passen in een lange reeks van
voorstellen gericht op het afschaffen van taken en het vereenvoudigen van de governance.
Het voorstel van de actiegroep maakt geen enkele kans. Meegestuurd met de stukken voor 6 maart
als discussiestuk, wordt het op de extra ledenraadsvergadering niet eens in behandeling genomen.
Daarmee wordt zichtbaar wat de actiegroep voor rechtszekerheid wel goed doet ten opzichte van de
actiegroep voor kwaliteit: de leden raadplegen en mobiliseren en het bestuurlijke spel voluit spelen.
Of de leden zich überhaupt laten mobiliseren door de voorstellen van de meer radicale actiegroep is
sterk de vraag, maar het lijkt niet echt te zijn geprobeerd. Het blijft bij een soort signaal.
Op 25 april 2012 wordt de groep Notaris voor rechtszekerheid al opgeheven. Het doel is bereikt, al is
er nog geen sprake van een volledig nieuw bestuur. Een interne bestuurswissel leidt tot het vertrek
van voorzitter. De nieuwe voorzitter, maakt direct werk van de toezegging dat er een nieuwe
‘spokesman’ moet komen. Het zou een ‘spokeswomen’ worden. Een nieuwe bestuursperiode breekt
aan.
Het zou nog een tijd stil blijven, maar in maart 2014 treedt directeur Kuijpers van de KNB in een
dubbelinterview met mw. Van Arkel van de NBA in het vakblad VM naar buiten onder de titel
‘Toetsing door beroepsgenoten werkt.’ (Hoogers, 2014).
Terugkijkend helpen beide actiegroepen om een beter begrip te krijgen van de spanningen
waaronder het notariaat staat en de consequenties ervan voor toezicht en kwaliteitsbevordering. We
pakken de matrix er nog een keer bij. In de vorige uitvoering van de matrix (par. 1), valt gestileerd te
zien hoe middelpuntvliedende krachten op het notariaat inwerken. In reactie zien we dat de
besturen in de periode tot aan 2012 langzaam naar boven zijn gaan opschuiven, de beleidstwijfel en
incidentenkritiek van overheid en samenleving volgend [OO: termen van deze onderzoeker]. Er
wordt dus meebewogen met de ontwikkelingen in de markt, maar onder druk van de kritiek op het
functioneren van veel notarissen worden tegelijk de normen aangehaald. De positie is letterlijk en
figuurlijk lastig te omschrijven (schema 15.1).
De actiegroep Notaris voor rechtszekerheid wil de duidelijkheid terug: richting gesloten (publieke)
normen en hoge drempels. Interessant is dat dit in 2014-15 een vervolg krijgt in de vorm van de nota
Notaris 2.0 en een van de aspecten daarvan is de aandacht voor digitalisering. Het project
‘digitalisering voor rechtszekerheid’ beweegt zich naar rechtsboven, maar lijkt juist bedoeld om de
positie in de hoek linksonder te verstevigen. (schema 15.2).
De actiegroep Notaris voor kwaliteit gaat als het ware recht omhoog, de zakelijke kant op (schema
15.3). Zo zakelijk, dat het lijkt
alsof ze het hele notariaat als
aparte beroepsvereniging willen
opheffen. Maar zo heet wordt
die soep niet gegeten; het blijft
bij de omzetting tot een
specialistenvereniging binnen
het kader van de NOvA. Het valt
op dat beide actiegroepen zeker
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bij de start geen aandacht hebben voor de rechterkant van de matrix.

Schema 15.1 Bestuur en Actiegroep
‘Notariaat voor Rechtszekerheid’

Schema 15.2 Idem, met
‘Digitale Rechtszekerheid ‘

Schema 15.3 Inzet Actiegroep
‘Notariaat voor Kwaliteit’

Te zien valt hoe de reactie op een periode van onduidelijkheid over toekomst en rol van het notariaat
resulteert in een poging tot reconstructie van het ‘gedachte’ beeld dat het grootste deel van het
notariaat van zichzelf heeft. Dat is dan toch en vooral een beeld dat bestaat uit publieke elementen:
gezagvol, onafhankelijk, een publieke bescherming meer dan waardig. De vraag of de buitenwereld
dat beeld deelt, wordt noch gesteld, noch beantwoord. Nu hoeft de eerste reactie op een bedreiging
geen aanpassing te zijn, maar het geeft toch te denken voor de toekomst.
[OO: In de andere hoofdcasus van dit onderzoek staat de bibliotheeksector centraal. In die
casus komt een opvallend moment voor. Op de algemene ledenvergadering in 2013 wordt
door een groep krachtige leden hard nee gezegd tegen de opzet van een nieuw stelsel van
peer review omdat de daarin verwoorde normen te algemeen zouden zijn. Gemist werden
vooral de normen die de onmisbaarheid van de bibliotheek wettelijk zouden kunnen
verzekeren. Deze opstand annex reconstructie veranderde uiteindelijk niets wezenlijks aan
de opzet, maar loopt wel zeer opvallend parallel met die van ‘Notariaat voor rechtszekerheid’
in hetzelfde jaar.]
8.6

Doorwerking vanuit de andere juridische beroepsgroepen

De oude opzet voor de intercollegiale toetsing binnen de gefinancierde rechtsbijstand werkt al enige
tijd niet meer, maar het debat over tucht en toezicht in de advocatuur wordt er niet minder om. Dit
wordt nauwlettend gevolgd binnen het notariaat, vandaar dat er hier bij stil wordt gestaan, maar de
relevantie is breder. Voor de advocatuur wordt naar een governance opzet gezocht die minder
vrijblijvend is, met zowel preventieve als repressieve interventies voor kwaliteit en toezicht (Tromm,
2014). Waar het mis gaat, is bij het bijvoeglijk naamwoord ‘extern’ toezicht. Een korte schets.
[OO: Zo kort als voor deze onderzoeker mogelijk is. De rijkdom aan materiaal over
kwaliteitszorg en toezicht binnen de advocatuur is aanzienlijk groter dan die rondom het
notariaat, door de jarenlange begeleiding. De beperking wordt gezocht door alleen
ontwikkelingen vanaf 2010 te beschrijven.]
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Net als de KNB is de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) een publiekrechtelijke organisatie. De
rol is verankerd in de wet. De Advocatenwet en het Reglement regelen de gedragingen van haar
leden, nader uitgewerkt in een reeks Verordeningen. De wet omvat ook garanties voor de
onafhankelijkheid van een advocaat, zoals geheimhouding, verschoningsrecht en procesmonopolie,
waarvan zeker de eerste twee controversieel zijn. Kan een ander dan de advocaat toegang hebben
tot het dossier? Anders dan de notaris is de advocaat partijdig. Kort door de bocht geformuleerd: de
tegenstander is de staat. Dan kan het toch niet zo zijn dat de staat toezicht op haar tegenstander
houdt?
Tegelijk is het onmiskenbaar dat een beroepsgroep van rond de 16.000 advocaten haar ‘rotte appels’
en andere bedreigingen voor de reputatie en integriteit van de beroepsgroep kent. De beroepsgroep
is daarom nooit zonder vorm van toezicht geweest – overwegend intern toezicht, en rondom de
gefinancierde rechtsbijstand een meer hybride vorm van toezicht. In januari 2009 beschrijft de NOvA
ten behoeve van de Algemene Raad de stand van zaken. Het toezicht is op dat moment nog
grotendeels reactief en baseert zich op klachten en signalen die een deken ontvangt (een
functionaris met ZBO-status). In opdracht van de dekens controleert het bureau van de Orde een
deel van de verordeningen via de Centrale Controle op de Verordeningen. Bij de Verordening op de
Permanente Opleiding en de WID/MOT voert het bureau een steekproef uit (in afstemming met het
BFT). De overige verordeningen worden door de dekens ad hoc gecontroleerd. Het is ten aanzien van
deze CCV dat de Algemene Raad zich ronduit verontrust toont. De trend vanaf 2001 nemend
mankeert er veel in de toepassing van de verordeningen zoals die onder het CCV vallen en, erger, er
is geen verbetering te zien.
De Kwaliteitsstandaard in het kader van specifiek de gefinancierde rechtsbijstand loopt in haar
laatste versie (2007) per 2010 af en daarvan wordt terecht gezegd dat het niet voldoende meer
oplevert voor de kantoren die al zijn geaudit en dat er een groot aantal kantoren niet onder de
werking van het stelsel valt. De kosten van het stelsel worden hoog geacht.
[OO: Daar kan anders tegenaan worden gekeken. In ieder geval is de advocatuur substantieel
goedkoper uit dan het kleinere notariaat, wat zich later ook bij de doorberekening van de
toezichtkosten van het BFT laat zien.]
Het totaal van het stelsel ziet er rond deze tijd uit als in dit schema van de Commissie Metatoets
Kwaliteitsstelsel Rechtsbijstand (Raad voor de Rechtsbijstand, 2008):

MAATSCHAPPIJ
C L I Ë NT
Verordeningen
MvJ/DTR
Viadicte
SKiR

Toezicht Deken

Opleiding tot advocaat

Auditbureau
NOVA

Bijscholing advocaat

Geschillen
beroepscie

Tuchtrecht

Auditors
Opleiding

Advocaten Advocaten Advocaten
Kantoor
Kantoor
Kantoor

Schema 16. Auditstelsel NOvA
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De Raad concludeert nu (2009) over het totaal: “Meer toezicht leidt niet automatisch tot betere
resultaten” (Nederlandse Orde van Advocaten, 2009). Van daaruit wordt een nieuwe tweeledige definitie
gehanteerd voor het toezicht op de advocaten. Toezicht is 1). Het controleren van het naleven van
de verplichtingen van de advocaat en het aanpakken van advocaten die de verplichtingen bewust en
onbewust niet naleven, en 2. Het waarborgen en bevorderen van de (kwaliteit van de) goede
uitoefening van de praktijk van de advocaat.
In deze definitie zit dus zowel een verticaal en een horizontaal element. De definitie zou geen stand
houden, maar uit de discussie binnen de Algemene Raad komen wel drie interventies voort:
1. Een jaarlijkse steekproef op kantoorniveau voor wat betreft de administratie, financiën en
vakbekwaamheid;
2. Ad hoc controles op basis van binnengekomen signalen;
3. ‘Entree-audits’ voor startende kantoren.
Samen met de bestaande elementen zou daar deze interventiepiramide van kunnen worden
gemaakt, conform de opzet van ‘Branchebrede Kwaliteit’ (Noordhoek P. , 2011, p. 153 e.v.). De
linker(voor)kant van de piramide geeft aan wat de advocaat en zijn of haar kantoor zelf doet, de
rechter(achter)kant geeft aan op basis van welke interventies de kwaliteit kan worden getoetst. Ook
Noordhoek hanteert daarbij een onderscheid tussen vooraf en achteraf toetsen.

Interventiepiramide kwaliteit advocatuur
verwachtingen omgeving
media
en
overheden

keten
kwaliteit
Zelfevaluatie
Checklists

Opleidingsverordening
Regelgeving:
Verordeningen
Wetgeving:
WID-MOT e.d.

partners
en
toezichthouders

integrale
kwaliteit

Visitatie

verwachtingen kantoren

proceskwaliteit
professionele
kwaliteit

cliëntverwachtingen

basiskwaliteit

Certificering
Steekproefaudit
Entree-audit
Intercollegiaal toezicht
(peer review)
intercollegiale
consultatie (intervisie)
optreden
Deken
Klacht- en
tuchtrecht

verwachtingen regelgever
© northedge 2008

Schema 17. Interventiepiramide advocatuur

Uiteindelijk zouden deze elementen er allemaal in aangepaste vorm komen, maar het geheel zou
lang niet genoeg zijn om de buitenwereld tevreden te stellen. Het toezicht is niet onafhankelijk
genoeg; de slager keurt zijn eigen vlees. Zeker politiek werd de druk hoog opgevoerd, tot en met de
simpele stelling door verschillende Ministers van Justitie dat er extern toezicht moest komen. Dit
leidt in ieder geval tot een wetsvoorstel voor een College van Toezicht. Voordat dit werkelijkheid
wordt, klinkt er luid protest vanuit de Orde en worden alle (politieke) krachten verzameld om dit te
verhinderen. Maar het bestuur van de Orde weet dat het wel gehouden is met een beter alternatief
te komen, anders wordt het doorgezet. Daarom wordt aan de heer Docters van Leeuwen gevraagd
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om als externe het toezicht op de advocatuur nader te beschouwen. Misschien schuilt het
belangrijkste wat hij doet wel in de titel van zijn rapport: ‘Het bestaande is geen alternatief’. Of de
dames en heren maar even wakker willen worden.
Docters van Leeuwen hanteert bij zijn analyse een zgn. toezichtkwadrant. (Docters van Leeuwen, 2010)
Extra interessant is dat hij
daarbij een vergelijking maakt
tussen de advocatuur, het
notariaat, de zorg en de
accountants. Inhoudelijk is er
sindsdien het nodige veranderd,
maar het is de moeite hier te
laten zien welke bewegingen hij
binnen het kwadrant zag
gebeuren. Eerst volgt het
schema van de advocatuur,
daarna die van de andere
genoemde sectoren.
Schema 18. Toezichtkwadrant notariaat

Zoals Docters van Leeuwen
voorzichtig zegt: ‘Elke
geprivilegieerde beroepsgroep
is uniek in haar functie en
bestaansrecht’ (Docters van
Leeuwen, p. 21), maar daarmee
zijn er nog wel wat
gemeenschappelijke trends aan
te geven. Datzelfde geldt ook
als de Nederlandse advocatuur
wordt vergeleken met de Britse
solicitors, de Duitse Anwalts en
Vlaamse collega’s (Docters van
Leeuwen, 2010, p. 32). De Britten
Schema 19. Toezichtkwadrant div. beroepsgroepen
kennen een vrij grote scheiding
tussen representatie en toezicht en de professionalisering van de toezichtfunctie is daar het verste
doorgevoerd. Het Duitse toezicht staat verder af van het Nederlandse en het Vlaamse is ongeveer
waar Docters van Leeuwen naar toe zou willen gaan. Deze korte vergelijking geeft niet alleen aan dat
vergelijking mogelijk is, maar ook dat er veel meer smaken in toezicht zijn dan er doorgaans wordt
verondersteld. Uiteindelijk komt Docters van Leeuwen tot een genuanceerd advies. Toezicht op
advocaten is voor hem onvermijdelijk, maar zijn antwoord op de vraag hoe het moet worden
ingericht laat een sterk situationeel bepaald inzicht zien. Een beperkter toezicht ‘dan bij de andere
geprivilegieerde professies is logisch om drie redenen:
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-

Vanwege constitutionele redenen kan je bij een beroepsgroep die zich uit de aard van haar
rol tegen de staat richt, geen toezicht door diezelfde staat accepteren;
- Docters van Leeuwen stelt onvoldoende urgentie te hebben. Er zijn problemen
geconstateerd, maar geen misstanden
[OO: daarbij de uitkomsten van peer review meenemend];
- De derde reden is de, in zijn ogen goede, bemiddelende rol van de deken. ‘Daar moeten we
zuinig op zijn.’
Het advies dat hij vervolgens geeft zal door velen zijn ontvangen in de sfeer van ‘wat moeten we hier
nu weer mee?’ [OO: deze onderzoeker was in ieder geval teleurgesteld dat niet op een aangepaste
manier aan een Orde-brede vorm van peer review werd begonnen] Toch kan er op terug worden
gekeken als een slimme interventie die goed bij de beroepsgroep aansluit en de wensen van de
overheid niet negeerde: 1) er zou een ‘persoon die niet tot de orde behoort’ moeten komen, die
systeemtoezicht gaat houden (dit zou, geen verrassing, Staatsraad Rein Jan Hoekstra worden). De
persoon moet zijn gezag ‘niet aan een togaberoep ontlenen’; 2) de positie van de deken moet
worden versterkt – nu is deze te broederlijk en moet meer die van een bovenmeester worden.
Toezicht moet uiteindelijk voor bemiddelen gaan en omvat ook de sanctie van schorsing. Docters van
Leeuwen kiest duidelijk eerder voor versterking van de positie van de deken dan die van de
tuchtrechter, inclusief vormen van proactief ingrijpen.
In zijn verdere uitwerking trekt hij scherpe lijnen. Interessant is bijvoorbeeld het onderscheid dat hij
maakt tussen advocaten en advocatenkantoren. Advocaten moeten een beroepscertificaat krijgen.
Op administratieve tekortkomingen kan een boete staan. Voor kantoren zou de mogelijkheid moeten
bestaan tot het geven van een waarschuwing of zelfs aanwijzing en stillegging.
[OO: Het beschrijven van de inzet van Docters van Leeuwen geeft een nieuwe waardering
voor de eigenwijzigheid van zijn visie. De verklarende kracht van de toezichtkwadranten is
matig, de vrijheid in de manier waarop hij alle elementen waardeert en weegt is wat het de
moeite waard maakt. Elke interventie valt daarmee op de plaats. Ook dat verklaart nog niet
waarom zijn advies zo serieus is genomen. Dat heeft dan waarschijnlijk toch te maken met
zijn unieke verschijning en achtergrond. Noch het klassieke gezag van een togadrager, noch
het alternatieve gedrag van de hemelbestormer passen hem en zijn AIVD verleden zou
advocaten wantrouwend kunnen maken. Maar er is eerder fascinatie dan iets anders en
omdat hij zijn eigen man is, wordt alles geaccepteerd. Waar hij meer tegengas in had
verdiend, of meer toe uitgedaagd had moeten worden, was toch het verhaal richting de
politiek. Pleiten voor acceptatie van toezicht was nodig, maar het positioneren binnen de
advocatuur zonder aan te geven wat daarvoor dan terug zou komen, was vragen om nieuwe
discussies. En die zouden er snel komen.]
Hoekstra zou samen met de landelijk deken(s) de bal die Docters van Leeuwen neerlegde bekwaam
inkoppen. De discussie zou nog vele malen heen en weer gaan, maar in de kern is de visie van
Docters van Leeuwen gerealiseerd. Het voorstel van de Wet positie en toezicht advocatuur, zoals in
behandeling in 2014 (32382) (Noordhoek P. , Tucht en toezicht in een tijd van transitie. Lezing bij
gelegenheid van de eerste Juridische Poort, 2014) draagt er in ieder geval de sporen van.
De wijze waarop binnen het notariaat aan kwaliteit wordt gewerkt, is bepaald door wat men wel en
niet over wilde nemen van het peer review binnen de gefinancierde rechtsbijstand. Omdat de visie
van Docters van Leeuwen later komt en zo specifiek is voor de advocatuur, is er geen directe
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kruisbestuiving van zijn werk naar het notariaat. Maar zijn rapportage en het werk van Hoekstra c.s.
maken wel duidelijk dat toezicht en kwaliteit hoog op de beleidsagenda staan. Het gaat ergens om,
de beroepsgroep moet er iets mee. Achteroverleunen is er niet bij. En dus wordt nauwlettend in de
gaten gehouden wat er bij de grote broer allemaal te gebeuren staat. Tussendoor: een nog niet
genoemde ontwikkeling is de vorming van specialistenverenigingen binnen de advocatuur, soms met
eigen en strengere vormen van kwaliteitstoetsing. De letselschadeadvocaten vormen hier een
voorbeeld van. Deze ontwikkeling valt ook binnen het notariaat te zien, maar langzamer. Relevanter
lijkt de franchisevorming voor de ontwikkeling van de interne kwaliteitszorg.
Een kort overzicht van de andere juridische en aanpalende beroepsgroepen laat in ieder geval zien
dat het echt crisis is. Zeker de spanning tussen grote en kleine kantoren doet zich gelden net als die
tussen verschillende specialismen, maar toch kenmerkt deze periode zich juist door fusies en een
harde aandacht voor toezicht en kwaliteit. Een klein overzicht:
-

Mediation is een discipline in opkomst. De raakvlakken met het juridisch werkveld is groot en
in toenemende mate overlappend. Heel snel is het mediationveld uiteengevallen in een
groot aantal subdisciplines; van nature bevinden mediators zich in deze startfase veel meer
in het rechterdeel van de matrix. Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) organiseert zich
als een federatie. Langzaam maar zeker wordt mediation als vorm van geschilbeslechting
maatschappelijk geaccepteerd, maar het heeft lang niet de erkende en ook beschermde
positie van bijvoorbeeld het notariaat. Bijzonder is dat het opleiden van mediators in
financiële termen omvangrijker lijkt te zijn dan het uitvoeren van mediations zelf. Het
‘bedrijfsmodel’ van het NMI is dan ook in hoge mate aan de opleidingsfunctie gekoppeld.
Daar richt zich dan ook de kwaliteitsfunctie in hoge mate op. De federatie groeit, maar
schuurt ook. Over de positionering van de kwaliteitsfunctie zal de beroepsgroep het niet
voor 2014 enigszins eens worden.

-

De gerechtsdeurwaarders zijn als disciplines mogelijk nog het meest aan het notariaat
verwant. De onderlinge samenwerking wordt dan ook steeds beter. Tegelijk zijn er de nodige
verschillen, mede veroorzaakt door de verschillende aard van de beroepsorganisaties. Omdat
de gerechtsdeurwaarders vooral optreden namens de staat (en een moeilijke boodschap
moeten brengen) is de beleving van de ‘klant’ (?), ‘afnemer’ (?) van de dienstverlening zowel
‘anders’ als moeilijker te meten (want verweven met die van de opdrachtgever; de
gerechtsdeurwaarder voert als het ware diens strijd).
[OO: Als de definitie van een ‘klant’ degene is die bepaalt, betaalt en geniet van een
product of dienst, dan is in bijna geen juridische discipline de klant echt een klant zoals
in het dagelijks spraakgebruik. In het geval van de gerechtsdeurwaarders zal het object
van het werk van de gerechtsdeurwaarder zich al snel ‘slachtoffer’ voelen en zich als
zodanig gaan gedragen.]
De Wet (art. 57.1 Gerechtsdeurwaarderswet) legt de bevordering van de goede
beroepsuitoefening bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),
echter zonder de handhaving bij de beroepsgroep te leggen of haar de instrumenten te
geven om handhavend op te treden. De onafhankelijk tuchtrechter moet daarvoor zorgen.
Het BFT is de enige toezichthouder. Uiteraard speelt ook binnen deze beroepsgroep de
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kwaliteitsvraag, maar die spitst zich daardoor meer op zaken als permanente educatie toe,
dan op het interne toezicht, want dat is als het ware omgeleid via de tuchtrechter. Of dat
voldoende is, blijft wel de vraag.
-

Niet erg in het oog springend, maar wel belangrijk binnen de juridisch financiële
dienstverlening zijn de trustkantoren, met hun zware juridische functie. Ze staan als het ware
middenin de crisis van zowel de financial als de legal profession. In 2012 komt het ook hier
onder veel druk tot een fusie. Onder de nogal afwijkende naam voor een brancheorganisatie
van ‘Holland Questor’ gaat deze van start als ‘een vereniging voor Dienstverleners voor
Ondernemingen (ook bekend als trustkantoren’) (Compliance Platform Trust, weblog van het
Compliance Platform, 2012). Holland Questor omschrijft zich enerzijds als belangenvereniging
en anderzijds nadrukkelijk als kwaliteitsverbeteraar. Heel nadrukkelijk stelt het daarbij geen
onderscheid te maken tussen kleine en grote kantoren. Voor de kwaliteitsverbetering werkt
het met een keurmerk en een Code of Conduct (met ‘moresprudentie’) (Holland Questor,
2014). De toetsing van het keurmerk verloopt via visitaties door een onafhankelijke
commissie.

-

De rechtsbijstandsverzekeraars (onder meer DAS) staan in status ver af van notarissen en
advocaten en zijn ‘echt’ commercieel. Door hun schaal zijn ze als een van de weinige partijen
in het juridisch veld in staat professioneel aan hun kwaliteit te werken. De procesvoering
wordt steeds krachtiger en ze denken veel strakker na over klanttevredenheid, mede met
inzet van forse enquêtes. In vergelijking daarmee voelen de klassieke juridische beroepen
nog erg aanbodgericht aan. Toch, de afstand tot elkaar is te groot om te overbruggen.

-

Tot slot hier de accountants. Niet alleen de discussie binnen de advocatuur is relevant voor
het notariaat. En zelfs niet alleen die van de juridische beroepsgroepen. Geen beroepsgroep
komt in problematiek dichterbij dan de accountants.
In 2001 gaat het met de dotcomcrisis al goed mis met een grote accountantsfirma, maar dat
is nog slechts een voorproefje van de drama’s die zich rond 2010 aftekenen. Uiteindelijk
fuseren met veel pijn en lawaai de bestaande beroepsorganisaties tot één
beroepsorganisatie NBA en nemen tal van maatregelen – waaronder het positioneren van de
interne toezichtfunctie in een aparte, onafhankelijke stichting. Naar verhouding wordt
minstens zo hard opgetreden als binnen de KNB, maar het is niet goed genoeg. Zeker de
grote firma’s krijgen geen greep op hun integriteitsproblemen en ook onder de kleinere gaat
het stevig mis. Het gaat ook mis onderling, vooral in de spanning tussen grote en kleine
kantoren. Splitsingen en opstanden zijn regelmatig aan de orde. Ondertussen hebben de
media hun wekelijks portie schandalen. Het gevolg is een soort onder curatelestelling van de
gehele beroepsgroep en dat gaat aanmerkelijke verder dan alleen de uitvoering van
WID/MOT – Wwft-audits door het BFT. Toch staan daar, zoals gemeld, ook intense
kwaliteitsinspanningen tegenover. Zowel in het negatieve als het positieve kan de NBA voor
de KNB als voorbeeld dienen.
In al deze aanpalende sectoren zijn deze jaren heftige bewegingen te zien, inclusief vele
wetswijzigingen. Daarbij gaat het in enkele gevallen (advocatuur, accountants, trustkantoren) ook
om fusie en herschikking van de beroepsverenigingen. Zowel de kwaliteits- als de toezichtfunctie
moet als het ware worden heruitgevonden. Ondertussen regent het incidenten (accountants,
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trustkantoren), zijn er groeistuipen (mediators) of komt het imago verder onder druk te staan
(gerechtsdeurwaarders, advocatuur). Het lijkt er op dat er alleen binnen het notariaat van een soort
stabilisering sprake is, vooral ook doordat BFT en KNB kennelijk tot een goed samenspel zijn
gekomen.
8.7
Een herpositionering van het BFT
In de periode 2010 – 2013 zou de positie van de Bureau Financieel toezicht aan nogal wat
veranderingen onderhevig zijn, maar is het in de relatie tussen BFT en KNB relatief rustig; een ‘going
concern’. De druk komt bij het BFT vooral van andere sectoren. In een situatie waarin het wettelijk
toezicht op het Wwft nogal versnipperd is, heeft het de handen vol aan de advocatuur en (later) aan
de accountants. Hoewel het aantal voor meldingen vatbare transacties binnen het notariaat relatief
hoog ligt, is de sector er rond 2009 al behoorlijk aan gewend en neemt het aantal probleemgevallen
af, zoals uit het werk van een evaluatiecommissie blijkt. Dan is het ook logisch om voor het notariaat
een 2e lijns (Auditbureau KNB, 2013) rol te kiezen en daarnaast de weg langs het tuchtrecht te
handhaven - ook al wordt geconstateerd dat tuchtrechters lang niet altijd in vergelijkbare gevallen
vergelijkbaar oordelen. (Bergh R. v., 2010) Dat heeft mede te maken met de nieuwe Wna (m.n. artikel
61a Wna), maar dat is eigenlijk een codificatie van een al bestaande situatie.
Tussen beide is een convenant afgesloten en de overlegcommissie waarin wordt afgestemd
functioneert, ook al is het soms ‘zoals egeltjes vrijen’ (citaat uit gesprek). Dat betreft dan vooral
discussies waarin het over de positionering ten opzichte van elkaar gaat, in het uitwisselen van
inzichten lijkt er geen spanning te zijn. Ieder is vanuit de eigen rol betrokken op de vraag hoe de
beroepsgroep functioneert en waar de knelpunten zitten. Een wat langer citaat uit het verslag van de
evaluatiebijeenkomst van het voorjaar van 2013:
“Het BFT functioneert voor het notariaat als integraal toezichthouder. In de overlegcommissie
over het convenant tussen KNB en BFT werden enkele afspraken gemaakt. Onder meer werd
gesproken over de verschillende soorten signalen, en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen
de conclusies van de onderzoeken van het BFT en de resultaten van de intercollegiale toetsing.
Onverlet het feit dat de aard van de onderzoeken fundamenteel verschilt (BFT = toezicht, risico
gebaseerd; KNB = kwaliteitsbevordering, vaste cyclus) hecht het BFT eraan om te kunnen
bepalen of min of meer dezelfde conclusies worden getrokken. Bij ongeveer 10 kantoren werd
dit voorjaar zowel een peer review georganiseerd, als een BFT onderzoek uitgevoerd. De
bevindingen leken daarbij goed overeen te komen, waarbij opgemerkt moet worden dat de
KNB-toetsingen een breder spectrum bestrijken, en dieper graven dan het BFT onderzoek, dat
aan de hand van enkele thema’s en dossieronderzoek wordt uitgevoerd. Verder is gesproken
over de uitwisseling van signalen waar het probleemkantoren betreft. Vanuit de auditoren
komt het geluid dat het BFT bij kantoren die onder verscherpt toezicht staan, weinig tot geen
actie lijkt te ondernemen. Minimaal één geval is bekend waarin het BFT een kantoor tot een
gesprek met de voorzitter van de Kamer (najaar 2012, toen nog KvT) heeft verplicht, waarna
de notaris is gedefungeerd. Ook hebben we vernomen dat het BFT tracht om notarissen in een
gesprek over te halen de praktijk te beëindigen. Op dit moment is het niet duidelijk of het BFT
een strategie ontwikkelt of ontwikkeld heeft om hier structureler invulling aan te geven. Over
de mate waarin het BFT risico’s heeft geïnventariseerd en in hoeverre de software die dat zou
ondersteunen al operationeel is, is nog weinig bekend.”
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Wie dit leest, weet dat de relatie open en doelgericht is. Op het punt van het ‘overhalen tot
praktijkbeëindiging’ wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen. Een ander gegeven maakt de
goede relatie ook duidelijk: in deze periode maken twee ‘peers’ de overstap naar het BFT. Dat zou
niet gebeurd zijn zonder onderling vertrouwen.
Tegelijk mag het wel duidelijk zijn dat het notariaat veel aandacht vraagt van het BFT. Zozeer zelfs
dat in 2009 de gerechtsdeurwaarders minder aandacht krijgen van het BFT dan de notariskantoren.
Dat er wat aan de hand is, valt onder andere te zien uit het relatief kleine detail van het (niet) tijdig
aanleveren van privéjaarstukken; er is een forse daling ten opzichte van 2007 van 86% terug naar
63% in de privéstukken. (Bureau Financieel Toezicht (BFT), 2010, p. 13). Pas langzaam zou deze trend zich
weer herstellen. Ondertussen verdubbelt in dat ene jaar 2009 het aantal notarissen dat onder
verscherpt toezicht staat van 25 naar 51. In de tabel hieronder valt te zien hoe het aantal notarissen
onder verscherpt toezicht zich ontwikkelt in deze periode. Daarbij mag er gerust vanuit worden
gegaan dat de relatief hoge aantallen van 2005 en 2006 samenhangen met de ‘eerste oogst’ van een
net actief geworden instituut.
Dit is dus voordat BFT met het verbrede toezicht aan de gang gaat en haar risicomodel ontwikkelt.
Dan is al duidelijk dat de activiteiten van het BFT rond de MOT-meldingen niet voor niets zijn. Uit het
Jaarverslag van 2009:
“In de periode 2004 – 2009 hebben notarissen 1714 meldingen gedaan, waarvan er 908 aan
FIU-Nederland zijn doorgemeld als verdacht. Het bedrag dat met deze verdachte transacties
gemoeid was, is 730,0 miljoen. Gegeven de analyse van de FIU van de 20 bijzondere
onderzoeken die het BFT heeft uitgevoerd en waaraan 443 verdachte transacties te koppelen
waren, is de impact van het bijzondere onderzoek op de in totaal als verdacht aan te merken
transacties aanzienlijk te noemen.” (Bureau Financieel Toezicht (BFT), 2010, p. 21)
In de periode daarna is het streven van de BFT om elk kantoor eens in de 5 jaar te bezoeken.
Daarnaast worden bijzondere onderzoeken uitgevoerd.
Een paar dingen vallen in de jaren 2009 – 2012 op, waarbij aangetekend moet worden dat de wijze
waarop cijfers worden gepresenteerd van jaar tot jaar nogal verschillen; het BFT zoekt haar weg in de
wijze van rapporteren:
-

-

Er valt een voortdurende daling van het aantal actieve notarissen te zien, met tegelijk een
stijging van het aantal kantoren: versplintering;
Het kan daardoor zijn dat het aantal notarissen onder verscherpt toezicht gelijk blijft (20112012), maar dat vanwege de daling het percentagegewijs hoger is;
(Opnieuw) startende notarissen beschikken over weinig buffers. Meer kwetsbaarheid;
BFT werkt veel via informatieverstrekking. Deels richting de (voorzitter van) Kamers van
Toezicht. Dat leidt in de meeste gevallen tot een gesprek tussen de voorzitter en de notaris,
maar zeker niet in alle gevallen. Een brief lijkt ook te volstaan. In hoeverre dit daadwerkelijk
tot verbetering leidt is daarmee niet geheel te bepalen;
De aandacht vanuit het OM en de opsporing voor de notaris wordt alleen maar groter
(Bureau Financieel Toezicht (BFT), 2012, p. 32);
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-

Voorwaarde voor het werk van de BFT is dat gegevens van de kantoren tijdig en volledig
worden verstrekt. Dat is in de ogen van het BFT niet het geval en het komt dan ook tot een
ministeriële regeling. Het uitgangspunt van ‘trust’ kan niet gestand blijven (2012, p. 6).
Een belangrijke volgende stap is dat per 1 januari 2013, met de gewijzigde Wna, de toetsing van de
gehele Wwft een andere positie gaat krijgen binnen het stelsel van peer review. De auditoren
kunnen er zeker nog naar kijken, maar het is niet langer een verplicht onderdeel. Daarmee komen
peer review en BFT definitief in een echt aanvullende rol ten opzichte van elkaar. Het hybride model
wordt ingewisseld voor een model met een heldere keuze voor kwaliteitsverbetering. De verticale en
horizontale toetsing wordt verder gesplitst, maar in de wetenschap dat in de combinatie de notariële
kantoorpraktijk voldoende wordt geraakt. Daarmee is het verhaal nog niet helemaal ten einde – het
voorlopig slotstuk zou in de vorm van een BFT-handhavingsstrategie komen in 2014 – maar beide
interventies zijn nu stevig op elkaar afgestemd. In de beantwoording door de staatssecretaris van
vragen door CDA, SP en PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2009-2010, 32250)
wordt in een uitgebreide passage benadrukt dat de kwaliteitstoetsing en het BFT aanvullend werken.
De kwaliteitstoetsing wordt niet als toezicht gezien. De strekking van het debat richt zich verder
vooral op de grenzen van het uitwisselen van informatie en de geheimhoudingsplicht, maar het
samenspel als zodanig wordt duidelijk positief bezien.
Toch is dit alles niet vanzelfsprekend. Het lijkt eerder ondanks, dan dankzij de ontwikkelingen binnen
het BFT te gebeuren. Een intern conflict zou uiteindelijk leiden tot een terugtreden van de
tweekoppige BFT-directie. Dat is lastig genoeg, maar de periode 2010 – 2013 wordt ook bepaald
door een belangrijke discussie over de koers en de reikwijdte van het BFT. Dit vergt een kleine
bespiegeling op de tijdgeest (Ruimschotel D. , 2014) (Cavelaars, Haan, Hilbers, & Stellinga, 2013) (Mertens,
2011). Aan de ene kant is het in een sfeer van incidenten en wantrouwen logisch om geheel terug te
vallen op streng, extern en verticaal toezicht. Aan de andere kant moet er bezuinigd worden en zegt
het regeerakkoord van 2010 dat alles zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan zelfregulering
van de sector. Het is op voorhand niet duidelijk waar in dit spanningsveld een toezichthouder als BFT
terecht gaat komen, mede omdat de koers zo moet worden vastgesteld dat het voor meerdere
sectoren werkbaar is. Het zorgt voor heel wat bespiegelingen, met onder meer in 2012 een apart
themanummer van het vaktijdschrift WPNR over de positie van het BFT (Hammerstein, 2012)
(Waaijer, 2012) (Rijckevorsel-Teeuwen & Gribling, 2012) (Geertsema, 2012).
In 2009 wordt de rol van het BFT geëvalueerd en in 2010 werkt het BFT aan haar eigen strategie.
[OO: In het kader waarvan deze onderzoeker wordt geïnterviewd en geïnformeerd. Het betreft
een toetsing van het Wna-toezichtmodel op juistheid, realiteitsgehalte, volledigheid en
bruikbaarheid/effectiviteit]. Een paar elementen zoals die voor dit onderzoek relevant zijn:
-

-

Uitsluitend het BFT is na inwerkingtreding van de wet belast met uitoefening van de gehele
Wna. De tuchtrechter heeft ten opzichte van de situatie voor 2009 niet langer de
bevoegdheid om op eigen initiatief tuchtrechtelijk op te treden, maar enkel naar aanleiding
van een klacht (door BFT of derden);
Uiteraard is het doel van het toezicht van belang. Het BFT spreekt in een brief (6 juni 2011)
over het maatschappelijk belang bij het hebben van een goed functionerend notariaat. Het
BFT heeft echter geen rol bij de bescherming van het individuele cliëntenbelang. De
consument kan daarvoor elders terecht. Met andere woorden; het BFT kiest voor
systeemtoezicht;
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-

Randvoorwaarde voor een goed systeemtoezicht is in de ogen van kabinet en BFT een
risicobenadering. Voor het notariaat worden financiële, kwaliteits-, interne, externe en
integriteitsrisico’s geïdentificeerd. In de uitwerking ervan (Bureau Financieel Toezicht (BFT),
2010) worden nog geen wegingen aangetroffen en dat zal ook nog lang lastig blijven.
Belangrijk is de wisselwerking tussen het vaste aantal audits van de KNB en de risico
gestuurde audits van het BFT;
- Gekozen wordt ook voor een ‘dynamische’ toezichtbenadering. Bij het debat over de Wna in
de tweede Kamer zetten meerdere fracties vraagtekens bij de financiering van het BFT. Het
antwoord van dynamisering wordt niet echt vertrouwd, maar wel geaccepteerd.]
Kern van de nieuwe manier van werken is de risicobenadering. Het overleg met de KNB in het kader
van het convenant zal gebruikt zijn om de uitkomsten ervan te valideren. Dat is ook spannend omdat
het eigenlijk de beste weg is om een antwoord te geven op de vraag wat het effect is van de twee
toezichtbenaderingen in totaal en ten opzichte van elkaar.
[OO: Deze onderzoeker behoort tot de sceptici als het gaat om systeem- en risicotoezicht, na
zelf eerder te veel te hebben verwacht van prestatiesturing. Het idee zelf heeft zeker vele
verdiensten (zie ook hoofdstuk 3 en 8 hoofdstudie), maar de indruk is dat er in de praktijk
teveel onweegbare factoren een rol spelen, of een paradoxaal effect blijken te hebben.
Bovendien blijkt tellen en rapporteren niet altijd de sterkste kant van toezichthouders. Het
risico is dus dat verkeerde verwachtingen worden gewekt. De andere kant is dat in het geval
van het notariaat dit risico beperkt is, vanwege de relatief kleine doelgroep en de bewuste
aanvulling op elkaar van het risico gestuurde toezicht van BFT en het structurele toezicht van
KNB. Dat lijkt redelijk uniek. Op dit moment valt zonder nadere gegevens niet te objectiveren
of het risicogericht handhaven werkt. Een verzoek is uitgezet bij het BFT of het mogelijk is om
tot een toets te komen van de risicobenadering, waarbij de uitkomsten van de intercollegiale
kwaliteitstoetsing als check zouden kunnen fungeren.]
De goed werkbare relatie tussen BFT en KNB zou zich in 2014 terugbetalen als een oud incident een
nieuw leven krijgt. Zoals Moskowicz de ‘bête noir’ is in de advocatuur, zo is Blijleven dat binnen het
notariaat, en als eenmaal iets fout gaat, dan lijkt het erop dat dingen fout blijven gaan. Er komt een
stroom negatieve berichten via journalist Van der Boon van het Financieel Dagblad naar buiten over
de afwikkeling van het faillissement, waarbij het BFT de gebeten hond is (FD: Brancheorganisatie
notarissen onder vuur, 2014) (FD, FD: Notariskantoor: toezichthouder raadde ons frauderende ex-notaris als
hulpje aan., 2014) (Fraude-affaire bij notariskantoor Blijleven ettert nog steeds door., 2014) (Nieuwe directeur
BFT wijst kritiek curator van de hand, 2014). Vervolgens komen er ook nog eens vertrouwelijke cijfers

naar buiten over het aantal kantoren dat onder water zou staan. (FD, Beroepsorganisatie notarissen
boos op lek., 2015) (Burger geblinddoekt op markt notarissen. Hoofdredactioneel commentaar FD., 2015). Het

levert situaties op waarin minister, toezichthouder en beroepsorganisatie makkelijk tegenover elkaar
kunnen komen te staan, mede omdat de onmiddellijke reactie van veel leden is om te zeggen: ‘zie
eens hoe ze ons imago beschadigen’. Het gebeurt niet. Elk blijft in de eigen rol, maar waakt ervoor te
escaleren. De samenwerking lijkt zich uit te betalen, daarmee een bevestiging vormend van de
veronderstelling dat verticaal en horizontaal toezicht elkaar nodig hebben.
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8.8.
Resumerend: een hink-stap sprong
Aan het einde van de eerste volle ronde van peer review kunnen deze conclusies al worden
getrokken:
We zien de crisis doorwerken naar het notariaat, hard. Het aantal kantoren neemt snel af, al zijn er
(combinaties van) kantoren die een nieuwe toekomst weten te maken. In die hoogst instabiele
situatie krijgt het peer review een bredere werking.
De criteria die de inhoudelijke basis voor de audits vormen, omvatten alle weten en verordeningen
zoals die een notaris(kantoor) raken. Dat maakt het onomstreden en integraal, maar ook amorf. De
aandacht gaat bijna automatisch uit naar het meest harde aspect, de vanwege het BFT afgedwongen
WID/MOT-audits. Wel worden de audits gebruikt om een reeks actuele notariële thema’s aan de
orde te stellen. Dit functioneert tot tevredenheid.
Onderdeel van de audits blijft de WID/MOT-toetsing. Het aantal meldingen neemt snel af, een direct
resultaat. Waar het nog niet in orde is, blijkt met name het ontbreken van MOT-meldingen een
indicatie te zijn van ook andere problemen.
De uitvoering van de audits verloopt volgens plan. Er zijn veel audits die tot kleinere verbeteringen
leiden, maar het aantal heraudits en andere ingrepen blijft beperkt en opmerkelijk constant, gelet op
de toenemende intensiteit van de crisis. Mogelijk is dit laatste mede veroorzaakt omdat er een
signaleringsfunctie uitgaat van de audits richting de KNB.
De effecten van de intercollegiale toetsing zijn zoals gehoopt en eigenlijk meer dan dat: al snel
verschuift de aandacht binnen de audits van de Wwft-toetsing naar de inhoudelijke toetsing. Dit
beantwoordt een duidelijke vraag van de kantoren naar advies. Er is een grote behoefte aan
spiegeling, ook op de meest wezenlijke vraag: moet ik wel doorgaan met het kantoor?
Dat heeft absoluut ook te maken met de gevolgen van de financiële crisis. Met name de kleinere
kantoren in de krimpgebieden voelen de crisis acuut. De auditoren worden als het ware verkenners
in de crisis van de beroepsgroep.
Het goed functioneren van de intercollegiale audits wordt ook naar buiten toe kenbaar gemaakt,
onder andere via een publicatie en goedbezochte bijeenkomst. De controverse rondom de
geheimhouding uit de begintijd verdwijnt naar de achtergrond. Twee kantoren weigeren in eerste
instantie dossieronderzoek toe te staan, maar ook deze draaien bij.
Ondertussen bouwt zich een bestuurscrisis op. Een actiegroep ‘Notarissen voor rechtszekerheid’
verwijt het bestuur dat het de belangen van het notariaat niet goed zou verdedigen. Uit een
visiedocument komt naar voren dat de actiegroep een reconstructie wenst van het publieke karakter
van het notariaat. De actiegroep behaalt in bestuurlijk opzicht succes. Een andere actiegroep –
‘Notarissen voor kwaliteit’ – krijgt geen steun, mede door hun voorstel de KNB maar onder te
brengen bij de orde van advocaten. Ook hun voorstel om de audits te stoppen vindt geen weerklank.

552

Trusting Associations

Ondanks deze voor de beroepsgroep heftige bewegingen, is de harmonie tussen overheid en
beroepsgroep relatief groot in vergelijking met bijvoorbeeld de accountants en trustkantoren. De
wijze waarop de kwaliteit- en toezichtfunctie worden ingericht is sterk verschillend. Binnen de Orde
van Advocaten wordt mede onder invloed van een rapport van Docters van Leeuwen een grote
sprong gemaakt. Beide hebben binnen het notariaat sneller vorm gekregen en zijn daarom in hun
werking klassieker.
Het samenspel met de BFT met de audits verloopt op zich goed genoeg. Ze blijken aanvullend op
elkaar. Als in 2013 de verplichte Wwft-toets vervalt sluiten de risicogerichte benadering van het BFT
en de systematische aanpak van de KNB nog strakker op elkaar aan. In het kader van een convenant
wordt er op metaniveau informatie uitgewisseld. De informatie-uitwisseling blijkt wel een eenzijdig
karakter te hebben: wel (geaggregeerde) informatie van auditbureau naar BFT en niet andersom. Dat
levert spanning op. Niet primair op het professioneel niveau van auditbureau en BFT, daar is genoeg
wederzijds respect, als wel op institutioneel niveau. Een spanning die in de komende periode alleen
maar verder zou groeien.
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9

Greep op de beroepsgroep: 2013 - 2016

9.1

Een aanvullende opzet voor de tweede ronde peer reviews

9.1.1

Een vergelijking van de cijfers auditbureau KNB en BFT

De tweede volle ronde van intercollegiale toetsing gaat in 2013 in en laat de aanpik in de kern
ongewijzigd (Hammerstein, 2012) (Wisse, 2012). In de optiek van het notariskantoor verloopt een audit
niet wezenlijk anders dan de keer ervoor en er moet zelfs voor worden gewaakt dat het geen
herhaling van zetten wordt. Tegelijk is er wel degelijk sprake van een verdieping in de aanpak, zowel
in de opzet als in de hele context van de audit en voor de sector zelf.
Startend bij de wet: de gewijzigde Wet op het notarisambt, die op 1 januari 2013 in werking is
getreden, versterkt het wettelijk kader van de peer reviews. De intercollegiale toetsing is verplicht
geworden en tegelijk is de geheimhoudingsplicht van de auditoren bij wet bevestigd. Peer review
beschikt nu over haar eigen wettelijke basis, wat direct doorwerkt naar de verschillende
verordeningen – en naar de relatie met het BFT. Die wettelijke basis is bijzonder, maar niet uniek.
Meerdere beroepsorganisaties en branches beschikken over vormen van intercollegiale toetsing of
visitatie. Het is wel uniek voor de beroepsgroep zelf en kent geen historisch precedent. Sterker nog;
het staat op gespannen voet met de werkwijze van het notariaat, zoals bleek uit de spanning rondom
het geheimhoudings- en verschoningsrecht. Het moet dan ook in die context worden gezien. Zonder
dat conflict hadden beroepsgroep noch ministerie waarschijnlijk de noodzaak gezien van een
dergelijke vastlegging.
[OO: De Aanwijzingen voor de Regelgeving (Ministerie van Justitie, 2013) en het Integraal
Afwegingskader (IAK, 2013) voor regelgeving gaan zeker in op de vraag wanneer de voorkeur
moet worden gegeven aan zelfregulering boven formeel wettelijke regelgeving, maar geven
geen houvast voor de vraag of en hoe zelfregulering vorm dient te krijgen. Ook als dit
vraagstuk vanuit toezichtperspectief wordt benaderd via de standaard Tafel van 11 (CCV,
2011), is er geen heldere leidraad. Meer perspectief biedt het onderzoek naar ‘private
borging van regelnaleving’ in het omgevingsrecht (Bree, 2013), maar deze gaat wel erg in de
richting van zelfregulering als verlengde arm van de overheid en geeft ook geen richting over
de beste vorm van zelfregulering. Interessant is de notie van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR, 2015) dat verticale en horizontale toezichthouder op het
niveau van het veld afstand moeten houden, maar dat zeop het niveau van de sector moeten
uitwisselen. Hoe dan ook, hier ligt dus nog terrein braak.]
Opname van het peer review in de wet betekent niet dat de norm voor de audits inhoudelijk is
gewijzigd, al was het maar omdat de criteria van de norm de wetgeving volgen.
[OO: Een wet die voor het overgrote deel hetzelfde blijft, ondanks de crisis, dat roept vanuit
buitenstaandersperspectief vragen op. Er wordt op teruggekomen als het gaat om het
innovatief vermogen.]
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In dit negende hoofdstuk wordt de start van de tweede ronde peer reviews beschreven. Zo wordt
een beter gevoel verkregen bij de trends en hun doorwerking. In dit hoofdstuk wordt ook
geprobeerd om voor een laatste keer meer diepte in de analyse te krijgen. De vraag naar de
effectiviteit van het stelsel is eigenlijk nog steeds niet beantwoord en het samenspel tussen notariaat
en BFT lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Niet dat dit een zoektocht moet worden naar dat het
uiteindelijk niet werkt, maar de onderliggende vraag is wel: wordt er scherp genoeg aan de wind
gezeild om als beroepsgroep te overleven en de kwaliteit te leveren zoals de maatschappij mag
verwachten?
De start van dit hoofdstuk wordt gemaakt met dit beeld, een totaaloverzicht van de
auditinspanningen zoals in gang gezet vanuit het auditbureau van de KNB.

Tabel 4. Totaaloverzicht audits peer review 2007 - 2014

De specifieke cijfers zijn in eerste instantie minder interessant dan het totaalbeeld. Wat opvalt, is
hoe constant de parameters en de cijfers vanaf 2010 zijn. In 2007 en 2008 stond alles in het teken
van de WID/MOT-audits en het daarbij horende doorzoeken van dossiers. 2009 was een vreemd jaar,
het enige dat rommelig mag heten en waarvan het jaarverslag mistig was qua prestaties. De
achtergrond is dat terwijl de WID/MOT-audits nog werden uitgevoerd, er ook al voorzichtig werd
begonnen met de integrale audits. Alleen, dat was bestuurlijk niet echt afgedekt. Het maakte het wel
mogelijk dat er vanaf 2010 op vol vermogen kon worden gedraaid, met hele constante resultaten.
Het stoppen met het verplichte Wwft-onderzoek maakt dat er vanaf 2013 geen cijfers meer zijn over
het aantal onderzochte dossiers, maar dat betekent niet dat het niet meer gebeurde. De rapportage
over het voorjaar van 2013 maakt in ieder geval gewag van ‘tientallen dossiers’ (p. 7) en dat zal zeker
ook voor de jaren erop het geval zijn. Veel stabiliteit in de prestaties dus, zozeer zelfs dat er moeilijk
van een eerste of tweede ronde van audits gesproken kan worden. Duidelijk is dat de capaciteit het
bereik van de audits bepaalt en die is genoeg om alle kantoren meerdere keren te raken. Over de
inhoud van de prestaties en de mate van representativiteit wordt elders geoordeeld.
Vergelijk dit beeld van het auditbureau KNB met het beeld van de prestaties van het BFT zoals
ontleend uit hun jaarverslagen en nieuwsbrieven zoals gepubliceerd op de site van het BFT.
Wat hier opvalt, is dat er meer parameters worden gebruikt en dat voor kortere periodes. Er zijn
kennelijk meer variaties in soort bezoeken en soorten maatregelen. Wie meer gedetailleerd naar de
cijfers kijkt, valt het op dat het (totaal) aantal bezoeken per jaar niet bijzonder afwijkt van die van het
auditbureau en dat ook de uitspraken van de Kamers van Toezicht (via welke de uitkomsten van de
interventies van het BFT worden geeffectueerd) niet bijzonder afwijken van die van het auditbureau.
Dit maakt benieuwd naar de wijze van risicoanalyse, wat het kenmerkende verschil zou zijn. De
jaarverslagen geven daar weinig houvast voor. De parameters die genoemd worden zijn kwalitatief
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geformuleerd, niet kwantitatief. In meerdere jaarverslagen wordt gesproken over de noodzaak van
een goed automatiseringssysteem, maar dat lijkt in de hier gerapporteerde jaren geen andere cijfers
op te leveren dan deze. Voorzichtig moet dan toch de conclusie worden getrokken dat het BFT in de
kern eerder capaciteitgestuurd is dan risicogestuurd. Is dat erg? Methodologisch is dat wel jammer.
Het feit dat de oordelen van KNB en BFT elkaar niet veel ontlopen geeft een eerste validering van de
situatie binnen het notariaat, mede omdat er vanuit mag worden gegaan dat de auditoren van het
BFT op meer afstand staan van de notarissen dan de peers.

Tabel 5. Overzicht diverse toezichtactiviteiten BFT 2007 - 2014

9.1.2 Nieuw samenspel in de tweede ronde
Het auditstelsel gaat in 2013 een tweede volle ronde in, als we de WID/MOT-audits niet mee
rekenen. De opvolger ervan, het Wwft-onderzoek wordt nu ook definitief formeel beëindigd. Dit
betekent niet het einde van de afstemming met het BFT. Dat wordt juist geïntensiveerd.
De belangrijkste slag schuilt in de wettelijke en praktische afstemming met de werkzaamheden van
de BFT. Het BFT krijgt wettelijk een integrale toezichtfunctie. Een functie die zich zonder meer kan
uitstrekken tot zaken buiten het financiële Wwft-domein. Vooralsnog is er de afspraak – in de vorm
van een convenant – dat het BFT zich nog steeds in twee opzichten terughoudend opstelt: als het
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gaat om het inkijken van de auditdossiers en als het gaat om het bezien van het totaal van de
bedrijfsvoering. Dat moet de kracht van de intercollegiale toetsing van de KNB zijn. Ten aanzien van
de auditdossiers is afgesproken dat het BFT geen inzicht krijgt in individuele auditdossiers tenzij
auditoren, KNB danwel BFT, aangeven dat hier aanleiding toe is. De auditresultaten worden wel op
generiek niveau ter beschikking gesteld. Het BFT krijgt via de audits dus een extra vorm van
metatoezicht in handen, naast de onderzoeken die ze zelf kan instellen. Nog meer dan het al was, is
het karakter van de audits in het kader van peer review dat van een integrale audit aan het worden
op het functioneren van een notariskantoor.
Dus is er:
- peer review als vorm van intercollegiale toetsing en daarmee dekkend ten aanzien van de
volle breedte van alle kantoren, en
- BFT als vorm van risicogestuurd en in de kern incidenteel en incidentgedreven vorm van
toezicht.
Daarmee worden twee toezichtparadigma’s in principe mooi aanvullend op elkaar geplaatst: met het
BFT als de verticale keg op een dominant horizontale toetsing. Het BFT maakt in zijn jaarverslag over
2012 zelf een vergelijking tussen verschillende beroepsgroepen. Over het notariaat zegt het:
“De KNB rapporteerde dat tussen 2007 en 2012 1.355 audits zijn uitgevoerd bij 2.338
notarissen en dat verschillende notarissen tweemaal bezocht zijn. De KNB hanteerde een
cyclus waarbij alle kantoren binnen 3 jaar worden bezocht. Dit zijn indrukwekkende cijfers
ten opzichte van andere beroepsgroepen als het gaat om de omvang van het aantal
bezoeken met als doel kwaliteitsverbetering.”
Een mooi compliment. Dan is het bijna flauw om een vergelijking te maken tussen de effectiviteit van
BFT en KNB als het om de verschillende vormen van audits gaat, maar omdat er wellicht meer
algemene conclusies aan kunnen worden ontleend, moet het hier gebeuren. Hierboven is al
geconstateerd dat het voor wat betreft de BFT de vraag is of er echt sprake is van risicosturing. Wel is
de focus in de periode vanaf 2009 duidelijk anders dan die van de peer reviews en dat lijkt goed uit te
pakken.
[OO: Eén kanttekening moet bij het bovenstaande worden gemaakt. Het BFT heeft te maken
met druk van de zijde van de Belastingdienst. Hoe ver deze gaat is niet bekend, maar de
indruk van de onderzoeker is dat de Belastingdienst zich kritisch opstelt ten opzichte van het
BFT en zijn pogingen tot interactie met de sector. Is hier een ‘bully’ aan het werk die alleen
maar in termen van repressie kan denken, of heeft ze werkelijk zicht op misstanden die door
het BFT onvoldoende worden opgemerkt. Hoe dan ook lijkt deze spanning er voor
verantwoordelijk te zijn dat niet alles uit het overleg tussen BFT en KNB wordt gehaald.]
De nieuwe wet is geen rustpunt. In een toelichting bij de tekst van het auditbureau aan de auditoren
staat (Auditbureau KNB, 2012, p. 2) “dat er nog een modus gevonden moet worden om de peer
reviews nog duidelijker te laten onderscheiden van het toezicht”. Voor het moment lijkt er echter
een formule te zijn gevonden waardoor toezicht en toetsing elkaar aanvullen. Wel moet de
werkwijze zich permanent bewijzen. Er spelen oude kwesties – de afwikkeling van het einde van
notariskantoor Blijleven – en nieuwe kwesties – de HEMA-akten – en als alles rustig lijkt, dreigt de
balans verstoord te worden door zaken als de doorberekening van toezichtkosten. Het zijn
incidenten en balansverstoringen die opgepakt moeten worden door een beroepsorganisatie die zelf
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naar evenwicht en een nieuwe koers zoekt. Inzoomend op de audits zelf komt de effectiviteitsvraag
ter sprake en komen ook de verschillende uitdagingen voor de beroepsgroep dichterbij. Een eerste
balans kan worden opgemaakt.
[OO: Hierboven wordt even geraakt aan de vraag hoe zelfregulering zich verhoudt tot
regulering. Daar hoort een vraag bij: is intercollegiale toetsing wel zelfregulering? Het woord
zelfregulering mag op het niveau van de beroepsgroep als totaal worden beantwoord en dan
klopt het: zelfregulering is het besluit van de beroepsgroep om eisen te stellen aan haar
eigen functioneren en die te bewaken. Toch moet de kwaliteit van zelfregulering hoger
worden ingeschat als wat de beroepsgroep in haar totaal doet ook een reflectie is van wat de
beroepsgenoten individueel doen. Binnen de advocatuur kreeg deze onderzoeker
bijvoorbeeld regelmatig te horen dat de kwaliteitsbewaking binnen het beroep er vanzelf al
inzat: via de rechterlijke toetsing. Weliswaar in conflict met een andere partij, maar daardoor
wellicht wel zo scherp.
De advocaten hebben gelijk. Een dergelijk mechanisme is een bijna perfecte vorm van
zelfregulering (het zou helemaal perfect zijn als er geen rechter aan te pas hoefde te komen).
Zelfregulering in de hier doorgaans beschreven zin maakt onderdeel uit van een meer
politiek-bestuurlijke afweging, waarbij de zelfregulering bijna altijd een vorm van externe
druk nodig heeft.]
9.1.3 Tussen disciplineren en controleren
De wijze van auditeren wordt, zoals in de voorgaande hoofdstukken geschetst, aangescherpt in
reactie op wijzigingen van de Wna. Deze zijn zelf weer het gevolg van een politiek klimaat waarin
zelfregulering met wantrouwen wordt bejegend en extern toezicht beter wordt bevonden. Dat is een
discussie die zich in deze jaren vooral toespitst op advocatuur en accountancy (naast vele andere
sectoren), maar het notariaat wordt er zeker in meegezogen. De partij die daar in eerste instantie het
meeste van merkt is het BFT zelf. De signalen worden sterker dat de toezichthouder zelf niet goed
functioneert. Na publicaties over onenigheid in de directie over de koers volgt de onvermijdelijke
directiewisseling en moet er een nieuwe start worden gemaakt. Een start die ook om een nieuwe
strategie vraagt.
[OO: deze onderzoeker wordt daar mede voor bevraagd in een eerste verkenning. In dat
gesprek zijn meerdere toezichtelementen langs gekomen. Tegelijk is er ook teruggekeken. In
de samenwerking rond de voorbereiding van de auditorbijeenkomsten was namelijk al het
nodige merkbaar van de onenigheid binnen het BFT. Afgesproken was dat het BFT eigen
casuïstiek zou inbrengen in de bijeenkomsten. Dat werd een uitstekend idee gevonden en
kenmerkend voor de wens van zowel KNB als BFT om niet in een conflictmodel terecht te
komen. In de presentatie ervan botste echter de meer op systeembenadering en
gedragssturing gebaseerde benadering van deze onderzoeker en een medewerker van het
BFT met de sterk instrumentele, inclusief een puur op toepassing van de wet gerichte
benadering van een andere BFT-medewerker. Er hing spanning in de lucht en naar later
duidelijk werd zou die spanning zich intern bij het BFT voortzetten. Het is natuurlijk een
klassieke spanning en daarom ook interessant, al liep het slecht af voor de betrokkenen.
Mogelijk dat hierbij ook de spanning met de Belastingdienst een rol speelt en de vraag welk
profiel de medewerker van de externe toezichthouder moet hebben].
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Het feit dat het BFT meer armslag en meer bevoegdheden krijgt dan het daarvoor had, verdient wel
nadere duiding. Het is toch paradoxaal om een maatregel die moet leiden tot meer vertrouwen in de
sector uit te laten voeren door een instituut dat al vrij snel na de start dat vertrouwen van de leden
van het notariaat heeft verloren. Een vertrouwensbreuk die in ieder geval tot 2018 heeft geduurd. In
bestuurlijk opzicht lijkt dat niet logisch. Het is ook niet consistent met een regeerakkoord waarin is
geschreven dat vertrouwen meer het uitgangspunt moet zijn voor regelgeving en het toezicht op die
regels. Waarom dan toch? Kennelijk – en zoals ook uit het debat over de maatregel in de Tweede
Kamer valt op te maken – gaan politieke overwegingen hier boven bestuurlijke en is er een algemene
beleidslijn om het extern toezicht te versterken, in combinatie met het benadrukken van de
verantwoordelijkheid om toe te zien op het totaal van de beroepsgroep. Wat dit laatste betreft; het
kan dus niet worden gezegd dat dit gebeurt omdat notarissen een publieke taak vervullen. Voor de
voedselveiligheid gaat precies hetzelfde op en in de Omgevingswet wordt deze verantwoordelijkheid
uitgewerkt als een vorm van metatoezicht. De overheid neemt dus overal
systeemverantwoordelijkheid en zeker in de sectoren die in de crisis lijken te hebben gefaald. Wat
voor BFT en KNB pleit is dat ze in overleg zijn getreden met een relatief open agenda.
Het loont om hier nader op deze gespreksbereidheid te reflecteren. In lijn met sceptici over toezicht
en audit (Davies, 2015) (Lemmens, 2003), is er een stroming die een grote mate van doelverschuiving
rondom beide constateert. Deze stroming ziet zeker de opkomst van audits en andere ‘controle’
mechanismen als een resultaat van het afstand doen door politici van hun verantwoordelijkheid voor
de allocatie van middelen. Deze ‘disenchantment of politics by economics’ is uiteindelijk
ondermijnend voor democratie en samenleving, althans, in hun visie. Daarin kunnen de vormen van
samenleving die zichzelf wisten te tuchtigen (beroepsverenigingen bijvoorbeeld, maar ook kerken of
scholen) tegenover de vormen van samenleving worden geplaatst die van bovenaf moeten worden
gecontroleerd, met name door de overheid. In dit citaat komt dat verschil samen:
“In the disciplinary societies one was always starting again (from school to the barracks, from
the barracks to the factories), while in the control society one is never finished with
anything… Man is no longer man enclosed, but man in debt.” (Deleuze, 1992)
Disciplinering toen, versus controle nu dus. Beiden verticaal van aard, maar de ene vrijwillig en
vooraf aangegaan, zo is de veronderstelling, en de ander achteraf en onvrijwillig. Deze kanteling naar
controle zou de erfenis zijn van deze neoliberale tijd met haar new public management benadering,
met haar vals geloof in de meet- en maakbaarheid van de samenleving, die zorgt voor een
voortgaande bureaucratisering van de samenleving. Daarbij is het niet zo dat de politiek zich
verantwoordelijk wil maken. Nee, de politiek organiseert dit zo om juist minder de
verantwoordelijkheid te voelen voor de keuzes die zij moet maken. Ze organiseert die
verantwoordelijkheid van zich af terwijl ze ondertussen wel de mogelijkheid houdt op elk door haar
gewenst moment in te grijpen.
Het klinkt niet onlogisch, maar klopt het ook? Waarschijnlijk net zo min als de tegenoverliggende
visie dat er niet genoeg wordt geaudit en dat te veel audits nog te vrijblijvend gebeuren, zeker als het
om de meetbaarheid van processen en resultaten gaat. Het zijn vooral verklaringen achteraf die op
duizenden microbeslissingen worden gelegd. Waar het in de context van het notariaat vooral over
gaat is dat BFT en KNB de twee uitersten van een puur bedrijfsmatige of juist puur politieke agenda
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weten te vermijden en dat er genoeg rust is voor afstemming en voldoende ruimte om de diepte in
te gaan.
[OO: Niet te snel. Hier valt vanuit de eerdergenoemde ervaring van deze onderzoeker met de
wording van het dereguleringsbeleid meer over te zeggen (Noordhoek P. , 1985). In 1984
werd het begrip deregulering in Nederland geïntroduceerd, een kleine twee jaar nadat
hetzelfde in de Verenigde Staten gebeurde. Deregulering wordt nu gezien als bij uitstek een
NPM-concept en zou mede de oorzaak zijn van het gebrek aan toezicht in de financiële
sector. De komst van deregulering in Nederland is exact te traceren naar rapport 31 uit de
toenmalige heroverwegingsoperatie. Dit verscheen in 1983. In de Verenigde Staten is dat
niet zo helder, maar de publieke discussie is maximaal twee jaar ouder. Er valt een aantal
zaken sterk op bij het overwaaien van de nieuwe ‘hype’ vanuit de VS naar Nederland: de
eerste was dat het binnen een jaar verschoof van een discussie tussen economen (in de VS)
naar een debat tussen juristen (in Nederland). Het tweede wat opviel was dat de discussie
zeer snel verschoof van het bedrijfsleven naar de overheid. Dat laatste viel deze onderzoeker
op, want dat leek in strijd met Niskanen’s budgetmaximaliseringstheorema, op basis waarvan
ambtenaren worden geacht hun budgetten te maximaliseren – en budgetten en regels zijn
onmiskenbaar met elkaar verbonden. Waarom zouden jurist-ambtenaren het Nederlandse
dereguleringsthema willen trekken? Via de public choice benadering viel er geen sluitend
verhaal van te maken, via het tegenovergestelde principe van altruïsme en geloof in de
publieke zaak overigens ook niet. Enige duidelijkheid kwam er door beter naar posities en
rollen te kijken. Dan is te zien hoe de echte trekkers van het thema de ambtenaren dichtbij
de politiek zijn, gesteund door veel ambtenaren op de werkvloer, met de middenlaag als
bron van weerstand. Posities en nabijheid doen er voor de meeste ambtenaren kennelijk
meer toe dan budgetomvang. Zo lijkt het ook logisch om te veronderstellen dat puur politiek
opdrachtgeverschap de drijvende kracht is achter de versterking van het toezicht, zonder
veel passie voor de vraag of BFT, tuchtrecht danwel audit hiervoor nu de aangewezen
interventie is of niet.
Er komt nog een ervaring bij. In de periode 1995 – 2004 zijn door deze onderzoeker meer
dan 70 zelfevaluaties en audits uitgevoerd op basis van het INK-model (inzage database bij
de auteur). Allen vonden in de publieke sector plaats, maar van een uitgesproken politieke
opdracht was zelden sprake (uitzonderingen worden gevormd door de politie en de Kamers
van Koophandel, om uiteenlopende redenen). Eerder het tegendeel: niet zelden werden de
zelfevaluaties en audits uitgevoerd om de politiek op afstand te houden: kijk, we hebben
onze zaken in orde. Gemengde motieven zijn er altijd, maar om een soort antidemocratische
samenzwering te constateren moet de verrekijker toch wel met de verkeerde kant tegen het
oog worden gehouden].
9.1.4

Waardering

Vanuit het auditbureau wordt werk gemaakt van de evaluaties. De respons van de evaluaties blijft
rond de 20-25% liggen. Over die respons is het auditbureau niet tevreden, al mag het waarschijnlijk
ook als positief worden uitgelegd dat onderzochte notariskantoren niet de moeite nemen om op een
evaluatierapport te reageren. Het auditbureau heeft ook behoefte aan terugkoppeling vanuit de
auditoren. Dat gebeurt wel, vooral in geanonimiseerde vorm. Daarnaast zijn er veel andere
momenten waarop signalen doorkomen. Elk jaar lijken er 3-4 gevallen te zijn waarbij de relatie
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tussen een kantoor, het auditbureau en/of de auditor stroef verloopt. Daar staat tegenover dat er
ook momenten zijn dat er waardering terugkomt voor hoe een audit is verlopen of ondersteund. Eén
geval, dat helaas anoniem moet blijven [OO: ook de onderzoeker kent geen naam], dat zonder audit
aantoonbaar niet op tijd naar boven zou zijn gekomen, leidt door het risico op forse schade - tot een
gecoördineerde actie van auditbureau, ringvoorzitter en KNB, waarbij het BFT goed op de hoogte
wordt gehouden. In de evaluatiebijeenkomsten zijn regelmatig voorbeelden te vinden van kleine
veranderingen in de aanpak die het gevolg zijn van evaluaties en/of signalen van auditoren.
9.1.5

Hoe verder? Verandering en handhaving

In het bovenstaande is redelijk positief beschreven hoe de audits worden uitgevoerd en de wijze
waarop het BFT daar zijn rol in speelt. In termen van effectiviteit wordt voorzichtig gewogen dat de
impact van de integrale audits in het kader van peer review groter is dan die in het kader van de
WID/MOT – Wwft-audits zoals die door het BFT worden uitgevoerd. Maar het is geen strijd, de twee
vormen van audits vullen elkaar aan en hebben zelf elk ook weer hun plaats in het geheel van
interventies dat overheid en beroepsgroep ter beschikking staat om de kwaliteit van de
beroepsgroep te bewaken. Maar laat het ook niet te mooi worden voorgesteld; er is een inherente
spanning. Zoals Lekkerkerker stelt, draait die om de spanning tussen controle en autonomie (Toezicht
komt van Mars, toetsing komt van Venus. Over de spanning tussen controle en autonomie., 2011).

Verbeteringen zijn er binnen het auditstelsel vooral aan de proceskant, al dragen die een
voortschrijdend, incrementeel karakter. Belangrijk is een doorzetten van een verjonging van het
corps van auditoren. Vanaf 2010 zijn er elk jaar een 30-tal auditoren actief geweest, waarvan er elk
jaar 8 plaatsen vernieuwd werden. Daarbij is ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd geleidelijk
omlaagging. Daarnaast is gelet op zaken als regionale spreiding, groot-klein kantoor, man-vrouw en
dergelijke. In de loop van de jaren zijn er ook meer kandidaat-notarissen een rol als auditor gaan
spelen. Opvallend is dat, overigens wel net zoals in de advocatuur, notarissen met een mediationachtergrond wat extra auditvaardigheden in huis lijken te hebben.
En wat beperktere verbetering is dat in 2013 de wijze waarop de selectiecommissie haar gesprekken
voert tegen het licht gehouden wordt en wordt veranderd.
Hoewel er veel continuïteit is, wordt de innovatieve kant niet verwaarloosd: er is extra aandacht voor
de gedragskant van de audit. Op de auditorenbijeenkomst van voorjaar 2013 wordt een presentatie
gehouden over HRO: Hoog Betrouwbaar Organiseren (Auditbureau KNB, 2014) (Noordhoek P. ,
Werken aan opmerkzaamheid, 2013). Bij de auditorenopleiding komt er specifieke aandacht voor
integriteitsvraagstukken en de digitale aspecten van de bedrijfsvoering.
Er komt ook een soort reactie vanuit de beroepsgroep. Een commercieel initiatief, maar wel met
betrokkenheid van notarissen, is ‘de praktijkgenerator’ (www.praktijkgenerator.nl, 2015). In
advertenties positioneert het zich als ‘de kwaliteitsstandaard voor het notariaat’. Het is een digitale
modellenbeheerder, want zoals de advertentie zegt: ‘modellenbeheer is de backbone van het
notariaat, maar blijkt vaak de achilleshiel’. Om de ronkende tekst hiermee te beëindigen: ‘Met de
checklist laat jij aan de peer reviewers zien dat jij compliant bent.’ De terminologie is wat krom, maar
het geeft wel blijk van doorwerking binnen de beroepsgroep.
Bij het BFT is ondertussen een zogenoemd handhavingsregime in de maak. Het vaststellen van de
tekst gaat in samenspraak met de beroepsorganisatie, maar het wordt een kader dat uiteindelijk
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eenzijdig opgelegd zal worden. Het is een handhavingskader dat algemeen haar werking heeft. Daar
waar het vermoeden bestaat dat niet conform de wet wordt gehandeld kan worden ingegrepen.
[OO: Uiteindelijk is de toetsing in het kader van het peer review een ‘gunst’ van de
toezichthouder; een gebruikmaken van de ruimte die de toezichthouder laat. Er is nog geen
enkele reden om aan te nemen dat de toezichthouder de toetser gaat inperken. Toch is het
de vraag of het op de langere termijn niet beter is om de toetsende taak nadrukkelijk tot de
verantwoordelijkheid van de beroepsgroep te rekenen. Door verantwoordelijk te maken
worden mensen in hun kracht gezet. Dat geldt zeker voor zich autonoom voelende
professionals. Hier geldt wel een kanttekening van principiële aard: zodra externe
toezichtkosten worden doorberekend aan de professionals ontstaat er concurrentie tussen
de verschillende vormen van toezicht, met waarschijnlijk een verdringingseffect aan de
interne kant.]
9.1.6

Doorberekening toezichtkosten

Een nieuwe dreiging dient zich in 2014 aan, als bekend wordt dat het kabinet het voornemen heeft
om de kosten van toezichthouders als het BFT integraal door te berekenen. Deze beweging is in gang
gezet vanuit de discussie over de toezichtkosten van de bancaire en financiële sector. Het besluit tot
doorberekening van de na de crisis structureel hogere toezichtkosten was vanuit die sector niet
onlogisch; intern toezicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) of vanuit een andere
verband bestond niet of nauwelijks. In de sector juridische dienstverlening is die situatie niet alleen
anders, maar ook complexer. In het verzet vanuit het notariaat en andere (juridische) sectoren
spelen meerdere overwegingen een rol, waaronder deze (KBvG, 2013):
-

Principiële bezwaren tegen een opzet waarin de toezichthouder een belang krijgt bij veel
toezichtactiviteiten;
Even zo principiële bezwaren tegen de afwenteling van kosten die worden gedaan vanuit een
publiek of algemeen belang;
Bezwaren tegen een doorberekening die tot gevolg kon hebben dat het verdringend werkt
ten opzichte van het interne toezicht. Voor het notariaat zou de doorberekening BFT € 3000,per jaar zijn, de kosten van het peer reviews zijn € 1.200, - per drie jaar. Het stapelt echter
wel, Dat laatste bedrag is door de leden te beïnvloeden, het eerste niet.

Het keuzeschema zoals dat door het ministerie van Financiën wordt gehanteerd (Tweede Kamer der
Staten-Generaal, 2013-2014), in een aanpassing op het eerdere rapport ‘Maat houden’ (Ministerie van
Financiën, 2014) (Ministerie van Financiën, 1996.), leidt in de praktijk altijd tot de beslissing van
doorbelasting. Zo ook in het geval van het notariaat. Het is een hard teken dat het peer review
functioneert als het bestuur desondanks besluit door te gaan met systeem van peer reviews. De
verwachting is dat er richting 2016 een soort omslagstelsel komt waar beide componenten, toetsing
en toezicht inzitten (Auditbureau KNB, 2015).
[OO: In een reeks van publicaties (Noordhoek P. , 2014) (Noordhoek P. , 2014) en de eerste
Nieuwspoortlezing van juni 2014 heeft deze auteur zich tegen de doorberekening van de
toezichtkosten gekeerd.]
9.2

Greep op de beroepsgroep
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Het lijkt alsof juist rond de start van deze nieuwe auditronde er ook een verdere verdieping komt in
het ‘notarieel tekort’ – maar niet zonder een gelijktijdig perspectief op betere tijden. De fase van het
permanent schandaal lijkt voorbij – al zal er rond het einde van 2014, zoals al beschreven in het
vorige hoofdstuk, nog een opflikkering komen van de problemen rond de afwikkeling van
notariskantoor Blijleven. Na regen komt zonneschijn? Dat is voor de betrokken notarissen zeker te
hopen, maar hier wordt er vanuit gegaan dat de spanningen binnen markt en maatschappij zich
vertalen in een doorgaande ‘slag om het notariaat’. Een slag die zich goeddeels in stilte afspeelt,
maar wel exemplarisch is voor meer relatief gesloten beroepsgroepen. Peer review en andere
interventies lijken te helpen om als beroepsgroep en overheid weer greep op de situatie te krijgen,
maar zeker in het voorjaar van 2013 ziet de situatie er somber uit.
Het probleem waar de beroepsgroep mee worstelt is structureel en tweeledig. Enerzijds is het een
kwestie van de voortschrijdende digitalisering. Veel aandacht gaat uit naar de HEMA-notaris, de akte
die als het ware van het internet kan worden gehaald. Het echte probleem lijkt dieper te gaan; een
overtuiging bij klant en notaris dat wat de notaris doet vervangen kan worden langs digitale weg:
algoritmes die de juridische redeneringen kunnen vervangen en modellen die de klant-specifieke
informatie kunnen vangen. Wat is er in beginsel niet vervangbaar? De echte
meerwaardeproblematiek dus.
Het meer onmiddellijke probleem is economisch van aard. De vastgoedcrisis verdiept zich en deze
sector is in deze jaren nagenoeg tot stilstand gekomen. Een toename in familierechtelijke vragen kan
dit niet compenseren. Het is niet gelukt om een einde te maken aan de onderlinge concurrentie; de
tarieven blijven omlaag gaan. Tegelijk komen reserves in zicht en ook menig notaris staat ‘onder
water’. In deze jaren moet blijken of de notarissen de bakens tijdig weten te verzetten. Hoe dan ook,
de cijfers laten een ongekende daling zien in het aantal kantoren. Tegelijk wordt voelbaar - ook in de
motivatiebrieven bij de selectie voor auditorsplaatsen - dat een groot aantal (kandidaat)-notarissen
op zoek is naar nieuw werk. Hetzelfde geldt voor het ondersteunend personeel. De franchisevorming
lijkt te stoppen, de splitsing van kantoren zet door. Het ieder-voor-zich gevoel neemt toe, inclusief
het gebrek aan intercollegiale uitwisseling dat daarbij hoort. Veel notarissen besluiten tot nieuwe
activiteiten en websites komen vol met specialisaties te hangen, maar levert het voldoende nieuwe
omzet op? Het lijkt er lang niet altijd op. Het is geen wetenschappelijke omschrijving, maar een
onderhuidse paniek doet zich voelen in de beslotenheid van het eigen kantoor.
Dat gebeurt tegen een achtergrond waarin het notariaat en zijn functie in de media als ‘overbodig’,
‘achterhaald’ en ‘wat doet dat nog in de moderne tijd?’ worden omschreven. Die paniek breekt ook
naar buiten in de vorm van roerige ringvergaderingen en bestuurlijke bewegingen waarbij woorden
als ‘opstand’, ‘coupe’ en ‘afsplitsing’ vallen. Geen notarieel tekort dus meer, maar een aangekondigd
faillissement. Hieronder wordt kort op de bestuurlijke perikelen ingegaan, voor zo ver relevant voor
het auditstelsel. Uit een aantal door de onderzoeker gevoerde gesprekken komt naar voren hoe sterk
de meningen over de toekomst van het notariaat zijn verdeeld binnen datzelfde notariaat. Hoe werkt
dit door naar de audits?
Tegelijk is het misleidend om hier een puur negatief beeld te schetsen. Was het maar zo eenvoudig.
Een gitzwarte schets van de toekomst van het notariaat kan immers helpen bij het besef dat er iets
moet veranderen. Er zijn echter altijd wel zaken die zich onttrekken aan het zwarte scenario en die,
terecht of onterecht, reden geven om nog even niet te veranderen of om anders te veranderen. Ook
die moeten gezien worden. Ze zijn onderdeel van ‘de slag om het notariaat’ en zijn sterk terug te
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vinden in het kader van dit onderzoek gevoerde gesprekken.
In deze periode komen in ieder geval de eerste tekenen van een Schumpeteriaanse creatieve
vernietiging op, inclusief scheuten van een nieuwe ontwikkeling. De belangrijkste is waarschijnlijk de
ontwikkeling rondom het levenstestament, al wordt verschillend gedacht over de waarde ervan. Het
speelt in ieder geval in op een veelbelovende demografische trend waarin het advies van een notaris
in beginsel veelbetekenend kan zijn. Het notariaat profiteert ook van het sluiten van een aantal
juridische voorzieningen zoals het juridisch loket. Hiermee lijkt de huisartsfunctie van het kleine
notariskantoor weer terug te kunnen komen, zij het tegen veel lagere tarieven dan men gewend was.
Omdat hiermee in feite (semi)overheidstaken worden overgenomen, zou dat uitgelegd kunnen
worden als een versterking van de ambtelijke positie van het notariaat. Op die gedachte lijkt verder
echter nog niemand te komen. Dan misschien wel het belangrijkste voor de korte termijn: eind 2014
begint het notariaat te merken dat het ergste van de vastgoedcrisis, althans voor zover het
particuliere bouw betreft, voorbij lijkt. De decemberdrukte is bijna ouderwets.
[OO: Het wetenschappelijk jaarcongres van de KNB 2013 in Amsterdam liet deze onderzoeker
en buitenstaander al iets van de kanteling zien: het thema was het levenstestament en
daarmee werd een nieuw en naar buiten gericht thema op optimistische wijze
gepresenteerd. Voor hetzelfde geld was de blik naar binnen gericht geweest. Een goede
keuze van de organisatoren, die dat in zekere zin opnieuw deden met de keuze voor het
thema ‘internationaal’.]
Dan is er nog iets: het aantal misstanden neemt kennelijk weer af. Het aantal Wwft-meldingen
mindert duidelijk. Deels is dit omdat een aantal ‘veelplegers’ eruit worden gehaald en deels is dat het
typische schrikeffect van de ‘eerste slag’. De tuchtrechter krijgt het niet wezenlijk drukker dan het
was. En ook de audits in het kader van de intercollegiale toetsing leveren bijna geen nieuwe
heraudits op of zaken die echt als een misstand moeten worden gezien. In het evaluatieverslag van
2014 wordt de toon een stuk positiever. Het loont dat volledig te citeren, omdat deze tekst vanuit
het auditbureau – dhr. Diks - ook goed aangeeft waar nog spanningen zitten (Auditbureau KNB, 2015, p.
2):
“In het vorige verslag maakten we al melding van een voorzichtige opleving, en deze lijn
konden we ook in het najaar doortrekken.
Daarbij valt op dat een aantal kantoren weliswaar meer werk trekt, maar een dermate lage
marge hanteert dat de toename in volume nauwelijks bijdraagt aan de winstgevendheid van
het kantoor. Opvallend is daarbij dat deze kantoren vaak nauwelijks inzicht hebben in de
kosten van de praktijk, of in de kostprijs van de transactie.
Het werk wordt met de zittende bezetting uitgevoerd, en dat lijkt ook regelmatig ten koste te
gaan van de tijd die in ontwikkeling en vakbekwaamheid wordt gestoken. Daardoor zijn deze
kantoren gedwongen zich meer en meer te beperken tot de meest eenvoudige, en dus ook
goedkoopste vormen van notariële dienstverlening. En op dat deel van de markt is het nog
altijd dringen, want er zit nauwelijks enige specialisatie in die vorm van dienstverlening.
De kantoren die zich op volume richten hebben inmiddels een vaste plek in het notariële
landschap verworven, en voor de veel geventileerde aanname dat zij daarmee aan kwaliteit
hebben ingeboet is in de toetsingen geen onderbouwing te vinden. Het gaat om een
combinatie van efficiënte kantoororganisatie en automatisering. Vaak hoeft een notaris dan
geen tijd aan dat deel van het proces te besteden omdat er bijvoorbeeld een
kantoormanager is aangesteld, die ook het personeelsbeleid regelt. De prijzen aan de

564

Trusting Associations

onderkant van de markt lijken zich te hebben gestabiliseerd: veel lager zal het niet meer
worden.
Opnieuw zagen we kantoren die hebben gebroken met de race naar de tarievenbodem.
Belangrijk daarbij bleek een duidelijk verhaal naar de klanten toe, om hen te kunnen
uitleggen waarom het kantoor het gevraagde niet (meer) kan leveren tegen een dermate
lage prijs. Dat kost tijd, maar over het algemeen kan het rekenen op begrip.
De echte shoppers gaan dan door naar de goedkoopste die ze kunnen vinden, terwijl
anderen wel degelijk bereid zijn een meerprijs te betalen wanneer ze uitleg over de
toegevoegde waarde daarvan hebben gekregen. In het verlengde daarvan is een tendens
richting specialisatie waar te nemen.
Deze ontwikkeling is met name in de verstedelijkte gebieden waar te nemen. Daar is meer
potentieel voor andere en aanvullende dienstverlening, en is de mogelijke klantenkring
groter dan in de meer landelijke krimpgebieden.”
De rapportage gaat nog even door. Voor het eerst schrijvend over ‘kantoren in ontwikkeling’ wordt
melding gemaakt van kantoren die akten minder belangrijk vinden omdat het verdienmodel
verschuift naar adviesdiensten. Ook: ‘Sommige kantoren zien een rol en een kans in volgens een
netwerkstructuur georganiseerde samenwerking met verwante, vaak financieel gerichte
dienstverleners. Bijvoorbeeld op het gebied van vermogensbeheer, familierecht of
echtscheidingsproblematiek”. De klantvraag wordt leidend voor de samenwerkingsvraag. Veel
kantoren willen nog full-servicekantoren zijn, maar dat is dan ook een expliciete keuze. Ondertussen
wordt ook wel gekozen voor een expliciete backoffice functie, met een zware IT-component. In
termen van de matrix valt zo een stevige verschuiving te zien naar de andere kwadranten, al blijft de
status van notaris bestaan en wordt deze belangrijk gevonden.
[OO: Op basis van 2 interviews met notarissen die succesvol lijken in de nieuwe markt, en
wat gesprekken er omheen, bijvoorbeeld in het kader van selectiegesprekken en trainingen
met kandidaat-auditoren, is het mogelijk dat deze nu succesvolle notarissen weer opnieuw
en bewuster kiezen voor het notariaat. Als dat zo is, dan laadt de beroepsgroep zichzelf met
nieuwe betekenis. Een betekenis die niet primair wordt ontleend aan wet- en regelgeving
maar aan een beeld van wat het beroep kan betekenen.]
Goed nieuws dus. Enerzijds een langzame sanering van de ‘lijdelijke notarissen’ (waarover hierna
meer) en anderzijds een nieuw elan. Het wetenschappelijk congres in 2013 staat in het teken van een
nieuwe markt, het levenstestament en dus niet in teken van de ontwikkelingen binnen het notariaat
zelf. In 2014 staat datzelfde congres in het teken van de internationalisering. De nieuwe Europese
erfrechtverordening en het toenemend aantal klanten met een niet-Nederlandse achtergrond zorgen
ook voor een reden om naar de toekomst te kijken (Erp, et al., 2014). Dit laatste congres wordt
getrokken door de nieuwe internationaal secretaris, Lineke Minkjan. Zij heeft afscheid genomen van
haar beleidsrol in het auditstelsel en laat direct zien dat er ook op andere terreinen vernieuwing
wacht. Het is niet de enige verandering. Op het bureau in ‘Den Haag’ voltrekt zich een bredere
reorganisatie. Na een relatief rustige verkiezing treedt eind 2014 een nieuw bestuur aan. Het beleid
voor dit bestuur wordt mede bepaald door een al eerder vastgestelde nota ‘Notaris 2.0’ (KNB, 2014).
En ondertussen trekt ook de economie nog aan, in het bijzonder de huizenmarkt. De zon lijkt weer
door te breken in notarisland. De buitenwereld ziet dit ondertussen overigens niet. In het FD klinken
echo’s rondom de afwikkeling van het faillissement van notaris Blijleven, waarbij het BFT negatief in
het nieuws komt en dit dreigt door te slaan naar kritiek op de KNB. Gezamenlijk wordt echter een lijn
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uitgezet. Anders dan in andere sectoren, dempt de staatssecretaris de naar aanleiding van Blijleven
ontstane commotie: “Ik heb geen signalen dat er sprake zou zijn van structureel tekortschietend
toezicht van het BFT. Wij hebben in Nederland duidelijke beroepsnormen en een deugdelijk systeem
van toezicht en tuchtrecht, waar veel mee valt te voorkomen, maar niet alles.” (Brief Staatssecretaris
van VenJ, 18 december 2014). De Kamer accepteert dit. De rel loopt dood. In het verlengde van deze
rel komt opeens via ‘een lek’ informatie naar boven over het aantal kantoren dat in financiële
problemen zou zijn. Het wordt gepresenteerd als een nieuw schandaal en het kennelijk gebrek aan
transparantie is een discussie waard, zeker gelet op het semipublieke karakter van de sector. Het
aantal van 100 kantoren met financiële problemen is op zich echter niet onverwacht. Gelet op de
heftigheid van de recessie (vastgoed!) en alles wat er speelt en afgezet tegen 823 kantoren in het
najaar van 2013, dan is een probleempercentage van rond de 20% niet niets, maar wel in lijn met
verwachtingen.
Tabel 6. Financiële positie notariskantoren. Bron: FD, februari 2015
Samenvattend:
Het gaat na 2012 ‘slecht’ in de zin dat:
- de crisis veel notariskantoren nu echt raakt en leidt tot kantoorsluiting en werkloosheid;
- het niet lukt de negatieve prijsspiraal te doorbreken;
- het imago van het notariaat niet merkbaar verbetert en meegaat in het negatieve sentiment;
- ook doordat digitalisering de overbodigheid van het notariaat lijkt aan te tonen;
- en een enkel incident als Blijleven het idee van een falende sector al in leven kan houden.
Het gaat ‘goed’ in de zin dat:
- nieuwe markten zich openen, m.n. het levenstestament of ‘aangeklede volmacht’;
- een oude markt (vastgoed) zich lijkt te herstellen;
- nieuwe juridische taken, specialismen en een sterkere adviesrol door het notariaat worden
opgepakt;
- en het aantal misstanden af lijkt te nemen.
Het is altijd de vraag in hoeverre deze context helpt of hindert bij het in de lucht houden van een
interventie als peer review. Een gevoel van urgentie is nodig, verlamming niet. Wat anno 2014
opvalt, is dat zich wel een bestuurlijk lijn aan het ontwikkelen is, maar dat dit gebeurt bovenop een
beroepsgroep die nog volop bezig is de grenzen van haar nieuwe post-crisis situatie te verkennen.
9.3

Eenmanseenzaamheid en de effectiviteit van een stelsel

Voortdurend speelt de economische crisis op de achtergrond van de audits mee – al was het maar
omdat in 2014 het opveren van de huizenmarkt lang niet alle regio’s bereikt. Omdat juist rondom de
problematiek van deze kleine kantoren in crisistijd de effectiviteit van het stelsel zich kan bewijzen,
wordt hier extra bij stil gestaan. Als toets dus voor de eerder, op basis van de algemene
kwantitatieve en kwalitatieve informatie, geformuleerde veronderstelling dat het stelsel van peer
review ten minste zo effectief is als het toezicht door BFT (weer: ook en wellicht juist door de elkaar
aanvullende werking van beide).
In de documentatie voor de audits in 2009 staat dit te lezen:
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“Notarissen in kleine kantoren zijn, evenals hun (meestal gering in aantal) medewerkers,
vaak goed op de hoogte van de details van de praktijk. Echter, herhaaldelijk werd de
kwetsbaarheid van het auditkantoor ter sprake gebracht, en dan meestal ook schoorvoetend
onderkend.” (Auditbureau KNB, 2010, p. 3)
Dit klinkt nog redelijk neutraal, haast speels. Er is een zekere distantie richting die kleine kantoren.
Die verdwijnt in de jaren erna. In de periode van 2010 tot 2012, zie het vorige hoofdstuk, worden de
citaten uit de geanonimiseerde casussen steeds talrijker en komen als het ware steeds meer in het
zicht van de auditor.
In de evaluatiebijeenkomst van 2013 komt dit indringend aan de orde. In de zaal leunt iedereen naar
voren als het over de problematiek van het kleine en het eenmanskantoor gaat, de betrokkenheid is
maximaal. De continuïteit komt vrijwel altijd al in het begingesprek aan de orde, om uiteindelijk in
het slotgesprek weer het punt te zijn waar het allemaal om draait. Algemeen wordt in de zaal de zorg
uitgesproken over de ontwikkelingen in het notariaat. Vrijwel alle auditoren zijn op kantoren
geweest die eigenlijk nog nauwelijks levensvatbaar zijn. De situatie is soms ronduit schrijnend. De
manier waarop erover wordt gesproken geeft aan dat het de auditoren zelf ook raakt – en geen
wonder.
In de gesprekken en rapportages komt daarbij de factor eenzaamheid naar voren. De onderlinge
contacten worden minder, niet meer, al lijkt het erop dat ringbijeenkomsten nog goed worden
bezocht. Per saldo wordt het onderlinge concurrentiegevoel groter. Dat is zeker het geval als
bijvoorbeeld een notaris een klant weigert alleen maar om die wel door een andere notaris
geaccepteerd te zien. Dan lijkt het alsof het eigen integere gedrag wordt afgestraft en voelt de
notaris zich op zichzelf teruggeworpen.
[ OO: In een essay over ’Een nieuw perspectief op Europese samenwerking’ (Beusmans &
Hardjono, 2015) wordt beschreven hoe door Delors de lidstaten zich na het Verdrag van
Maastricht in een ‘bezegelde lotsverbondenheid’ bevinden. In de crisis is dat, zeker in EMU
verband, ernstig gaan knellen en veroorzaakt dat een reactie. De parallel gaat zeker niet
helemaal op voor het notariaat, ook al komt er een breed gesteunde opstand tegen het
bestuur. Wat wel vergelijkbaar lijkt, is het zich terugtrekken op zichzelf en het gevoel te
moeten betalen voor de fouten van anderen. Het is de vraag of en in hoeverre peer reviews
daar iets aan doen, maar vanuit de omdraaiing zou gesteld kunnen worden dat het niet
uitvoeren van audits een teken zou zijn van negeren en van eenrichtingsverkeer, wat het
probleem had verergerd. Aandacht is aandacht, in welke vorm dan ook. De peer reviews
hebben daar aan bijgedragen.]
Auditoren geven een helder signaal over de toestand van vooral de kleine en eenmanskantoren.
Signalen die de beroepsorganisatie uiteraard ook uit andere hoek bereiken. Wat moet dat voor het
beleid betekenen? Er wordt onder meer gesproken over de coaching bij besluitvorming over
mogelijke bedrijfsbeëindiging. In het voorjaar van 2013 heeft zich nog slechts 1 notaris hiervoor
aangemeld. De KNB biedt daarnaast twee dagdelen ondersteuning in de vorm van gesprekken aan.
Tijdens de evaluatiebijeenkomst ontspint zich een discussie over de wenselijkheid van een actievere
rol van de KNB bij het aansturen op bedrijfsbeëindiging. Denk dan aan het in beweging krijgen van
kantoren, wellicht het over de streep trekken. Daar zijn wel extra kosten mee gemoeid, doordat
expertise op HR of financieel gebied zal moeten worden ingehuurd om een adequaat en goed
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onderbouwd advies te kunnen uitbrengen. Wat betekent het voor de betrokken notaris wanneer het
bedrijf nu wordt beëindigd? Welke zaken kan de KNB daarbij regelen, of kan de KNB als intermediair
fungeren? Er wordt een lans gebroken door verschillende aanwezigen om aan een vorm van actieve
begeleiding naar bedrijfsbeëindiging te werken. Hier valt de naam ‘exitbureau’. Uitgangspunt is het
streven naar een gezonde beroepsgroep. De gedachte is dan om bijvoorbeeld verzekeraars en
andere belanghebbenden als het Voorzieningenfonds te betrekken bij dergelijke plannen. Voor hen
is daar ook voordeel te behalen, en zij zullen wellicht ook willen investeren als dit onder de streep
geld oplevert. Nu is ook het moment waarop een dergelijke interventie nog een positief effect op de
gehele beroepsgroep kan hebben. In die zin is de weerstand tegen investeringen op dat vlak te
pareren met het argument dat na afloop van een soort saneringsronde er een gezond notariaat
overblijft, dat ook weer in de richting van een gezonde prijsstelling kan gaan werken.
In het verslag van de evaluatiebijeenkomst van 2013 staat ook dit tegengeluid te lezen (Auditbureau
KNB, 2013):

“Hardnekkig is de herhaaldelijk geventileerde aanname dat een geringe kantooromvang tot
verminderde kwaliteit leidt. De auditresultaten ondersteunen die aanname niet. Daar is de
diversiteit te groot voor. Wel lijkt de kwetsbaarheid bij de kleinste kantoren groot wanneer
zij zonder contacten met andere leden van de beroepsgroep hun praktijk voeren. Veruit de
meeste solitaire kantoren onderhouden contacten met andere notarispraktijken. In
tegenstelling tot het verleden is dat nu veel minder regionaal bepaald, zo is een
veelgehoorde uitspraak.” (Auditbureau, 2014).
[Belangrijke OO: Dit tegengeluid, afkomstig vanuit het auditbureau, wordt in een gesprek
met de onderzoeker nog eens onderstreept, als de onderzoeker doorvraagt over het feit dat
het aantal heraudits niet lijkt toe te nemen naarmate de crisis vordert. Zouden er geen
hogere aantallen moeten zijn? Uiteraard hebben we het dan over een mee-glijden van het
perspectief van de auditoren, maar dhr. Diks brengt ook een ander accent aan, dat zeker zo
relevant kan zijn. Hij zegt: “Juist bij kleine kantoren is de kwaliteit vaak het laatste waarop
wordt ingeleverd. Daar zit hun trots, hun vakmanschap. Het gaat op veel punten mis, zeker
op het echte ondernemerschap, maar de goedwillende notaris, en dat is de overgrote
meerderheid, levert op alles liever in dan op de waardering voor zijn vakmanschap”. Als dit
zo is, dan is dat goed nieuws voor de toekomst van het notariaat. Dit uitspraak komt van
iemand die diep in de materie zit, maar vormt daarmee nog geen bewijs. Wel geeft het een
voor de onderzoeker nieuw perspectief aan bij het onderzoek naar de effectiviteit van peer
review stelsels in beroepsorganisaties. Tot nu toe hebben we een verschuiving gezien van
een aspectaudit (WID/MOT) naar een audit van de bedrijfsvoering en uiteindelijk een
integrale audit. De harde kern van de kwaliteit van de beroepsuitoefening moet daar
uiteindelijk in naar boven komen. Is dat gebeurd? De conclusie moet zijn dat de
auditrapportages en evaluatiebijeenkomst weliswaar veel voorbeelden en inzichten
opleveren, maar dat die kern nog onvoldoende tastbaar is geworden.]
Hoe dan ook, duidelijk is dat er een flinke groep gemarginaliseerde kantoren bestaat die financieel
geen bestaansrecht meer hebben, en vaak eigenlijk ook wel willen stoppen. Daarnaast bestaat nog
een groep kleine kantoren met relatief oudere notarissen, die hun tijd uitzitten, het zich kunnen
veroorloven om nog wat in te teren, maar die niet meer in kennis of ontwikkeling investeren. Een
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forse krimp wordt verwacht, waarbij het vestigingsbeleid als achterhaald wordt beoordeeld. Het
notariaat hanteert een omzetverwachting over drie jaar, maar dat wordt in de huidige
omstandigheden als onzinnig beoordeeld.
De prijzenslag gaat verder. Een citaat maakt duidelijk hoe hard de concurrentiestrijd wordt gevoeld:
“Sommige prijsvechters zijn goed geautomatiseerd en kunnen daadwerkelijk tegen lage prijzen
goede kwaliteit bieden. Wel zal de rek er op een gegeven moment uit zijn, en wanneer eenmaal
onder de kostprijs wordt gewerkt is het effect in een regio aanzienlijk. Er worden bedragen genoemd
van 90 euro voor een levering, dat zijn zakelijk gezien geen verantwoorde bedragen meer.”
(Auditbureau KNB, 2014)

[OO: Ondertussen zullen veel klanten hier blij mee zijn. Het is een aspect dat deze
onderzoeker te weinig in de discussies terug hoort.]
Andere thema’s die aan de orde komen zijn het vestigingsbeleid en de (omzet)eisen die aan de
ondernemingsplannen worden gesteld. Die laatste zijn in ieder geval niet realistisch meer, in het licht
van de snel veranderende markt.
De auditoren uiten in en om de evaluatiebijeenkomsten een gebrek aan handvatten om te helpen bij
(beslissingen rond) bedrijfsbeëindigingen. Het bestuur (aanwezig bij de bijeenkomsten) pikt het
signaal op en wil naar een actievere vorm van begeleiding naar bedrijfsbeëindiging, in een breder
kader dan wat al gebeurt in het kader van het zogenoemde protocollenvraagstuk. Het leidt tot
vragen over mogelijke indicatoren en terecht wordt gesteld dat de grenzen worden vastgelegd.
Welke zaken liggen wel en welke niet op de weg van de auditor, welke op de weg van de KNB, welke
niet? Et cetera. Algemeen is in 2013 de verwachting dat de komende jaren een fikse krimp in het
aantal kantoren/notarissen te verwachten is. De markt zal van zichzelf niet verbeteren, en niet voor
ieder bestaat de mogelijkheid zich in een niche te specialiseren. Onder die druk komt het overleg
over ondersteuning en bedrijfsbeëindiging verder op gang en dit leidt tot nadere afspraken over hoe
te handelen bij kantoren in de problemen.
Een concrete aanwijzing dat de aanpak lijkt te werken komt in het voorjaar van 2014. Een audit bij
een eenmanskantoor brengt een technische, maar wel zware fout aan het licht. Zo zwaar dat de
betrokken cliënten hierover geïnformeerd moeten worden. Het blijkt om enkele honderden gevallen
te gaan. Binnen de kleine gemeenschap waarin de notaris werkzaam is kan dat een doodsklap voor
het kantoor betekenen.
Dit is een heldere test voor de auditor: met de mantel der liefde bedekken en zeggen dat het niet
meer mag gebeuren is altijd een optie. De auditor is dat niet van plan en informeert het auditbureau.
Besloten wordt tot een heraudit om zeker te zijn van het oordeel. De betrokken notaris wordt
hiervan op de hoogte gesteld. De heraudit wordt uitgevoerd door een ander auditteam. Dat komt tot
dezelfde bevinding. Voor de betrokken notaris is dit heel zwaar, maar hij zal nu zeker zijn cliënten
moeten gaan informeren. Wat dan gebeurt laat zien dat een negatieve uitkomst van een audit nog
niet het einde van de bemoeienis van de beroepsgroep hoeft te zijn. De notaris accepteert hulp en
ondersteuning vanuit de KNB. Vooral bij de communicatie naar de cliënten toe ondersteunt de KNB
actief en ook in andere zin wordt begeleiding voor de notaris geregeld. Mede daardoor is er geen
sprake van escalatie en heeft de notaris een kans te overleven. Bredere publiciteit krijgt het kantoor
in ieder geval niet. Het BFT wordt later over dit geval geïnformeerd en stemt zeer in met de gang van
zaken. Het lijkt een helder voorbeeld waarbij mogelijke risico’s voor de cliënten zijn voorkomen, de
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kans op reputatieschade voor de notaris is verkleind en de kans dat hij ervan leert is vergroot en, zo
concreet is het ook, een mogelijk geschil rond de uitkomst van de audit is voorkomen doordat na de
constatering van de misstand de beroepsorganisatie naast de notaris is gaan staan in plaats van
ervoor of er tegenover.
Is dat het enige geval? Ja, voor zover bekend. Andere dreigende geschillen zijn er nauwelijks
geweest. Een mogelijk conflict verliep doordat de betrokken notaris geen vervolg gaf aan zijn
dreiging zich niet bij de uitkomst van de audit neer te leggen.
Opnieuw komt dan de vraag op: is er echt zo weinig aan de hand of zijn de auditoren zo mild? Hoe
verhoudt dit lage aantal zich tot het bericht in het FD van februari 2015 dat bijna honderd
notariskantoren in financiële problemen zouden zitten? (FD, 2015) (FD, 2015)
Niet valt uit te sluiten dat er misstanden zijn die door de auditoren niet worden ontdekt, al was het
alleen maar omdat de audits per definitie van tevoren worden aangekondigd. Het aantal uitgevoerde
audits lijkt echter groot genoeg om met zekerheid te kunnen stellen dat er bij een werkelijk veel
slechtere situatie genoeg signalen door zouden zijn gedrongen.
Voor wat betreft de FD-cijfers: getalsmatig blijkt er inderdaad een probleem. Maar hoe groot is dit
afgezet tegen het totaal van de beroepsgroep en tegen het totaal van de problematiek van een
notariaat in een veranderende maatschappij? Dan is het percentage van ongeveer 20% niet
onverwacht groot en is, voorzichtig geformuleerd, niet inconsistent met de bevinding van de
auditoren dat de continuïteit van het kantoor in nagenoeg elk gesprek aan de orde komt.
Al met al, kan op z’n minst geconcludeerd worden dat het systeem van peer review een beeld geeft
van de situatie binnen het notariaat, dat het effectief genoeg is, plus meer dan goed genoeg om er
beleid op te maken. Dit laatste geldt voor zowel de KNB als de externe toezichthouder, het BFT. De
KNB zal in 2014-2015 in het kader van de opzet van de derde ronde in ieder geval een nieuwe vorm
van begeleiding van kantoren gaan ontwikkelen, waarin de audits in het kader van peer review een
centrale rol spelen. Het vertrouwen in het peer review is zo groot dat wordt gemeend dat het BFT
zich kan beperken tot het checken van de wettelijke eisen. De integrale toets komt echt voor
rekening van de beroepsgroep.
Hoe verhouden die twee zich, de effectiviteit van peer review versus BFT? Helemaal zeker kan hier
niet over geoordeeld worden. De gegevens zoals die door het BFT zijn gepubliceerd zijn niet
automatisch vergelijkbaar met cijfers zoals verzameld in het kader van het peer review. Wel kan
geconcludeerd worden dat het effect van een BFT-onderzoek vooral constaterend is – er wordt wel
of niet voldaan aan de wettelijke eisen - en dat van een peer review audit meer reflecterend is. Als
dan de continuïteit aan de orde komt, mag verwacht worden dat dit direct en indirect in een gesprek
met peers/beroepsgenoten meer zal doorwerken dan in een gesprek met controleurs, waarbij direct
weer aangetekend moet worden dat de vertegenwoordigers van het BFT, zelf deels afkomstig uit het
notariaat, in beginsel ook de juiste toon kunnen aanslaan in een gesprek. Enkele cijfers zoals die een
rol kunnen spelen in de weging:
1. Er zijn tot 2014 1364 kantoortoetsingen in het kader van peer review geweest, op een
gemiddelde van 853 kantoren: elk kantoor is gemiddeld 1,6 keer bezocht;
2. Van de 1364 toetsingen hebben er 194 tot een nadere correctie geleid = 14,2%. Dit gaat dus
om lichte en/of herstelbare fouten;
570

Trusting Associations

3. Slechts 19 hebben tot een heraudit en 14 tot nadere toetsing geleid; samen 33 = 2,4%.
4. Het BFT voert over 2010-2013 in totaal 1114 onderzoeken uit; gemiddeld 1,3 keer per
kantoor;
5. Dit leidt tot 61 uitspraken van de Kamers van Toezicht in de orde van waarschuwing,
berisping, schorsing en/of ontzetting: 5,4%
6. Over dezelfde periode dient het BFT 86 klachten in: 7,7%
Geconstateerd kan worden dat – heraudit en nadere toetsing gelijkstellend met maatregelen van
waarschuwing tot ontzetting - het BFT ruim 2 keer strenger oordeelt dan de peers: 5,4% versus 2,4%.
Dat is uiteraard niet helemaal een zuiver vergelijk, maar in deze sanctionerende zin mag het BFT
‘effectiever’ worden geoordeeld dan de peer reviews. Dat is niet onlogisch vanuit het verschil in rol
geredeneerd. Het verschil in percentage zou reden voor nader onderzoek kunnen zijn, maar de
aantallen blijven vrij laag in verhouding tot het aantal kantoorbezoeken. Als de ‘gelekte’ cijfers van
het BFT over kantoren in financiële problemen juist zijn (ca. 20%), dan lijkt het enkele feit van
financiële problemen nog niet tot een sanctie of negatief oordeel te leiden en dat lijkt op zich reëel.
Vergelijkend onderzoek met andere, aanpalende sectoren zou wellicht uitsluitsel kunnen geven,
maar die cijfers zijn niet (openbaar) beschikbaar. Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de
percentages niet extreem zijn, eerder aan de lage dan aan de hoge kant, maar zeker niet
verwaarloosbaar.
Opvallend is verder dat de piek in het aantal sancties voor het BFT in 2011 ligt en voor het peer
review in 2012-2013. Kan het zijn dat het BFT als het ware de probleemgevallen heeft opgeruimd
voordat het peer review aan de beurt is? Het lijkt erop dat hier de relatie met de inhoud belangrijk is.
De focus op WID/MOT-overtredingen zorgt voor een andere dynamiek dan de meer integrale audit
vanuit de peer reviews. Beide kijken ernaar in de hier vergeleken jaren, maar het kan zijn dat het in
het geval van peer review tot een herstel van fouten leidt en in het geval van het BFT al snel tot een
waarschuwing of meer.
Het bovenstaande heeft betrekking op de effectiviteitsvraag in termen van ‘worden de rotte appels
er uitgehaald’? Dan blijkt het onderzoek door het BFT effectiever, al spelen BFT en KNB beide hun
rol. Er is ook een andere vorm van effectiviteit. In welke mate leiden BFT-onderzoeken en peer
review audits tot (versnelde) bedrijfsbeëindiging, sanering van de sector? Hoe hard dit ook mag
klinken, het kan wel zijn dat dit nodig is om de sector op de langere termijn gezond te houden.
Het BFT geeft aan dat circa 20% van de kantoren in 2013-2014 ernstige financiële problemen
ondervindt. De auditoren geven aan bij bijna elk bezoek over de continuïteit te spreken. Op basis van
de voorbeelden uit de halfjaarrapportages raakt ongeveer de helft van de casusbeschrijvingen aan
continuïteitsproblemen.
Het BFT doet pas vanaf 2013 integrale audits en heeft de focus op de WID/MOT – Wwft-transacties
en andere financiële risico’s. Het is dus logisch om te verwachten dat de impact van peer review op
deze vorm van effectiviteit groter is.
Uiteindelijk lijkt de eerste vorm van effectiviteit het beste te passen bij de opgave waar de sector
voor 2009 voor stond – een antwoord formuleren op de ernstige integriteitsschendingen – en de
tweede vorm van effectiviteit past beter bij de opgave waar de sector na 2009 vooral voor stond: een
antwoord geven op de economische crisis.
Methodisch blijven er overigens wel vragen bij de genoemde aantallen en niet alleen bij het BFT. Ook
ten aanzien van het peer review dringen vragen zich op als:
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Stellen de peers wel voldoende vragen vanuit klantperspectief?
Als je toetst op wat is geweest, krijg je antwoorden op wat is geweest (KNB, 2012). Voldoet de
norm nog?

-

Hoe groot is nu werkelijk de durf om vakgenoten te confronteren met negatieve bevindingen als dat
nodig is?
- Hoewel de audits niet worden uitgevoerd door peers in de eigen regio, is en blijft het notariaat geen
grote wereld. Welke invloed heeft dit werkelijk gehad?
Deze vragen kunnen aangevuld worden met andere. Het neemt niet weg dat de peer reviews hebben
bijgedragen aan de effectiviteit van het stelsel.
[OO: Uiteindelijk valt de effectiviteit van de audits in het kader van de peer review – en vervolgens de
vergelijking met de onderzoeken van het BFT – alleen te (double) checken via onderzoek bij kleine
kantoren en (kandidaat-)notarissen van kleine kantoren die (mede) vanwege uitkomsten en gesprek in
het kader van de audit hun kantooractiviteiten hebben beëindigd. Qua tijd en budget valt dit buiten
het bestek van dit onderzoek. Deze onderzoeker maakt op basis van gesprekken e.d. de inschatting
dat het hierboven gegeven beeld zich niet fundamenteel zal wijzigen. In de hoofdstudie van de
dissertatie van deze onderzoeker (A0) en het daarin opgenomen verslag van het stelsel van peer
review voor de makelaardij (A3), wordt het effect alleen nog maar sterker bevestigd.]

9.4

Normen en hun deontologie

In het matrixmodel dat de rode draad vormt in dit onderzoek, wordt een onderscheid gemaakt
tussen gesloten normen enerzijds en open normen anderzijds. De gesloten normen zijn passend bij
een Durkheimiaanse opvatting van groepsvorming, gekenmerkt door heldere en hoge grenzen voor
de groepsleden en die daarbuiten. Ze zijn ook passend voor een omgeving waarin de groep wordt
bepaald door het aangaan of ontbinden van zakelijke overeenkomsten. De open normen zijn
kenmerkend voor de netwerkbenadering, waarbij slechts de omvang van de groep helder is en
grenzen nauwelijks af te bakenen zijn. Ook meer corporatistische groepsvorming wordt gekenmerkt
door open – althans niet formeel opgeschreven – normen. In deze paragraaf wordt daar wat dieper
op ingegaan, mede om goed te toetsen wat het sleutelmechanisme is voor de audits op basis van
peer review.
Eerder zijn de verschillende criteria besproken en is vastgesteld dat deze zeer veelomvattend zijn,
maar met name in de zin dat alle wet- en verordeningen, van Wna tot en met het convenant tussen
KNB en Kadaster, mee worden genomen (zie Bijlage II). Daarbij zijn de normen 18 en 19 van een
andere orde; de integriteit en kwaliteit komt daarin expliciet aan bod. Het is zeker niet zo dat het
hierbij alleen om normen gaat die zo gesloten zijn dat een eenvoudig voldoet wel/voldoet niet
uitgesproken kan worden. Ook in de normen 1 t/m 17 komen behoorlijkheidsvereisten,
communicatieaspecten en andere klantgerichtheidsaspecten langs. Normen dus die inherent moeilijk
weegbaar zijn vanwege die ene lastige factor: het feit dat mensen niet allemaal hetzelfde zijn.
Daarnaast is er nog een bij uitstek notariële norm die in veel opzichten de zachte, maar oh zo
belangrijke toets vormt voor het vakmanschap: het toepassen van Belehrung. Samen met
voorlichting is dit het aspect dat in de ogen van de auditoren in elk gesprek aan bod dient te komen.
Boeiend: de auditoren gaan dus op zoek naar de open norm. De auditoren gebruiken verschillende
manieren om dat te toetsen: passeertijd, omgang met volmachten en het sturen van toelichtingen bij
concepten (Auditbureau KNB, najaar 2013). Ook het element continuïteit speelt een rol, zeker bij
eenmanskantoren die onder de crisis leiden. Ook is er algemeen veel aandacht voor kennis- en
opleidingsniveau, regelingen rond de waarneming en interne communicatie.
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Met andere woorden; zo gesloten zijn de normen niet die het notariaat beheersen en de auditoren
zijn zich daarvan bewust. De vraag is wel wat er gebeurt op het moment dat dit doorwerkt naar de
beoordeling van de notariële praktijk. Dan komt een andere term in beeld.
Bij de ‘deontologie’ van het notarisambt gaat het om de vraag wat de beroepsbeoefening van de
notaris en kandidaat-notaris verlangt in het specifieke kader van het gewenste notariaat als geheel
(Melis & Waaijer, 2012, p. 440). Anders gezegd; welke plichten heeft de notaris nu eigenlijk? Welke
normen over het gedrag van de notaris kunnen worden afgeleid uit de functie van dat notariaat?
Inzicht in die functie leidt al snel tot regelgeving en andere juridisch vormgegeven afspraken. Een
verdere interpretatie gaat richting (beroeps)ethische kwesties. Rond 2010 herleeft de aandacht voor
de deontologie van het notariaat en dan vooral in de ethische zin (Melis & Waaijer, 2012, p. 441;
Lekkerkerker, Breedveld-de Voogd, Kolkman, Meijer, & Oostrom-Streep; Heesen-Laclé Z. v., 2008). De
beroepsgroep is zich er weer bewust van dat de keuze van de enkele (kandidaat)notaris doorwerkt
naar het totaal van de beroepsgroep. Zeker de auditoren beseffen dit. De vraag is hoe daarmee om
wordt gegaan in het concrete geval. Elk van de hierboven genoemde minder gesloten normen lenen
zich voor juridisering via jurisprudentie van de tuchtrechter. Dat heeft betekenis (tuchtrechtelijke
afspraken behoren op basis van lezersonderzoek zowel binnen het notariaat als de advocatuur tot de
meest gelezen rubrieken), maar wordt daarmee ook de (ethische) kern gepakt? Durft men tot
nieuwe interpretaties te komen die de beroepsgroep vernieuwen?
Het zou dus een misvatting zijn om te denken
dat in de normen van de beroepsgroep geen
mogelijkheden schuilen om zich richting de
grenzen van de groep te bewegen, of ten
minste signalen van buiten de groep toe te
laten. Tegelijk leert de aard van woorden als
Belehrung en voorlichting, en de hele
thematiek van de deontologie, dat deze erop
is gericht de kenmerken van de beroepsgroep
te versterken, en juist niet om die te vergeten.
Het zijn assimilatie- en of adaptatieprincipes
die hier hun werk doen – onherkenbare
transformatie moet voorkomen worden.
Beroepsgenoten die zich van de groep af
Schema 20. Sectormatrix: trekkrachten II
ontwikkelen zullen door deze denkwijze
(gesloten normen en open normen die vanuit
de juridische taal en deontologie benaderd worden) naar de hoek linksonder teruggebracht worden.
Een krachtig mechanisme. Enkelen zullen zich er wel degelijk aan onttrekken – en als free riders
weggezet worden. Op zich zijn deze ‘afvalligen’ niet in staat deze beweging te keren. Dit is dus het
mechanisme waardoor een beroepsgroep in stand blijft. Het auditsysteem draagt waarschijnlijk
eerder aan dit mechanisme bij dan dat het tot een koerswijziging leidt.Het zijn uiteindelijk bovenal
gesloten normen die als een schaal de beroepsgroep krachtig maken maar ook gevangenhouden.
Geen wonder dat verandering van buiten moet komen. Wellicht dat we hiermee bij de kern zijn
waarom steeds de gift van een veroveraar nodig is om de beroepsgroep te laten veranderen. Het zit
er voorlopig niet in, althans niet in de vorm van een klassieke dictator of zijn broer. Wellicht heet de
veroveraar tegenwoordig Google en is zijn broertje een van zijn apps. Wat we weten is dat er
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technisch of commercieel geen wezenlijke reden is om niet tot vervanging van de notariële diensten
te komen. Dan moet het dus toch van een van de dimensies van de publieke rol komen als de notaris
de vertrouwensfiguur is, die verzekeraar van rechtszekerheid, die hij naar het ideaal van de
beroepsgroep is. Schuilt dan op dit moment al genoeg in de deontologie om die publieke rol overeind
te houden? De vraag stellen is hem beantwoorden, maar uit te sluiten valt het niet.
9.5

Het complete verhaal en het vervolg

Hoe groot is nu eigenlijk de impact van de audits op basis van het peer review in verhouding tot de
andere zaken die de exit en entry voor de beroepsgroep bepalen?
In onderstaand schema worden de belangrijkste factoren bij elkaar gebracht die naar de mening van
de onderzoeker het beroepsbeeld kunnen bepalen, welke instrumenten daarbij horen, maar ook wat
eigenlijk op de agenda staat als het om het ‘bijsturen’ van dat beroepsbeeld gaat. Het woord

‘bijsturen’ staat hier tussen aanhalingstekens omdat lang niet alle factoren direct beïnvloedbaar zijn
door bestuur of leden.
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Vakuitoefening

C
1

Opleidingen en andere professionaliseringsacties

omvattend en uitdagend genoeg? Wat zijn de
PE-online, 3-jarige
opleidingspatronen? Hoe kan er voor gezorgd worden dat beroepsopleiding, agenda,
huidige puntenstelsel overbodig is (outputmodel)?
congressen

2.1 Rechtsbescherming: gegevensveiligheid

Notaris als gegevensbeschermer; digitale garantiegever.
Beroepsrol, maar ook bewustzijn van digitale
kwetsbaarheden in eigen kantoorpraktijk. Dag fax.

2.2 Rechtsbescherming: privacybewaking

Notaris als privacybewaker: actief en passief.
Rechtsspecialist op dit gebied. In lijn met eisen CBP.

3.1 Kennis: bronnen

Fax, ICT-infrastructuur,
beschermings- en
samenwerkingsconstructies
als ECH, CDR, PEC.

CBP
Bronnen beschikbaar voor kennisverwerving en -deling. Zij Bibliotheek, SBNW
ze nog toegankelijk genoeg, bij de tijd en deelbaar? Is het
geheugen nog goed? Kan het tot dossierreview komen?

3.2 Kennis: verspreiding en -deling

Zorgen voor aanwezigheid, verspreiding, uniformiteit en
communicatiekracht in juridische- en andere kennis

van model tot
voorlichtingsbrochures

3.3 Kennis: beantwoording rechts- en praktijkvragen

conflicten met klanten: hoe verder met beantwoording
rechtsvragen (goeddels beeindigd door KNB). Wel
ondersteuningpraktijk en deontologische vragen, plus
mogelijk communicatie, toetsing, benchmarking.
Conflicten tussen notarissen: onderzoek ringvoorzitter,
mediation

Notarisnet

4.1 Kantoren: ondersteuning

aanbieding diverse diensten, inkoopacties, ondersteuning verzekeringen,
kringen, auditstelsel, tuchtrecht, aansprakelijkheid. Wijze ondersteuning
ondersteuning kwaliteitszorg. Verhouding met
kwaliteitszorg
kwaliteitszorg Netwerk en Formaat notarissen

4.2 Kantoren: inrichting en verdienmodellen

optimale kennis- en taakverdeling, formulering en
verschuiving in bedrijfsmodellen. Vinden en laten
beinnvloeden van klanten en belangebbenden

4.3 Kantoren: specialisatie

erkenning specialisaties.Ontwikkelen nieuwe specilisaties. website overzicht, relatie
Wanneer is de kennis voldoende? Wijze van
met VIA, etc.
doorverwijzing

5.1 Verbinden: lokaal - internationaal

geografische spreiding kantoren, demografische en
etnische factoren, doorwerking internationale aspecten,
export expertise notariaat t.a.v. Rechtsbescherming

5.2 Verbinden: samenwerking kantoren

bundeling krachten, bemiddelen bij conflicten,
ondersteunen bij incidenten, doorbreken eenzaamheid

5.3 Verbinden: beroepsbeeld ondersteuning

Vakpublicaties en pr-activiteiten door vakgenoten.
websites kantoren,
Ontwikkelen content platforms. Lokale acties: sponsoring, aanwezigheid media en
free publicity
social media

CRM-bestanden

mediation, intervisie,
ICT/Data-samenwerking

Schema 21. Entry & exit aspecten notariaat

De elementen van de tabel worden bepaald door een ruwe lijn te trekken van entree naar exit. Wie
de factoren beziet, ook in hun samenhang, begrijpt dat daaronder heel veel aspecten schuilen, elk
met hun eigen geschiedenis. Zo is bijvoorbeeld het verhaal over de opleiding niet te schrijven zonder
de inzet van iemand als Pitlo. Ondertussen zit de beroepsgroep echter midden in de vraag of de
entreevoorwaarden niet beter verbonden moeten worden met het stelsel van permanente educatie,
en of dat weer niet minder oppervlakkig en schools vorm zou moeten krijgen.
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[OO: Het onderzoek naar een beter systeem van opleidingen is iets waar de beroepsgroep
echt relatief goed en stevig mee bezig is, meent deze onderzoeker, tevens
opleidingsdeskundige. Waar ronduit negatief tegenaan wordt gekeken, is een eis die verstopt
is onder ‘verordeningen, bedrijfsvoering’. De aanname van degenen die beoordelen of van
een kandidaat verwacht mag worden dat hij of zij een kantoor draaiend kan houden is dat er
minimaal een jaarlijkse bedrijfswinst uit kan worden gehaald van 100.000 euro. Dit gebeurt
naar onderzoeker begrijpt mede op basis van het argument van sommigen dat deze dan
‘minder snel in de verleiding komt om uit de ruif van de klanten te eten’. Daar zit misschien
een kern van waarheid in, maar los van de mededingingsaspecten, is het ethisch hoogst
twijfelachtig om te veronderstellen dat iemand die met minder dan een ton rondkomt, in de
verleiding zou komen om te frauderen, want dat wordt eigenlijk gezegd. Het roept (opnieuw)
de vraag op of de beroepsgroep niet te elitair en wereldvreemd is geworden. Als de crisis aan
deze redenering een einde maakt, zou dat niet slecht voor de beroepsgroep zijn.]
Los van uitschieters geeft het geheel de indruk van een degelijke beroepsgroep. Een beroepsgroep
die ook in de ogen van de notarissen zelf overgereguleerd is, maar waarvan niet te verwachten valt
dat er zonder protest zomaar elementen uit gehaald kunnen of zullen worden. Het stelsel van
toetsing en toezicht is lang niet het enige, en waarschijnlijk ook niet het meest betekenisvolle
element in de opbouw van de beroepsgroep. Daarvoor moet waarschijnlijk toch eerder naar de
entreevoorwaarden worden gekeken. Dat betekent niet dat het belang ervan onderschat moet
worden. Zeker in de crisisjaren lijkt peer review het juiste instrument op het juiste moment en is de
impact groot. Het samenspel met het BFT heeft de impact verder vergroot. Gegeven alles wat er al is,
leidt het wel tot de gedachte dat de beroepsgroep moet oppassen er een automatisme, een
standaardpraktijk van te maken. Kijkend naar de ervaringen in de andere hoofdcasus, de
bibliotheeksector, is te zien hoe snel een bepaalde aanpak (in dit geval documenttoetsing van de
bedrijfsvoering) haar waarde verliest. Kijkend naar bijvoorbeeld de peer reviews in de gefinancierde
rechtsbijstand viel te zien hoe van ronde tot ronde de aanpak scherper moest worden gemaakt om
iedereen bij de les te houden. Na drie rondes is het middel uitgewerkt. Vele registers en keurmerken
leiden na een eerste hoopvolle start een stil leven omdat inschrijving of verstrekking niet actief
wordt bewaakt.
Of een beroepsgroepbrede aanpak van kwaliteitszorg werkt of juist verstarring brengt, hangt dus af
van de vraag of en hoe vorm wordt gegeven aan interventies als een systeem van peer review. De
tweede ronde peer review bouwt bijna direct door op de eerste, zonder veel onderscheid, behalve
dan dat de Wwft-test niet meer verplicht is. Dat wordt niet als een probleem ervaren omdat het
systeem lijkt te functioneren en er voortdurend allemaal kleine aanpassingen worden gedaan om
scherp te blijven. De audit is gewoon geworden, maar nog lang niet vanzelfsprekend. Een goede
zaak. Richting de derde ronde zal de aanpak relatief scherper moeten zijn, zo luidt de
veronderstelling.
Ondertussen valt er meer werk te doen voor de beroepsgroep. Met de matrix als inspiratie worden
hier een aantal spanningen tegenover elkaar afgezet (enigszins vergelijkbaar met enquête
beroepsethiek (Heesen-Laclé Z. v., 2008). Oriëntatie op de inhoud van het vak staat tegenover
kantoorvoering, publiek vertrouwen tegenover marktvermogen. Veel van de hierboven beschreven
factoren werken in op de ‘entry en exit’ criteria. Maar daarmee wordt nog geen enkel antwoord
gegeven op de vraag welke richting het notariaat op moet. Wel geeft het aan hoeveel opties er zijn.
Voor een ontwikkelperspectief is er meer nodig.
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studie*en*
opleiding*

VAKINHOUD*

nieuwe*
specialisa?es*

omgevings-*
gevoeligheid*

transparan?e*
meerwaarde*
voor*klant*

vaardigheden*

PUBLIEK*
VERTROUWEN*

MARKT*
VERMOGEN*

onaIankelijk*
en*neutraal*

digitale*
klantcontacten*
nieuwe*
verdienmodellen*

geheimhouding*
rou?nisering*

KANTOOR-*
VOERING*

verzakelijking*

Schema 22. Sectormatrix: spanningen en opties

9.6

Spanningen en een ontwikkelperspectief

Ook als de wettelijke normen duidelijk zijn, dan nog is het voor de notaris – zeker ook als auditor –
niet altijd eenvoudig de ontwikkelingen goed te lezen zoals die uit markt en samenleving komen.
Gedurende de intercollegiale toetsing van de notariskantoren zijn een aantal spanningen zichtbaar
geworden. Vaak hadden deze met schaalgrootte te maken. Groot versus klein kantoor is dan de
versimpelde tegenstelling, maar in werkelijkheid zitten daar vele gradaties tussen. Daarnaast kon een
toenemende spanning worden geconstateerd in het aantal specialisaties van een kantoor. Binnen
een aanpak die er van uitgaat dat de notaris uit Hengelo het kantoor van een collega kan toetsen in
Rotterdam, en collega met een vastgoedachtergrond een collega moet kunnen toetsen die zich
vergaand heeft gespecialiseerd in internationaal erfrecht, in het bijzonder het Turkse erfrecht, moet
er bij de peers wel het vermogen zijn om zich voldoende een oordeel te kunnen vormen als die
letterlijk en figuurlijk ver van huis is. Als een keuze voor een stelsel van intercollegiale toetsing is
gemaakt – peer review – dan volgt daaruit dat auditor en audittee met elkaar hetzelfde kader delen:
ze zijn zelf door de entreevoorwaarden van de beroepsgroep heen gekomen en zijn bekend met
hetgeen nodig is om binnen de beroepsgroep te blijven zonder te vroeg een exit te maken. Uit het
voorgaande is de geruststellende conclusie getrokken dat het stelsel van intercollegiale toetsing
effectief heeft gewerkt. Daarbij zijn er in het kader van dit onderzoek in ieder geval twee vormen van
effectiviteit gedefinieerd: 1) worden misstanden afdoende geconstateerd? en 2) dragen de audits bij
aan de kracht, c.q. dragen ze bij aan de oplossing van problemen binnen de beroepsgroep? Dit
laatste heeft zich specifiek gericht op de problematiek van de bedrijfsbeëindiging bij met name de
kleinere kantoren. Deze vormen van effectiviteit passen bij twee wat verschillende periodes. Zeker
deze laatste vorm van effectiviteit is voor de beroepsgroep in haar totaal waarschijnlijk cruciaal voor
de acceptatie van het stelsel van peer review – en ook voor de toezichthouder, het BFT, betekent de
acceptatie van peer review. Heel belangrijk dus. Maar of een stelsel werkelijk effectief is, hangt ook
577

Trusting Associations

af van de vraag of andere spanningen, die op dat moment wellicht minder zichtbaar zijn, worden
geadresseerd. Deze vraag is unfair naar toetsers en toezichthouder toe, al was het maar omdat de
auditrapportages blijk geven van grote gevoeligheid voor omgevingssignalen. Tegelijk is het wel
relevant vanuit het onderzoeksperspectief: wat is voor een beroepsgroep als deze de meest optimale
vorm van beroepsgroepbrede kwaliteit? Het is een vraag die zich niet op het niveau van de enkele
audit laat beantwoorden. Beter is het om hier een ontwikkelperspectief op los te laten. Waar gaat de
sector dan naar toe? Als we de ontwikkelingen in de matrix er bij halen, zijn die spanningen evident.
Het nadeel van de matrix is echter dat deze maar beperkte mogelijkheden biedt om een
tijdperspectief te hanteren. Juist in dat perspectief wordt, met name in deel B, zichtbaar hoe de
sector zichzelf in een soort 40-jarige cyclus heeft geplaatst en altijd een interventie van buiten nodig
lijkt te hebben voor een volgende fase in haar ontwikkeling. Waar staat het notariaat dan in die
cyclus? Waar staat, om nog even door te gaan vanuit de context van het boek ‘branchebrede
kwaliteit’ (Noordhoek P. , Branchebrede kwaliteit. Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van branches,
sectoren en beroepsverenigingen., 2011), het notariaat in de balans tussen beheersen en bewegen?
Onderliggend gaat het hier om vragen naar het innovatievermogen en de flexibiliteit.
Om dat te toetsen wordt aangesloten bij het ‘Vierfasenmodel.2’ (Hardjono T. , Ritmiek en
organisatiedynamiek. Dissertatie., 1995). In dit model worden vier (ontwikkel)fasen onderscheiden. De
eerste fase, die elke organisatie doormaakt is de zogenoemde creativiteitsfase, gevolgd door de
tweede fase waarin dromen en ideeën werkelijkheid moeten worden gemaakt, de effectiviteitfase.
De derde fase is een waarin alle overbodigheden en verspillingen worden bestreden. Dit wordt de
efficiencyfase genoemd. Voordat de cyclus zich herhaalt is er nog de vierde fase, de flexibiliteitfase,
waarin alle opgedane routine en vaardigheden mogelijkheden bieden voor extra speelruimte en de
verdieping van waarden. Deze fase is tevens de opmaat voor een nieuwe cyclus. Deze nieuwe cyclus
start opnieuw met een nieuwe creativiteitsfase waarin opnieuw bestaansrecht wordt geboden aan
de organisatie, aangepast aan tijdsbeeld en behoeften. Het model kan in dit kort bestek onvoldoende
recht worden gedaan.
[OO: Bijvoorbeeld wordt niet stilgestaan bij de belangrijke vraag: hoe waardevol is het
denken in fasen eigenlijk, relevant voor bijvoorbeeld de toepassing van de INK- benadering.
Als anker voor het denken hebben fase-indelingen meerwaarde, maar uiteraard altijd
vergezeld van de waarschuwing dat elk model een versimpeling van de werkelijkheid is.]
Hier worden de vier fasen voorzien van een korte uitleg (ontleend aan (Hardjono & Beusmans, 2015)
en direct daarna gevolgd door een vertaling naar het notariaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
inzichten uit de voorgaande delen van dit onderzoek.
De creativiteitsfase
De creativiteitsfase laat zich karakteriseren als innovatief, met een grote bereidheid tot het nemen van risico’s.
Ondernemerschap en ‘out of the box’ denken zijn kenmerkend voor deze fase. Het hebben van geld, het
zogenoemde materieel vermogen, is belangrijk maar niet doorslaggevend evenals het aantoonbaar beschikken
over afzetmogelijkheden, het zogenaamde commercieel vermogen. Het kunnen beschikken over het
socialisatievermogen is in deze fase van creativiteit van groter belang. Dit is het vermogen om te kunnen
samenwerken, nieuwe deelnemers op te nemen en individuele leden boven zichzelf uit te tillen. Daarnaast is
het van groot belang te beschikken over intellectueel of spiritueel vermogen en de capaciteit die ook te kunnen
mobiliseren. De praktijk leert dat wanneer organisaties niet veranderen, ze in deze fase ten onder kunnen gaan
aan hobbyisme. Dromen en idealen, blijven dan slechts dromen en idealen.
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Als het om het notariaat gaat, hebben we wat deze fase betreft direct een probleem te pakken. De
individuele notaris kan zeer creatief zijn. Niets voor niets wordt hij of zij ook als ondernemer gezien.
Wat er verder ook over te zeggen valt: akten leveren na tussenkomst van de HEMA is een vondst.
Ook binnen het collectief van de beroepsuitoefening is creativiteit zichtbaar: kijk bijvoorbeeld naar
de opkomst van het levenstestament. Afgedwongen door de crisis, of zou dat er toch gekomen zijn?
Het materieel en commercieel vermogen zou op dat niveau voldoende aanwezig moeten zijn. Voor
het collectief is dit een kritieke fase. De KNB zelf is ontstaan uit een verzet tegen de creativiteit van
Napoleon, althans toen deze de belangen van de notarissen bedreigde. De zaakwaarnemerij kon niet
op een creatieve manier worden opgelost. Het lijkt er op
dat vernieuwing van buiten moet komen, soms
afgedwongen.
Het interessante rondom het auditstelsel is dat hierbij
wel sprake is van vernieuwing. Audits langs de weg van
ISO:9000 sloegen niet aan, maar peer review op basis
van ‘Blink’ en HRO-benadering doen dat wel. Vergelijking
met Schotland en andere landen zet de deur verder
open. Voorwaarde is dat er een of meerdere change
agents zijn die het initiatief durven nemen en tegelijk
erkend worden als deskundig in eigen kring. Daar is in dit
geval sprake van. Het auditstelsel is in die zin een mooi
voorbeeld van socialisatievermogen, net zoals de
‘opstand’ een uitgesproken teken was van
Schema 23. Sectormatrix: van buiten naar binnen
betrokkenheid van de groep op elkaar, wat er ook van de
richting kan worden gezegd.
De vraag is hoe groot de kans is dat de beroepsgroep creatief omgaat met innovatie die van buiten
komt, vooral als deze ‘disruptive’ van aard is. De matrix zoals die in dit onderzoek centraal staat kent
ook een andere gebruiksmogelijkheid: van buiten naar binnen kijkend. De kansen op veranderingen
komen dan uit alle kwadranten. Hoe belangrijk de beroepsgroep het ook vindt om de Belehrung
goed te doen, in welke mate zit daar de gemiddelde klant op te wachten? Dezelfde klant die
routinematig leveringsvoorwaarden wegklikt op het internet? Hebben advocatenkantoren daar
geduld mee als ze daardoor trager moeten samenwerken met de collega-notaris? Alles moet sneller
in de economie, routinisering wordt afgedwongen.
Over de digitalisering is al het nodige gezegd. De juridische beroepen zijn in hun geheel tot nu toe
behoorlijk buiten schot gebleven als het om de gevolgen van de digitalisering gaat. Ze hebben er
wellicht juist van geprofiteerd. Van alle juridische beroepen lenen er weinig zich meer voor
digitalisering dan juist het notariaat. Daarbij lijkt dat het notariaat alsnog erg laat is om zich op te
werpen als (digitale) gegevensbeschermer. Ondertussen maakt het rechterlijk oordeel dat de Hemanotaris niet in strijd handelt met de regels van de beroepsgroep duidelijk dat
‘standaarddienstverlening’ niet af te schermen valt en dat de ‘disruptie’ een feit is (FD., 2015).
Ook als het om andere zaken dan snelheid gaat, als ‘advies’ bijvoorbeeld wezenlijk is, dan zou de
notaris zijn sterke positie kunnen behouden. Maar wat als er buiten het juridische domein moet
worden getreden, bijvoorbeeld als het gaat om levenstestamenten? Zal de klant dan niet eerder
kiezen voor iemand met wat minder juridisch inzicht en juist wat meer psychologisch of juist
financieel inzicht? Het aantal aanbieders is groot en tarieven zijn flexibel. Kortom; de veranderingen
zoals die van buiten kunnen komen zijn krachtig. In principe houdt niets die verandering echt tegen,
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op één wezenlijk punt na: de publieke opdracht. Maar wat als de overheid ontdekt dat deze ook
langs andere weg kan worden bediend? Het zou de eerste sector niet zijn waarbij dat aan het
gebeuren is: kijk bijvoorbeeld naar de wijze waarop de publieke omroeppolitiek onder druk staat,
hoe de studiefinanciering al is verdwenen. Of kan de beroepsgroep juist op het punt van haar
publieke taak innoveren? Dat vergt weer van het socialisatievermogen van de beroepsgroep.
De effectiviteitfase
De creativiteitsfase kan ontaarden in hobbyisme en uiteindelijk tot de ondergang van een organisatie
leiden. Tenzij men op tijd weet over te schakelen naar een fase waarin streven naar effectiviteit het
centrale uitgangspunt is, waarmaken wat beloofd is. Het anticiperen op politieke, technologische,
sociale en maatschappelijke ontwikkelingen - die ook in de creativiteitsfase van dominant belang
waren - wordt nu gecombineerd met stellen van prioriteiten, bindende afspraken door middel van
verordeningen en richtlijnen, procedures ingebed in organisatorische structuren en macroeconomische en ideologisch modellen die het geheel verklaar- en voorspelbaar moeten maken. De
wetten van de marketing vieren hoogtij en meetpunten (prestatie-indicatoren) die iets zeggen over
omzet, marktaandeel, richting en concreetheid van meerjarenplannen bieden houvast. Streven naar
synergie is het adagium, in combinatie met op de markt afgestemde nieuwe producten en diensten,
aanboren van nieuwe markten en veel ruimte voor ondernemerschap. Een organisatie kan vastlopen
in de effectiviteitfase als gevolg van verkokering. Een gevaar dat groot genoeg is om tot de
ondergang te leiden of op zijn minst terugval naar de vorige fase noodzakelijk maakt.
Het vermogen dat centraal staat in de effectiviteitfase is het zogenoemde commercieel vermogen,
ofwel: toegang hebben tot markten en daar op kunnen acteren. Tegenspelers op die markten
kunnen zowel klanten als leveranciers zijn, maar ook leden, sponsors, kiezers, fans, et cetera. Geld
wordt steeds belangijker maar men beseft dat daar ‘handel’ voor nodig is. Het socialisatievermogen
staat onder druk. Alleen wie mee kan, mag meedoen. Nog meer onder druk staat het intellectueel of
spiritueel vermogen. Dromen en idealen zijn mooi, maar ze mogen de vooruitgang niet in de weg
zitten. Vragen naar het “waarom” wordt langzaam een taboe en wordt als hinderlijk ervaren voor
commerciële doelstellingen.
De negentiger jaren en de jaren tot aan de crisis lieten een beroepsgroep zien die midden in de
effectiviteitsfase zat. Geconfronteerd met voortdurend toenemende vraag – en navenante beloning
– werd het economisch presteren maatstaf voor de gehele beroepsgroep. In reactie op de crisis is
een aantal kantoren juist hard doorgegaan op deze weg, maar velen hebben dat niet kunnen
volhouden en anderen zeiden: dit is niet de weg om te gaan. Deze laatste groep maakt anno 2015
het beleid, maar zetten zij ook de feitelijke koers uit? Met name de grotere kantoren zullen zich
moeilijk kunnen of willen onttrekken aan de effectiviteitfase. Hoewel de verschillen tussen groot en
klein niet zo groot zijn als bij bijvoorbeeld de accountants, zal niet verbazen als zich langs deze lijn
haarscheuren in de beroepsgroep gaan voordoen.
Het is de vraag of de effectiviteitsfase al voldoende is verwerkt binnen het notariaat. De crisis heeft
de sector ongeveer 5 jaar echt geraakt, de cijfers geven een krimp aan die rond de 20% blijft.
Inmiddels trekt de markt alweer aan. Is dat voldoende om echt tot een andere kijk op het eigen
beroep te komen? Is het ‘intellectueel en spiritueel’ vermogen voldoende aanwezig?

580

Trusting Associations

De efficiency fase
De derde fase heeft Delors de fase van de ‘bezegelde lotsverbondenheid’ genoemd. In het 4-fasen
model wordt de derde fase, de efficiencyfase genoemd. Kenmerkend voor de efficiencyfase is dat er
wordt voortgebouwd op de controlemaatregelen waar in de effectiviteitfase een begin mee is
gemaakt. Het gaat om prioriteiten stellen, bindende afspraken en procedures, organisatorische
structuren en macro-economische en ideologisch modellen hanteren. Dit wordt in deze fase
gecombineerd met aandacht voor de financieringsstructuur, de uitbouw van bestaande markten,
ontwikkelen van een sociaal systeem en methoden voor reflectie die tot zelfkennis en zelfkritiek
leiden (de eigen tegenspraak organiseren). Als er in deze periode geen mechanismen ontwikkeld
worden die voldoende reflectie bieden op het handelen vindt er ernstige erosie plaats van twee
vermogens: het socialisatievermogen en het intellectueel en spiritueel vermogen. De combinatie met
het verwaarloosde socialisatievermogen en intellectueel/spiritueel vermogen maakt dat een
organisatie vervalt in bureaucratie, met een vertrouwenscrisis als waarschijnlijk resultaat.
Organisaties die aan deze valkuilen weten te ontsnappen zijn ook in staat om op tijd de vierde fase,
de zogenoemde flexibiliteitfase, in te gaan.
De fase van ‘bezegelde lotsverbondenheid’ zou weleens kenmerkend kunnen zijn voor de fase waarin
het notariaat nu echt terecht komt, maar dan meer als correctie op de effectiviteitfase en zonder
veel terug te zien van de creativiteitsfase. De controle lijkt hersteld. Er worden nieuwe prioriteiten
geformuleerd en afspraken opnieuw bekeken. Er is aandacht voor het bestaande: is dat nog goed
genoeg? Wat kan beter? Wat kunnen we samen oppakken? Er is zelfreflectie en kritiek. Tegenspraak
blijft moeilijk, maar het is er wel. De socialisatie en het intellectueel vermogen krijgen meer kans.
Zelfs het spiritueel vermogen is terug te zien via de aandacht voor de deontologie. De
vertrouwenscrisis is er geweest, reorganisaties hebben op alle niveaus hun tol geëist, maar die lijkt
geen blijvende wonden achter te laten, weer; mede door het herstel van de markt.
De flexibiliteitfase
De flexibiliteitfase kenmerkt zich door de gerichte aandacht voor het socialisatievermogen, wat
mogelijk moet maken dat organisaties de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
beleggen. In Europa noemt men dat wel het subsidiariteitprincipe. Het handelen van alle
betrokkenen in de organisatie wordt gestuurd, maar ook begrensd door gedeelde waarden en door
een door allen omarmd en begrepen ‘mission statement’. De bedoeling van de organisatie staat
iedereen dus helder voor ogen, waardoor er minder accent op controle hoeft te worden gelegd.
Werkprocessen worden makkelijk aangepast, de klant staat centraal zonder dat het belang van de
organisatie zelf uit het oog wordt verloren.
De flexibiliteitfase maakt de groei van het socialisatievermogen nodig wat op zich het onderling
vertrouwen ten goede komt, net zoals de loyaliteit naar elkaar en naar de organisatie. In deze fase
wordt bovendien een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen medewerkers met ideeën durven
komen en durven te experimenteren zonder angst voor een fatale afloop. Met andere woorden: het
klimaat is geschapen om de cyclus opnieuw in te gaan en - voortbouwend op wat is geleerd en
gepresteerd - een nieuwe creativiteitsfase in te leiden. Een fase waarin innovatie niet alleen het
centrale thema is, maar ook een fase waarin de condities om tot innovaties te komen, optimaal
gunstig zijn.

581

Trusting Associations

Het notariaat zou zich deze kant op kunnen begeven, maar het is nog erg vroeg. Voer gesprekken en
de meningen lopen nog zeer uiteen over waar het notariaat naar toe moet. Een gezamenlijke missie,
voor zover mogelijk, is nog ver weg. Flexibilisering gebeurt ondertussen wel: in producten en
diensten. Maar in organisatorische en bestuurlijke zin is flexibilisering eerder een bedreiging dan iets
anders. Kan de KNB al loslaten? Belangrijk is dat het eerst rustiger moet worden rond de
beroepsgroep. De golf van incidenten is weggeëbd, maar daarmee is de reputatie nog niet hersteld.
Veel notarissen, zeker van de oudere generatie, zit de schrik nog diep in de benen. Wellicht is er
eerst een generatiewisseling nodig. Kortom; de fase van flexibilisering is niet onbereikbaar, maar nog
te ver weg. Creativiteit of efficiencyfase lijken eerder aan de orde.
Al met al lijkt het er op dat de fase indeling binnen het notariaat niet helemaal verloopt volgens de
theorie. Daarin wordt zichtbaar dat de dynamiek van een beroepsvereniging, van een hele sector,
toch anders is dan die van een bedrijf of instelling. Publieke, politieke en maatschappelijke en
individuele factoren botsen op elkaar en als de ene klaar is voor een fase, hoeft de ander dat nog niet
te zijn. Het is nooit af, maar altijd boeiend.
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Dit boek handelt eerst en vooral over de invoering van ‘intercollegiale toetsing’, oftewel ‘peer
review’, binnen het notariaat. Het is een kwaliteitsinitiatief van de beroepsgroep zelf en lijkt binnen
en buiten de beroepsgroep breed geaccepteerd te worden als een effectieve manier om de kwaliteit
te verhogen. De praktijk van peer review is die waarbij een als ‘auditor’ geselecteerde en getrainde
notaris het kantoor bezoekt van een collega-notaris. Gedurende een dag wordt feitenonderzoek
gedaan op basis van de dossiers en gesproken met de medewerkers op kantoor.
De nu beschikbare cijfers geven slechts een beperkt beeld van de impact ervan. Behalve in het begin
van de audits, toen de toetsing sterk in het teken stond van de WID/MOD-controles (nu: Wwft) en er
veel overtredingen werden geconstateerd, is het aantal regelovertredingen beperkt gebleven en in
lijn met wat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) zelf constateert. Belangrijker, maar minder goed
meetbaar, is de preventieve werking van de audits en de aandacht die er spreekt uit het bezoek van
een collega. Deze blijkt vooral uit observaties, interviews en de (geanonimiseerde) rapportages. Ook
en juist de sociale kant van de gesprekken tijdens de audits spelen daarbij een belangrijke rol, niet in
het minst omdat de invoering van de audits samenviel met de moeilijkste jaren van de financiële
crisis en de digitalisering om hele nieuwe werkwijzen vroeg.
Een belangrijk kwaliteitsinitiatief dus. Anno 2019 is peer review bijna niet meer weg te denken uit
het arsenaal van middelen om binnen en buiten aan te geven dat er vertrouwen in de
beroepsvereniging mag zijn. Het is logisch dat degenen die nieuw tot de beroepsgroep toetreden het
vanzelfsprekend vinden dat het er is. Niets is echter minder waar.
Tijdlijn centraal
In dit onderzoek wordt vooral langs historische lijnen beschrijven hoe het stelsel voor intercollegiale
toetsing er is gekomen. Door dat te doen, wil het onderzoek tegelijk iets zeggen over de wijze
waarop mensen zich verenigen rond een beroep als het notariaat en hoe er wordt gereageerd op
‘incidenten’ en andere uitingen van crisis. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere studie
naar ‘Vertrouwen in verenigingen’101. Daarin wordt op verenigingsbreed niveau over geschreven en
wordt ook de vergelijking gemaakt met de wijze waarin bijvoorbeeld de Vereniging van Openbare
Bibliotheken (VOB) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) zijn omgegaan
met vergelijkbare opgaven. Daarbij wordt vooral ook gelet op de wijze waarop de besluitvorming
rondom de komst van peer review is verlopen en de mate waarin er sprake is van weerstand of juist
draagvlak. Binnen verenigingen is die dynamiek herkenbaar anders dan bij andere rechtspersonen,
maar hoe dan?
In deze publicatie ligt de focus helemaal op de tijdlijn van het notariaat. Deze wordt geschetst in
twee grote delen. In het eerste deel wordt op basis van historische bronnen gekeken naar de wijze
waarop de bijzondere publiek-private status van het notariaat zich heeft ontwikkeld en de invloed
van het (ontbreken van) effectief toezicht op de beroepsgroep102. Deze tijdlijn loopt door tot en met
de introductie van marktwerking in de jaren negentig van de vorige eeuw.
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Trusting associations. A Surgent Approach to Quality Initiatives in Associations. Tilburg University 2019.
Met veel dank aan de, ook in vergelijking met andere verenigingen, unieke collectie van de Stichting
Notariaat. De conclusies komen uiteraard uitsluitend voor rekening van deze onderzoeker.
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In het tweede deel wordt de tijdlijn doorgezet, maar met meer detail en veel aandacht voor de
relatie van peer review en de werkzaamheden van het BFT. Hierin zijn ook de observaties van de
onderzoeker zelf verwerkt, die van buiten het notariaat komt en al vele kwaliteits- en
toezichttrajecten in andere sectoren heeft gedaan, inclusief vele in de Justitieketen. Vanuit zijn rol
van begeleider van de intercollegiale toetsing heeft hij de besluitvorming binnen het de KNB kunnen
volgen en observeren103. Een besluitvorming die wordt gekenmerkt door veel weerstand en een
stevige bestuurscrisis en waar de rol van het BFT steeds zwaarder in wordt. Hoe heeft dat dan toch
geleid tot een gedragen stelsel van intercollegiale toetsing? Wat is de analyse, wat zijn daarin de
lessen?
De wording van een beroepsgroep
Voor de wording van de beroepsgroep kan ver worden teruggegaan, naar Egyptische en Romeinse
voorlopers. Voorlopers, schrijvers, die voor een deel de status van slaaf hadden. Het verlangen van
een klim naar een hogere status, ook in vergelijking met bijvoorbeeld met het beroep van
bibliothecaris, lijkt echter nooit ver weg. Een ook in symbolische zin belangrijke stap wordt in de
vroege middeleeuwen gezet, als in de Italiaanse stadsstaten de toegang van notarissen tot de loge
van de advocaten door hen wordt geweigerd. Daarop zijn het de stadsbestuurders die het de
notarissen mogelijk maken een eigen loge te beginnen. Zeker vanaf dat moment valt te zien hoe de
voorgangers van de huidige notarissen voor hun brood en positie eerder tegen de (kerk)vorsten
aanleunen dan naar een eigen positie zoeken. Een positie die hen overigens in de praktijk voldoende
ruimte laat om ook aan vragen van burgers te voldoen. Het hybride karakter van het notariaat zat er
al heel vroeg in.
Eerste cyclus van bloei en neergang
De komst van Napoleon en zijn broer zouden een voor de beroepsgroep bepalend moment inluiden
– en tegelijk ook de start betekenen van een opmerkelijke dubbele cyclus in de geschiedenis van de
beroepsgroep, die de onderzoeker niet eerder beschreven heeft gezien.
De Franse bezetter heeft in eerste instantie voor een puur publieke functie van het notariaat voor
ogen. Veel notarissen komen daar echter tegen in opstand, onder leiding van collega Tideman.
Volledig publiek maken zou namelijk betekenen dat ze hun kantoren niet meer kunnen verkopen en
daarmee zouden ze hun pensioen kwijt zijn. De beroepsvereniging komt dus voort uit een defensieve
lobby. Napoleon Bonaparte hakt de knoop door en er komt alsnog een versterking van de publieke
positie van het notariaat tot stand, maar tegelijk wel met de mogelijkheid te blijven ondernemen.
Het is een combinatie die in de periode 1812-1842 bijzonder goed uitpakt voor het notariaat, maar
waarmee ook de verleidingen groot worden. Op den duur blijkt het interne tuchtrecht niet stevig
genoeg om een einde aan de ‘incidenten’ te maken. Het leidt tot ingrijpen door het openbaar
ministerie en een groot wantrouwen als het gaat om het zelfreinigend vermogen van de
beroepsgroep. Pas in 1903 zou het openbaar ministerie het toezicht weer loslaten. Daarop volgt een
periode van ‘zaakwaarnemerij’ en vergaande beroepsvervaging. Commissies komen en gaan, maar
maken er geen einde aan.
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Dit onderzoek is besproken met het KNB-bestuur, waarbij de bevindingen uiteraard enkel die van de
onderzoeker zelf zijn. Voor een verdere verantwoording, zie paragraaf 1.3.
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Tweede cyclus van bloei en neergang
Dat wijzigt zich pas met de komst van een andere bezetter, de Duitsers. Zij legaliseren in 1943 de
zaakwaarnemerij, maar erkent slechts een enkele zaakwaarnemer, daarmee de facto de notarissen
het alleenrecht gevend. Na de oorlog is er een periode waarin opnieuw positie wordt gezocht. Die
wordt al snel gevonden, mede door toedoen van Pitlo, die in zekere zin de zoektocht naar status
afrondt door de studie tot notaris een academische status te bezorgen. Wat volgt is een periode van
onvergelijkbare bloei, met vaste tarieven bij een vastgoedmarkt die groeit en groeit. Maar daarmee
groeit ook de kans op misstanden, ondanks een op het oog functionerend stelsel van tuchtrecht. In
1994 komt opnieuw het openbaar ministerie er aan te pas als de commissie Van Traa in haar rapport
van 1996 laat zien dat notarissen bij herhaling betrokken zijn bij witwaspraktijken. Het imago van de
beroepsgroep lijkt aan het einde van deze tweede fase opnieuw fundamenteel af te wijken van het
zelfbeeld.
De reactie daarop is echter anders dan in 1842. Iets dat achteraf moeilijk anders te verklaren valt dan
vanuit de tijdgeest. Er wordt namelijk besloten tot iets dat eigenlijk alleen nog maar meer lucht
blaast in het vuur: concurrentie wordt bevorderd, tarieven worden losgelaten via de nieuwe Wet op
het notarisambt van 1999. Hoe ook gemotiveerd, de nieuwe vorm van marktwerking doet het aantal
incidenten zeker niet afnemen. ‘Incidenten’ blijven het beeld in de media bepalen. Onderzoekers als
Van Heesen-Laclé geven een beeld van een notariaat dat de weg kwijt is en een KNB die de regie
kwijtraak. Per saldo een ‘niet begrijpen dat collectieve problemen ook een collectieve oplossing
vergen’. Toch wordt daar wel langzaam maar zeker naar toe gewerkt.
Opbouw toezicht en kwaliteitsinitiatieven
In de periode tot 2006 komen een aantal ontwikkeling samen, waarbij het werk van de
evaluatiecommissie marktwerking onder leiding van Hammerstein een belangrijke rol speelt. Vanaf
het begin hebben overheid en politiek zich gerealiseerd dat het nieuwe beleid gepaard zou moeten
gaan met extra aandacht voor kwaliteitsbevordering en toezicht, maar de wijze waarop is lang
onduidelijk. Natuurlijk moet het interne tuchtrecht beter gaan functioneren, maar dat kan niet
genoeg zijn. Twee lijnen ontwikkelen zich. Aan de ene kant is er sprake van een ‘upgrade’ van een
reeds bestaande voorziening, het Centraal Bureau Beheer (CBB), tot een externe toezichthouder: het
Bureau Financieel Toezicht (BFT). Aanvankelijk pleiten zelfs de leden van de KNB bij een peiling in een
ledenbijeenkomst voor een actieve rol van deze toezichthouder. Het BFT zelf beperkt zich in eerste
aanleg tot controles op de nieuwe WID/MOT. Om die controles goed te kunnen doen, wordt een
beroep gedaan op het notariaat zelf. Kunnen notarissen, net zoals binnen de Orde van Advocaten
gebeurt, als auditor gaan optreden? Dat zou het begin worden van de intercollegiale toetsing.
En dat is maar goed ook, want tot dan toe lukt het vanuit de beroepsgroep niet om breed genoeg
kwaliteitsinitiatieven te realiseren. Een certificeringstraject op basis van een ISO-norm komt
bijvoorbeeld onvoldoende van de grond. Deels komt dat door een spanning tussen transparantie
enerzijds en de vertrouwelijkheid van de notaris-cliëntrelatie anderzijds, deels door het niet vinden
van de juiste benadering. BFT en intercollegiale toetsing maken in zekere zin tegelijk hun doorbraak
naar de beroepsgroep, maar vanuit duidelijk verschillende rollen en, zeker in de beeldvorming, niet
echt aanvullend. Bij de leden slaat de waardering voor de komst van het BFT al snel om in weerstand.
Waarom heeft het bestuur de komst niet kunnen voorkomen? Ook tegenover intercollegiale toetsing
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staan veel leden sceptisch en komt het in eerste instantie tot een afwijzing van een doorontwikkeling
van de pilots tot een volledig systeem, inclusief integriteitstoetsing. Dat is een brug te ver. De
vernieuwing wordt echter doorgezet, mede door bureaumedewerkers en bestuursleden die hun nek
uit durven steken en druk vanuit de buitenwereld. De audits in 2006-7 staan nog helemaal in het
teken van WIT/MOD-controles, maar dan worden de bakens verzet.
Doorontwikkeling van de audits
In 2008-9 begint een nieuwe fase, met een doorontwikkeling van de audits van een controlerende
naar een meer coachende aanpak. Het collegiale aspect wordt steeds belangrijker. De WID/MOTcontroles zijn er nog steeds, maar op basis van een nieuw Kwaliteitskader kan er breed worden
gekeken naar het functioneren van het kantoor, inclusief het daarbij horende dossieronderzoek.
Vanaf het begin verlopen de audits zonder serieuze incidenten, terwijl in deze eerste volle ronde
toch de nodige tekortkomingen worden geconstateerd. De eerste rapportages zijn dus bemoedigend.
Het BFT wordt goed op de hoogte gehouden van de gang van zaken, zonder toegang tot specifieke
dossiers te krijgen.
Maar dan is er een extra dimensie bijgekomen. Een combinatie van financiële crisis, digitalisering en
vergrijzing raken het notariaat hard en dat naast de onzekerheid die de marktwerking al met zich
mee heeft gebracht. Scenario’s met een vooruitzicht van 40% krimp gaan rond. Wat zullen de
auditors gaan aantreffen? Vrij snel veranderen de audits van karakter. De meeste kantoren zijn prima
in orde, maar er komen ook steeds meer kantoren bij die moeite hebben om overeind te blijven of
nieuwe markten te vinden. Daarmee verschuift ook het karakter van de audits en wordt bijvoorbeeld
het slotgesprek steeds belangrijker. Wat zijn de vooruitzichten van het kantoor? Wat te doen met
(kleine) kantoren die om dreigen te vallen?
Het valt niet op basis van bijvoorbeeld het aantal heraudits aan te tonen hoe effectief de audits zijn.
De aantallen zijn niet groot en wijken ook niet erg af van wat het BFT laat zien aan slecht
functionerende kantoren. Uit de rapportages komt echter het beeld op van een intercollegiaal stelsel
dat een belangrijke eerste-lijnfunctie vervuld. Bij problemen wordt een kantoor niet aan het lot
overgelaten en waar mogelijk weer overeind geholpen.
Met het BFT is een informatierelatie. Wel verschuift deze relatie van min of meer gelijkwaardig, naar
meer hiërarchisch: het BFT kan wel om informatie van het auditbureau vragen, andersom is dat niet
zo. Dit laatste onder invloed van een politiek klimaat dat steeds meer wantrouwend is over het
functioneren van beroepsgroepen zoals het notariaat en waarin de toezichtfunctie steeds zwaarder
wordt aangezet.
Bestuurscrisis en gestage toetsing
In de jaren 2011-12 slaat de nervositeit over de gevolgen van de crisis over op het bestuur van de
KNB. Er is desoriëntatie. Oude koersdiscussies herleven, wel met een moderne, digitale dimensie,
maar ook blijvend binnen de beperkte dynamiek van een gesloten beroepsgroep. Moet het publieke
karakter van het notariaat worden benadrukt? Is verdere verzakelijking nodig? P
Moeten we niet meer over een transformatie spreken? Van dit laatste wordt de ‘HEMA-notaris’ het
symbool. Leden vinden dat het bestuur niet snel genoeg handelt en dan worden normale
verhoudingen doorbroken: de ‘periferie’ vertrouwd Den Haag’ niet meer en de gebruikelijke
overlegstructuren maken plaats voor ‘bewegingen’ en ‘actiegroepen’. Eén van de actiegroepen 589
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‘Notariaat voor rechtszekerheid’ – vormt de basis voor het nieuwe bestuur en pleit voor
duidelijkheid: richting gesloten (publieke) normen en de hoge drempels die bij gesloten
beroepsgroepen horen. In de nota ‘Notaris 2.0’ wordt dit uitgewerkt, ook in digitale richting. Het
totaalbeeld is bijna dat van een restoratieve beweging: back to basics, met de digitalisering bijna als
een nieuwe bezetter.
Binnen andere (beroeps)verenigingen spelen tijdens bestuurlijke crisissen als deze kwaliteits- en
innovatievragen op. Daar wordt het antwoord van verwacht (voor de vergelijking: zie ook het aan
deze studie verbonden promotieonderzoek). Maar hoewel het thema ‘kwaliteit’ zelfs in de titel zat
van een actiegroep als ‘Notariaat voor Kwaliteit’, verandert er bestuurlijk binnen het notariaat juist
weinig in de gekozen opzet. Het repressieve interne toezicht op de beroepsgroep worden
aangescherpt, het tuchtrecht onafhankelijk gemaakt en geschillenbeslechting anders georganiseerd,
maar het gebied waarin de grootste slag is gemaakt, het preventieve toezicht via collegiale toetsing,
wordt goeddeels met rust gelaten. En niet zonder reden. Wie naar de cijfers van intercollegiale
toetsing kijkt, ziet uitkomsten met een hoge mate van consistentie. Wie inhoudelijk naar de
rapportages kijkt, ziet thematische verschuivingen, waaronder een groeiende aandacht voor
kantoren in de problemen, maar geen grote veranderingen, ook niet als na de eerste volle ronde
wordt overgegaan tot een nieuwe ronde van kantorenbezoeken. In de combinatie van het preventief
en repressief intern toezicht, lijkt er een balans tevoorschijn zijn gekomen (‘emergent’ in termen van
de promotie) in de aanpak om voor genoeg draagvlak te zorgen, ondanks de bestuurscrisis.
Rol extern toezicht
Anders is het als het om het extern toezicht gaat. Openbaar Ministerie en Belastingdienst zijn
actiever dan ooit. De aandacht gaat echter vooral uit naar het Bureau Financieel Toezicht. Dat wordt
veroorzaakt doordat de opdracht van het BFT sterk door politieke factoren wordt beïnvloed en de
politiek – net als in 1842 – de beroepsgroep niet langer vertrouwd. De beweging gaat van de
uitvoering van WID/MOT-audits tot 2013 tot ‘integrale toezichthouder’ in de jaren daarna.
In deze studie wordt een poging gedaan de prestatie van BFT en peer review in termen van
effectiviteit te vergelijken, maar dat is niet eenvoudig.
De problemen starten met de beschikbaarheid van cijfers. Het BFT is allerminst transparant. De wel
gepubliceerde jaarcijfers verspringen nogal. Bij de initiële WID/MOT-audits laten de cijfers zich goed
vergelijken en zien we licht hogere cijfers bij het BFT. Naarmate de opdracht van het BFT breder
wordt en zeker de effectiviteit van de intercollegiale toetsing meer gezocht moet worden in de
opvang van zwakke kantoren e.d., kan op basis van de rapportages er geen andere conclusie zijn dat
de in opdracht van de KNB uitgevoerde toetsingen effectiever zijn, integrale opdracht voor BFT of
niet.
Het is echter geen wedstrijd. De vraag is vooral of intern en extern toezicht voldoende aanvullend op
elkaar zijn en samen effectief zijn. Het eerste wat dan geconstateerd kan worden, is dat het naar alle
waarschijnlijkheid niet of pas veel later tot intercollegiale toetsing was gekomen als het BFT er niet
was gekomen. Die druk was nodig om de interne weerstand binnen het notariaat te doorbreken (de
casus van de openbare bibliotheken laat zien dat het daar bij ontbreken van een externe
toezichthouder langer duurt). Aan het einde van de onderzochte periode – kwantitatief doorlopend
tot en met 2014, kwalitatief doorlopend in 2015 - kan nauwelijks gezegd worden dat de integrale
opdracht waar is gemaakt. Het samenspel van BFT met de KNB, meer in bijzonder met het
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auditbureau, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat per saldo en in de combinatie wel van integraal
toezicht gesproken kan worden. Wat ondertussen niet heeft kunnen veranderen, dat er dat jaar en
vooral in 2016 een aantal spraakmakende incidenten in de media komen die toch het beeld geven
van een beroepsgroep die haar eigen zaken niet op orde heeft en een toezichthouder die er niet
scherp genoeg op zit. Het verhaal is nog niet af als dit onderzoek in 2015 wordt afgerond.
Doorontwikkeling
In 2016 komt de eerste volle periode van 4 jaar intercollegiale toetsing tot een einde. Voorafgaand
aan de nieuwe ronde wordt een werkgroep gevraagd een toezichtvisie op het notariaat te
formuleren (notariaat, 2016). Achtergrond van deze vraag heeft niet primair met de relatie met het
BFT te maken, maar met interne spanningen binnen het bestuur rondom de deelname en belasting
van de intercollegiale toetsing. Met name de grote en meer gespecialiseerde kantoren tonen zich
kritisch naar het fenomeen intercollegiale toetsing en vrezen dat hen onvoldoende recht doet. Met
name deze grotere kantoren hebben ook te maken met andere vormen van compliance onderzoeken
en willen de belasting zoveel mogelijk verlagen. Uiteindelijk komt dit vooral neer op een verzoek tot
maatwerk en daar wordt ruimte voor gemaakt. Aandacht voor de kleinere kantoren is er ook: sneller
dan voorheen wil men kunnen bepalen of bij een initieel tekortschietend kantoor verbetering
mogelijk is of dat er versneld een vorm van afbouw nodig is. Daartoe wordt een vorm van ‘bijzonder
beheer’ ingericht. Voor het overige is er in de tweede ronde van de toetsingen vooral sprake van
continuïteit, waarbij het ook belangrijk is dat een inmiddels een steeds grotere groep van notarissen
actief is met een auditachtergrond. Van deze groep gaat een grote lerende werking uit.
Rustig wordt het echter niet. De eerste dreiging komt in de vorm van een doorberekening van de
zgn. ‘toezichtkosten’. De kosten van het toezicht door BFT wouden integraal worden doorberekend
aan de sector en deze lasten zijn per kantoor behoorlijk. Los van principiële overwegingen – de
toezichthouder krijgt een belang bij tekortkomingen – ontstaat de kans dat daardoor juist de kosten
voor de intercollegiale toetsing als teveel worden beschouwd, terwijl dat dus effectiever lijkt.
Ondanks de bezwaren zet het kabinet de doorberekening van toezichtkosten door, de juridische
beroepen ondanks wezenlijke verschillen hetzelfde behandeld als banken en andere financiële
instellingen (Noordhoek P. , 2014ii).
Ondertussen blijft het BFT zelf ook niet buiten schot. De wijze waarop de toetsingen worden gedaan
en de frequenties ervan, roepen verzet op. De werkwijze wordt ook als te repressief ervaren en niet
voldoende preventief. In de zomer van 2017 leidt dit tot een brandbrief van de leden – dus niet van
het bestuur – waarin verandering wordt geëist. Het signaal is stevig en leidt tot een koersverandering
van het BFT, inclusief een nieuw bestuur en directeur. In zekere zin loopt dit weer vooruit op een
andere actie: de wettelijk verplichte evaluatie die na 5 jaar BFT moet plaatsvinden. De uitkomsten
van dit SEO-onderzoek (SEO, 2018) komen er globaal op neer dat het compliance deel van de
activiteiten naar behoren gebeuren, maar dat juist het integraal toezicht niet goed uit de verf komt.
Dit door zowel een gebrek aan capaciteit als een gebrek aan de juiste deskundigheid. Uit de evaluatie
komt in ieder geval de suggestie voort om de capaciteit uit te breiden. Een interventie van de zijde
van deze onderzoeker (Griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, 2018) zorgt ervoor
dat in de parlementaire behandeling van de evaluatie ook naar de samenhang met de intercollegiale
toetsing wordt gekeken, want de onderzoeksopdracht van het WODC voorzag er niet in hier naar te
kijken. Dit gebeurt alsnog, ook in de context van een werkgroep van KNB en BFT die opnieuw naar
het samenspel van beroepsgroep en toezichthouder kijkt. Weet deze werkgroep tot een goed
591

Trusting Associations

resultaat te komen, dan lijkt de weg vrij om ook de herziening van de Wet op het notarisambt ter
hand te nemen en richting een derde ronde van de intercollegiale toetsingen te gaan.

11

Analyse: naar een nieuwe zaakwaarnemer?

Waar komt deze studie dan op uit? Opvallend en verrassend bij het doen van dit onderzoek was de
vondst van de dubbele cyclus waarbij een bezetter publieke bevoegdheden geeft onder behoud van
een marktmodel, maar wat na verloop van tijd (decennia, het moet gezegd) misgaat door gebrek aan
zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep. Opvallend genoeg gaat de reactie van de overheid aan
het einde van de tweede cyclus in tegen de logica in dat bij meer overtredingen het regiem strakker
moet worden. Door de introductie van marktwerking wordt het regiem juist losser en de kans op
incidenten groter. Dat was voorzien, maar er werd te makkelijk gedacht over de flankerende
maatregelen die er nodig zijn in de vorm van meer extern en intern toezicht en dat voor die
maatregelen veel deskundigheid en ook draagvlak nodig is. Het zou nog zeker 10 jaar duren voordat
dit enigszins uitgekristalliseerd is en anno 2019 is dat nog steeds niet helemaal het geval. Sterker
nog: de transformatie veroorzaakt door digitalisering gaat door, specialisatie gaat door,
internationalisatie gaat door en last nut not least: ondermijning gaat door. Dat zal nieuwe
onzekerheden geven en een toezichtbenadering die zich steeds meer over de hele informatieketen
uitstrekt. Ga er maar aan staan. Wat in de ogen van deze onderzoeker al enige tijd mist is een
inhoudelijke discussie over wat de positie en de grenzen van de notariële praktijk zijn. Wordt deze
discussie niet gevoerd, dan is het vanuit het in dit onderzoek naar boven gekomen cyclusperspectief
logisch dat de grenzen van de klassieke en beschermde beroepsvereniging die het notariaat nu nog is
worden doorbroken. Een nieuw soort ‘zaakwaarnemerij’ wordt dan logische tot er weer nieuwe
bezetter – de Chinezen? – komt om de derde cyclisch op te starten. Of gaat de geschiedenis zich nu
niet meer herhalen?
Ondertussen voldoet de notariële beroepsvereniging nog altijd opvallend sterk aan het profiel van
een klassieke vereniging: hoge drempels voor toetreding en vertrek, relatief sterk gesloten normen
die reguleren op zowel inhoudelijke als gedragsniveau. Het aantal leden maakt de vereniging voor
Nederlandse begrippen tot middelgroot; te groot om iedereen te kennen, te klein om de fase van het
maatwerk over te kunnen slaan en voor een massa benadering te kiezen. Dit betekent onder meer
dat positioneringsdiscussies als snel politiek en persoonlijk worden. Dit alles maakt dat de leden zelf
heel veel moeite hebben om de eeuwige discussie over publiek en privaat profiel goed te voeren. Uit
de bestuurscrisis komt het beeld naar voren dat het publiek-juridische profiel (‘notarissen voor
rechtszekerheid’) uiteindelijk hetgeen is waar de meeste leden zich op laten binden, maar de
discussie is hoogstens in het geval van de Hema-notarissen gevoerd en dan nog met een
onbevredigende uitkomst. Zo bezien is de behoefte aan een bezetter – excuus voor het grapje over
de Chinezen – niet eens zo onlogisch. En toch is het onontkoombaar dat die discussie gevoerd wordt.
De discussie mag in ieder geval niet, zoals nu het geval is, worden uitbesteed aan auditoren die in
hun denkbeeldige rugzak geacht worden de gehele notariële wet- en regelgeving toe te passen, plus
nog wat meer. De beroepsgroep doet er goed aan zich te laten toetsen op meer herkenbare en beter
doordachte uitgangspunten.
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12

Aanbevelingen

De hoofdstudie over ‘vertrouwen in verenigingen’ laat zien dat de veerkracht van verenigingen niet
moet worden onderschat, noch de meerwaarde ervan. Vanuit die eigenschappen zijn een aantal
aanbevelingen te formuleren, elk aanhakend bij een in dit onderzoek besproken aspect:
De positionering van de beroepsgroep
•

Ga in de aanloop naar de volgende ronde intercollegiale toetsing (en wellicht de nieuwe
Wna, of andersom) het debat aan over de vraag waarop inhoudelijk getoetst moet worden.
• Voer de discussie over de balans tussen publieke taak en ondernemerskansen. Verwacht
geen consensus, maar verken wel de grenzen zoals die bij de intercollegiale toetsing tegen
kunnen worden gekomen.
• Klantgerichtheid blijft een opgave voor een gesloten beroepsvereniging die hun werkzaam
leven in dezelfde, doorgaans gesloten kantoren doorbrengen. Organiseer met regelmaat de
doorbreking van het eigen gelijk.
De volledigheid van de kwaliteitstoetsing
•

De intercollegiale toetsing richt zich nu op de kantooromgeving. Dat is belangrijk, maar
slechts een onderdeel van het totaal aan aspecten dat geregeld aandacht verdient. Gelukkig
worden al vele andere kwaliteitsinitiatieven ontplooid, inclusief opleidingen, intervisie en
veel meer. Check of het pakket compleet en aantrekkelijk genoeg voor nieuwe toetreders tot
de beroepsgroep en blijf daarin vernieuwen.
• Intercollegiale toetsing richt zich tot nu toe veelal op het dossier van de individuele klant. In
het kader van de poortwachtersfunctie zal het belangrijker worden om naar data en dossiers
op groepsniveau en geografische locatie te gaan kijken naar ondermijningsrisico’s. Dat vergt
een andere manier van selectie, databeheer en vragenstellen.
De inhoud van de intercollegiale toetsing
•

Kijk als het gaat om de inhoud van intercollegiale toetsing zeker ook naar de wijze waarop
andere verenigingen en sectoren zich toetsen en wat daarvan geleerd kan worden.
• Bepaal daarbij ook ontwikkelingen in de verschillende specialismen. Bedenk dat daarbij
kennis en vaardigheden nodig zijn die buiten het puur juridisch domein liggen.
• Daarbij hoort ook de internationale dimensie.
• En kijk zeker ook naar de wijze waarop de informatieketen in de toekomst vorm gaat krijgen.
Betrek ook wat dat betreft de partners in bijvoorbeeld de vastgoedketens bij de bepaling van
de norminhoud.
Het proces van de intercollegiale toetsing
•

Zorg voor een eigen digitale omgeving voor het gehele auditproces. Ook al wordt een
vrijstelling van AVG-bepalingen voor de kwaliteitstoetsingen wettelijk geregeld, laat toch
geregeld een privacy impact assessment (PIA) uitvoeren.
• Hou de aanpak fris. Vaak is de tweede ronde van een auditstelsel de meest optimale ronde.
Daarna weet men steeds beter te anticiperen op de aanpak van de audit en wordt het voor
de auditor ook moeilijker om meerwaarde te bieden. Ga experimenteren, zowel inhoudelijk
als procesmatig. Leg de lat hoger.
De rol van het extern toezicht
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•

Intercollegiale toetsing en BFT vullen elkaar aan. Zonder BFT zou er geen intercollegiale
toetsing zijn gekomen, ook omdat de besluitvorming erover dan waarschijnlijk onderdeel van
de bestuurscrisis zou zijn geworden. Tegelijk past de integrale functie en
verantwoordelijkheid beter bij de KNB en haar leden zelf en doet de BFT er verstandig aan
ten minste op repressief compliance niveau haar competentie aan te tonen.
• Het lijkt moeilijk voorstelbaar dat het BFT haar huidige pakket aan werkzaamheden en
objecten te houden. Logischer is een werkpakket dat aansluit bij de integrale risico’s voor
ondermijning over sectoren en ketens heen. Laten KNB en BFT hierin zoveel mogelijk gelijk
doorgroeien.
• Er zijn meer externe toezichthouders die een rol te spelen hebben. Dat start met
Belastingdienst en de Autoriteit Consument en Markt, maar bijvoorbeeld op het terrein van
de wilsbekwaamheid kan ook de Inspectie Gezondheidszorg een rol te spelen hebben. Als
het ministerie dat niet doet, beleg dan een monitorfunctie voor al deze toezichtfuncties en
neem als beroepsvereniging zo nodig zelf het initiatief voor een metatoetsing. Dit kan
natuurlijk mede gemotiveerd worden vanuit de noodzaak van bureaucratiebestrijding.
De rol van het bestuur
•

•

Het besturen van een vereniging vergt bijzondere vaardigheden, inclusief een combinatie
van daadkracht tonen en draagkracht weten te verwerven. Met wat er nu allemaal op het
beroep afkomt, zal de roep om slagkracht en snellere besluitvorming steeds groter worden.
De onderzochte praktijk laat zien dat het uiteindelijk altijd nodig is om de leden in z’n geheel
bij de vereniging te betrekken.
Onderschat het krediet niet dat een bestuur bij de leden heeft. Voorbeelden laten zien dat
een bestuur veel gedaan krijgt, zolang het zich maar laat zien en zo nodig naar de leden
toegaat. Wie besturen als een corvee opvat, is waarschijnlijk te passief.

Een voorlopige conclusie is dat KNB en BFT, mede door voortdurend met elkaar in gesprek te zijn, tot
een afstemming in de werkwijze zijn gekomen die in weinig andere sectoren te zien valt en ook een
versnelling in de aanpak lijkt te geven die bijvoorbeeld de bibliotheek sector niet zo te vinden is. Het
is zeker geen toeval geweest dat dit zo heeft uitgepakt. De komst en het functioneren van de BFT is
mede zo relatief gemakkelijk gegaan omdat het aansluit bij de wens van sleutelpersonen om externe

594

Trusting Associations

Bibliografie
Abel, R. (2003). English Lawyers between Market and State. The Politics of Professionalism. Oxfor,
New York: Oxford University Press.
Abel, R., & Lewis, P. (1989). Lawyers in Society. Berkeley: University of California Press.
Actiegroep Notaris voor kwaliteit. (2012). Voorstel voor de extra ledenraad 6 maart 2012. KNB. KNB.
Actiegroep Notaris voor zekerheid. (2012). Visienota "Een nieuwe koers. De notaris staat voor
rechtszekerheid, kwaliteit en vertrouwen'. www.notarisvoorzekerheid.nl.
Agt, A. v. (1971). Zijn nadere voorzieningen op het gebied van tuchtrecht en het tuchtprocesrecht
wenselijk?
Ahaus, K. (2006). Kwaliteit uit waardering. Groningen: Universiteit Groningen.
Algra, N., & Janssen, H. (1978). Rechtsingang. Een oriëntatie in het recht. Groningen: Wolters
Noordhoff.
Auditbureau KNB. (10 september 2007). Memo inzake 1) invulling Wid-Mot audits 2) selectie WidMot auditoren. Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2007). Mail en inventarisatie reactie op evauatieve rondvraag september 2007. (L.
Diks, Red.) Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2007). Verslag evaluatie eerste serie WID/MOT audits in het notariaat. KNB. Den
Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2008). Notitie peer review gesprekvolgorde en bijzonderheden. (L. Diks, Red.) Den
Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2008). Reader en verslag Evaluatiebijeenkomst voorjaar 2008. (L. Diks, Red.)
Utrecht: KNB.Auditbureau KNB. (2008). Reader en verslag Evaluatiebijeenkomst Wid-Mot
audits najaar 2007. (L. Diks, Red.) Utrecht: KNB.
Auditbureau KNB. (2008). Reader Evaluatiebijeenkomst WID/MOT audits najaar 2007. Utrecht: KNB.
Auditbureau KNB. (2009). Peer review: intercollegiale kwaliteitstoetsing in het notariaat.
Documentatie bij de opleiding tot auditor. KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2010). Documentatie auditorenbijeenkomst op 26 mei 2010. KNB, Auditbureau
KNB. Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2010). Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 1-26 2010. KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2011). Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 1-26 2011. KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2011). Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 27-52 2010. KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2012, oktober). Notitie peer reviews en de veranderende toezichtsverhoudingen.
(L. Diks, Red.) Interne notitie t.b.v. auditoren.
Auditbureau KNB. (2012). Peer reviews en de veranderende toezichtverhouding. KNB. Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2012). Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 1-26 2012. KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2012). Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 27-52 2011 (3009-13111348). KNB.
Auditbureau KNB. (2013). Format brief aan kantoor. In KNB, & L. Diks (Red.), Peer review:
intercollegiale kwaliteitstoetsing in het notariaat. Documentatie bij de opleiding tot auditor.
Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2013). Rapportage peer review wk 1 t/m 26 2013 (3009). KNB. Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2013). Rapportage peer reviews en Wwft toetsing wk 27-52 2012. KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2014). Peer review: intercollegiale toetsing in het notariaat. Documentatie bij de
opleiding tot auditor. KNB. Den Haag: KNB.
Auditbureau KNB. (2015). Rapportage peer reviews wk 28-52 2014 (3009). KNB. KNB.
Auditbureau KNB. (2015). Verslag evaluatiebijeenkomst peer reviews voorjaar 2015. KNB. Den Haag:
KNB.
Auditbureau KNB. (najaar 2013). Peer review: intercollegiale kwaliteitstoetsing in het notariaat.
Documentatie bij de opleiding tot auditor. Den Haag: KNB.
595

Trusting Associations

Baarsma, B., Mulder, J., & Teulings, C. (2004). Rechtszekerheid als publiek belang: over de notaris, zijn
domein en de markt. SEO. SEO.
Bagehot, W. (1867). The English Constitution. London: Chapman & Hall.
Bannier, F., Hifhuis, H.F.M., & Ottow, A. (2009). Tuchtrecht. Boom Juridische Uitgevers.
Beer, P. d., & Schuyt, C. (2004). Bijdragen aan waarden en normen. Verkenning WRR 37. Amsterdam:
Amsterdam University Press.
Bergh, G. (1979). Eigendom. Grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip. Deventer: Kluwer.
Bergh, R. v. (2010). Zelfregulering en kwaliteitsborging: een rechtseconomische analyse. EUR.
Beusmans, H., & Hardjono, T. (2015, mei). Kruispunt Europa. Een nieuw perspectief op Europese
samenwerking. Opgeroepen op juni 6, 2015, van www.cda.nl:
https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/WI/Essay_Kruispunt_Europa.pdf
Blair, T. (2010). A Journey. London: Hutchinson.
Boerberghs, J. (1699). Inleiding tot den Plight van een Beambte Schryver, Geseght Notais. Waer in
Beknoptelijk werd geleert de kennisse tot dat Ampt nodig, en ook bysonder dienstig in alle
Borgerlijke handelingen.
Boon, W. (2014, november 19). Waakhond voor notaris en advocaat zou vals zijn. Het Bureau
Financieel Toezicht (BFT) schiet tekort. Financieel Dagblad.
Bovens, M. (2006). Het ongelijk van Dales: over de onbedoelde negatieve effecten van het
integriteitsbeleid. Bestuurskunde, 64-74.
Bovens, M., & Hemerijck, A. (196). Het verhaal van de moraal. Een empirisch onderzoek naar de
sociale bedding van morele bindingen. Amsterdam: Boom.
Braam, A. v. (1986). Leerboek Bestuurskunde A. Muiderberg: Coutinho.
Bree, M. d. (2013). Private borging van regelnaleving in het omgevingsrecht. Erasmus Universiteit
Rotterdam. EUR, Rotterdam.
Brewer, D., & Teeter, E. (2007). Egypt and the Egyptians.
Breyer, S. (1983). Regulation and its Reform. Cambridge, massachusetts: Harvard University Press.
Brockner, J., Paruchuri, S., Idson, L., & Higgins, E. (2002, January). Regulatory Focus and the
probability Estimates of Conjunctive and Disjunctive Events. organizational Behavior and
Human Decision Processes, 87(1), 5-24.
Bruine, H. d. (2011). Framing. Over de macht van taal in de politiek. (7e druk, 2014 ed.). Amsterdam:
Atlas Contact.
Bureau Financieel Toezicht (BFT). (2008). Wetsvoorstel 31 238 (Wwft) en Casusposities Auditoren
KNB. Evaluatiebijeenkomst Wid-Mot. BFT.
Bureau Financieel Toezicht (BFT). (2010). Jaarverslag 2009. Den Haag: BFT.
Bureau Financieel Toezicht (BFT). (2010). Toezicht in beweging. Jaarverslag 2009. Den Haag: BFT.
Bureau Financieel Toezicht (BFT). (2012). Jaarverslag 2011. BFT. Den Haag: BFT.
Bureau Financieel Toezicht (BFT). (2013). Jaarverslag 2012. BFT. Den Haag: BFT.
Burghout, M., & Oostrom-Streep, N. v. (2011). Naming and shaming in het notarieel tuchtrecht.
BZK. (2014). Staat van bestuur. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag:
BZK.
Cavelaars, P., Haan, J. d., Hilbers, P., & Stellinga, B. (2013). Uitdagingen voor financieel toezicht na de
crisis. In WRR, De staat van toezicht. Sector en themastudies. (pp. 279-330). Den Haag: WRR /
Amsterdam University Press.
CBS. (2017, 7 3). CBS/home. Opgeroepen op 7 3, 2017, van CBS: www.cbs.nl
CCV. (2011). De Tafel van 11. Opgeroepen op januari 4, 2015, van www.hetccv.nl:
www.hetccv.nl/instrumenten/programmatisch-handhaven/landelijk+-+Tafel+van+Elf
Charrier, H. (1905). Le Notarist Francais. Son organization - Son Role Réformes proposées. These pour
le doctorat. Paris: Impremerie Henri Jouve.
CNUE. (2014). Facts and Figures 2014. The Civil Law Notary Profession in the European Union.
Opgehaald van Notaries of Europe: www.notariesofeurope.com

596

Trusting Associations

Cohen, D. (1955). Schets van het notariaat in het oude Egypte (Stichting ter Bevordering der
Notariële Wetenschap, Amsterdam ed., Vol. Ars Notarius V). Haarlem: H.D. Tjeenk Willink &
Zoon N.V.
Collins, H. (2010). Interdisciplinary Peer Review and Interactional Expertise. Sociologica, 3.
Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt. (2005). Het beste van twee werelden. Rapport
Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt.
Compliance Platform Trust, weblog van het Compliance Platform. (2012). Introductie trustkantoren in
Nederland. Opgeroepen op mei 29, 2015, van www.complianceplatformtrust.com.
Dam, A. v. (2001). Het notarieel tuchtrecht: kan het beter? Open Universiteit Nederland.
Doctoraalscriptie.
Dam, P., & Simons, M. (1919). Maakt de ontwikkeling van het tegenwoordig rechtsleven en van de
taak, die het notariaat daarin te vervullen heeft een hervorming van de opleiding tot het
notariaat naar vorm en inhoud noodzakelijk. Zo ja, welk karakter zal deze hervorming
moeten dragen? Algemene vergadering der broederschap van Candidaat-Notarisse.
Davies, W. (2015, 01 02). Governing through unhappiness: Audit cuture and the lasting effects of the
REF. Opgehaald van LSE Blogs:
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/01/02/governing-through-unhappiness
Dictionary.com. (sd). Dictionary.com. Opgeroepen op June 29, 2017
Dijk, H. v. (1989). Over de maatschappelijke werkelijkheid van het notariaat en zijn
commercialisering.
Dijk, P., & Ploeg, T. v. (2013). Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij (Tevens versie 1982 ed.). Deventer: Kluwer.
DMR. (2017, 6 13). 210+ Amazing LinkedIn Stats. Opgeroepen op 7 11, 2017, van DMR:
http://expandedramblings.com/index.php/by-the-numbers-a-few-important-linkedin-stats/
Docters van Leeuwen, M. A. (2010). Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar
verbeteringen in het toezicht op de advocatuur. NSOB. Den Haag: NSOB.
Duinkerken, B. (1988). Notariaat in overgangstijd. 1796 - 1842. Dissertatie. Deventer: Kluwer.
Duinkerken, B. (2012). Gelijkheid bevredigt. Een korte kroniek van het Nederlands notariaat. Een
geschiedenis vanaf de Oudheid tot heden geschetst in cultuurhistorische perspectieven.
Deventer: Kluwer.
Dulk, L. d. (2016). Wie beslist? Ondersteunen van wilsbekwaamheid in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking. Gouda: Conferent uitgeverij, Raad op Maat.
Durkheim, E. (1897). Le Suicide. Paris: Alcan.
Durkheim, E. (1902). De la division du travail social. Paris: Alcan.
EconStats. (2017, 7 10). Total businesses registered. (W. Bank, Producent, & World Bank)
Opgeroepen op 7 10, 2017, van EconStats: http://www.econstats.com/wdi/wdiv_494.htm
Eijlander, P., & Voermans, W. (1999). Wetgevingsleer. Deventer: Schoordijk Instituut voor
Wetgevingsvraagstukken / W.E.J. Tjeenk Willink.
EIM. (2004). Prijsconcurrentie in het notariaat. Ministerie van Justitie.
Eregelden, C. (1974). Rapport van de Commissie Eregelden (cie. P.J.N. van Os). KNB.
Erp, p. v., Akkermans, p., Snijders-Kuipers, m., Michielsen, p., Paterson, p., & Minkjan, m. (2014).
Notaris over de grenzen. Notaris over de grenzen (p. 197). Rotterdam: KNB.
Eurostat. (2017, 7 3). Eurostat.eu. (E. Union, Producent) Opgehaald van www.eurostat.eu
Evers, G. (2002). Blind vertrouwen. Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van
de handhaving van wettelijke voorschriften. Deventer: Schoordijk Instituut voor
Wetgevignsvraagstukken / Boom Juridische uitgevers.
FD. (2014, november 23). FD: Brancheorganisatie notarissen onder vuur. (V. v. Boon, Red.) FD.
FD. (2014, november 21). FD: Notariskantoor: toezichthouder raadde ons frauderende ex-notaris als
hulpje aan. (V. v. Boon, Red.) FD.
FD. (2014, november 19). Fraude-affaire bij notariskantoor Blijleven ettert nog steeds door. (V. v.
Boon, Red.) FD.
597

Trusting Associations

FD. (2014, november 19). Nieuwe directeur BFT wijst kritiek curator van de hand. (V. v. Boon, Red.)
FD.
FD. (2015, februari 21). Beroepsorganisatie notarissen boos op lek. (V. v. Boon, Red.) FD.
FD. (2015, fevruari 20). Bijna honderd notariskantoren zitten in financiële problemen. FD.
FD. (2015, februari 21). Burger geblinddoekt op markt notarissen. Hoofdredactioneel commentaar
FD. (V. v. Boon, Red.) FD.
FD. (2015, februari 20). Respijt voor notaris die in de geldproblemen zit. FD.
FD. (2017, September 7). Politieke frustratie over accountants groeit. (B. Knoop, Red.) FD.
FD. (2015, juni 17). Disruptie in het notariaat. Commentaar van het FD. FD.
Ferling, J. (2000). Setting the World Ablaze. Washington, Adams, Jefferson, and the American
revolution. Oxford: Oxford University Press.
Fletcher, A. (1983). Encyclopedia of the Law of Pirate Corporations.
op de tocht, burger in de kou. WPNR, 6937, 510-515.
Gehlen, A. F. (2006). Het notariaat en de Ars Notarius in de zeventiende en achttiende eeuw. In J. d.
Groot, De Ars Notarius en de rechtswetenschap. Deventer: Klweur.
Gerbenzon, P., & Algra, N. (1974). Voortgangh des rechtes. De ontwikeling van het Nederlands recht
tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur. Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink.
Gerver, F., & Reinhardtz, B. (1942). 100 jaar Notarieel toezicht.
Gladwell, M. (2005). Blink! The Power of Thinking Without Thinking. New Yoek: Little, Brown and
Company.
Gladwell, M. (2013). Cockpit Culture theory and the Asian Crash. The Atlantic.
Gleick, J. (2011). The Information; A History, a Theory, a Flood. New York: Pantheon Books.
Gualtheerie van Weezel, T. (2012, maart 1). Notaris kan niet alleen maar wachten tot het grind
knerpt. De Volkskrant.
Hammerstein, A. (2012, november). Van advies naar wet. Notariaat Magazine.
Hammerstein, A. (2012, juni 30). Wat is toezicht waard? WPNR.
Hammerstein, A. (2012, juli 7). Wat is toezicht waard? WPNR, 6837, 491-497.
Hardjono, T. (1995). Ritmiek en organisatiedynamiek. Vierfasenmodel, met aangrijpingspunten voor
organisatorische interventies ter vergroting van de effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en
creativiteit. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie.
Hardjono, T. (2017). Denken over kwaliteit. Vier paradigma's. Gouda: Goudse School (concept).
Hardjono, T., & Bakker, R. (2001). Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en
vernieuwen,. Deventer: Kluwer.
Hardjono, T., & Beusmans, H. (2015, juni 12). Kruispunt Europa. Een nieuw perspectief op Europese
samenwerking. Opgeroepen op mei 28, 2015, van www.cda.nl:
https://www.cda.nl/fileadmin/Organisaties/WI/Essay_Kruispunt_Europa.pdf
Hardjono, T., Oosterhoorn, A., Vos, J., & Vaal, K. d. (2012). Perspectieven op kwaliteit.nl. Verdieping,
verbreding, bundeling en daadkracht. Enschede: Nederlands Netwerk voor Kwaliteit NNK.
Harman, C. (1999). A Peoples history of the World. Bookmarks.
Heesen-Laclé, Z. v. (2008). Notabelen vernieuwen. Gevolgen van marktwerking in het notariaat.
Heijden, T. v., & Houtekamer, C. (2017, Augustus 14). Notarissen: thans is de maat vol. NRC, p. E3.
Herbert, F. (1978). Duin Messias. VS.
Herold, A. L. (2017). Antitrust Guide for Association Members: An Outline of Procedures to Maintain
Compliance with the Law. Washington DC: ASAE Press.
Hoogers, J. (2014, maart). Toetsing door beroepsgenoten werkt. VM magazine, 21-23.
Hosking, G. (2014). Trust: a History. Oxford: Oxford university Press.
Huijgen, W. (2001). Portret van het notariaat. Ars Notarius CX. Amsterdam: Kluwer en Stichting ter
Bevordering der Notariële Wetenschap.
Huijgen, W., & Pleysier, A. (2000). De wetgeving op het notarisambt.
Inspecties SZW, NVWA en I en T. (2015). Signalering certificering en toezicht. Inspectieraad.
Inspectieraad.
Jacobs, J., & Glassic, J. (2004). Certification and Accreditation. Law Handbook. Washington DC: ASAE.
598

Trusting Associations

Jonker, J., & Reichling, A. (. (2013). Derde generatie kwaliteitsmanagement. vertrekken, zoeken,
verbreden. Deventer: Kluwer.
Justitie, M. v. (2016). Integraal Afwegingskader IAK. Den Haag: Ministerie van veiligheid en Justitie.
Justitie, M. v. (sd). Kabinetsreactie Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt. Den Haag: TK 23
706, nr. 3.
Karssing, E. (2006). Integriteit in de beroepspraktijk. Rotterdam: (diss) Rotterdam.
KBvG. (2013). Reactie KBvG op consultatie wetsvoorstel doorberekening kosten
toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. KBvG. Den Haag: KBvG.
Kleijn-Meijer, d., Stokkum, d., & ter Veer, m. (1997). Voorwoord themanummer 'Over Notarissen'.
Justitiële Verkenningen.
Kloosterman, R., & Coumans, M. (2014, 9 15). Lidmaatschap en deelname verenigingen. Opgeroepen
op 7 4, 2017, van www.cbs.nl: www.cbs.nl
KNB. (2000). Rapport toezicht notariaat. KNB. Den Haag: KNB.
KNB. (2003). De kwaliteitsnorm van de KNB. Den Haag: KNB.
KNB. (2012). Beleidseffecten van de peer reviews in het notariaat. Intercollegiale toetsing als
instrument voor bevordering van de kwaliteit in de notariële praktijk. KNB. Den Haag: KNB.
KNB. (2012). Met recht vooruit. De notaris borgt de rechtszekerheid en biedt kwaliteit en vertrouwen;
hij draagt daardoor bij aan welvaart en welzijn. KNB. Den Haag: KNB.
KNB. (2013). De kwaliteitsnorm van de KNB inzake vrijwillige audits. KNB. Den Haag: KNB.
KNB. (2013). Factsheet notariaat. Den Haag: KNB.
KNB. (2014). Notaris 2.0. Strategische agenda 2015 - 2020. Den Haag: KNB.
KNB. (30 april 2015). Je ziet het pas als je het door hebt ... KNB. Den Haag: KNB.
KNB. (sd). Verslag van de op 10 juni 2005 gehouden ledenvergadering. (p. 2006). KNB.
Knoop, B. (2017, Augustus 24). 35 accountants voor de tuchtrechter na niet afleggen beroepseed. FD.
Kocken, C. (1997). De hand van de notaris; een rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid
en de invloed van de Nederlandse notaris. Deventer: Kluwer.
Kocken, C. (1997). Kwaliteit of tevredenheid? De notariële dienst tussen ambt en ondernemerschap.
Justitiële Verkenningen, 40-45.
Kohlmeier Jr., L. M. (1969). The Regulators. Watchdog Agencies and the public Interest. New York:
harper & Row.
Kolkman, D., & Reckweg, C. (2012, december). WWFT wijzigingen 2013. Toezicht.
Kollen, F. (2007). De vereniging in de praktijk. Deventer: Kluwer.
Kruitert, A. J. (2006). De schaduw van vertrouwen. Een verkenning aan de hand van Tocqueville. In A.
Korsten, & P. d. Goede, Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en
remedies (pp. 191-197). Den Haag: Elsevier overheid.
Lange, C. d. (1946). De Geschiedenis van de Broederschap der Notarissen in Nederland gedurende de
eerste honderd jaar van haar bestaan. Gedenkboek, uitgegeven en den leden aangeboden
door de Broederschap der Notarissen in Nederland. Amsterdam: H.W.J. Becht, uitgever,
Amsterdam.
Lange, R. d., & Wolde, J. t. (2014). Ik ben integer, jij bent integer. Het Financieel Dagblad / uitgeverij
Business Contact.
Lekkerkerker, G. (2010). De notaris en zijn eigen waarde; een kijk op het beroep, beroepsplichten en
realiteiten van het hier en nu. In P. v. Oostrom-Streep, M. Lekkerkerker, M. Breedveld-de
Voogd, P. Kolkman, & M. Meijer, De goede notaris. Over notariële deontologie. Den Haag:
KNB.
Lekkerkerker, G. (2011, mei). Toezicht komt van Mars, toetsing komt van Venus. Over de spanning
tussen controle en autonomie. JBN, 11-13.
Lekkerkerker, G., Breedveld-de Voogd, C., Kolkman, W., Meijer, V., & Oostrom-Streep, N. v. (sd). De
goede notaris: over notarieële deontologie. Préadviezen uitgebracht. KNB.
Lemaire, P. (2003). De ontwikkeling van kwaliteitsmanaagement in Nederland. In KDI, Vijftig jaar
kwaliteitsmanagement in Nederland. Op zoek naar nieuw elan voor een vakgebied in
ontwikkeling (pp. 9-34). Zaltbommel: KDI.
599

Trusting Associations

Lemmens, N. (2003). Facility Services in Nederland. Kwaliteit van professionele dienstverlening.
Utrecht: Lemma.
Lipsey, R. C., & Steiner, P. O. (1990). Economics,. Harper & Row.
Loth, M., & Gakeer, A. (2007). Praktijkvaardigheden. Ethiek en het juridisch beroep. Den Haag: Boom
Juridische uitgevers.
Marchant, H., & Swane, I. (1915). De regeling van het toezicht op het notariaat en de toepassing
daarvan.
Melis, J., & Waaijer, B. (2012). De Notariswet. Deventer: Kluwer.
Mertens, F. (2011). Inspecteren. Toezicht door inspecties. Den Haag: SDU.
Ministerie van Financiën. (1996.). Maat houden. Ministerie van Financiën.
Ministerie van Financiën. (2014). Maat houden. rapport van de interdepartementale werkgroep
herziening Maat houden. Den Haag: Ministerie van Financiën.
Ministerie van Justitie. (2013). Aanwijzing voor de regelgeving. Opgeroepen op januari 4, 2015, van
Overheid.nl: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005730/geldigheidsdatum_08-12-2014
Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2011). Aanwijzingen voor de regelgeving. Den haag: Ministerie
van Veiligheid en Justitie.
Minkjan, L. (2007). Peer review bij het notariaat. 4.
Mr. (2012, februari 28). Almaar toenemende onenigheid notariaat. Opgeroepen op mei 26, 2015, van
Mr.: http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/10524-almaar-toenemende-onenigheidnotariaat
Mr. Website voor juristen. (2008, september 26). Notariaat krijgt verplichte intercollegiale toetsing.
(Mr., Producent, & Kluwer) Opgeroepen op december 30, 2014, van Mw. Website voor
juristen: www.mr-online/juridisch-nieuws/2673
Nederlandse Orde van Advocaten. (2009). Toezicht in 2010. NOvA. Den Haag: NOvA.
Neve, P. (2013). Over patroonheiligen van notarissen (en andere juristen). In P. Gehlen e.a. (Red.), De
notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de stichting ter bevordering der
notariële wetenschap. Zwolle: Waanders Uitgevers.
Nieuwenburg, P. (2001). Ethiek in het Openbaar bestuur. Bussem: Coutinho.
Nijsen, A. (2003). Dansen met de octopus. Een bestuurskundige visie op informatieverplichtingen van
het bedrijfsleven in de sociale rechtsstaat. Delft: Eburon.
Noll, R., & Owen, B. (1983). The Political Economy of Deregulation. Interest Groups in the Regulatory
Process. American EnterPrise Institute Studies in government Regulation.
Noordhoek, P. (2008). Presentatie Evaluatiebijeenkomst Wid-Mot / Peer review.
Evaluatiebijeenkomst Wid-Mot Peer review (p. 18). Gouda: Northedge.
Noordhoek, P. (2013). Werken aan opmerkzaamheid. Het auditproces en vragen rond alertheid en
veerkracht. Bijdrage aan Evaluatiebijeenkomst Peer Reviews notariaat/. Leusden: KNB.
Noordhoek, P., & Muntinga, M. (2006). Kwaliteitshandvesten. Van servicenormen naar normale
service: de kracht van kwetsbaarheid (Vol. 2). Deventer: Kluwer.
Noordhoek, P. (1985). Deregulering als nieuw begrip. Verwachtingen ten aanzien van het
Nederlandse dereguleringsbeleid, mede gelet op studies en ervaringen iut de Verenigde
Staten. (Kluwer post Scriptum Reeks ed.). Deventer: FED Gouda, Gouda Quint / Noorduin,
Kluwer, Tjeenk Willink.
Noordhoek, P. (1998). Sturing en kwaliteit. Een theoretisch onderzoek naar de mogelijkheden om
zelfsturing en bijsturing binnen de publieke sector te versterken, mede met behulp van
actuele kwaliteitsbenaderingen. Ministerie van BZK. Den Haag - Gouda: Ministerie van BZK /
Northedge BV.
Noordhoek, P. (2010, november 11). Peer review in het notariaat: een reflectie van buiten'.
Opgehaald van www.knb.nl.
Noordhoek, P. (2011). Branchebrede kwaliteit. Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van
branches, sectoren en beroepsverenigingen. Lelystad: VM Uitgevers.
Noordhoek, P. (2012). De toekomst van kwaliteit is de toekomst van het vak is een vector. In T.
Hardjono, A. Oosterhoord, K. d. Vaal, & J. Vos, Perspectieven op kwaliteit.nl. Verdieping,
600

Trusting Associations

verbreding, bundeling en daadkracht (pp. 1225-125). Enschede: Nederlands Netwerk
Kwaliteit NNK.
Noordhoek, P. (2013). Werken aan opmerkzaamheid. Het auditproces en vragen rond alertheid en
veerkracht. Bijdrage aan Evaluatiebijeenkomst Peer Reviews notariaat/. Leusden: KNB.
Noordhoek, P. (2014). Basis vragenlijst interviews notariaat. Gouda.
Noordhoek, P. (2014, september). Doorberekening toezichtkosten komt dichterbij. VM Magazine,
71-73.
Noordhoek, P. (2014, januari 19). Over de doorberekening van toezichtkosten. Een bar slecht idee.
Opgeroepen op juni 6, 2015, van www.northedge.nl: http://www.northedge.nl/blog/dekosten-van-het-toezicht/
Noordhoek, P. (2014). Tucht en toezicht in een tijd van transitie. Lezing bij gelegenheid van de eerste
Juridische Poort. Website KNB. Den Haag: KNB.
Noordhoek, P. (2016, 12). Blokchain biedt onbegrensde mogelijkheden. Hoeveel overheid houden wij
nog over? (O. Thors, Red.) InGovernment, 42-43.
Nooteboom, B. (2002). Vertrouwen. Schoonhoven: Academic Service.
Notaris, C. V. (1981). Rapport Commissie verantwoordelijkheid Notaris (cie. L.I. Erftemeijer). KNB, Den
Haag.
Novocatie. (2013, september 2). KNB en Notaris voor rechtszekerheid zijn er nog niet uit. Opgeroepen
op mei 26, 2015, van Novocatie: www.advocatie.nl
NVM. (2016). Geschiedenis van de NVM. Opgeroepen op 9 5, 2017, van nvm.nl:
https://www.nvm.nl/overnvm/nvmvereniging/geschiedenis
Oosterbosch, M. (2006). Het middeleeuws notariaat en de rechtsleer. In S. t. Wetenschap, De Ars
Notarius en de rechtswetenschap. Inleidingen gehouden tijdens het congres ter gelegenheid
van het elfde lustrum (pp. 1 - 14). Deventer: Kluwer.
Oostrom, H. v. (2002). Toevallige weerbaarheden: een onderzoek naar integriteitsbewaking in
advocatenkantoren. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Otterlo, R. v. (2008, november 7). De professionalisering van de balie in de moderne tijd. Oratie.
Otterlo, R. v. (2010). Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlening in het
juridisch domein. (R. v. Otterlo, Red.) Den Haag: Boon Juridische Uitgevers.
Paterson, P. (2009). Professional competence, peer review and quality assurance in England and
Wales and in Scotland. International Journal of the Legal Profession, 16(No. 1), pp. 43-48.
Pitlo, A. (1956). De geschiedenis der notariële wetenschap. In A. Pitlo, Geschiedenis der Nederlandse
rechtswetenschap. (Del V, afl. II ed.).
Pitlo, A. (1974). Een honderd-jarige.
ProZ.com. (2017, 8 30). ProZ.com. Opgeroepen op 8 30, 2017, van ProZ.com:
http://www.proz.com/kudoz/dutch_to_english/idioms_maxims_sayings/3437695de_slager_keurt_zijn_eigen_waar.html
Raad voor de Rechtsbijstand. (2008). Rapportage Quick Scan 2006 Commissie Metatoets
Kwaliteitsstelsel Rechtsbijstand. Den Haag: RvRb.
Rensen, G. (2012). Asser 2-III* (Overige rechtspersonen). Kluwer.
Rijckevorsel-Teeuwen, E., & Gribling, D. (2012, juli 7). Wetswijziging Wna: afschaffing
geheimhoudingsverplichting gerecgtvaardigd? Over de uitdijende macht van het BFT. WPNR,
6937, 502-509.
Rinooy Kan, A. (2010, september 10). Meester in oorlogstijd. Recensie. NRC Handelsblad
boekenbijlage.
Roes, J. (2014). De zaakwaarnemer. Een notarieel-historische terugblik. Ars Notarius 157.
Amsterdam, Deventer: Stichting tot Bevordering der notariéle Wetenschap, Kluwer.
Rose, J. (2011). Diverse perspectives on the Groupthink Theory - a literary review. Emerging
Leadership Journeys, 37-57.
Rothfuss, P. (2007). The Name of the Wind. Day Two. New York: Daw Books, Inc.
Ruimschotel, D. (2014). Goed toezicht. principes van professionaliteit, democratie en good
governance. Amsterdam: Mediawerf Uitgevers.
601

Trusting Associations

Santer, A., & Waaijer, B. (1991). De Notariswet. (zesde herziene druk ed.). (J. Melis, Red.)
Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: how professionals think in action. New York: Basic
Books.
Schütz, R. (2017). Kille mist. Promotieonderzoek .
Schama, S. (1995). Landscape and Memory. London: Harper Collins Publishers.
Schraagen, H. (1968). De geschiedenis van het notariaat en van de Broederschap der Notarissen in
Nederland over de jaren 1943-1967. Geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
der broederschap op 1 januari 1968. Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap.
Schwarz, C., & Zaman, D. (2015). Handboek Stichting en vereniging. Stichting, vereniging, coöperatie
en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd.
Zutphen: Paris.
Snijder-Kuipers. (2007, december). Identificatie of legislatie. JBN, 12-14.
Sparrow, M. K. (2000). The regulatory Craft. Controlling risks, solving problems, and managing
compliance. Washington DC: Brookings Institution Press.
Spruit, J. (1977). Enchiridium. Overzicht van de geschiedenis van het Romeins privaatrecht. Deventer:
Kluwer.
Staatssecretaris van Justitie. (2007, september 5). brief inzake geheimhoudingsplicht auditoren
notariaat. Den Haag.
Stevens, R. (2012). Met open vizier. Auditing als stimulerende interventie. Tilburg: Universiteit
Tilburg.
Stichting Beroepseer. (2012, februari 28). Notaris voor rechtszekerheid verzet zich tegen eigen
beroepsvereniging. Opgeroepen op mei 26, 2015, van www.beroepseer.nl:
www.beroepseer.nl
Stichting Nederlands Normalisatie Instituut. (2015). NEN-ISO 19600:2014 en compliance
managementsysteem - Richtlijnen. Opgeroepen op 2015, van www.nen.nl:
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-196002014-en.htm
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. (2013). De notaris in woord en beeld. De
cultuurhistorische collectie van de SBNW. Amsterdam: SBWN, Waanders Uitgevers.
Streeter, G. (2002). There is such a thing as society. London: Politico's.
Talboom, E., & Sprangh, M. (2015, mei 9). "Het notarisvak kan als kunst zijn". AD Apeldoorn.
The Economist. (2015, 03 15). The princes of paperwork. A highly regulated profession fights to
preserve its privileges. The Economist.
Treadway, J. (2017, September 14). Our current conceptualisation of peer review must be expanded if
we're to realize the greatest innovations. Opgeroepen op September 15, 2017, van LSE Blog:
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/09/14/our-current-conceptualisation-ofpeer-review-must-be-expanded-if-were-to-realise-the-greatest-innovations/
Tromm, M. (2014). Toezicht in de advocatuur. TBI.
Tweede Kamer 2003-2004, 29 301, nr. 1. (2003-2004). Certificatie en accreditatie in het kader van
overheidsbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Tweede Kamer. (2013). Parlement en politiek. Opgeroepen op 2014, van www.parlement.com:
http://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvv1/parlementaire_enquetes_1851_heden
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2009-2010). Nota naar aanleiding van het verslag. Wijziging
van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet (Vol. 32250).
Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2013-2014). Wijziging van de wet bekostiging financieel
toezicht. Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (vergaderjaar 2009-2010, 32250). Nota naar aanleiding van het
verslag inzake de wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie
van die wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2009-2010, 32 250, nr. 6.
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
602

Trusting Associations

Velders, R. (2012). Nieuwsbrief toezicht. (R. Velders, Redacteur, & IMC) Opgeroepen op 2014, van
Nieuwsbrief toezicht.
Vellinga, E. (1995). Keysers Orkena. Bijdragen tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie
Friesland van de aanvang af (midden 15e eeuw) tot de invoering van de Fransewetgeving
(1811). Leeuwarden: VNAL.
Verbond voor verzekeraars. (2017, 7 11). Blockchain voor dummies. Opgeroepen op 7 11, 2017, van
Academy voor verzekeraars: academy.verzekeraars.nl
Vereniging van Eigen Huis. (2017, 7 7). https://www.eigenhuis.nl/docs/defaultsource/downloads/actueel/ranglijst-vertrouwen-beroepsgroepen. Opgeroepen op 9 10,
2017, van https://www.eigenhuis.nl: https://www.eigenhuis.nl/docs/defaultsource/downloads/actueel/ranglijst-vertrouwen-beroepsgroepen-juli-2017.pdf?sfvrsn=0
Verpaalen. (1971). Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van het tuchtrecht en het
tuchtprocesrecht wenselijk?
Verschoor, W., & Bruijn, D. d. (2017, september 17). Participatiesamenleving anno 2017: volop
kansen. Hoe staat het ervoor met de participatiesamenleving? Opgeroepen op september 21,
2017, van Movisie: https://www.movisie.nl/artikel/participatiesamenleving-anno-2017volopkansen?utm_medium=email&utm_campaign=movisie+mail+190917&utm_source=movisie+
mail+190917
Viadicte. (2004). Viadicte. (Viadicte, Producent) Opgeroepen op mei 7, 2015, van www.viadicte.nl
Viadicte. (sd). www.viadicte.nl. Opgeroepen op 2014, van www.viadicte.nl: www.viadicte.nl.
VNG. (2016). Jaarbericht 2016. VNG. Den Haag: VNG.
Voert, M. t., Zwenk, F., & Beenakkers, E. (2011). Kwaliteit in zware tijd. marktwerking, vraaguitval en
notariële dienstverlening. WODC. Den Haag: WODC.
Waaijer, B. (1996). De notaris, een vertrouwenspersoon: het ambtsgeheim en verschoningsrecht van
de notaris.
Waaijer, B. (2012, juli 7). Het Bureau Financieel Toezicht als goede toezichthouder. WPNR, 6937, 498501.
Waal, F. d. (1982). Chimpansee politiek. Macht en seks onder mensapen. Uitgever Contact.
Waal, F. d. (2013). De bonobo en de tien geboden. Amsterdam: Atlas Contact.
Weick, K., & Sutcliffe, K. (2007). Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of
Uncertainty. John Wiley and Sons.
Weick, K., & Sutcliffe, K. (sd). High Reliabel Organizing.
Werkgroep Toezicht notariaat (Cie. Van Delden). (1999). Rapport 'Toezicht notariaat'. Ministerie van
Justitie en Ministerie van Financiën. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Wiersema, S. m. (2011, juli). Intercollegiale toetsing in de notarispraktijk. De audit heeft een
positieve uitstraling op het kantoor. Ponder, 30, pp. 8-9.
Wilson (Ed.), J. Q. (1980). The Politics of Regulation. New York: Basic Books.
Wilson, J. Q. (1980). The Politics of Regulation. New York: Harper Torchbooks.
Wisse, R. (2012). Integraal toezicht op het notariaat. BFT congres 'Toezicht gewaardeeerd'. BFT.
Witholt, C. (1878). Iets over het disciplinair toezicht op de notarissen in Nederland.
Witteveen, W. (2014). De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht. Hoe de filosofen onze
wetgevers de maat nemen. Den Haag: Uitgeverij Boom.
WRR. (2015). Van incident naar preventie. De relatie tussen intern en extern toezicht.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Den Haag: WRR.
Wulp, N. v. (1985). De geneeskunst in 's-Gravendeel. (D. Noordhoek, Red.) Fam. Noordhoek.
Xanthaki, H. (2013). Thornton's Legislative Drafting (Vol. 5th edition). Hywards heath: Bloomsbury.
Zembla (Producent). (6 mei 2004). Afrekenen met de notaris [Film].
Zijderveld, A. (1996). Tussen staat, maatschappij en markt: het notariaat als professie tussen ambt en
onderneming.
Zijlstra, S.E. (2014). Boekrecensie Thornthon's Legislative Drafting. Regelmaat, 29(2), 104-108.
603

Trusting Associations

604

Trusting Associations

BIJLAGE I

Bronnen en criteria Intercollegiale Toetsing 2010

Bronnen intercollegiale toetsing
Het gaat om 17 criteria die lopen langs de hoofdlijnen van het proces van een notariskantoor, van
beoordeling opdracht, via voorlichting & opdrachtbevestiging e.d. tot en met de sluiting van het
dossier. Daaraan toegevoegd zijn 2 criteria die met het oordeel over de kwaliteit van de
werkzaamheden te maken hebben en de afspraken over de borging van de integriteit van de
werkzaamheden. Elk criterium is voorzien van een juridische grondslag, c.q. bronnen voor de
onderbouwing. Hieronder volgt de opsomming van de criteria met daarbij een toelichting. De tekst
bij de toelichting is de van de KNB (KNB, 2010)
Tot die bronnen voor de onderbouwing behoren in elk geval Wna, Wwft, de Verordening beroeps- en
gedragsregels, de Behoorlijkheidsnormen en verder de meer algemene bronnen zoals Awb en de
Wet nationale ombudsman. Tot de basis wetten, verordeningen en brondocumenten behoren:
• Wet op het Notarisambt (Wna), 1999, (diverse wijzigingen en besluiten, m.n. 2013)
• Verordening op de kwaliteit (24-09-2008)
• Verordening beroeps- en gedragsregels (2008)
• Reglement op de kwaliteit intercollegiale kwaliteitstoetsingen (15-10-2008)
• Procedure klachtwaardige handelingen (17- 1007)
• Procedure nadere toetsing
• Werkprocedure auditor peer review (01-08-2011)
• Vragenlijst kantoor ter voorbereiding intercollegiale toetsing (30-10-2013)
• Format auditrapportage (2013)
• Gedragscode KNB-auditoren (juni 2009)
• Vergoedingen uitvoering peer review (aug 2013)
Daarbij komen:
•
•
•
•
•

Overzicht uitkomsten van verschillende evaluatiebijeenkomsten en evaluatieve vragenlijsten
Overzicht activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg in het notariaat
Uitkomsten beoordelingen commissie van toezicht
Uitkomsten commissie bedrijfsvoering BFT
Convenant BFT – Kadaster (oktober 2014)
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Criteria intercollegiale toetsing met toelichting
Deze toelichting op de negentien criteria benoemt enerzijds de wettelijke verplichtingen waarvan bij
de opstelling ervan werd uitgegaan, en geeft anderzijds een aantal handvatten die bij de uitvoering
van de gesprekken behulpzaam kunnen zijn. Het is een handreiking, geen afvinklijst, en niet alle
criteria zullen bij ieder peer review aan bod kunnen komen. Kantoren kunnen dit document
gebruiken om aan de hand ervan een zelfevaluatie uit te voeren.
Beoordeling opdracht
1. De notaris vergewist zich ervan dat de door hem te verrichten werkzaamheden niet in strijd
zijn met het recht of de openbare orde of anderszins niet kunnen worden verricht.
a) Aan het criterium verwante vragen:
•
•

Is er een bepaald moment waarop wordt vastgesteld dat de zaak al dan niet wordt
behandeld?
Hoe worden de binnenkomende zaken verdeeld, en wie is daar verantwoordelijk voor? Is
daar een procedure of checklist voor?

•

Wat is afgesproken over melding van ongebruikelijke transacties? Zijn de indicatoren
daarvoor bekend bij alle betrokkenen?
• Wie stelt vast dat de zaak volledig wordt behandeld?
Juridische grondslag:
- Artikel 21 Wna (dienstweigering).
2. De notaris vergewist zich ervan of niet gangbare bepalingen, bedingen of voorwaarden deel
uitmaken van de gevraagde overeenkomst/akte.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Erfdienstbaarheden, kettingbedingen of boeteclausules?
- En: welke actie volgt hierop?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17, eerste lid, Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 3 Verordening beroeps- en gedragsregels (onderzoeksplicht registergoederen).
3.

De notaris vergewist zich ervan of er overigens bijzondere omstandigheden zijn.

a) Aan het criterium verwante vragen:
- Is sprake van ondercuratelestelling?
- Kan Altzheimer aan de orde zijn? Wordt dan gebruik gemaakt van het stappenplan?
- Is euroconversie nodig?
- Is er een onverdeeldheid?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17, eerste lid, Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 43 Wna (onderzoeks- en voorlichtingsplicht).
- Artikel 4 Verordening beroeps- en gedragsregels.
4.

De notaris vergewist zich ervan of extra advies van een deskundige nodig is.

a) Aan het criterium verwante vragen:
- Fiscaal advies noodzakelijk?
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- Een taxateur inschakelen?
- Een tolk inschakelen?
- Vertaling laten maken?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17, eerste lid, Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 42 Wna (inschakelen tolk, opstellen vertaling).
5.

De notaris vergewist zich ervan of er aanleiding is voor acties buiten de oorspronkelijke
opdracht.

a) Aan het criterium verwante vragen:
- Samenlevingscontract?
- Huwelijksvoorwaarden?
- Testament?
- Is de opdracht gedurende de afhandeling gewijzigd?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17, eerste lid, Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 10 Verordening beroeps- en gedragsregels (feitelijke full service).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (actieve en adequate
informatieverstrekking, dienstbaarheid).
6.

Identificatie vindt op de juiste wijze plaats.

a) Aan het criterium verwante vragen:
- Conform de Wwft: voltooiing op het moment van passeren?
- Conform de Wwft: cliëntenonderzoek, bepaling UBO, hanteert het kantoor beleid op het gebied
van de Wwft, wordt ook tijdens de opdracht onderzocht/getoetst?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 39 Wna (identificatie).
- Artikel 4 Wwft (verplichting vaststellen identiteit).
II Voorlichting & opdrachtbevestiging
7. De cliënten worden adequaat voorgelicht over de gevraagde werkzaamheden en de gevolgen
die daaruit kunnen voortvloeien.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Hoe wordt vormgegeven aan voorlichting; gebeurt dat mondeling of schriftelijk; is het een
standaardonderdeel of handeling?
- Bevinden zich verwijzingen in het dossier die dit vastgelegd, bv. aanpassing offerte?
- Wordt een bespreking door de notaris zelf gedaan; draagt de notaris besprekingen op aan de
kandidaten of andere medewerkers op kantoor; zo ja, hoe zijn die opgeleid?
- Zitten behandelaars zelf bij het passeren van de akte, of wordt het dossier vooraf
doorgesproken?
- In dat geval: wordt geregistreerd dat dit heeft plaatsgevonden?
- Worden veranderingen tijdens het proces duidelijk en tijdig gecommuniceerd?
b) Juridische grondslag:
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- Artikel 43 Wna (onderzoeks- en voorlichtingsplicht).
- Artikel 4 Verordening beroeps- en gedragsregels.
8. De cliënten worden adequaat voorgelicht over de kosten.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Is een tarief afgesproken?
- Is het afgesproken schriftelijk vastgelegd?
- Is, voor zover van toepassing, gewezen op de mogelijkheid van het maximumtarief in
familiezaken?
- Zijn de offertes inzichtelijk en niet misleidend? Voorbeelden:
- Maakt de notaris duidelijk welke werkzaamheden het kantoor standaard noemt en welke
werkzaamheden aanvullend?
- Maakt de notaris duidelijk welke werkzaamheden het kantoor standaard noemt en wanneer
een toeslag in rekening wordt gebracht voor bijvoorbeeld een late binnenkomst van
hypotheekstukken of andere stukken die van derden moeten komen?
- Maakt de notaris duidelijk welke kosten voor rekening van de koper komen en welke van de
verkoper?
- Is het de cliënten duidelijk dat de notaris geen kosten van zijn werkzaamheden ten laste mag
brengen van een ander deel van de opdracht of andere opdrachtgever? Zodat bijvoorbeeld het
royement veel duurder is dan de leveringsakte?
- Heeft de notaris vooraf duidelijk gemaakt welke kosten hij rekent voor een royement?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 56 Wna.
- Artikel 4, eerste lid, Verordening beroeps- en gedragsregels.
- Artikel 10, tweede tot vierde lid, Verordening beroeps- en gedragsregels.
9. De opdracht wordt aan de cliënten bevestigd.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Hoe vindt de bevestiging van de opdracht plaats?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 7: 400 BW (overeenkomst van opdracht).
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (actieve en adequate
Informatieverstrekking, adequate organisatorische voorzieningen).
III Uitvoering & afronding van de opdracht
10. Met de cliënten wordt begrijpelijk gecommuniceerd. Zo nodig worden toelichtingen
meegestuurd.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Hoe worden toelichtingen gegeven?
- Is er voldoende voorlichtingsmateriaal aanwezig?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 4 Verordening beroeps- en gedragsregels (voorlichting).
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- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (actieve en adequate
informatieverstrekking, adequate organisatorische voorzieningen).
11. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Bevat het dossier schriftelijke vastgelegde afspraken?
- Zijn deze gedateerd en ondertekend?
- Krijgen de cliënten schriftelijke bevestigingen van afspraken?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (actieve en adequate
informatieverstrekking, adequate organisatorische voorzieningen).
12. Concept-akten en overige stukken worden tijdig toegestuurd.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Is daar binnen het kantoor een afspraak over?
- Wie beheert dat?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 43 Wna.
- Volgens Hof Amsterdam dienen concepten in principe minstens één week tevoren te worden
toegestuurd.
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (voortvarendheid, actieve
en adequate informatievoorziening.
13. Er is een systeem van termijnbewaking
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Hoe werkt de planning?
- Is er een systeem van interne termijnbewaking?
- Betreft dat zowel interne als externe termijnen?
- Hoe is de overdracht bij verlof of ziekte geregeld?
- Is er een systeem van externe te bewaken termijnen (bijv. bankgarantie, verklaring van geen
bezwaar)?
- Is er een systeem van termijnen bij boedelafwikkeling?
b) Juridische grondslag:
- Tuchtrechtelijke jurisprudentie (notaris moet regie in handen houden).
- Diverse termijnen in diverse wetten.
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (administratieve
nauwkeurigheid, adequate organisatorische voorzieningen).
14. De akte en de toelichting daarop.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- is er voldoende tijd beschikbaar voor de behandeling van een zaak, de afwikkeling ervan
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- Hoeveel tijd is er gemiddeld voor de voorlichting over een akte?
- Hoeveel tijd is er om de mogelijkheid van overige akten te bespreken?
- Wat is de daadwerkelijke rol van gevolmachtigden?
- Wordt vaak bij volmacht gepasseerd?
- Is er een tijdschrijfformulier?
- Worden vaste tijdstippen gereserveerd in de agenda voor overleg en andere terugkerende
zaken?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 43, eerste lid, Wna (voorlichting).
- Volgens Hof Amsterdam dienen concepten in principe minstens één week tevoren te worden
toegestuurd.
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (actieve en adequate
informatievoorziening en adequate administratieve voorzieningen).
15. De relevante recherches worden verricht.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Kadaster (eerste, her- en narecherche)?
- GBA?
- Kamer van Koophandel?
- Centraal insolventie register (faillissementen, surseillances, schuldsaneringen)?
- Centraal testamentenregister?
- VIS?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
Artikel 3 Verordening beroeps- en gedragsregels.
- Tuchtrechtelijke jurisprudentie.
16. Er zijn interne inhoudelijke controles.
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Wordt tegen gelezen (typefouten) of 4-ogen-principe (inhoudelijke controle)?
- Worden akten, declaraties of nota’s van afrekening door een ander dan de behandelaar
gecontroleerd?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 11 Verordening beroeps- en gedragsregels (organisatie).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (adequate
administratieve voorzieningen).
17. Het dossier wordt zowel juridisch als feitelijk gesloten
a) Aan het criterium verwante vragen:
- Nazorg juridische verplichtingen: registratie in registers, royementen. Is dit termijngebonden? Is
dat vastgelegd?
- Nazorg-feitelijke verplichtingen: wordt de bewaartermijn gerespecteerd, opbergen, worden
originele nota’s naar de administratie doorgestuurd? Wat gebeurt er met de Wid-gegevens?
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b) Juridische grondslag:
- Artikel 2 Wid.
- Archiefwet, selectielijst KNB, artikel 7:412 BW.
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (administratieve
nauwkeurigheid, adequate organisatorische voorzieningen).
- Registratiewet 1970.
IV Besef van kwaliteit en integriteit
18. Het kantoor heeft afspraken gemaakt om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen.
a) Aan het criterium verwante vragen: Voorbeelden van aan systemen om de kwaliteit te
waarborgen gerelateerde zaken:
- Heeft het kantoor een kwaliteitshandboek?
- Zijn er procedurebeschrijvingen?
- Zijn er checklists?
- Heeft het kantoor een digitaal systeem voor work-flow management?
- Hoe is de overdracht geregeld in geval van afwezigheid?
- Welke klachtenprocedure heeft het kantoor?
- Zijn er taakomschrijvingen voor de medewerkers?
- Is er aandacht voor permanente educatie van de medewerkers?
- Hoe is de overdracht van werkzaamheden geregeld?
- Hoe wordt omgegaan met uitzonderingen?
- Op welke wijze is de interne communicatie geregeld? Zijn daar vaste afspraken over?
- Op welke wijze wordt de vakinhoudelijke kwaliteit gewaarborgd?
b) Juridische grondslag:
- Artikel 17 Wna (zorgvuldigheid).
- Artikel 98 Wna (handelen overeenkomstig Wna en verordeningen, met zorg jegens cliënten en
zoals een behoorlijk notaris betaamt).
- Hoofdstuk 9 Awb, Wet nationale ombudsman, Behoorlijkheidsnormen (administratieve
nauwkeurigheid, adequate organisatorische voorzieningen, actieve en adequate
informatieverstrekking, dienstbaarheid).
19. Het kantoor heeft afspraken gemaakt om de integriteit van de werkzaamheden te
waarborgen.
a) Aan het criterium verwante vragen: Voorbeelden om de integriteit te waarborgen:
- Bestaan vormen van collegiaal beraad over wat een behoorlijk notaris betaamt?
- Zijn er afspraken voor het bespreken van de tuchtrechtspraak?
- Heeft het kantoor een vertrouwenspersoon voor ethische dilemma’s of speciaal iemand
aangewezen die verantwoordelijk is voor de bewaking van de beroeps- en gedragsregels
(“compliance officer”)?
- Weet men wie de vertrouwensnotaris is en in welke gevallen men hem kan raadplegen?
- Worden ringvergaderingen hierover bezocht?
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BIJLAGE II TIJDLIJN
Oudheid:
Rol voor geletterden die nota namen (notarii), deels slaven.
Romeinse tijd:
Overgang van orale naar genoteerde traditie. Rol notarii erkend door (kerk)vorst en omgezet naar
kerkelijke/publieke functie
Middeleeuwen:
Italiaanse stadsstaten: erkenning door stadsbestuur, niet door gilde der juristen/advocaten
Grote rol voor keizer en kerkvorsten, met neveninkomsten
I
Externe doorbraak, opbouw, hoogbouw en val:
1803 – Franse tijd: Lodewijk Napoleon start een ontwikkeling richting een meer publiek notariaat
1e golf van 40 jaar: 1803 – 1842
1812 – Ventôsewet. Napoleon maakt van het notariaat een publieke functie. Het notariaat klaagt,
want indirect worden de pensioenen van de notarissen aangepast. Om de belangen te behartigen
wordt de broederschap opgericht.
Even zo goed profiteren de notarissen, als onder Willem I de bedrijvigheid toeneemt en het aantal
aktes toeneemt
De Kamers van Toezicht komen slechts zelden tot een ingrijpen of veroordeling
Er zijn wel incidenten. Publiek en pers zijn verontwaardigd.
1842 - nieuwe wet op het notarisambt. Bevestiging publieke functies, met o.a. examenplicht. Maar
ook wordt het openbaar ministerie verantwoordelijk voor het toezicht. Dit toezicht duurt tot 1903,
als er voor het openbaar ministerie ‘andere prioriteiten’ gaan gelden.
II

De notaris en de zaakwaarnemers: toezicht, aanpassing en halve consolidatie

III
Externe doorbraak, opbouw, hoogbouw en val:
1943 – Duitse bezetter maakt er één notariaat van. Einde aan de periode van ‘zaakwaarnemerij’
2e golf van 40 jaar: 1956 – 1997/2007
1956 - Pitlo maakt van het notariaat een wetenschappelijke studie: de demping van het ‘notarieel
tekort’ aan status.
Sterke economische groei, gekoppeld aan de vastgoedmarkt.
1970 (ca.) – meerdere commissies constateren dat iets aan het interne toezicht moet verbeteren.
1990 e.v. - economisch gaat het crescendo met de beroepsgroep, maar komt ook het protest, in
eerste instantie tegen de tarieven.
1997 - de Commissie Van Traa maakt in haar rapport over de IRT-affaire melding van 13 gevallen
waarin het OM constateert dat het notariaat meewerkt aan witwaspraktijk. Publiek en pers spreken
schande.
1999 - een nieuwe wet op het Notarisambt, waarbij de tarieven worden vrijgelaten (marktwerking).
Dan volgt er nog een periode van 10 jaar vol incidenten waarbij opnieuw door het OM in gevallen tot
strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan en een Bureau Financieel Toezicht (BFT) een
beroepsgroep brede toezichttaak gaat vervullen.
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IV

Toezicht, reconstructie en aanpassing

2003

KNB start eigen certificeringstraject. Het krijgt een lauw onthaal.

2007
2009
2010
2013

Start WID/Mot audits op basis van intercollegiale toetsing.
Besluit tot start audits kantoren op basis van intercollegiale toetsing.
Start eerste ronde integrale audits (peer review), WID/MOT wordt Wwft.
Einde (Dekker S. W., 2009) verplichte Wwft-toets. Start tweede ronde.

2017

Opstand Ledenraad KNB tegen werkwijze BFT (Heijden & Houtekamer, 2017)

2018

Evaluatie BFT

2019

Nieuwe wet op het Notariaat?

614

Trusting Associations

Casus Nederlandse Vereniging
van Makelaars en Taxateurs NVM:
(Case Brokers:)

Meerwaarde in vele ogen
(“Added Value in Many Eyes”)

1e hoofdcasus in het kader van promotieonderzoek
“Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Initiatives in Associations”’
Tilburg University, the Netherlands

615

Trusting Associations

Dirk Pieter Noordhoek

Colofon
Onderdeel A1 van het manuscript ten behoeve van de promotie van Dirk Pieter Noordhoek
“Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Improvement in Associations.”
Case Brokers/Real Estate Agents / Casus Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM.
Versie 20 januari 2019.
Alle rechten voorbehouden.

Oosthaven 15-16
2801 PC Gouda.
T 0182 684545
M 06 534808078
E dpn@northedge.nl

616

Trusting Associations

CONTENT
Main Case

617

1. Connecting the Cases

619

2. Historic Perspective

619

A stick of a story
From local professionals to regional associations
The problem of how to be relevant
Working towards one national association

3. The Challenge
The challenge of an association
Between coaching and control
The board decides

4. Welcome to the Audit
Where is the added value?
Identifying Added Value

619
620
621
621
622
622
623
623
624
624
624

Report ‘Added value in many eyes’

625

For content, in Dutch: see report
Samenvatting
1. Inleiding

631
633

2. Aanpak
3. Methode
4. Bevindingen
4.1 Kwantitatief
4.2 Kwalitatief

635
641
651
653
654

4.3 Directe punten van meerwaarde
4.4 Indirecte punten van meerwaarde
5. Conclusies

727
741
741

BIJLAGEN
Aanbevelingen
Overzicht bemerkingen in de auditverslagen

749
750
753

617

Trusting Associations

618

Trusting Associations

Main Case

619

Trusting Associations

620

Trusting Associations

Added value in many eyes
1
Connecting the cases
Buying or selling a house is a process many people think they can take care of themselves – until they
think of the amount of money involved. Then they often realize it is better to have an expert assess
the value of make the deal: a taxation expert and/or a real estate agent. And though there are many
legal complications to think of, there is no legal obligation to take them to the expert of an
association: it is a free market.
It is in this (simplified) setting that the third case comes along: that of the Association of Agents in
real estate and Taxation (‘Nederlandse Vereniging voor Makelaardij in Onroerende Goederen en
Taxatie’ (NVM))104. Was the library case in essence a case of an association within (local) government
and the case of the notaries something in between, here we truly are in the domain of the market
forces. Truly? Just like the libraries experience competition and do a lot of transactions, so is the real
estate and taxation association effectively doing work for the government in applying its rules and
throughout history there has been an interaction between the public and the private sphere. For
instance, when it comes to the taxation function, there is at the moment a full shift going on to a
very heavily regulated new set of functions.
This too can be explained from the history of the association and its predecessors, so this will again
be the starting point. After that there will be a brief introduction to the intervention that is at the
heart of the case but will be discussed in more detail in chapter 2. This case was added to the study
at a later date then the other two, simply because the assignment was not in sight when setting up
the study and even far into the assignment it was not likely that anything would come out of it that
would be so useable. However, the case is so relevant and so much in line with the other two, that it
would be a waste of time and ideas not to use it. As with the other cases, many thanks to the board
and people of the association to allow this to be published.

2

Historic perspective

A stick of a story
The buying and selling of houses, including its taxation for value, is a brokers’ function that has been
around for ages, and we can know this because it may well be the best documented transaction in
history, together with marriages and deaths. No library without documents on houses bought and
sold, no notarial practice without the same. Much more difficult, however, is the matter when it
became a separate profession. It is safe to say that it did not become a profession like that of the
judge, lawyer, the notary or the accountant. Yet there is little doubt that it became a specialization,
someone people went to because they knew the market and what price to set. How soon that was,
probably depended in much on how big or complicated the market was, so it is logical to see the first
‘agent’ (“makelaar”: a better translation is probably “a broker or middleman who makes a deal
between others who want to trade”.) He or she active in an urban setting, that of cities, and does not
necessarily involve real estate, but can be about a lot of other things that need an active middleman.
The first proof of the existence of professional brokers dates from 1284, when count Floris V gave
104

For notes and literature on the full case: see A3. The history here is based on information gathered from the
website of the NVM (NVM, 2016) and a book of W. Schreurs about ‘Hundred years of agency’ from cooperation to specialized quality label.’ (Schreurs, 1998). An interesting title.
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the right the city of Dordrecht to install agents (it is interesting that where we assume that the
upmarket houses where the noble people lived were more often conquered than paid for, the count
provides here a clear example of market regulation). Seven years later that right was laid down in socalled ‘keur’, a document still in the archive of that city. So agents brought traders together. As
stated, the trade could be about anything, including the spices brought in to Amsterdam and other
cities by ships sailing all over the world. The more trade there was, the more agents would be
appointed. Around the 16th century the agents formed a separate guild, so they could guarantee the
quality of their work and protect themselves from competition from people who acted like agents
but were not appointed by the city council. The word ‘beunhaas’, meaning interloper, someone who
has a nice story but a crappy product, probably comes from this time. In 1636 it was determined at
the national level, that when making a deal, the agents would have to show a ‘stick’ on which the
weapon of the city was inscribed. These sticks stayed in use till far in the 18th century and are still
used when celebrating a jubilee of members of the NVM. In term of ‘exit and entry’, a very clear
example indeed.
An important moment came in the 17th century, when agents were obliged by government to add to
the title of broker or agent the kind of trade the broker was in, for instance that of ‘agent in real
estate’. So there was a realization that the buying and selling of real estate, including setting a proper
price, was something that required specialized knowledge. Within the guild the profession seemed to
grow and flourish. Until Napoleon, that is. The contradiction with the notariat is stark. Where the
notaries got public status and were so fierce in opposition to the loss of privilege that this gave rise
to a strong association of notaries, Napoleon forbade the guilds, including that of the agents for real
estate. His motive has to do with the question of control over the economy. His Latin model puts all
the power in the hand of central government. Separate entities with a say over the economy are
then of course frowned upon. Only a select number of professionals, under control of the empire or
with civil servant status, can do so.
From local professionals to regional associations
Not diving as deep in the history of this profession as in that of the libraries and notaries, we will
move this short history forwards to the 19th century. In the case description of the notaries, there
was a period referred to as the ‘caretaker’ period, where notaries delegated tasks to others and vice
versa. It can be assumed that this period was the period when the profession of the real estate agent
came back after disbandment of the guilds, as on the one hand the notaries needed to stay closer to
their legal assignment, and on the other hand the nineteenth century and its industrial revolution
brought the kind of wealth and urbanization that required specialized knowledge also in the field of
real estate (and you can wonder whether notaries had or have the right temperament for helping to
make deals). The real estate agents truly came into their own.
Typical for the profession as it began, was that it depended very much on knowledge of the local
conditions and prices. It really was a local profession, with an appointment by the local council, after
which an oath had to sworn for a local judge, so a heavy but local entry condition. No wonder that
the first association-like attempts at professionalization as a group, was very much a matter for cities
and regions. It would take until 1877 before real estate agents in Amsterdam create the first
association. They did so because the real estate agents of this big town wanted to lobby the city
council to appoint more agents, while at the same time they wanted to have less competition from
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notaries and insurance brokers. Theirs would become a very strong local association. An association
that, now as a chapter of the NVM, to this very day has its own rules and traditions.
The problem of how to be relevant
There are other associations to come, but it is clear that the history of this profession is very much a
history of regional associations slowly overlapping each other and getting to know each other. The
latter was not easy. There was always an element of competition and of ‘not invented here’ that
would keep the associations apart (the same would apply to the Chambers of Commerce, there is a
strong parallel here) and as with most associations of professionals in that century, it was something
you did as an extra, in spare time. Even though there was a constant debate about whether agents
should be more protected by the law, it never amounted to a strong lobby towards the government
of the country and it would take a long time before the law became more clear about the position of
the agents, including the aspect of who could work as middleman in real estate, as this was a source
of contention too.
[In the meantime, associations did attempt to improve the quality of its members. A great
example is that of one of the larger, though still very small associations, the NBA, the main
predecessor of the NVM. The NBA stated as its goal to be very selective in recruiting
members and would only accept ‘honest man’. The selection was done by the first chairman
of the association. At one time this chairman refused the admission of a certain agent. Asked
at the members meeting why this person was barred, the chairman refused to give his
motives. The members then rose up against the chairman and asked for a committee to do
research into the matter. The committee found that the chairman had not formed an honest
opinion. Not only was the candidate installed as a new member, the chairman lost both his
function and his membership. He was obviously not an ‘honest man’. (Schreurs, 1998, p. 20)]
In any case, finding time in order to maintain and create a larger association was hard, without much
incentive to put all the effort in. Nevertheless, the written history of the NVM is very much a history
of attempts to create a larger whole, and there are quite a few examples of people who really
wanted a better profession. But until and after the German occupation, it was not easy.
In regard to what happened to the notariat during the Second World War, there is a remarkable echo
here, as with the time of Napoleon. The Germans organized in the early years of the occupation all
professions into different ‘Fachgroupe’ (trade group), obliging every professional to enter one or lose
the job. The associations were to be. In an effort to counter the policies of the occupier, there was an
attempt to form a national association. It failed. During the war there was far less trade than usual,
but still the number of real estate agents went up rapidly within the new Fachgroupe. This was
because having a job as trade could exclude you for forced labor in Germany. A rare reason for a
career in real estate.
Working towards one national association
The war proved to be both a stimulus for the profession, as the building and selling of houses
became the priority of the postwar period, but it was also a continuation of one failed attempt at
forming a national association after another, with in the background a constant struggle about the
position of the real estate agent in the law. How much protection should the profession have? It
would never get as far as that of the notariat, but then this also helped to protect the real estate
agents from the scandals within the notariat (helped, it must be said, by the fact that the actual
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money of a real estate transaction does not come to rest with an agent). Not that the profession was
without problems with its image, far from it. After the almost limitless growth in the 50s and 60s,
many a shady deal ended up in the newspapers in the 70s and 80s, often connected to the kind of
activities you get with a booming economy. Some were of a criminal nature, in other cases economic
realities ran counter to a new social ‘counterculture’. In Amsterdam a sort of civil war would break
out because of the way project developers would hold on to real estate in the city, prompting socalled ‘squatters’ to ‘re-possess’ properties. Their eviction would come with much violence, at one
time even putting tanks on the street of the nation’s capital and prompting battles during the
coronation of a new queen. All this reflected badly om the image of the real estate profession as
well, justified or not, and the associations were hard pressed to do something against it.
Perhaps it did help to realize the parties involved that it was better to have one national association.
Still it would take until 1984 before the whole process was completed, but then the NVM as national
association was formed.
3

The challenge

The challenge of an association
One? Not exactly, not even then. At present, the NVM has about 3000 members of a total of 6-7000
real estate agents and their offices, including the largest real estate offices. Other associations have
formed itself and it quite often happens that agents are a member of more than one association. The
real estate market is seen as a free market and this has consequences for its status too. A small, but
significant example is that, under the influence of the more market driven times of the ‘90s, there
came a new law in which the obligation for new real estate agents to take the oath for the
magistrate of a court was scrapped (just like the fixed fee was scrapped for the notaries; there was
no fixed fee to scrap in the case of the real estate agents). The NVM, understanding the symbolic
nature of an oath better than the government, reinstated the oath as something to take place at the
NVM office, after finishing the first training of a member and receiving a ‘Code of honor’ outlining
the main obligations of a professional real estate agent (to which we will come back to later on).
For a long time, the NVM had one big advantage over other associations, and in terms of the digital
transition a truly wonderful one. Quite soon after the internet became available and popular, people
started using it to look for available housing. One Dutch company saw the opportunity and started a
website called Funda, where real estate agents could promote the houses they had on the market.
This website was bought by the NVM. Very soon Funda became the dominant website in the housing
market – and only members of the NVM could use it. In effect this made becoming a member of the
NVM a condition for doing any business in the market. Other parties tried to compete, but failed,
also because more and more options were added to Funda. As a case study of digital transformation,
the way the NVM used Funda is an excellent example. Partly because of its success the accusation of
market dominance could not be avoided. Since 2016 use of Funda is no longer linked to membership
of the NVM. Did this lead to loss of membership? It did not, or not yet, also because the financial
crisis was finally past and the booming house market leads many to become an agent. Even so, it
certainly made both members and the board of the NVM anxious. What else can we do to make
membership of the NVM, the thing to do?
Between coaching and control
To make a much longer story short, the board of the NVM started a project called ‘NVM 2020’. It
would have to lead to a new strategy for the NVM, reviewing all aspects, including that of the digital
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promotion through channels like Funda and of its permanent education efforts. Part of NVM 2020
could also be the coming of a quality effort through ‘peer review’. For this the peer review approach
of the notariat served as a model. As outside expert this researcher was recommended and a
number of rather thorough talks about the context and conditions of the assignment followed. One
of the bigger topics in these talks was about the nature of the peer review: should it be only a visit to
‘coach the colleague’ or could it have hard consequences, even going as far as the outcome being
subject to the internal oversight bodies? The outside consultant active for NVM 2020 and some
people in the staff came down hard on the side of coaching, also because they were worried that
otherwise the members would not accept the scheme. Others came down on the other side, because
this was finally a chance to give the association ‘some teeth’, and many members were waiting for
the association to get serious about its ‘bad apples’. In other words; classic tensions. Using the
experience from earlier assignments the expert came up with an approach that not only combined
both elements, but also provided a method that could help in choosing the right approach. The
hoped for result would have to be conversations between peers that would really touch upon basic
questions. Questions like in which direction the real estate office is going and where it wants or
needs to go, including specific recommendations and a level below which the office can’t go without
having to take extra measures or go through another audit.
Based on the recommendations of the expert, in very short time an audit office was set up. Auditors
were selected and trained, and a pilot was started. In three months’ time 22 audits were held. The
pilots were all evaluated and then brought together in a review by the expert, together with a lot of
recommendations. From first draft to review took less than six months, all with a view towards a
decision by the Board of Members of the NVM on the NVM 2020 program, including the peer review.
In the experience of the expert, the result was above expectation, both in general and specific terms.
Most of the audits went well and all of them came up with point for improvement that were both
specific and doable. Partly this was simply due to the fact that offices had never been reviewed in
this way before and partly because many real estate agents do not really have a background in office
management. There was a lot to win, little to lose, and it was obvious that most liked to be visited by
someone who knew their business.
The board decides
So, it was with some confidence that the review was sent to the meeting of the board, in spite of
signals that many members were critical of the whole idea of colleagues visiting the office of other
colleagues. The board would meet in the morning. No outside experts were welcome, so it was a
matter of waiting till the result would come in. But the waiting took a long time. In the end it would
take all day and most of the evening. Form what we later heard, the board only barely survived the
debate about NVM 2020, but no decision was taken. Except for one point of the agenda, the peer
review. Asked at the last minute by the chairman for an opinion, the result was that it was too early
for a decision, but that the pilot was to be extended. One member said this was fine, but that ’the
pilots should clearly show the added value to the members of the association’. With that, the
meeting adjourned.
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Proving added value
What is of added value?
In the next chapter the whole approach to the audits will be described, because it could well be a
benchmark to quality issues within associations, but also because extending the pilots also provided
this researcher with a unique opportunity to test the added value of what he already had put forth in
cases like that of the library sector and the notariat. Another 66 audits became part of a second
review. A review with results that are both representative for the whole of the association and
validated by evaluations done by people other than this researcher. And provided an opportunity to
test the association matrix for its value. After the first pilots were held and this researcher wrote his
review, it was logical to assume that the result would be convince all of the added value of the peer
review scheme. It was quite comprehensive already. Yet this did not happen. So for at least a month
after the meeting of the board there was this question of ‘what more do they want?’ Then it dawned
that ‘added value’ is always a matter of perspective. What is of added value to for instance the one
who wants a general insight into the quality of the members of the association, is of different
perspective to someone who wants to use the audits to adhere more to privacy laws or who looks at
the audits to remove the bad apples. There are in fact a great many perspectives to the question of
added value. So what to do? The image below shows 58 direct and indirect points of perspective on a
possible added value, clustered for four different perspectives. They will be explained in part III, with
the second installment of this true thriller. And is this enough to convince the members of the NVM?
This will be found out in December 2017.

CASE II e:
REAL ESTATE AGENCIES
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Meerwaarde in vele ogen
Deskundigerapport 2e fase pilots auditstelsel
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)

Drs. D.P. Noordhoek, Northedge BV
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Colofon
Geschreven in opdracht van de NVM
Contactpersoon: de heer P. van Grevengoed
Uitvoering:
Drs. D.P. Noordhoek
Northedge BV
Oosthaven 15-16
2801 PC Gouda
T 0182 684545
M 06 53488078
W www.northedge.nl
De illustraties zijn afkomstig uit de verzameling van de auteur en onder meer gebruikt in de opleiding
van de auditoren.
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Samenvatting

Dit tweede ‘deskundigerapport’ doet verslag van het verloop en de uitkomsten van de pilots
auditstelsel Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) en wordt aangeboden ter
bespreking op de Ledenraad van september 2017.
De audits in de tweede fase vormen in hoge mate een continuering van de audits zoals die in de
eerste fase zijn uitgevoerd. De 75 audits zoals die begin mei zijn uitgevoerd en geëvalueerd vormen
een betrouwbare basis om een oordeel te kunnen geven over de waarschijnlijke werking van het
stelsel. Voor de tweede fase van de pilot is het aantal auditoren verhoogd van 9 naar 19, waardoor
we ook over een beter zicht beschikken omtrent de vraag hoe een ‘intercollegiaal’ oordeel zich
verhoudt tot bijvoorbeeld het oordeel van een expert of handhaver. Door de verlenging van de pilot
is het ook mogelijk geworden meer audits uit te voeren bij verschillende vakgroepen en bij kantoren
van verschillende omvang.
Aan deze tweede fase worden bovenop de reguliere uitvoering van de audits extra accenten gelegd,
daartoe uitgedaagd door de Ledenvergadering van december 2016 die terecht de meerwaarde van
de audits zoveel mogelijk aangetoond wil zien. Echter, het concept ‘meerwaarde’ is zelden eenduidig.
Wat voor het ene lid van meerwaarde is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. De positie waarin een
kantoor verkeert, of bijvoorbeeld de visie op het vak, speelt daarbij ook een rol. Naast de positie van
het lid is voor een goede meerwaardebepaling ook van belang hoe er van binnen en van buiten naar
de NVM wordt gekeken. De vraag naar meerwaarde vergt daarom vele antwoorden. Voorafgaand
aan het tweede deel van de pilot is daarom methodologisch doordacht wat de beste manier van
rapporteren is. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de identificatie van een kleine zestig directe en
indirecte ‘meerwaardepunten’. Deze zijn zo ver mogelijk onderzocht, geclusterd en beoordeeld. Dat
leidt niet in alle gevallen tot uitspraken die keihard te valideren zijn, wel tot een benadering die
vanuit vele gezichtspunten een basis kan zijn voor het antwoord op de vraag: heeft het meerwaarde?
Het simpele antwoord is dit: ja, het auditstelsel in de huidige vorm heeft heel veel meerwaarde. De
punten tellen op tot iets dat op vele niveaus de leden van de NVM sterker kan maken binnen en
buiten het eigen kantoor. Er zijn echter ook randvoorwaarden. De belangrijkste is dat de audits een
goede balans weet te bewaren tussen coachen en controleren, met het accent stevig op het eerste.
Het tweede – en daar zijn de vele aanbevelingen voor – dat zowel op het niveau van de individuele
leden en kantoren als op het niveau van de NVM en alle spelers er omheen de uitkomsten van audits
serieus worden genomen. Op het gevaar af de verkeerde beeldspraak te gebruiken: je kan een paard
wel naar de bron brengen, je kan hem niet .. Juist.
Hier worden in ieder geval 43 directe en 15 indirecte punten benoemd die op de meerwaarde van
invloed kunnen zijn en in beginsel te operationaliseren zijn richting de audits. Daarbinnen worden
modelmatig keuzes gemaakt, waardoor vanuit meerdere gezichtspunten meerwaarde kan worden
aangetoond. Voor elk punt wordt een aanpak ontwikkeld, soms binnen de bestaande
auditsystematiek, soms ernaast. Enkele punten:
-

Alternatieve manieren van (dossier)onderzoek: voorkomen van te zware controlelast
Validering register en samenwerkingsovereenkomsten: in hoeverre leiden de audits tot
betere registratie? Wat kan dit betekenen voor de werkwijze van Vastgoedcert?
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-

Taxaties: levert aandacht voor taxaties meerwaarde op ten opzichte van bestaande
manieren? Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingen rond NRVT e.a.?
Hoe laat de auditor zich als collega zien?: wat is de balans tussen rol van auditor en collega?

Zowel de betrokken auditoren als de auditors zijn bevraagd op hun ervaringen met de audit.
Observaties tijdens audits door deskundige(n) en ervaren auditoren hebben een extra rol gespeeld
bij het schrijven van dit tweede rapport. Het afnemen van de evaluaties is in handen gelegd van de
relatiebeheerders. Voor enkele uitingen, zoals in het digitale auditmagazine, zijn leden bevraagd – en
niet alleen degenen die al voor zijn.
Niet op alle punten kan de meerwaarde van audits via meting aantoonbaar worden gemaakt. Het
geheel van observaties levert echter een stevige voorraad aan echte ‘meerwaardepunten’ op. En
meer dan dat: het totaal van alle punten levert een veelzijdig beeld op van waar de NVM en haar
leden nu staan en wat zij kunnen aanpakken om hun meerwaarde te vergroten. De audits kunnen
daar een nu aantoonbare rol in spelen. Maar dan nog. Hoe grondig en dik dit rapport ook is, eigen
ervaringen en eenmaal gevormde beelden kunnen zo hun eigen leven leiden. Uiteindelijk kan geen
deskundige daar tegenop en zult u als leden van de NVM zelf de argumenten moeten wegen. En zo
hoort het.

Peter Noordhoek
28 mei 2017
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1

Meerwaarde in vele ogen

Verslag 2e fase van de pilots auditstelsel Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)

Dit 2e ’deskundigerapport’ is onmiskenbaar omvangrijk. Het start met een paar woorden en voor je
het weet ben je duizenden woorden verder. Dat bleek nodig, omdat een enkel bewijs of argument in
dit geval niet genoeg is om de meerwaarde van het hele auditstelsel te bewijzen of te ontkrachten.
Daarvoor moeten alle druppels die tot bewijs of inzicht kunnen bijdragen bij elkaar worden gebracht
en gemengd. Vervolgens moet het als in een distilleerderij tot iets worden gebracht dat het nuttigen
waard is. Dat gebeurt hier, maar daardoor is het wel omvangrijk geworden. Om daar iets aan te
doen, kon u als lezer al voor deze inleiding iets van de afdronk proeven. Hier wordt u nadrukkelijk
uitgenodigd om van het gehele proces kennis te nemen.
Op 15 december 2016 is in de Ledenvergadering van de NVM besloten de pilot voor het auditstelsel
te verlengen. Bij het besluit is door de leden opgemerkt dat het stelsel duidelijk haar meerwaarde
voor de NVM en haar leden moet bewijzen. En zo is het. Volgens de planning moet de Ledenraad op
basis van een 2e deskundigerapport in september 2017 een heldere conclusie kunnen trekken over
de meerwaarde van de audits. Hier wordt aangegeven welke stappen daarvoor doorlopen zijn en hoe
deze gewogen kunnen worden.
Omdat dit tweede deskundigerapport weer veel nieuwe informatie heeft opgeleverd en er tegelijk
niet vanuit wordt gegaan dat het vorige rapport nog helemaal op het netvlies staat, omvat het
rapport wat herhaling en een paar op het eerste oog saaie, maar wel onmisbare methodische
hoofdstukken. Met de herhaling begint het: de uitgangspunten en achtergronden van de gekozen
aanpak worden hier eerst opnieuw uitgelegd. Daarna wordt de overgang van de eerste naar de 2e
fase van de pilot beschreven en de overwegingen die daarbij zijn gemaakt, inclusief enkele van
fundamenteel theoretische aard (met een mooie stimulans voor het nadenken over de toekomst van
de beroepsgroep, maar weet dat de conclusies daarna ook zonder de matrixen en tabellen gelezen
kunnen worden). Dit theoretische deel krijgt direct een praktische vertaling in de vorm van vele
directe en indirecte punten die elk een vorm van meerwaarde kan vertegenwoordigen van de audits.
Deze omvatten mede de punten zoals die in de 1e fase tot aanbevelingen hebben geleid, plus nog
een groot aantal directe en indirecte punten.
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Na dit inleidende deel gaan de theoretische overwegingen over op een bespreking aan de hand van
vier clusters. Elk cluster vertegenwoordigd een strategische vraag aan zowel de NVM als haar leden.
Hebben we onze zaken op orde als het gaat om:
•
•
•
•

Fungeert de toetreding tot het vak naar behoren?
Hebben we als ondernemers ons bedrijf op orde?
Beheersen we ons vak voldoende?
Weten we de transitie naar een (digitale) toekomst te maken?

De vragen in elk cluster starten met zaken zoals die in het kader van een audit aan de orde gekomen
zijn: de directe meerwaardepunten. Dat wat meer naar aanleiding van de audits aan de orde komt,
inclusief uitkomsten van audits op metaniveau, vormen de indirecte meerwaardepunten. Beiden zijn
stevig uitgewerkt, daarbij zoveel mogelijk de evaluaties van de audits als uitgangspunt nemend,
aangevuld met de eigen uitgebreide observaties gedurende beide pilotfasen. Deze punten worden
geclusterd op basis van de hierna aangegeven aanpak. Het doel van die aanpak is om niet alleen
maar tot een stapeling van punten te komen, maar om zo echt vanuit meerdere gezichtspunten tot
een doorzicht te komen van deze bijzondere en uitgebreide pilot.

635

Trusting Associations

2

Aanpak

Een ontmoeting start doorgaans met een handdruk. Tussen makelaar en klant, tussen
ondernemer en medewerker, tussen auditor en de makelaar-ondernemer. Bij die eerste ontmoeting
gaat er direct al veel informatie heen en weer. In een oogwenk – ‘blink’ – wordt een eerste oordeel
gevestigd. Dat mag ook, zonder een intuïtief oordeel kunnen we niet. De vraag is wel of dat eerste
oordeel ook standhoudt na het ‘Welkom!’. In de kern is dat de kunst van het auditeren: een oordeel
geven, maar die net zolang te toetsen en spiegelen tot dat er van een ‘gewogen’ oordeel kan worden
gesproken.
2.1

Inleiding

In de 2e fase van de pilot is nagenoeg dezelfde aanpak van de audits gehanteerd als in de 1e. In het
volgende, methodologische hoofdstuk zal geschetst worden hoe we de conclusies uit de audits
hebben weten te verdiepen vanuit het perspectief van de meerwaardevraag. Hier gaan wij terug
naar de basis: het hoe en waarom van de aanpak. Zij die dit al scherp voor ogen hebben, kunnen dit
overslaan. Tegelijk is het niet onbelangrijk om goed te begrijpen wat de kenmerken van de audit zijn
en hoe dit doorwerkt naar bijvoorbeeld een kernvraag als: is de audit coachend of controlerend
bedoeld? (Het eerste, maar dat sluit niet uit dat er een onderzoeksfase is die als controlerend kan
worden ervaren). Typerend voor de aanpak is dat deze vergaand op maat moet zijn voor elk kantoor.
Dat vraagt veel van het oordeel van de collega’s die als auditor optreden. Toch is daarvoor gekozen.
Werkt dat? Dit hoofdstuk wil u scherp maken op dit soort cruciale vragen. Vragen die in ieder geval
bij de opzet en begeleiding van de audits veel tijd en energie hebben gevraagd en die nu tot een
vertrouwen in de aanpak moeten leiden. We starten in ieder geval met een beschrijving van de nu
gangbare praktijk is geworden, ook tijdens de 2e fase van de pilot. Deze start met een handdruk en
een ‘welkom’.
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2.2
Tegenstrijdige verwachtingen: coaching en controle
Zo breed als de Erecode wordt geaccepteerd als inhoudelijk uitgangspunt105 voor de toetsing van de
kantoren – zo wisselend zijn de verwachtingen over de feitelijke uitvoering van de audits. Er spelen
twee sterk verschillende verwachtingen: coaching versus controle. Beide worden als een
tegenstelling ervaren, alsof een coachende audit geen controlerende audit kan zijn. Het is de vraag of
dat terecht is en of niet juist de combinatie moet worden gezocht. Hoe dan ook, na een op het
scherpst van de snede gevoerde discussie over de beste benadering, is in de aanloopfase gekozen
voor een vorm van ‘intercollegiale review’ dat het doel bij het helpen verbeteren van een kantoor
legt – dus toekomstgericht is - en tegelijk de ondergrens helpt bewaken zoals die impliciet in de
Erecode aanwezig is.
De volgende stap was om een daarbij passende benadering te vinden. De kern van het primair proces
van een makelaar speelt zich doorgaans buiten kantoor af, bij een onderhandeling of bezichtiging.
Analyse van dossiers kan geen volledig beeld opleveren over hoe een kantoor werkelijk functioneert.
Bovendien kan het verloop van een audit makkelijk beïnvloed worden door de mate waarin een
kantoor wil meewerken aan de doelstelling en haar zaken al op orde heeft. Uit die realisatie is een
zgn. 3-weg analyse voortgekomen die de auditor helpt in het kiezen van de beste aanpak, startend
met een al dan niet gemeend door de ondernemer/ makelaar uitgesproken “Welkom!” Deze wordt
hieronder uitgelegd, bekeken van rechts naar links. In hoofdstuk 4, 1.11 wordt aangegeven hoe er in
de audits mee om is gegaan.
2.3

Synthese: de 3-weg analyse

Zoals in onderstaand schema wordt weergegeven, gaat de audit echt van start na een bij de deur
uitgesproken ‘welkom’ richting de auditor (bij grotere kantoren kunnen het meer collega’s zijn). Na
dit welkom is aan de auditor om te bepalen welke weg van deze ‘3-weg analyse’ wordt ingeslagen.
De 1e weg, startend rechts: komt de auditor in een kantoor dat de zaken goed op orde lijkt te hebben
en weet het kantoor ruwweg wat het wil, dan wordt de audit zo toekomstgericht mogelijk
ingestoken. Elke oriëntatie op de toekomst veronderstelt het maken van keuzes en de auditor kan
daarbij helpen door het benoemen van dilemma’s en mogelijke kwetsbaarheden. De aanpak is sterk
deductief: wat aangetroffen wordt is leidend, de Erecode is vooral een inspiratiebron. Deze vorm van
audit is sterk coachend. Dossieronderzoek gebeurt om te voorkomen dat er te abstract over het
kantoor wordt gesproken.
De 2e weg, meer in het midden: de auditor wordt welkom geheten in een naar het lijkt behoorlijk
draaiend kantoor. Veel beeld van de toekomst is er echter niet; de ondernemer stelt zicheerder
reactief dan actief op. In dat geval gaat de aandacht meer naar het hier en nu. De insteek is
coachend, maar controle via strak dossieronderzoek zal waarschijnlijk wel nodig zijn. Ook bij dit pad
blijft de kantoorpraktijk leidend. De kans op onvolkomenheden is groter, toch is dat niet waar het
allereerst om gaat. Is het kantoor wel toekomstbestendig en wat kan de ondernemer daar aan doen?

105

Bij de 1e fase van de pilot is geanticipeerd op de invoering van een nieuwe Erecode, inclusief een zgn.
‘klantbeloften’. In de Ledenraad van 26 januari 2017 is besloten deze versie niet ter besluitvorming voor te
leggen. Voor de 2e fase van de pilot is daarom teruggevallen op de bestaande Erecode. Zie ook hoofdstuk 4,
onderdeel 1.13.
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De 3e weg, links: in plaats van een welkom is er grote weerstand. De kans op het aantreffen van
onvolkomenheden en meer is groot. Hier word de Erecode leidend en zo nodig systematisch
langsgelopen. Mocht er een beeld van structurele tekortkomingen ontstaan, dan zal dit tot een
heraudit leiden. In gevallen waarin ook handhaving nodig lijkt kan de audit worden afgebroken.
Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen niet kunnen of niet willen leidend.

‘Welkom’
kennismaking

niet welkom
positionering
audit & auditor

(positionering
audit & auditor)

randvoorwaarden
audit

introductie
werkwijze

onvoldoende basis /
vertrouwen in proces

‘dit is wat ik weet’
‘wat is het verhaal?’

DEDUCTIEF
langslopen elementen
Erecode

oordeel en terugkoppeling
Bijzonder
protocol

structurele
verbetering

2.4

KLANTPROCES

kort onderzoek

zoekend naar
klant en koers
verkennend / analyserend
onderzoek
dossier / casusgericht
onderzoek
NU /
vooral intern gericht

dilemmagericht
onderzoek +

INDUCTIEF

themagericht
onderzoek +
TOEKOMST
meer extern gericht
inspiratie door Erecode

check op Erecode

incidentele
verbeteringen

duidelijke
identiteit en koers

vaststellen aanpak
onderzoek

oordeel en terugkoppeling

5

RAPPORT

excellente
punten?

Gebruik Erecode

De Erecode biedt de inhoudelijke basis voor de audit. Daarbij spelen ook de kernwaarden een rol
zoals die voor de leden zijn geformuleerd: deskundig, integer, transparant, onafhankelijk en in het
kader van de audit ook communicatief. Deze kunnen worden weer gelegd naast de verschillende
stadia van het klantproces:

In hoofdstuk 4 (zie 1.13) wordt teruggekomen op het feitelijk gebruik ervan tijdens de audit, maar
voorlopig lijkt het er op dat alle elementen uit het plaatje hierboven eerder op de achtergrond
worden meegenomen, dan expliciet gebruikt in de audit. Soms moeten de elementen uit de Erecode
als het ware concurreren met artikelen uit specifieke reglementen, maar in die zin is de intentie van
de audit wel overgekomen; ook in de tweede fase van de pilot lijkt het nergens een pure regeltoets
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geworden. Dit blijft wel spannend, omdat er altijd een relatie zal zijn of blijven met de wijze waarop
externe of interne regelgeving moet worden gehandhaafd. Daarom nu meer over de wijze van
beoordeling en vervolgens komt de relatie met de Commissie Lidmaatschapszaken (CL) van de NVM
aan de orde (zie met name 2.7).

2.5

Beoordeling

Uitgangspunt voor de beoordelingssystematiek is het idee dat het niet gaat om het sanctioneren van
kantoren, maar om het verbeteren of stimuleren ervan. De audit is geen middel om te saneren. Als
instrument is de audit daar niet alleen te weinig objectief voor, het werkt naar verwachting ook
negatief op de bereidheid om naar het eigen functioneren te kijken als dat de ‘verborgen agenda’ is.
Dat hoeft echter niet te betekenen dat een audit geen consequenties hoeft te hebben als er
duidelijke gebreken zijn. Als de audit als te vrijblijvend wordt ervaren, werkt het ook niet. Om die
reden is een beoordelingssystematiek ontwikkeld die tegelijk werkt als een soort escalatieladder en
als een vangnet voor alle kantoren die op zich van goede wil zijn. Is dat laatste niet het geval, dan
volgt verwijzing naar CL en de daarbij horende instrumenten. Het beginsel is: geen lid of kantoor
wordt in de steek gelaten, we kunnen allemaal beter worden, elk lid verdient een tweede kans.
Er is soms misverstand over de status van de audit. Lijdt een ‘voldoet’ tot een certificaat op de muur
of een (aantekening in een) register? Het antwoord is: geen van beide. Wel is er nagedacht over een
symbolische vorm waardoor het voldoen aan de audit herkenbaar wordt. Daar is echter van afgezien,
want eigenlijk is dat er al: het NVM-logo (zie ook 1.40).
De beoordelingssystematiek start positief en stimulerend: naast kantoren die eenvoudig ‘voldoende’
zijn, kunnen er ook kantoren zijn die op aspecten zo goed zijn dat ze voor de branche interessant
kunnen zijn. Ook dat kan worden benoemd in de vorm van de benaming ‘excellent’ (dit aspect is, net
alle hier genoemde elementen, mede onderzocht in het kader van deze evaluatie).
Een kantoor kan als geheel of op onderdelen ook tekortschieten. Is er sprake van incidenteel falen,
dan is het gevolg: ‘voldoende onder voorwaarden’. In dat geval krijgt het kantoor per voorwaarde
huiswerk, waarvan het bewijs dat het is opgepakt binnen 3 maanden bij de auditor ligt, die de audit
dan pas afrondt (zie ook 1.39).
Is er sprake van een structureel tekortschieten, waarbij een stapeling van incidentele
tekortkomingen ook als zodanig kan gelden, dan wordt het oordeel ‘voldoet niet’ gegeven en volgt er
na minimaal 6 maanden een heraudit, uitgevoerd door een andere auditor. Dit oordeel kan ook
vallen als de 3-weg analyse een toekomstgericht kantoor aangeeft. In een dergelijk geval is de basis
niet in orde (zie ook 1.39).
Herstelt de situatie zich ook in de ogen van de auditor die de heraudit uitvoert niet, of als er sprake is
van een situatie waarbij een kantoor evident zo in de problemen is dat het afleggen van een volledig
beoordelingstraject niet zal werken, dan komt de situatie van een ‘Bijzonder protocol’ in beeld. In dat
geval wordt er maatwerk geleverd, zoals beschreven in een protocol. Is er sprake van een ‘niet
willen’, in tegenstelling tot een ‘niet kunnen’, dan komt logischerwijs CL in beeld (zie ook 1.38).
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Wat we tot nu toe zien (zie hoofdstuk 4 over de bevindingen) is een opvallend groot aantal ‘voldoet
onder voorwaarden’. In 5 gevallen ging dit tegen de grens van ‘heraudit’ aan. In één geval kan gezegd
worden dat de 3e weg is betreden en dat de audit is afgebroken.
Veel van de discussies over de audit gaat dus over de vraag of en in hoeverre ook ‘de onderkant’ van
een kantoor moet worden bewaakt. De ‘rotte appels’ moeten er toch uit? Gelet op bovenstaande
aanpak is dat dus een misverstand. Als dat al aan de orde is, dan loopt dat via de weg van CL. Het is
daarbij ook gewenst om auditors te beschermen tegen de rol van ‘politieagent’. Daar zijn ze niet voor
opgeleid en een perceptie in die richting helpt ook niet bij de uitvoering van een audit.
2.6

Relatie met CL

Tegelijk kunnen we er niet blind voor zijn dat een aantal van de constateringen zoals die nu al
worden gedaan door de auditors, doorgaans zaken zijn die in het kader van CL worden
geconstateerd. Dat lukt ook niet: het zijn de makelaar-ondernemers zelf die opvallend openhartig
kunnen vertellen over de conflicten die ze hebben gehad en waarbij CL, tuchtrechter of rechter er
aan te pas moest komen. Hoe daar mee om te gaan?
Vanuit CL en sommige lokale afdelingen van CL (RCL’s), is aangedrongen op een actieve
onderzoekende rol van de auditors als het om zaken gaat die in aanmerking komen voor handhaving.
Daarbij is ook de wens uitgesproken dat auditors vooraf bijvoorbeeld de beschikking krijgen over
tuchtrechtelijke informatie van een te bezoeken kantoor of zelfs het volledige lidmaatschapsdossier.
In de ogen van het auditbureau is dit echter geen goede werkwijze, om de hierboven al genoemde
redenen. Onvermijdelijk wordt dan de omslag gemaakt van een audit op basis van vertrouwen naar
een audit op basis van wantrouwen. Recherche vooraf dient zich te beperken tot openbare en snel
beschikbare informatie. Het onderzoek tijdens de audit gaat ook uit van vertrouwen, waarbij in het
geval ernstige constateringen worden gedaan die kunnen raken aan CL, contact kan worden
opgenomen met het auditbureau over de vraag wat te doen. De praktijk leert dat er ook zonder
inzage in het lidmaatschapsdossier al vele zaken worden geconstateerd en benoemd. Het is aan het
auditbureau om een besluit te nemen over het al dan niet overdragen van een casus aan de CL voor
het starten van een handhavingstraject. CL doet hierbij eigen onderzoek.
Tijdens een audit is er een vraag gekomen over de vraag hoe de audit zich verhoudt tot het
mentoraat. Deze laatste is een van de maatregelen waartoe CL kan besluiten in de eerste twee jaren
van het lidmaatschap (aspirant-lidmaatschap). De audit werkt dus ook vooraf, maar voor al zittende
leden. Overigens moeten de vaardigheden van auditor en mentor vergelijkbaar zijn. In één geval
vielen ze samen met dezelfde persoon gedurende de pilot (niet bij hetzelfde kantoor).
2.7

Auditbureau

In relatief korte termijn is in de eerste helft van 2016 een auditbureau ingericht en bemenst vanuit
de NVM. Op dit moment wordt het auditbureau bemenst door twee ervaren krachten: mw. Richa
van Wijngaarden- Paap en mw. mr. Mathilde van den Hengel-de Jong. De eerste is KRMT’er en
werkzaam bij de afdeling Ledenservice en heeft de meer coördinerende en projectmatige taak, de
ander is jurist en heeft vanuit haar achtergrond bij de Juridische Dienst o.a. een rol als vraagbaak bij
makelaar-technische kwesties en ontwikkeling van standaarddocumentatie. Een externe adviseur in
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de persoon van deze auteur ondersteunt de werkzaamheden van het auditbureau en traint en
begeleid de auditoren.
Organisatorisch is het auditbureau ondergebracht bij de afdeling Ledenservice (en dus niet onder de
CL). Het bestuur wordt – in deze fase, maar ook later – zorgvuldig op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen rondom de audits.
De rol van het auditbureau is zeker niet alleen organisatorisch. Bewust is gekozen voor een opzet
waarin de auditor niet zelf een oordeel geeft over een kantoor. De auditor adviseert, het auditbureau
oordeelt. De rapportage is daarvoor de basis, maar de auditor kan op elk moment het auditbureau
raadplegen bij lastige kwesties. Gedurende de pilot is dit al op ruime schaal gebeurd.
De werkzaamheden van het auditbureau zijn vastgelegd in een in augustus 2016 vastgestelde notitie.
In deze notitie is een nadere prognose gemaakt voor de werkbelasting op het moment dat alle
kantoren in een tijdsperiode van 3 jaar moeten worden geaudit. Voorspellingen zijn gedaan voor de
dan benodigde capaciteit in termen van het aantal auditors, maar ook voor het auditbureau zelf. De
nu gehouden pilots moeten zicht opleveren voor de feitelijk benodigde capaciteit als definitief
besluitvorming plaats vindt over de wijze van uitvoering. Het is nu al duidelijk dat bij een definitief
besluit tot invoering van het auditstelsel, de uitbouw van het auditbureau op gefaseerde wijze dient
te gebeuren om deze niet direct te overbelasten en de kwaliteit van de huidige aanpak te
waarborgen en verder door te kunnen ontwikkelen.
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3

Methode

Moet een audit een complete weergave zijn van wat geconstateerd wordt, of moet het vooral een
‘ware’ audit worden? Hoe dan ook, van elke weergave mag verwacht worden dat het ergens lijkt of
past bij wat gezien kan worden. In dit hoofdstuk staat de methode centraal waarin dat streven bij de
kop wordt genomen. Er wordt een lange lijst met punten geformuleerd die samen een scherp beeld
van de meerwaarde van de audit kunnen opleveren, daarbij de inzichten van de 1e fase meenemend.
Dit audit is bewust op een vrij abstract niveau geformuleerd, omdat het onderzoekstechnisch een
stevige opgave is om de meerwaarde van een auditstelsel voor een hele sector te kunnen beoordelen.
In het hoofdstuk erna, over de bevindingen, slaat de praktijk weer toe.
3.1

Van eerste naar tweede ronde

Dit rapport staat in het teken van het begrip ‘meerwaarde’. Wat moet of kan er nog gebeuren om die
maximaal te laten zien? Vooropgesteld; het eerste rapport bevat al een groot aantal punten die de
meerwaarde duidelijk kunnen maken. Het is aannemelijk dat deze een rol hebben gespeeld in de
afweging van de leden om de pilot te continueren. Om meerdere redenen is het echter goed de pilot
voort te zetten.
Allereerst is er goede reden om verheugd te zijn over de continuering in termen van
representativiteit: met deze verlenging maken we een sprong van 22 naar waarschijnlijk een 97-tal
audits. Dat betekent niet alleen dat de representativiteit groter wordt. Het betekent ook dat de
verdeling over disciplines en omvang beter klopt met het ledenbestand van de NVM. Kantoren geven
zich vrijwillig op106 en dat kan betekenen dat we alleen de kantoren krijgen die zichzelf graag willen
106

Waaronder inmiddels 10 extra Ledenraadsleden en 3 bestuurders in de pool van geauditteerden.
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laten zien. De ervaringen met de pilots uit de eerste fase geven aan dat deze veronderstelling niet
klopt, maar in ieder geval geeft een verlengde pilotperiode ons de kans onze auditors te laten
reageren op meer verschillende kantoorsituaties, inclusief weerstandssituaties of – naar gebleken
ook relevant – situaties waarin het kantoor het al goed op orde heeft, maar toch op een hoger
niveau getild wil worden. Het feit dat we inmiddels over meerdere ervaren auditoren beschikken,
maakt ook uit in het verkrijgen van een nog accurater beeld van de kwaliteit die we in dat soort
situaties kunnen bieden.
In de tweede plaats heeft het 1e deel van de pilot een flinke oogst van punten opgeleverd die eerder
in het domein van de controle liggen dan van de beoogde coaching of verbetering. Dat kan
‘achterstallig onderhoud’ worden genoemd. Het kan gezien worden als een logisch neveneffect van
het feit dat deze audits voor het eerst worden gehouden en dat dit minder te zien zal zijn in een
volgende ronde van de audits. Wellicht is het meer en dan kan het zijn dat er steviger moet worden
gesignaleerd door bijvoorbeeld CL, want daar zijn de audits niet voor bedoeld.
In de derde plaats is continuering van de audits van belang om nog wat extra accenten te kunnen
leggen naar aanleiding van wat al naar boven is gekomen. Dit geeft de mogelijkheid dat we speciale,
gerichte audits kunnen doen, of iets aan bestaande audits toevoegen, waardoor bepaalde effecten
zichtbaar kunnen worden. Welke dat zijn raakt aan deze vraag: ‘over welke meerwaarde voor wie
hebben we het?’
Last but not least geeft de verlenging van de audit ons ook de kans om te bezien wat de mogelijk
impact van de audits kan zijn op de partijen, inclusief de NVM zelf, die invloed hebben op het werk
van de makelaar. Zo is in nagenoeg elke audit in de 1e fase van de pilot bij het thema taxaties ook de
relatie met NRVT, NWWI en TMI ter sprake gekomen. In de 2e fase hebben we nog eens extra kunnen
letten op de wijze waarop taxaties zijn beoordeeld. Ook andere vragen en invalshoeken hebben we
zo extra kunnen onderzoeken: wat is de beste manier van dossieronderzoek, wat is de balans tussen
coachen en controleren, hoe moeten auditoren reageren op weerstand, hoe werken de audits door
naar vak en veld, e.d.
De methode zoals die voor de tweede ronde verder is ontwikkeld door de auteur, is in een notitie
gepresenteerd aan auditbureau en MT in januari 2017 en akkoord bevonden. Voor een second
opinion is in mei 2017 gesproken met Dr. Ronald Stevens, Academic Director Auditing van het Zijlstra
Center for Public Control and Governance van de Vrije Universiteit in Amsterdam, promoveerd op
audittechniek en o.a. voorzitter van de Kwaliteitsraad van het MBO.
3.2

Meerwaarde bepalen

Voor de opzet van de 2e fase van de pilots is dit de centrale vraag: over welke meerwaarde hebben
we het? De NVM is een sterke vereniging vol met ondernemende leden, actief op een breed front
van de woning- en vastgoedmarkt. Stuk voor het stuk gaat het om sterke en vaak eigenzinnige
mensen die niet zelden een uitgesproken visie hebben op de toekomst van het vak. Dit is heel
gezond, maar heeft wel praktische consequenties voor de vaststelling van meerwaarde als
bijvoorbeeld meerwaarde in de ogen van de één een audit is die voor zo min mogelijk overlast zorgt
en in de ogen van de ander ervoor zorgt dat alle beroepsfouten en overtredingen worden
opgespoord. En zo zijn er bijzonder veel perspectieven van waaruit de meerwaarde kan en zal
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worden bekeken, afhankelijk van hoe sterk men zich als kantoor voelt of open staat voor beoordeling
van de eigen collega’s boven anderen.
Meerwaarde wordt dus bepaald door wie het oordeel geeft, meerwaarde wordt ook bepaald door
hetgeen waarover het oordeel wordt gegeven. Een klein voorbeeld. Bij meerdere audits is naar
boven gekomen dat de functies van het automatiseringspakket (KA-pakket) niet, of onvoldoende,
worden benut door de medewerkers van de binnendienst. Gedurende de audit worden al de nodige
tips gegeven en verder wordt de weg gewezen. Voor die medewerkers en het betreffende kantoor is
de meerwaarde er direct. Minder duidelijk is hetals het om discussies over de positionering van het
kantoor gaat, maar juist dan kan wat besproken is van waarde blijken te zijn.
En dan is er nog een dimensie die de meerwaarde mede bepaalt. Vaak deelt de makelaar van het
betrokken kantoor al direct bij binnenkomst van de auditor zijn visie op de ontwikkeling van het vak
en het eigen kantoor. Voor een behoorlijke groep kantoren komt dat neer op blijven doen wat men
nu al doet, omdat men dat graag doet of gewoon de omzet nodig heeft. Veel auditoren leveren
meerwaarde door het onderliggende (courtage)model te bespreken en bijvoorbeeld te kijken of het
kantoor de daarvoor noodzakelijke kwaliteit kan leveren. Bij andere kantoren wordt al ver
doorgedacht op komende ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en wordt de auditor geacht
met die ogen naar het kantoor te kijken. Daartegenover staan weer de kantoren die juist de
meerwaarde van de makelaar als onafhankelijke dienstverlener zien en het liefst naar een
ontwikkeling willen gaan waar de makelaar weer een ‘mediator’ voor beide partijen wordt. Alle
varianten die voor kunnen komen, zullen voorkomen en elke keer moet de auditor in de hier
voorgestane aanpak – maatwerk voor het kantoor – kunnen leveren en meerwaarde laten zien. Hoe?
3.3

Prioriteiten bepalen

Om een lijn door deze verschillende verwachtingen te kunnen trekken, zijn hier zoveel mogelijk
vormen van meerwaarde op een rij gezet. De basis hiervoor wordt gevormd door de conclusies en
aanbevelingen uit het eerste deskundigerapport, aangevuld met nieuwe inzichten, ook afkomstig uit
inmiddels gehouden nieuwe audits.
In totaal zijn ruim 44 factoren geïdentificeerd die in directe zin de meerwaarde kunnen bepalen en
21 indirecte. In paragraaf 3.5 wordt opgesomd wat daaronder valt. De directe factoren zijn in eerste
instantie uitgesplitst naar de fase van de audit en wat daarin een rol kan spelen. Dit omvat ook de
bevindingen die uit de eerste audits zijn gekomen. De indirecte punten staan verder van de audit af
en hebben vooral te maken met de interne en externe partijen en personen die met de (uitkomsten
van) de audits te maken kunnen krijgen.
Voor elk van deze punten is kort een ‘route’ geformuleerd langs welke weg getoetst zou kunnen
worden of de meerwaarde kan worden vergroot, of in ieder geval kan worden getoetst. In sommige
gevallen is deze route ingrijpender dan andere en daarom kunnen ze niet allemaal op dezelfde lijn
worden gezet.
Conclusie: er is niet één specifiek punt van waaruit de meerwaarde kan worden bepaald. Het gaat
om het totaal van de posities van waaruit die meerwaarde bekeken kan worden. Deze rapportage wil
daarom de meerwaarde van het auditstelsel zo laten zien dat vanuit welk perspectief of positie het
ook wordt bekeken, een gewogen oordeel mogelijk is. Gelukkig is er tot nu toe niets in de aanpak
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naar boven gekomen dat dit onmogelijk maakt. Integendeel, er zijn eerder teveel dan te weinig
aangrijpingspunten. De echte vraag is naar de prioritering en ook daarvoor is een benadering
beschikbaar, hoewel het om enig abstractievermogen vraagt.
3.4

Krachtenvelden

De wereld is complex en dus wil je het graag eenvoudiger maken. De vraag is dan welke versimpeling
je kiest. Hier wordt een benadering gekozen die de meerwaarde van een vereniging in eerste
instantie terugbrengt naar de ‘entry & exit’ vraag: welke criteria stel je voor het toelaten of
vertrekken van leden? Mensen kunnen zich op allerlei manieren organiseren – inclusief het kiezen
voor zelfstandigheid; wat bepaalt dan nog het lidmaatschap van een vereniging? En omdat het
antwoord op die vraag voor een belangrijk deel bepaald wordt door factoren buiten dat
lidmaatschap, doe je dat ook met het oog op wat in de samenleving acceptabel is, c.q. welke wetten
en normen daarvoor van belang zijn. De ene norm is de andere niet; het maakt veel uit of de norm
gesloten (ja – nee) of open (dan wel – dan niet) is geformuleerd. In onderstaand schema (1a) staan
de twee assen geschetst (de lezer wordt de wetenschappelijke achtergronden bespaard, al zijn die
voor strategische discussies best interessant).

Er zijn vele manieren voor mensen om zich beroepsmatig te verbinden aan andere mensen.
o

o

De klassieke vereniging (‘association’) tref je linksonder aan in dit schema (1b). Elk kwadrant
kent daarbij eigen methoden voor het toelaten en laten vertrekken van groeps‘leden’ (1c).
De klassieke beroepsverenigingen van bijvoorbeeld juristen en medici tref je van oudsher het
meest in de linkerhoek aan: hoge entree & exit voorwaarden – je komt er niet zomaar in,
maar daarna komt de vereniging ook niet meer van je af als jij dat niet wilt – in combinatie
met veel gesloten wet- en regelgeving. De NVM kent wat minder hoge entree & exit
voorwaarden, maar kent wel degelijk veel (gesloten) wetten en andere normen.
Ondertussen voelen veel van de leden zich vooral ondernemer en zijn gewend te denken in
termen van kosten-baten en onderhandelingen. Daarmee komen we eerder in de
linkerbovenhoek terecht en zijn contracten en andere (tijdelijke) overeenkomsten de basis
voor het samen optrekken. Dat is toch een andere sfeer. Veel klassieke verenigingen zijn in
de afgelopen decennia in feite hun besluiten gaan bepalen op een soort
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o

o

contractonderhandelingen met hun leden en niet meer op de handhaving van hun algemeen
geldende normen.
Het kwadrant rechtsboven is de nieuwe wereld. In haar meest, vooral door social media
bepaalde, extreme vorm heeft het eigenlijk geen zin om een groep en haar omvang te
definiëren, want die verandert per nanoseconde. Het is de wereld van het internet en
algoritmes. Maar ook die heeft behoefte om zich te organiseren en we zien dat erkenning
een grote rol kan spelen in het succes (denk aan webwinkels). De normen zijn echter beperkt
houdbaar en kunnen zeer open zijn.
Daarmee komt paradoxaal genoeg de meest oude vorm van organiseren of verenigen weer
in zicht: die van de co-optatie, waarbij informele netwerken leidend zijn en alles draait om de
persoon van een kandidaat en diens kwaliteiten of gebrek daar aan. Helemaal vrij is dat
zelden; een paar gesloten normen spelen altijd een rol, maar per saldo zijn vooral gegroeide
gewoonten (mores) leidend. Opvallend genoeg lijken sommige verenigingen zich juist langs
deze weg zich te vernieuwen.

Van linksboven naar rechtsonder loopt een belangrijke drempel van vooral culturele aard. Het lijkt
voor klassieke verenigingen ronduit lastig om zich op traditionele naar rechtsboven te bewegen, of
andersom. Daar zijn andere strategieën of een omweg voor nodig. De drempel nodigt als het ware
uit om na te denken over de toekomst van de sector, ook die waar de NVM in actief is.

Dit schema met vier kwadranten is bij het formuleren van de opzet voor deze 2e fase van de pilot
gebruikt om er verschillende meerwaardepunten op af te zetten. Met de punten die na afloop van de
1e fase tot aanbevelingen hebben geleid als kern, worden er twee lijsten met punten geformuleerd:
één met punten die direct tot een onderdeel van de audits is te herleiden, de directe punten en een
tweede waarin het om de punten gaat die vanuit een verkenning van de omgeving van de audits
relevant kunnen zijn, de indirecte punten. De analyse en aanbevelingen uit het eerste
deskundigerapport en de opzet zoals die gemaakt is voor de 2e fase worden bij elkaar gebracht en
tegen de praktijk aan gehouden. De bevindingen die daaruit voortkomen worden in hoofdstuk 5 van
deze rapportage nog een keer geanalyseerd met het oog op algemene conclusies over de
meerwaarde van de audit.
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Al die ‘meerwaardepunten’ – opgesomd in de volgende paragraaf – zeggen dus iets over de audits in
NVM-verband en daar mag best kritisch naar gekeken worden. Een voorbeeld: wellicht dat het
meerwaarde heeft voor een kantoor als de auditor er op let dat privacy-verklaringen aan
opdrachtgevers worden afgegeven. Immers; het vermindert een mogelijke aansprakelijkheid. Maar
als de audit alleen maar op dat soort punten zou letten, dan zou de audit best wel eens ervaren
kunnen worden als een soort bureaucratie waakhond. Dat lijkt ook niet gewenst. Dus om te bepalen
of een audit meerwaarde heeft of niet, is het niet genoeg om de focus op een enkel punt te richten,
hoe belangrijk ook. Het totaal van alle punten is belangrijk en dat wordt dus hier bekeken. Welke
patronen zijn er dan te zien? Wat springt er uit?
Op dit punt doet de auteur van dit rapport iets dat methodologisch kwetsbaar is: hij en hij alleen
geeft een weging aan elk mogelijk relevant punt. Op basis van zijn ervaring in het meelopen met een
twintigtal audits en zijn overige inzichten en ervaringen met deze en andere sectoren ligt het voor de
hand om het zo te doen, maar bij deze wordt iedereen die het rapport leest uitgenodigd om mee te
denken over de juiste plaatsing van de meerwaardepunten. Wellicht dat de discussie daarover
nieuwe inzichten kan opleveren over de positionering van de NVM en haar leden, naast dat het een
bijdrage geeft aan het nog beter richten van de audits.
In het volgende schema (1d) zien we hoe alle punten in de matrix kunnen worden geplaatst. Directe
en indirecte punten staan door elkaar heen. Bepalend is de mate waarin de punten zich tot de x- en
y-as verhouden.
Het grootste deel van de punten bevindt zich onder de culturele as zoals die van linksboven naar
rechts beneden loopt, maar niet alles – en dat is intrigerend. Pak je de punten die echt op de as
liggen, dan heb je waarschijnlijk de discussie te pakken zoals die zich nu voordoet rondom de
digitalisering van het vak.
Daarbinnen bevindt het grootste aantal van de punten zich in de linkerbenedenhoek. Niet
onverwacht: dit is de klassieke verenigings-as. Spannender zijn wellicht de punten zoals die clusteren
om de as midden-rechts en de punten zoals die zich midden-onder bevinden. De groep links-midden
betreft vooral punten die met ondernemerschap en de (botsing van) het ondernemerschap en
normhandhaving te maken hebben. Hier mag zowel de hoogste mate van weerstanden worden
verwacht als de grootste wens tot handhaving.
De groep midden-onder heeft echt te maken met de ‘entree’ tot de vereniging te maken. Hoe hard
zijn deze eigenlijk? Werken ze goed?
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Vier clusters dringen zich dus op, waarvan twee duidelijk groter dan de andere twee:

1 Groen, de ‘ondernemerspunten’: een reeks van punten gebaseerd op behoorlijk gesloten normen,
op of onder de grens waarin de vereniging het ondernemerswerk raakt. Veel van deze punten raken
het verdienmodel van het kantoor, maar concurrentieposities en aansprakelijkheden spelen ook een
rol.
2 Paars: de ‘entreepunten’: een relatief beperkt aantal punten die iets zeggen over de eisen die aan
het lidmaatschap mogen worden gesteld, met links van de cirkel nog een aantal punten die hard
kunnen zijn voor het wel of niet waard zijn van lidmaatschap.
3 Lichtblauw: de ‘vakpunten’: dit is een opvallende as van punten die alle aspecten van het
lidmaatschap kunnen bepalen, inclusief een aantal punten die kunnen doorwerken naar het
(internet)domein rechtsboven. De veronderstelling is dat een kantoor al die punten moet beheersen
om als makelaarskantoor goed in het ‘vak’ of de professie te passen.
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4 Rood: de ‘transitiepunten’: dit zijn de punten op of onder de drempel zoals die relevant kunnen zijn
voor discussies over de wijze waarop de soms moeilijk verzoenbare discussie over de toekomst van
de vereniging mogelijk kan beïnvloeden. Ze kunnen beschouwd worden als punten die extra relevant
kunnen zijn in de context van de overgang die transitie die wordt gemaakt van een analoge naar
digitale samenleving en markt.
Het is in ieder geval betekenisvol dat de punten zoals die zijn geïdentificeerd breed gespreid zijn en
daarmee de belangrijkste aspecten van het makelaar en ondernemer zijn in beginsel raken. Of dat
werkelijk zo is, moet per punt bekeken worden, maar de basis is er. Het roept natuurlijk ook vragen
op. Tot die vragen behoort: als deze audits veel meerwaarde opleveren, wat doen we daar mee? Wat
is het vervolg? Nadat alle punten inhoudelijk zijn nagegaan in het hoofdstuk over de bevindingen, zal
een laatste analyseslag gemaakt worden.
3.5

Meerwaardepunten: overzicht

Het gaat om de volgende directe en indirecte meerwaardepunten, waarbij de directe punten zijn
onderverdeeld naar fase van de audit.
I

Directe punten:

a.

Voorbereiding

1.5
1.6
1.7
1.8

Gebruik voor leden toegankelijke informatie
Gebruik openbaar beschikbare informatie
Wijze van presentatie kantoor
Wijze van voorbereiding

b.

Introductiegesprek

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
c.
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

Collegiale audit
Gestructureerde audit
Omgaan met weerstand
Kantoor en afdeling
Omvang kantoor en specialisme
Meningen over toekomst van het vak
Formuleren toekomstvisie voor het kantoor (via 3-weg analyse)
Bedrijfs- en verdienmodel, inclusief courtage
Gebruik Erecode en kernwaarden
Validering registraties
Validering samenwerkingsovereenkomsten
Ervaring met sancties en disciplinering
Onderzoeksfase
Dossieronderzoek
Interviews met medewerkers
Overige vormen van onderzoek
Kantoorautomatisering
Internetmakelaardij, flexibilisering formule
Uitwisselingsplicht Tiara
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

Privacy en omgang met data
Akten
Identificatie
Courtage- en Btw-vermelding
Aankoop, nieuwbouw, huur, pacht en andere specialismen
Taxaties en waardeverklaringen
Agendabeheer en werklast
Marketing- en promotiebeleid
Sleutelbeheer, sleutelverklaring
Archivering, inclusief bewaartermijnen
Kwaliteitszorg

d.

Beoordeling en slotgesprek

1.34
1.35
1.36
1.38

Beoordeling
Mate waarin bedrijfsvoering(smodel) aan de orde komt
Slotgesprek
Falende kantoren (Bijzonder protocol)

e.

Rapportage en vervolg

1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

Kwaliteit rapportage
Wat als het niet in één keer goed gaat?: voorwaarden en heraudit
Wat als er wordt geëxcelleerd?
Kwaliteit van kalibratie
Zorgvuldigheid bij randvoorwaarden
Meerwaarde van, voor en door auditoren

II

Indirecte punten

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Ondersteuning beleid NVM
Ondersteuning rol afdelingen
Ondersteuning rol disciplines
Ondersteuning rol dienstverleners NVM
Rol richting taxaties
Rol richting registrerende instanties
Rol richting interne toezichthouders
Rol richting externe toezichthouders
Rol richting ketenpartners
Rol richting opleiders
Rol richting Funda
Rol richting leveranciers
Rol richting overheden
Positionering in publiciteit en public affairs
Trots op het NVM-lidmaatschap

3.6

Extra aandacht

Het is logisch om binnen elke cirkel een of meer punten te selecteren voor extra aandacht. Waar
komen we dan op uit? Voorafgaande aan de tweede fase van de pilot is een selectie gemaakt uit het
overzicht van indirecte en vooral directe punten die gedurende de resterende pilot extra aandacht
hebben gekregen. De volgende punten hebben nog eens extra aandacht gekregen:
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1.6

Gebruik van de 3-weg analyse

1.7 / 2.15

Omgaan met weerstand / trots op het vak

1.17 / 1.38

Dossieronderzoek / Samenhang met CL-handhaving

1.14 / 2.6

Validering registers, inclusief rol Vastgoedcert 2.6

1.13

Internetmakelaardij, flexibilisering formule

1.28 / 2.7–2.8 Taxaties – relatie NRVT
Op elk punt zijn veronderstellingen geformuleerd. Aanvankelijk was het voornemen om ‘dubbel
blind’ audits uit te voeren die wel of niet extra opdrachten of aandacht meekregen, om de resultaten
er dan later van te kunnen vergelijken. Daar is van afgezien door de voorziene korte doorlooptijd van
de tweede fase (aanvankelijk juni 2017). Wel is er extra aandacht aan deze elementen gegeven in de
opleiding en in de coaching van de deelnemers. Bij verschillende punten zijn er gesprekken met
belanghebbenden gevoerd. Dit komt allemaal terug in de bevindingen in hoodstuk 4, waarna weer
terug wordt gekomen in het concluderende hoofdstuk 5.
Voordat in de bevindingen kan worden gedoken ook nog wat extra aandacht voor de methodologie.
De doorlooptijd van de tweede fase van de pilot is relatief kort geweest door het halen van
verschillende termijnen voor de bestuurlijke bespreking ervan. Daarbij is vooral het doen van audits
bij kantoren in de Business en A&LV-kantoren en de grotere kantoren in de knel gekomen. Om dit te
corrigeren loopt de pilot ook na de bestuurlijke deadline voor AB en Ledenraad van juni 2017 nog
door. Daarnaast zou het wenselijk zijn om bijvoorbeeld nog meer gedragskundige aspecten van
zowel auditoren als audittees te onderzoeken, want er komt veel rijk materiaal naar boven. Tegelijk
is er het besef dat er een grens aan de inspanningen moet zitten voor wat in de kern een eenvoudig
besluit over het wel of niet invoeren van een auditstelsel is. Kloppen de aanbevelingen, dan moet na
het besluit, hoe dit ook luidt, er hoe dan ook het nodige gebeuren.
Tot slot voor wat betreft de methodologie: wat hier door de ‘deskundige’ bedreven wordt is geen
exacte wetenschap. Er wordt wel systematisch gewerkt, er kan (ook in de vergelijking met andere
sectoren) geput worden uit een uitzonderlijk rijke bron aan evaluaties en andere bevindingen en er is
een second opinion gevraagd op wetenschappelijk niveau, maar het moet ook gezegd worden dat
deze rapportage is geschreven door iemand die er vanuit meerdere rollen bij betrokken is en in die
zin minder objectief kan zijn. Wat de auteur hopelijk redt, is de overtuiging dat een stelsel op de
lange termijn niet houdbaar is als er niet vooraf scherp naar de uitgangspunten wordt gekeken. Een
stelsel met meerwaarde is in ieders belang.
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4

Bevindingen

Het woord ‘audir’ komt van luisteren. De belangrijkste kunst is het goed luisteren naar wat degene(n)
zeggen die in het kader van een audit worden ontmoet. Bij collega’s die elkaar in het kader van een
audit ontmoeten geldt die kwaliteit op een bijzondere manier: de collega hoort sneller dan de
buitenstaander waar de collega het over heeft, maar kan makkelijker in de valkuil stappen van het
selectief luisteren. Het onderstaande is een systematische, maar ook zo invoelend mogelijk verslag
van de bevindingen zoals die uit de pilot voortkomen.
4.1

Kwantitatief

Hieronder volgen de belangrijkste kwantitatieve bevindingen voor de audits tot eind april 2017, door
het auditbureau verzameld in een sheet die inmiddels op meerdere plaatsen is gepresenteerd:
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Audits in cijfers
Pilot tot nu toe:
•
•
•
•

Augustus 2016 – juni 2017
Auditoren: 19 opgeleid
Audits: 87 kantoren
Eerste audits: begeleid
door ervaren auditexpert

Audit in praktijk:
•
•
•
•

Duurt één dag
Auditor: afstand min. 50
km én andere afdeling
Bezwaar? Nieuwe match
Werkzaamheden tijdens
dag meestal mogelijk

Audittees:

Auditoren:
•
•
•
•
•
•

Actief in de praktijk
Leeftijd nu: tussen 33-66 jaar
Gemiddelde leeftijd: 52,5 jaar

Selectiegesprek vooraf
Opleiding: 2 dagen
Screening CV-OK
Geheimhouding getekend

Auditbureau:
•
•
•

Samen 19 jaar NVM-ervaring
Selectie, matchen,
begeleiding, redigeren
auditverslag, signaleren
Vragen? audit@nvm.nl

Vanuit alle vakgroepen
Groot én klein
Wonen: 61, Business: 7,
A&LV: 2, gemengd*: 25
*meer dan één discipline

•
•
•

Audit en regels:

Erecode en wet
Constateren en helpen
Cijfers tot nu toe:

•
•
•

•
•
•
•

Voldoet en excelleert op
onderdelen: 11
Voldoet: 24
Voldoet met voorwaarden: 20
Heraudit: 4

Handhaven laatste optie: CL

•

3

Uitkomsten
Ten aanzien van het aantal gehouden audits en de uitkomsten ervan is per 9 mei 2017 bekend:

Uitkomsten auditverslagen (tot nu toe)
Uitkomsten

Pilot deel 1

Pilot deel 2
(verlenging)

Voldoet en excelleert
op onderdelen

7

4

Voldoet

7

17

Voldoet onder
voorwaarden

8

12

(1)

3

Heraudit

4

In totaal zijn per 8 mei 2017 68 kantoren geaudit. Er moeten nog 18 audits volgen, maar het feitelijk
aantal aanvragen is groter. Verwacht wordt dat aan het einde van de pilot rond 90 kantoren zijn
geaudit van de circa 3000 NVM-kantoren. In termen van representativiteit is dat genoeg als basis
voor deze rapportage, al zijn er knelpunten in de spreiding over regio en disciplines.
Spreiding kantoren en auditoren
Qua spreiding is het beeld als volgt:
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De kaart met het aantal gehouden audits laat zien dat de spreiding behoorlijk is, al zijn er afdelingen
waar niet of nauwelijks audits hebben plaatsgevonden. De reden waarom uit deze laatste regio’s
geen of weinig aanmeldingen zijn gekomen lijken nogal divers te zijn. In de legenda komt verder tot
uiting dat er meerdere kantoren geaudit zijn met een gemengde praktijk, wat dus het nodige kan
vragen van de kwaliteit van de auditor. Hier is bij het matchen van auditor en kantoor rekening mee
gehouden.
De auditoren zelf komen niet goed genoeg gespreid voort uit het land. Voor de audits maakt dit zelf
nog niet zoveel uit, maar het is beter voor de betrokkenheid bij het stelsel als de spreiding beter is.
Het zou ook goed zijn als er meer auditoren met een achtergrond in Business, maar met name A&LV
zou kunnen zijn. Niet zichtbaar op de kaart, maar waar wel tevredenheid over kan zijn, is de goede
spreiding in leeftijd: tussen de 33 en 66 jaar, gemiddeld 52,2.
Aantal evaluaties
Elk kantoor is een uitgebreide evaluatie afgenomen, zie hieronder. In totaal dus van 68 kantoren op
het moment van schrijven. Bij de evaluaties is steeds dezelfde systematiek aangehouden.
4.2

Kwalitatief

Evaluaties
De evaluatie van de kantoren is in het eerste deel van de pilot gedaan door de medewerkers van het
auditbureau. In de tweede ronde is er voor gekozen om de evaluatiegesprekken te laten doen door
de Relatiebeheerders. De aanleiding hiervoor was in eerste instantie de beschikbare capaciteit, maar
het is ook een uitstekende manier gebleken om de Relatiebeheerders intensief bij de pilot te
betrekken (zie ook 2.4.). De Relatiebeheerders hebben met nagenoeg alle bezochte kantoren
gesproken en daarvan is verslag gedaan volgens een vast stramien. Het beeld is, enkele
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uitzonderingen daargelaten, overwegend positief tot zeer positief. De vertrouwelijkheid zoals die
geldt voor de auditoren en het auditbureau, geldt ook voor de Relatiebeheerders en zij hebben dan
ook geen rapportages vanuit het auditbureau mogen inzien. Kenmerkend is echter dat de kantoren
zelf zonder aarzeling hun rapportages lieten zien, zo van: kijk eens.
Soms zegt een goed citaat meer dan cijfers of diepe analyses. Een selectie uitspraken, ook kritische:
•

“Ik dacht toch “ze komen controleren”, maar het effect is dat ik me kon verbeteren”

•

“De audit komt in eerste instantie ten goede aan de kwaliteit van de onderneming, maar de
geconstateerde zaken in de dossiers hebben in het verleden nooit geleid tot problemen. Dus
of de opdrachtgever de audits (of de vervolgacties ervan) gaat bemerken…”

•

“Er zijn goedkopere manier om je dossiers te laten controleren.”

•

“Positief!! Je wordt even door een andere expert op scherp gezet. En dat gaat natuurlijk over
zowel de goeie als de minder goeie punten.”

•

“Even onwennig, maar al snel werd dat een plezierig en open gesprek.”

•

“De auditor weet waar hij over praat en was zeer goed voorbereid. Hij weet het beter dan de
auditoren van de ISO.”

•

“Dit is een serieuzere aanpak dan ik van tevoren had gedacht.”

•

“Goede samenvatting, goede verbeterpunten die ook snel te implementeren zijn. Ben ik
meteen mee begonnen!”

•

“Ik hoop dat de pilot overgaat in een definitieve versie.”

•

“Zie een audit niet als controle, maar als een manier om je werk beter te kunnen doen.”

Naast deze citaten kan ook verwezen worden naar de elektronische auditmagazine van 9 mei 2017.
Met de Relatiebeheerders is in het kader van deze rapportage nog een keer gezamenlijk gesproken.
Daarbij is inhoudelijk veel ter sprake gekomen dat verder bij hoofdstuk 4 terug zal komen. Eén ding
staat buiten twijfel: het feit dat de audit door collega’s wordt uitgevoerd is als zeer positief ervaren.
Een alternatief is er niet. Er is door de Relatiebeheerders verder gezegd dat de per saldo positieve
reacties nog niet hoeft te betekenen dat de audits positief door de leden zal worden bekeken, al was
het maar omdat binnen afdelingen lang niet altijd bekend is welke kantoren zijn geaudit en wat hun
ervaringen zijn. Verder blijven de verwachtingen ten aanzien van de audits uiteeenlopen: van een
positieve prikkel, tot een manier om slechte kantoren te kunnen controleren en alles daar tussenin.
Het belangrijkste is dat er een reëel beeld wordt gegeven. Dat is in de oren geknoopt.
Kalibratie
Op 9 mei zijn alle auditoren uit de 1e en 2e fase van de audit bij elkaar gekomen voor een zgn.
kalibratiebijeenkomst. Het doel hiervan is de afstemming van de werkwijze op elkaar: hoe kunnen
verschillende gevallen toch zo goed mogelijk hetzelfde worden benaderd? Veel audits zijn als
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intensief ervaren en de weging van het advies aan het auditbureau over het oordeel is regelmatig als
lastig ervaren, omdat er in het klein en het groot behoorlijk veel op te merken valt. Uitgebreid is dan
ook stil gestaan bij het vormen van een totaaloordeel met een goede balans tussen het constateren
van gebreken en het steunen van de makelaar-ondernemer. Ook dit komt uitgebreid terug in het
vervolg, samen ook met de eigen waardering van de auditoren voor het kunnen meedoen in de pilot.
4.3

Directe meerwaardepunten

Het grootste risico bij een intercollegiale audit is dat de eigen ervaringen tot maat voor de ander
worden gemaakt. Bij de selectie en training van de auditoren is vaak stil gestaan bij de noodzaak tot
onbevooroordeeld kijken. En dan kan het natuurlijk toch nog mis gaan. Even zo goed worden hier een
groot aantal direct aan de audit te relateren punten besproken die tezamen ver voorbij te snelle
oordelen gaan.
Bij dit onderdeel worden een groot aantal directe meerwaardepunten langs gegaan. Directe punten
zijn die punten die tot scope van de audit kunnen (niet: moeten) behoren en meewegen in het
oordeel. Samen dekken deze punten zoveel mogelijk gezichtspunten van waaruit de
meerwaardevraag naar de audits an sich beantwoord kan worden. Directe meerwaardepunten zijn
over het algemeen ook de meerwaarde die een makelaar-ondernemer of zijn kantoor direct in de
praktijk ziet.
Bij elk punt wordt in de eerste regel een korte karakterisering gegeven in termen van:
-

volgnummer: 1 (= direct) + volgnummer element met omschrijving
cluster: behorend tot een van de in de methodologie aangegeven 4 clusters
bemerkingen: aantal audits waarin gebreken geconstateerd en/of aanbevelingen danwel tips
zijn geformuleerd in relatie tot het totaal aantal uitgevoerde audits. Dit met de kanttekening
dat er geen systematische tellingen zijn gedaan tijdens de audits (dus meer dan alleen
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punten waarop een sanctie zou kunnen staan. Dat zou in strijd zijn met het nietcontrolerende karakter van de audits.)
Daarna volgt meer inhoudelijk:
-

analyse: een doorgaans korte analyse van de bevindingen zoals die uit de audits voortkomen
meerwaarde: in hoeverre kan een punt als van meerwaarde worden beschouwd? Voor
wordt een eenvoudige onderverdeling gemaakt in termen van:
o groot
o gemiddeld (of: matig)
o geen
o n.v.t.: nog geen oordeel mogelijk / niet van toepassing
en deze inschatting wordt vervolgens onderbouwd.

-

aanbevelingen: deze zullen deels samenvallen met de aanbevelingen zoals die voor de
eerste pilotfase zijn geformuleerd, maar elk punt is opnieuw bekeken.

Voor de volgorde van de te bespreken directe punten wordt uitgegaan van de procesgang voor,
tijdens en na een audit, met de volgende elementen: a. voorbereidingsfase – b. introductiefase – c.
onderzoekfase – d. beoordelingsmoment – e. slotgesprek en f. rapportage. In de praktijk kunnen en
zullen elementen bij meerdere fasen een rol spelen. Dit wordt deels ondervangen door het gebruik
van clusters, waar het om het doelbereik gaat.
a.

Voorbereidingsfase

Het betreft:
1.9
1.10
1.11
1.12

Gebruik voor leden toegankelijke informatie
Gebruik openbaar beschikbare informatie
Wijze van presentatie kantoor
Wijze van voorbereiding

Uitgewerkt per onderdeel:
1.1

Gebruik voor leden toegankelijke informatie
Cluster: 3
Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Bij de voor leden toegankelijke informatie hebben we het bovenal over de marktanalyses in Midas,
maar ook de nieuwsberichten met bijvoorbeeld gegevens uit marktmonitoren kunnen daar bij
behoren. Vanaf het begin van de pilot is er aandacht voor de benutting van Midas-informatie
geweest en in de 2e fase van de pilot is dat doorgezet, ook via een stevige instructie tijdens de
opleiding van de auditoren.
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Uitgesproken beperkt zicht op eigen prestaties
Opnieuw moet de observatie worden gemaakt dat bij de meeste kantoren de cijfers over het eigen
kantoor niet regelmatig worden ingezien. Een ruw beeld van waar het eigen kantoor in het algemeen
staat ten opzichte van andere kantoren is er wel, maar van een verdere analyse van de cijfers blijkt
weinig. Nu hoeft concurrentieanalyse ook niet het enige doel of zelfs maar hoogste doel te zijn van
de cijfers, maar het valt wel op hoe makelaars vooral op het eigen gevoel vertrouwen. Voor de
auditor-makelaar geldt dat niet: voor hem of haar is het de belangrijkste basis voor de kennismaking
en bepaalt het mede de onderzoeksfase en de daarin te onderzoeken dossiers. Het feit dat opvallend
vaak in de evaluatie van een audit een compliment wordt gemaakt voor de voorbereiding zal hier
vooral mee te maken hebben, maar wellicht zou het goed zijn voor een kantoor om af en toe als een
auditor naar de eigen cijfers te kijken.
Veranderingen in voorraad
Inhoudelijk hebben we in de relatief korte duur van de pilot al belangrijke verschuivingen in de data
mogen meemaken. Met name in de periferie van het land troffen auditoren forse voorraden aan,
met nogal wat winkeldochterproblematiek. In het 2e deel van de pilot zien we weer overal snel
slinkende voorraden, inclusief winkeldochters, met in de randstad de problematiek dat de voorraden
zo klein worden dat het voor de onderzoeksfase problematisch wordt (zie 1.16) (om over de
problematiek van het kantoor maar te zwijgen). Het lijkt er licht op dat de belangstelling in de 2e fase
voor Midas informatie (in het bijzonder de concurrentiegegevens) groter wordt onder druk van de
toenemende onderlinge concurrentie, al blijft het beeld dominant dat een kantoor niet kijkt in de
Midas informatie.
Beperkingen
Het gebruiksgemak van Midas kent haar beperkingen. Midas geef gegevens per plaats, terwijl
kantoren (en hun vestigingen) vaak actief zijn in meerdere plaatsen. Het gecombineerd analyseren
van gegevens kan eigenlijk alleen nog maar handmatig, wat ook voor de voorbereiding van een audit
een tijdverhogende factor is.

Relevantie buiten Wonen
Voor andere disciplines en specialismen dan Wonen is er een stuk minder te halen uit Midas. Dit
geldt voor Business en A&LV in het algemeen, maar ook ten aanzien van specialismen daarbinnen,
zoals bijvoorbeeld richting complexe of zeldzame projecten). Dat maakt de voorbereiding van een
audit op een kantoor op deze terreinen een stuk moeilijker. In de audits zoals die tot nu toe op deze
disciplines zijn gehouden, valt het op dat ook de betrokken kantoren betreuren dat de data in Midas
(te) beperkt is.
Meerwaarde: gemiddeld
Elke audit is vertrouwelijk en dat moet vooral zo blijven. Ook een samenvattende rapportage als deze
zal geen nieuwe bron van (meta)data voor Midas of andere databanken opleveren. Diepgaander dan
als hierboven weergegeven zal het niet worden. De meerwaarde van de audit op basis van Midas zit
vooral in een betere benutting door de kantoren en betere toegankelijkheid van deze data. Last but
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not least; het is een fantastische basis voor een gedegen inhoudelijke voorbereiding van de audit en
dus de aanleiding voor een inhoudelijk gesprek met de makelaar-ondernemer over de (toekomstige)
prestaties van het kantoor. Het is nog te vroeg om tot een meting te komen van een eventueel
toegenomen gebruik van Midas door de aandacht die er in de audit aan gegeven wordt, maar een
krachtiger interventie is moeilijk denkbaar. De NVM heeft met de data van Midas iets heel bijzonders
in handen, zeker ook in vergelijking met andere sectoren. Door de lage benutting kan tot nu toe
vooral gezegd worden dat de NVM ‘zilver’ in handen heeft. De audits kunnen veel betekenen in het
veranderen van zilver in goud, de ‘Midas-touch’.
Aanbevelingen:
1. Het gebruiksgemak van Midas moet omhoog, anders blijft de relevantie voor leden en audit
te beperkt. De wijze van exporteren van data (ook geprint) en het combineren van data kan
omhoog, zodat op kantoorniveau een goed beeld verkregen kan worden over de grenzen van
plaatsen heen.
2. Binnen Business en A&LV lopen initiatieven om de kwaliteit van de data te verhogen. Op
grond van de verwachtingen tot nu toe mag verwacht worden dat audits tot een versnelling
van deze acties kunnen leiden.
1.2

Gebruik van openbaar beschikbare informatie
Cluster: 2
Bemerkingen: 14/55

Analyse:
Het gaat hierbij primair om Funda met haar reviewfunctie. Daarnaast spelen ook registers een rol,
maar omdat het zwaartepunt daarvan zich vooral bij de introductiefase van de audit afspeelt, wordt
dit daar besproken (zie 1.14).
Funda nog dominante bron
Funda is en blijft een primaire bron van openbare informatie over een kantoor. Zelf spreken
makelaars tijdens een audit nogal eens over ‘het krantje’, maar het blijft toch een rijke bron aan
informatie voor wie zich wil verdiepen in een kantoor. Naarmate kantoren een afnemend gebruik
van Funda voorzien wordt wel gezocht naar alternatieven – Facebook voorop – maar vooralsnog is
Funda dominant en daarmee een logische bron voor de voorbereiding van de audit. Kantoren doen
er daarbij goed aan te bedenken dat als zij een slechte ranking hebben of niet meer meedoen, dat dit
er door de inrichting van Funda toe kan leiden dat zij minder worden uitgenodigd voor biedingen,
onverlet de verschillende netwerken waarin buiten Funda wordt geopereerd.
Inconsistenties
In deze tweede ronde is daarbij door de auditor een verschil opgemerkt tussen de gegevens in Midas
en die op Funda. Deels heeft dit te maken met de uitwisselingsverplichting (zie 1.22), maar kantoren
stellen ook vragen bij de relevantie van vermelding op Funda in de markt met overspannen aanbod
als die ten tijde van de pilot.
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Meer nog dan naar pandbeschrijvingen, wordt door de auditor op Funda gekeken naar de wijze
waarop het kantoor zich presenteert en de doorgaans aanwezige reviews.
Technische aspecten
Regelmatig wordt tijdens audits doorgesproken over Funda in het kader van effectieve
marketinginspanningen (zie ook 1.30). Niet zelden gaat het dan om de technische mogelijkheden
ervan voor de marketing. Na de inzet van 360 graden foto’s is er nu een doorontwikkeling richting
virtual of augmented reality. Het nadenken over de inzet van dergelijke middelen op Funda wordt
door auditoren over het algemeen positief gewaardeerd en de inzet ervan wordt al opgemerkt in de
voorbereiding.
Een ander aspect is de verbinding tussen Funda en de kantoorautomatisering (zie ook 1.20). Deze
verbinding lijkt beter te worden, maar er is ook nog sprake van onderbenutting. Dat is zeker ook een
kwestie van benutting door de kantoren zelf. De auditoren benutten Funda in ieder geval bij de
voorbereiding en geven regelmatig tips en aanbevelingen op dit gebied gedurende de audit. Formele
bemerkingen zijn er niet: de auditors kunnen kantoren niet verplichten Funda beter te gebruiken, al
zouden ze het willen, wat niet zo is.
Onderscheidend vermogen reviews
Het lijkt er op dat in deze 2e ronde ‘reviews’ in de vorm van klantbeoordelingen er nog meer bij
horen dan in de 1e ronde, maar dat tegelijk de scepsis erover toeneemt. Wat is het onderscheidend
vermogen nog als elke beoordeling boven de 8 komt te liggen? De auditpraktijk laat echter nog forse
verschillen zien in de mate waarin er actief naar een goede beoordeling wordt gezocht en/of follow
up aan slechtere reviews wordt gegeven. Op dat punt passieve kantoren doen het ook in andere
opzichten wat minder dan actieve. Het wordt ook opgemerkt als kantoren actief reageren op
positieve reviews. Een dank voor de moeite van de opdrachtgever wordt ook gewaardeerd. Hoe dan
ook blijven de reviews een belangrijke bron van informatie in de voorbereiding.
Internet als informatiebron
Regelmatig gebruikt een auditor Google en/of LinkedIn als aanvullende bron van informatie. Dit
eigenlijk alleen als hij of zij vooraf echt een gebrek aan informatie over het kantoor constateert en
dan gaat zoeken op de naam van de ondernemer of medewerker.

Meerwaarde: gemiddeld
De meerwaarde van Funda en vooral de meerwaarde van de reviews lijkt af te nemen. De
waardering is die voor stromend water: zonder kan je niet, maar je er echt op onderscheiden ook
niet. Ook voor de audit is Funda met haar review functie matig effectief. Het lijkt er op dat de tijd die
tijdens de audit aan Funda wordt besteed (verder) afneemt.
Aanbevelingen:
3. Funda blijft een belangrijke basis voor de verkoop van panden, maar het onderscheidend
vermogen neemt af. Van een concurrentievoordeel is het meer een ‘commodity’ geworden.
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4. Er moet wellicht aan een andere opzet of opvolger van de reviews op Funda worden
gedacht. Als het teveel als een goed nieuws show wordt ervaren, vermindert dat ook de
waarde voor de kantoren.
5. Dit neemt niet weg dat er ook daadwerkelijk veel goede reviews worden gegeven voor de
diensten van een kantoor. Reden voor kantoren om toch achter reviews aan te blijven gaan
en de reviews op zowel kantoor als NVM-niveau beter te benutten.
1.3

Wijze van presentatie kantoor
Cluster: 1
Bemerkingen: 23/55

Analyse:
Presentatie via webste en social media
Hierbij gaat het vooral om de presentatie van het kantoor via de eigen website en via social media als
Facebook.
Er is vanuit Erecode of audit zeker geen norm geformuleerd als het om de website van het kantoor
gaat, maar de praktijk van de audits laat zien dat wordt gehecht aan een frisse, actuele en heldere
website waaruit de potentiële klant een goed beeld kan krijgen van het betrokken kantoor. Voor de
auditor is de website daarmee vooral een eerste indruk en de eerste ingang voor ‘het verhaal achter
de cijfers’. Veel van de websites voldoen of zijn volgens de auditrapportages ‘prettig’ of ‘goed’. Toch
wordt ook melding gemaakt van inconsistenties tussen het beeld zoals de auditor dat vooraf krijgt en
wat de realiteit blijkt te zijn bij bezoek aan het kantoor. Reden om hier bij stil te staan. Verder blijkt
dat bij inrichting van de website regelmatig vergeten wettelijk verplichte gegevens te vermelden en
wordt door een kantoor ook lang niet altijd de verbinding met de NVM en haar logo gemaakt.
Herkenbaarheid websites
Wat de auditors na de voorbereiding in het gesprek tijdens de audit merken, is dat bijna alle
kantoren wel bezig zijn om hun website in die zin te moderniseren of er op z’n minst over nadenken.
Daarbij wordt in technische zin over het algemeen behoorlijk geleund op de mogelijkheden die een
pakket als Realworks of Goes & Roos biedt, aangevuld met eigen ontwerpideeën. Makelaars voelen
zich zowel beperkt als gestimuleerd door de mogelijkheden van nu, waarbij de auditors regelmatig
het signaal afgeven dat na de vernieuwing van de website na een eerste aanzet nogal eens blijft
steken en er uiteindelijk toch niet genoeg wordt nagedacht over de opzet en de visie die dat geeft op
het kantoor. Ook komen er momenten voor dat de auditor (en de coach) echt vooraf een ander
beeld van het kantoor en de makelaar krijgt dan tijdens het bezoek. Dat is niet noodzakelijk ten koste
van de cliënt. Eerder het tegendeel: kantoren doen zich traditioneler en geslotener voor dan ze
blijken te zijn. (Deze auteur is enkele keer vanwege de stropdas uitstraling van een site ook met
stropdas naar het kantoor gekomen, om daar te ontdekken dat het stropdasloos gekleed gaan ook
voor de mannen in dit makelaarskantoor de norm is). Het komt ook voor dat kantoren een
opvallende en frisse website hebben, maar daar in hun verdere communicatie geen vervolg op
geven. Punt van discussie is dan al snel of en hoe de medewerkers van het kantoor zichzelf op de
website (laten) zetten. Als het persoonlijk wordt, wordt het kennelijk moeilijk.
Website informatie
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In de tweede fase van de pilot is scherper op de feitelijke uitingen op de websites van de
deelnemende kantoren gelet. In één van de audits viel het een auditor op dat op de site van het
kantoor er geen melding van KvK-, BTW-nummer of een disclaimer staat. Vervolgens is uitgezocht
wat de wetgeving op dit punt zegt en bleek dat het inderdaad verplicht is dit wel te doen, c.q. dat
kantoren kwetsbaar zijn als ze het niet doen. Dit heeft tot er toe geleid dat auditoren op dit aspect
alert zijn gemaakt en dat het ontbreken ervan tot een aanbeveling kan leiden. De bij dit punt
genoteerde bemerkingen slaan op dit punt.
NVM op de website
Diezelfde NVM is langs die lijn ook onderwerp van discussie geworden. De nodige kantoren maken
op hun website (of op Facebook) geen melding van het NVM-lidmaatschap of gebruiken het logo
niet. Er lijkt in deze gevallen geen sprake te zijn van een bewuste strategie, eerder van een
‘vergeten’. In meerdere audits is de aanbeveling gedaan dit alsnog te doen, ook al is er van de zijde
van de NVM geen dwingende interne regelgeving op dit punt. Er is zelfs al een terugkoppeling van
een kantoor ontvangen waar het is opgevolgd, mooi zichtbaar in de etalage.
Social media
In deze tweede fase wordt, geleerd hebbend van de eerste fase, meer dan voorheen in de
voorbereidingsfase ook naar informatie uit LinkedIn en, vooral, Facebook gekeken. Voor de audit is
ook dit social media gebruik belangrijker aan het worden en verdient een nadere analyse (voor het
kantoor zelf, zie (1.30).
LinkedIn wordt in de voorbereiding van de audit vooral gebruikt als er verschillen tussen register en
website blijken te zijn. Als een check op de persoon dus. In de B2B markt kan LinkedIn een nog
belangrijkere rol spelen, waar het vaak de eerste bron van informatie is over een persoon, maar dat
is in het kader van de Businessaudits nog niet echt aan de orde geweest. Bij de audits zien we vooral
kantoren die voor de standaard social mediakanalen kiezen. Snapchat of bijvoorbeeld Instagram
worden zelden gebruikt. Wat auditoren daarbij horen is dat het werken met social media vooral een
kwestie van beeldtaal is; er wordt gestaag – en soms heel hard - aan een verschuiving van woord
naar foto naar video en van video naar virtual reality gewerkt.
Facebook
Het gebruik van Facebook is van een andere orde. Dit social medium is zich aan het ontwikkelen van
een soort 1-op-1 doorgeefluik van informatie uit Funda en de eigen website naar een eigenstandig
medium dat het potentieel heeft om beide te vervangen. De nodige makelaars zijn zich hiervan
bewust en ontwikkelen een doelgroep afhankelijke strategie (Facebook is alweer achterhaald voor de
groep onder 30). Toch laten ook de makelaars die zich meer bewust zijn van de mogelijkheden van
Facebook geen radicaal andere benutting zien (meer persoonlijke verhalen in plaats van panden,
bijvoorbeeld). Er wordt meer gevolgd dan geleid. Eigenlijk lijkt de vooruitstrevendheid van de social
mediastrategie in belangrijke mate van de leeftijdsopbouw van het kantoor af te hangen. Een
‘oudere’ makelaar die toch een slim gebruik van social media laat zien, valt in positieve zin op.
Meerwaarde: hoog
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Hoe voor de hand liggend de voorbereiding van de audit op basis van website en social media ook is,
het vergt wel weer een extra inspanning. Gelet op het belang ervan (en de waarschijnlijkheid van
verbetermogelijkheden) is het sterk de moeite waard.
Aanbevelingen:
6. Kantoren hechten sterk aan hun website, maar doordenken die website niet altijd goed
genoeg. Dit leidt o.a. tot een ander beeld van het kantoor in de voorbereiding dan bij het
bezoek. Een punt van aandacht voor NVM en leveranciers die kantoren daarin ondersteunen.
7. Op de website ontbreekt het regelmatig aan de vermelding van KvK- en btw-nummer.
Regelgeving vraagt daar wel om. Er is geen regelgeving die om een disclaimer vraagt, maar
het is wel verstandig om te doen. Misverstanden hier omheen kunnen met wat voorlichting
aan de leden verholpen worden. Disclaimers, hoewel niet verplicht, kunnen ook beter
worden opgenomen.
8. Ook het NVM-logo blijkt regelmatig te ontbreken. Ter validering van deze bevinding is het
verstandig hier breder onderzoek naar te doen en als NVM te bespreken of en hoe daar actie
op te nemen.
9. We zien in de voorbereiding een lichte verschuiving van Funda en website richting met name
het social medium Facebook. Het is de vraag hoe snel Facebook werkelijk de plaats van
website en Funda in gaat nemen, of dat dit medium juist weer plaats zal gaan maken voor
andere platforms. Een verdere afkalving van het gebruik van Funda mag geen verrassing zijn.
1.4

Wijze van voorbereiding
Cluster: 1, 3
Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
“Een goede voorbereiding is het halve werk’; dat gezegde geldt extra in het geval van de NVM-audits.
De tijd die een auditor besteed aan het verkennen van de uitingen van een kantoor betaalt zich
blijkens de evaluaties ruim uit. Het ‘collega zijn’ krijgt nog eens extra gewicht door het feit dat hij of
zij zich echt in het kantoor heeft verdiept.
In een enkel geval, en bij Business meer structureel, lukt het niet om een goede voorbereiding te
doen. Het lijkt er niet op dat dit tot minder effectieve audits heeft geleid. Dat kan aan het gezag of de
persoon van de auditor liggen, maar het kan ook het gevolg zijn van het feit dat de medewerkers van
het kantoor, inclusief de makelaar-ondernemer, zich maar matig bewust zijn van hun eigen cijfers en
beeld naar buiten toe. Daar komt niet de boodschap uit voort dat de auditor de voorbereiding wel
wat minder kan doen – al was het maar omdat hij of zij bij een ander kantoor alle voorbereiding hard
nodig kan hebben. Wel zegt het iets over de zelfkennis of het zelfbewustzijn van kantoren en de
meerwaarde van de spiegel die hen wordt voorgehouden.
Business en A&L- voorbereiding
De voorbereiding bij Business en A&LV verloopt anders. De beschikbare databases zijn minder
compleet en de interpretatie vraagt om een ander soort kennis. Met het oog hierop wordt dringend
gezocht naar auditoren die deze disciplines beheren en de wel beschikbare data goed kunnen
interpreteren. De disciplines van Business en A&LV zullen beseffen dat de kwaliteit van de audits
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wordt verhoogd naar mate de kwantiteit en kwaliteit van de data hoger wordt. Bij een gebrek aan
data kan in deze sectoren ook op een andere manier worden gezocht. Naast de registraties van de
medewerkers kan bijvoorbeeld de registratie van de rechtsperso(o)n(en) bij de Kamer van
Koophandel een rol spelen (bij Wonen wordt eerder afgewacht wat de ondernemer daarover
eventueel te zeggen heeft). Ook dit levert soms vragen op die de auditor zich voorneemt te stellen,
maar tot signalering van misstanden heeft dit (nog) niet geleid.
Geen voorkennis dossiers
Hoewel kantoren dit soms zeggen te verwachten, wordt vooraf geen kennisgenomen van eventuele
handhavingszaken over andere externe ‘dossiers’ in de sfeer van tucht- of straf- of
ondernemingsrecht. Dit is bewust. Het heeft met privacy te maken, maar vooral ook met de juiste
audittechniek. De auditor moet frank en vrij kunnen kijken naar een kantoor en zich tevoren niet
laten leiden door niet-openbare informatie (voor meer over de relatie met CL en tuchtrecht: 2.X).
Overwogen is om in de 2e fase een experiment te doen met een kantoor waarin de auditor tevoren
wel dossiers heeft ingezien, maar hier is van afgezien: de lijn moet helder blijven. In die gevallen
waarin de auditor toch via geruchten of mediaberichten heeft vernomen over problemen bij een
kantoor, zal de auditor hier in alle wijsheid mee om moeten gaan. Tot nu toe heeft zich dit niet
voorgedaan.
Voorbereidingstijd
Een mogelijk knelpunt voor de audits wordt wel het totaal van de benodigde voorbereidingstijd voor
een enkele audit. Wil de auditor het goed doen, dan moet al snel over een inzet 2 uur of meer
worden gesproken. Dat is op de bovengrens van wat van een auditor mag worden verwacht, ook al
zal met het toenemen van de routine die tijd wel wat teruggebracht kunnen worden. De benodigde
tijd voor de voorbereiding wordt al snel verhoogd als extra recherche moet worden gedaan bij
ontbrekende informatie. Ook dat moet bewaakt worden. Een ander aspect gelijk meenemend: als
een auditor is geselecteerd voor een audit, dan moet de auditor contact opnemen met het kantoor
voor een afspraak. Dit blijkt nogal eens moeizaam te gaan, inclusief een vaak niet opnemen of niet
terugbellen. Ook dit kost (te veel) tijd. Vanuit NVM en auditbureau moet worden aangedrongen dat
kantoren afspraken voor een audit serieus nemen en vragen daarover snel beantwoorden. Mogelijk
is hierin een rol voor de Relatiebeheerder weggelegd.
Meerwaarde: gemiddeld
Een goede voorbereiding maakt nog geen goede audit en een mindere voorbereiding hoeft een audit
niet te laten mislukken. Vandaar de weging van ‘matig’. Tegelijk blijkt glashelder uit de evaluaties hoe
de goede voorbereiding de auditor krediet geeft en op een hoger niveau tilt. Het belang is in dat
opzicht wel degelijk groot.
Aanbevelingen:
10. De voorbereidingstijd van de auditor betaalt zich uit in meerwaarde tijdens de audit zelf. Dat
moet gekoesterd worden. Aan de zijde van NVM en kantoren start dit met het goed op peil
houden van de eigen data en informatie. Dit geldt ook voor Business en A&LV.
11. Het aantal auditoren met kennis van Business en A&LV moet omhoog.
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12. Vooraf wordt door auditoren geen kennisgenomen van eventuele handhavings- of andere
juridische dossiers. Dit moet zo blijven.
13. De tijd die auditoren besteden aan de voorbereiding is relatief veel. Dit moet goed
gemonitord worden, zeker als de oorzaak bij het kantoor ligt omdat te weinig data of andere
informatie beschikbaar blijkt of contact voor de planning van de audits uit de weg wordt
gegaan.
b.

Introductiegesprek

Het betreft:
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Collegiale audit
Gestructureerde audit
Omgaan met weerstand
Kantoor en afdeling
Omvang kantoor en specialisme
Meningen over toekomst van het vak
Formuleren toekomstvisie voor het kantoor (via 3-weg analyse)
Bedrijfs- en verdienmodel, inclusief courtage
Gebruik Erecode en kernwaarden
Validering registraties
Validering samenwerkingsovereenkomsten
Ervaring met sancties en disciplinering

Uitgewerkt per onderdeel:
1.5

Collegiale audit
Cluster: 1, 3, 4 Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Bij de opzet van het auditstelsel is expliciet gekozen voor een intercollegiale opzet: collega’s
bezoeken collega’s. Ervaring in andere sectoren leert dat ook als dat naar de letter klopt, het toch zo
kan zijn dat een auditor wordt ervaren als een externe toezichthoudende persoon en niet als ‘eigen’.
Dat kan zowel veroorzaakt worden door de basishouding van de onderzochte collega (de ‘audittee’)
als door de auditor zelf, als deze laatste zich teveel als expert opstelt.
De evaluaties van zowel de 1e als 2e fase van de pilot laten gelukkig zien dat deze fout, want dat zou
het zijn, vermeden wordt. De voorbereiding is hierin cruciaal. Door de wijze waarop informatie over
het kantoor wordt teruggegeven, wordt kennelijk direct overgebracht dat de auditor een collega is.
Dat werkt vervolgens weer onmiskenbaar drempelverlagend. Het interessante is, dat in de
observatie van de coach die met de eerste audit meegaat, de auditor nogal eens vergeet om zich bij
binnenkomst expliciet als collega voor te stellen en toch is dat kennelijk duidelijk genoeg.
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Het effect is al met al zo sterk, dat de NVM er goed aan doet dit ook zo te communiceren en waar
mogelijk kantoren en auditoren hierover hun ervaring te laten delen. Er komt geen ‘auditpolizei’
binnen, ook geen halfzachte coach. Het gaat gewoon om een collega.
Doorwerking
De meerwaarde van deze (h)erkenning kan moeilijk onderschat worden. De kunst van een goede
audit, ongeacht of deze coaching of controle als doel heeft, om als auditor en audittee elkaar zo dicht
mogelijk te naderen en de machtsafstand, zo die er al is, klein te houden. Al heel snel zie je dat de
audittee zich dan vrij – en dus veilig - voelt om zelf alles te benoemen dat in het kantoor speelt. Dat is
ook de manier om het meeste uit de audit te halen.
Dat geldt ook nog op een andere manier. Niet alleen de audittee, maar ook de auditor geeft aan
ontzettend veel te leren tijdens de audits. Dit wederzijds leren, inclusief het begrip krijgen voor
elkaars positie, zal op den duur positief doorwerken naar de NVM in haar geheel.
Generalist of specialist
De vraag is wel of de collegiale audit ook per se een gespecialiseerde audit moet zijn. De praktijk tot
nu toe laat zien dat dit minder nodig is, omdat de audit zich toespitst op het bedrijfsmodel en de
ordening van het kantoor. Het is de auditor in diens rol van ondernemer die het meeste wordt
aangesproken en niet in die van vakgenoot op bijvoorbeeld het terrein van prijsvorming. Bij de
onderzoeksfase van de audit kan dat anders komen te liggen, maar uiteindelijk (afhankelijk van de
toepassing van de 3-weg analyse) komt de audit weer bij dat ondernemerschap terug. Dit betekent
wat voor het profiel van de auditor: een generalistische instelling is nog meer nodig dan een
specialistische. Zonder specialisten kan het echter ook niet, vooral als het gaat om de audit van
grotere kantoren en gespecialiseerde Business/A&LV-kantoren en het daarbij passende
bedrijfsmodel.
Risico’s
Ook al is de intercollegiale aanpak dus sterk en herkenbaar, dat betekent niet dat het zonder risico is.
De risico’s hebben vooral met de selectie te maken: 1) kunnen er geen verkeerde verhoudingen
vanuit concurrentieperspectief ontstaan? Anders gezegd: wordt er voldoende gedaan aan
concurrentievermijding, en 2) passen auditor en audittee voldoende bij elkaar.
Concurrentievermijding
Om belangenverstrengeling tegen te gaan is er voor gekozen om geen auditor te laten auditeren
binnen 50-kilometer van het eigen kantoor, gecombineerd met het criterium dat er geen audits
worden uitgevoerd binnen de eigen afdeling. Dit werkt. In de pilot is er geen enkel signaal gekomen
dat een makelaars-auditor van te dichtbij zou komen. Elk kantoor kan een voorgestelde auditor
weigeren. Dat is in één geval gebeurd, maar dat had te maken met de franchiseformule waarin deze
werkzaam is en het ging dus niet om de betrokken persoon. Voor deze auditor is direct een ander in
de plaats gekomen en geaccepteerd. In een klein aantal gevallen is van de zijde van de auditor
aangegeven dat de audittee (te) bekend was. Ook in die gevallen is er een andere match gemaakt, of
is er voorafgaand contact gezocht om aan de audittee te vragen naar eventuele bezwaren. Dit laatste
was niet het geval en de audits zijn goed verlopen.
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Dit betekent niet dat het 50 kilometer-criterium helemaal zonder problemen is. Het aantal auditoren
is in deze pilot logischerwijs gering geweest, zeker kijkend naar het aantal disciplines en specialismen
dat moet worden gedekt. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een oververtegenwoordiging in de
randstad van zowel gespecialiseerde kantoren als auditoren en is de praktijk dat makelaars in deze
kantoren vaker door het gehele land heen werken. Dat alles laat zich niet met een enkel
kilometercriterium afvangen. Dan kijkt het auditbureau bij het matchen dus vooral naar de persoon
van de auditor en wordt er daarnaast nadrukkelijk gekeken of er geen sprake is van het soort
persoonlijke banden waardoor er een risico bestaat op compromitteren van de auditor. In de pilot
heeft het in het enkele geval waar dit speelde niet tot problemen geleid.
Passendheid
Het bovenstaande geeft al aan dat de rol van het auditbureau in het matchen van auditor en kantoor
erg belangrijk is. Doorgaans gaat dit prima. Menigmaal is er sprake van momenten van letterlijke
herkenning in elkaars situatie, ongeacht de grens van 50 kilometer. Dat ging in één geval zo ver dat
zowel auditor als audittee van dezelfde leeftijd waren, hetzelfde soort kantoor hadden en zelfs
hetzelfde aantal kinderen in dezelfde leeftijd. De blikken van herkenning vlogen over en weer. Dat
kan en zal niet altijd het geval zijn. Het auditbureau leert de auditoren gedurende via het
selectieproces, de opleidingen en de rapportages en andere contacten goed kennen, maar er zijn
altijd beperkingen in de persoon of in de achtergrond van de persoon. Een voorbeeld: in de 2e fase
van de pilot ontstond er een ‘oververtegenwoordiging’ van auditoren uit het Noordoosten van
Nederland. Dat geeft niet alleen geografisch, maar ook cultureel wel aanleiding tot vragen. Een
groter probleem is dat niet van het auditbureau mag worden verwacht dat zij alle makelaarskantoren
kennen, waardoor het toch enigszins de vraag of auditor en audittee passen. Dit is dus wel iets om
alert op te zijn voor de opbouw van de audits na de pilotfase, al lijkt het geen reden om daardoor van
de audits af te zien.
Meerwaarde: groot
Weinig punten zullen een hogere meerwaarde hebben dan het collegiale karakter van de audit. In
bijna elke evaluatie komt dit terug, ook bij evaluaties waarvan het kantoor zegt dat ze elders of in
andere vormen ook audits hebben meegemaakt.
Aanbevelingen:
14. Het collegiale karakter van de audit werkt zoals het bedoeld is, mede door de goede
voorbereiding van de auditoren. Communiceer dit, of laat kantoren en auditoren zelf hun
verhaal vertellen.
15. Een generalistische instelling lijkt belangrijker voor de makelaar-ondernemer dan een
specialistische, maar zonder specialistische kennis kan men niet. Een goede spreiding van
specialismen onder auditoren hoort ook bij de prioriteiten.
16. Het 50-kilometer criterium is ruim genoeg en leidt niet tot problemen. In bijzondere gevallen
kan hier, goed kijkend naar de kwaliteiten van de auditor en de karakteristieken van het
kantoor van worden afgeweken.
17. Het auditorbestand is nog te eenzijdig qua samenstelling, ook geografisch.
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1.6

Gestructureerde audit
Cluster: 3

Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Elke audit kent haar eigen ritme. Van binnenkomst naar vertrek moeten er een aantal stappen
doorlopen worden en het is aan de auditor om daar de regie over te hebben op zo’n manier dat de
audit volgens de bedoeling verloopt en het kantoor recht wordt gedaan. Kan dat? Zijn de stappen
lang of kort genoeg? Is de duur van de audits goed en voldoende diepgaand om tot conclusies te
kunnen komen? Verstoort het de dure tijd van makelaar-ondernemer en medewerkers minimaal?
Regie
De audit is zo opgezet dat veronderstellingen over het kantoor steeds verder worden getoetst. Na de
voorbereidingsfase komt de introductie, waarin binnen een tijdbestek van ongeveer 60 minuten de
veronderstellingen samen met de makelaar-ondernemer worden aangescherpt. Op basis hiervan
volgt een kort moment van ongeveer een kwartier waarin de auditor de consequenties van wat hij of
zij gehoord heeft vertaald naar het (dossier)onderzoek. Dit dossieronderzoek neemt vervolgens het
grootste deel van de tijd in beslag, onderbroken door een lunch waarin de auditor een en ander
verder laat bezinken. De onderzoeksfase kan ook gesprekken met medewerkers omvatten en hoeft
niet alleen om de dossiers te draaien. Na deze fase neemt de auditor tijd voor een beoordeling van
het kantoor, waarna het slotgesprek volgt waarin de beoordeling, inclusief aanbevelingen, wordt
teruggegeven. Dan is de cirkel rond en moet er goed gespiegeld zijn op de in het begin uitgesproken
verwachtingen.
Afwijkingen binnen de duur
In de praktijk is dit ook ongeveer het ritme, waarbij alle audits starten om 09:30 uur en de meeste
audits rond 16:00 uur kunnen worden afgerond na het doorlopen van alle genoemde fasen.
Er zijn echter genoeg afwijkingen in de duur van de verschillende fasen. Met name het
introductiegesprek duurt dan langer dan gepland. Een paar oorzaken: een complex kantoor in een
complexe markt, weerstand of juist enthousiasme, de conclusie van de auditor dat het kantoor meer
met het gesprek te winnen heeft dan met het onderzoek en, last but not least, een zeer spraakzame
makelaar-ondernemer. In de training wordt er toch op aangedrongen het introductiegesprek niet te
lang te maken, vooral ook omdat in de praktijk de onderzoeksfase toch altijd een andere kleur geeft
aan het verhaal van daarvoor. Pas nadat deze fase achter de rug is kan echt goed worden gespiegeld
en teruggekoppeld. Dat geldt des temeer omdat de collega’s en/of medewerkers toch ook hun visie
meebrengen op het kantoor en het, ook bij goed lopende kantoren belangrijk is deze mee te nemen.
Vooraf communiceren naar kantoor
Kortom; de structuur is belangrijk en blijft over het algemeen overeind. Maar er staat wel altijd druk
op. Om beter te structuren is het daarom belangrijk vooraf zo te communiceren dat het kantoor
goed weet waar het aan toe is. Daar is vanuit het auditbureau al de nodige aandacht aan besteed,
maar het kan nog beter.
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Probleem: er moet gewerkt worden
De realiteit van een hele dag audit op het moment dat de markt soms helemaal dol lijkt te zijn, heeft
de 2e fase van de pilot af en toe wel parten gespeeld. Nerveuze handen bij mobieltjes, een snelle
bezichtiging tussendoor; het hoorde er allemaal wel bij. Tegelijk wordt tevoren wel degelijk
aangekondigd dat de makelaar-ondernemer alleen bij het introductiegesprek en slotgesprek
aanwezig moet zijn. Het dossieronderzoek kan prima met de collega’s van de binnendienst worden
gedaan (wat ook nog eens goede aanvullende gesprekken kan opleveren). Alleen in het geval van een
volledig eenmanskantoor is die optie er niet. Mogelijk dat de audit dan wat eerder afgerond kan
worden. Per saldo is het beeld dat de tijdbelasting van een audit hanteerbaar is, waarbij het helpt als
het kantoor zelf goed georganiseerd is.
Hier moet bij worden aangetekend dat vooraf het beeld bestaat dat een audit van een hele dag echt
veel is. Het is zeker ook gebeurd dat kantoren melden bij de start van de audit, en soms al bij het
regelen van een datum voor de audit, spijt te hebben dat zij zich hebben opgegeven. Die tijd hebben
ze niet. De praktijk laat zien dat het hanteerbaar is, maar het is wel iets om rekening te houden,
waarbij het tweede en vierde kwartaal duidelijk als het minst gunstig worden gezien voor een audit.
Probleem: het kantoor is goed
Een bijzonder ‘probleem’ in dit verband is het uitvoeren van een audit bij een ‘goed’ kantoor; en dat
zeker niet alleen naar de overtuiging van het betrokken kantoor, maar juist ook van de auditor.
Vooral als het aantal te toetsen dossiers relatief laag is en tegelijk een eerste steekproef een degelijk
kantoor laat zien, kiest de auditor er terecht voor om het accent op het gesprek op de toekomst te
leggen en niet op het doorzoeken van de dossiers. Ook blijkens een enkele evaluatie is het dan de
vraag waarin de meerwaarde van de audit schuilt. Het voor de hand liggende antwoord blijkt dan uit
enkele evaluaties: bevestiging dat het kantoor goed bezig is. Wil er meer uitkomen, zal de auditor
nog dichter op de huid van de ondernemer moeten gaan zitten. Dat vergt niet alleen veel
vaardigheid, maar het is ook de vraag of dat de bedoeling van de audit mag zijn. Toch, als er een
goede klik is tussen ondernemer en auditor hebben we gezien dat er veel besproken kan en mag
worden en dat hier zeker meerwaarde wordt ervaren.
Probleem: meerdere vestigingen
Wat betekent het voor de structuur van de audit als er meerdere vestigingen zijn? Bij kleinere
kantoren wordt de audit volledig op de hoofdvestiging gedaan. De auditoren hebben de overtuiging
dat ze ook dan een voldoende beeld van het kantoor hebben gekregen om tot een oordeel te kunnen
komen. In het geval van een groter kantoor met naast de hoofdvestiging ook een forse
nevenvestiging is een auditteam van twee personen naar de vestiging afgereisd. Dat had duidelijk
meerwaarde, maar veranderde de conclusie niet wezenlijk.
Meerwaarde: gemiddeld
Het tijdpad van een audit wordt over het algemeen goed beheerst. Uiteraard is dat een belangrijke
randvoorwaarden voor een geslaagde audit, maar het belang blijft beperkt.
Aanbevelingen:
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18. Deelnemende kantoren tevoren (nog) nadrukkelijk(er) informeren over de aanpak van de
audit.
19. Bij meerdere vestigingen waar nodig het auditteam ver genoeg uitbreiden om bezoek aan
extra vestigingen kunnen doen.
20. Bezie of het in de planning van de audits mogelijk is om minder audits uit te voeren in het
tweede en vierde kwartaal om de belasting voor zowel kantoren als auditoren minimaal te
houden.
1.7

Omgaan met weerstand
Cluster: 1, 2

Bemerkingen: 5/55

Analyse:
In deze pilot gaat het om kantoren die zich in beginsel vrijwillig hebben opgegeven. Dan hoef je in
eerste instantie geen grote weerstand te verwachten. Toch is die er wel geweest, in ieder geval in de
introductiefase. In enkele gevallen had het kantoor spijt van de aanmelding vanwege het eenvoudige
feit dat men zich onvoldoende realiseerde dat er een dag lang bezoek is. Dat houdt van het werk af
en het kantoor laat dan merken dat men dit niet leuk vindt. Geen prettige start, maar in de praktijk
niet meer dan dat. Ernstiger is de weerstand zoals die afkomstig was van makelaar-ondernemers die
juist om de audit hadden gevraagd om eens stevig tegen de NVM in het algemeen en de audit in het
bijzonder in te gaan. Voor zover kan worden overzien, hebben de auditors in alle gevallen goed
geluisterd en ruimte geboden voor de kritiek. Vervolgens heeft de audit plaatsgevonden zoals
afgesproken. Ook na afloop was een enkele audittee in het evaluatiegesprek nog ontevreden over de
audit, maar elke keer werd duidelijk gemaakt dat de auditor zelf goed werk leverde.
Meer kan niet worden verwacht. Een schatting is dat er bij een 3-tal kantoren sprake was van
uitgesproken weerstand, een weerstand die naar eigen zeggen van het kantoor ook bij het
slotgesprek niet voorbij was (in 2 gevallen daarvan wel bij de medewerkers).
Het punt blijft van belang met het oog op het vervolg van de audit. Hoe sterk zal de weerstand zijn
als men ‘moet’? Op grond van de ervaringen tot nu toe (gestaafd door de ervaringen in andere
sectoren), zullen de weerstanden hanteerbaar blijven. Dit op voorwaarde van vaardige auditoren en
een auditbureau dat zo goed mogelijk de juiste auditor kan koppelen aan een kantoor waar
weerstand van mag worden verwacht. Ook een goed samenspel met de Relatiebeheerder kan
helpen.
Uiteindelijk blijft de auditmethode, de 3-weg analyse leidend (zie 1.11), leidend. Deze is zo
vormgegeven dat de auditor altijd een uitweg heeft bij een kantoor dat geheel in de weerstand
schiet.
Bij het punt van weerstand moet altijd worden bedacht: waar komt het vandaan? Waar is het een
teken van? Kantoren met aperte misstanden daargelaten, moet weerstand vooral een aanleiding zijn
om goed te luisteren en daar naar vermogen wat mee doen.
Meerwaarde: gemiddeld
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Het probleem van sterke weerstanden kan ontstaan bij de echte start van de audits. Gelet op de
ervaringen tot nu toe zijn die te hanteren.
Aanbevelingen:
Geen aanleiding voor een aanbeveling.

1.8

Kantoor, NVM en afdeling
Cluster: 2

Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
NVM
In menig audit in andere sectoren omvat het introductiegesprek bij een audit een monoloog over de
meerwaarde en functioneren van de eigen vereniging. Dit is zo voorspelbaar dat de auditoren er al in
de eerste opleiding voor gewaarschuwd worden om hier in de tijd rekening mee te houden. En zo is
het ook in het geval van de NVM. Er worden verwijten gemaakt als: stroperigheid, niet de rotte
appels er uit halen, te duur, uitkomend bij de laagst gemene deler, Funda uit de handen laten vallen,
internetmakelaardij tolereren. Tegelijk lijkt het aantal verwijten aan het adres van de NVM zeker niet
groter dan in andere sectoren en zijn de reacties richting bijvoorbeeld het NRVT veel sterker. Ook
staat tegenover degenen die kritiek uiten (en regelmatig zijn het dezelfde) ook dat er veel lof en
loyaliteit richting de NVM wordt geuit. Er is een ouderwets soort trots op de NVM (zie ook 2.15).
Verder lijkt het er op dat in sommige delen van het land er een trend richting lidmaatschap van de
NVM is en in andere delen een (lichte) trend van de NVM weg.
Vanuit het perspectief van deze rapportage, en de zoektocht naar meerwaarde, is waarschijnlijk de
belangrijkste bevinding dat kritiek noch lof de uitvoering van een goede audit in de weg hoeft te
staan. Daarbij wordt gehoopt dat op metaniveau ‘de’ NVM leert van wat in de audits aan de orde
komt.
Afdeling
Het aantal bezochte kantoren per afdeling is te laag om er op afdelingsniveau harde conclusies uit te
trekken, maar gedurende het 2e deel van de pilot is de hypothese geformuleerd dat er een
wisselwerking is tussen de kwaliteit van een kantoor en de kwaliteit van een afdeling. In alle
algemeenheid: bij een goed lopende afdeling is er een hogere kans een goed lopend kantoor aan te
treffen dat andersom. Daar waar leden elkaar meer gunnen, of in ieder geval in het kleine
samenwerken, zien we kantoren die het niet alleen goed doen, maar dat ook doen door aanvullend
op verwante kantoren te zijn. In andere regio’s lijkt dat minder goed te lukken, zeker daar waar het
om nieuw gevestigde kantoren of niet-traditionele kantoren gaat. Uitgevoerde audits bij kantoren als
deze laten op voorhand zeker geen slechtere prestaties zien dan klassieke kantoren.
Waar het ook van af kan hangen is de beschikbaarheid van een alternatief. Er is bijvoorbeeld één
regio waar zich relatief weinig kantoren voor de audit hebben gemeld, maar waar het
afdelingsbestuur strakker dan gemiddeld actief is richting de leden. Dan wordt de noodzaak mogelijk
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minder gevoeld.
Onder ‘kwaliteit van de afdeling’ wordt niet primair de kwaliteit van het bestuur verstaan. Het gaat
vooral om de mate waarin ook bij stevige concurrentie de onderlinge gunfactor overeind blijft of dat
elk kantoor zich terugtrekt op het eigen eiland (zie ook 2.2).

Governance
Er is vraag te stellen hoe vanuit het perspectief van goede governance de relatie tussen auditor –
auditbureau en NVM-bestuur dient te zijn. Dit speelt met name als auditoren in de audit klem
kunnen komen tussen verschillende verwachtingen over de audit: coachend of juist controlerend.
Belangrijk is dat een auditor – tevens collega – naar eer en geweten het werk kan doen en de audit
niet verricht als een soort politieagent namens de NVM. Om die reden gaat het eindoordeel van een
auditor niet verder dan een ‘advies’ aan het auditbureau. Auditoren worden geacht dit ook
nadrukkelijk zo over te brengen aan de audittee bij het geven van het oordeel (zie 1.34). Deze
bescherming van de positie van de auditor is onmisbaar, ook om kantoren te beschermen tegen
auditoren die te streng of mild oordelen.
Meerwaarde: hoog
Audits kunnen vanuit dit perspectief van grote meerwaarde zijn, mits gebruikt als een normale
manier om aan verbetering van het kantoor te doen. Te hoge verwachtingen richting bijvoorbeeld
handhaving kunnen averechts werken.
Aanbevelingen:
21. Onderzoek de relatie tussen het functioneren van afdelingen en de leden onderling, ook met
het oog op het doorvragen naar redenen en mogelijkheden voor meer onderlinge
samenwerking.
1.9

Omvang kantoor en specialisme
Cluster: 2

Bemerkingen: bekend als alle audits zijn uitgevoerd

Analyse:
Grote kantoren
Grote kantoren voeren doorgaans gespecialiseerde praktijken. Mede daardoor is de aard van de
bedrijfsvoering anders en komen er (staf)functies bij die in kleinere kantoren ontbreken. Om die
reden is er in de 2e fase van de pilots een kleine werkgroep apart gaan kijken naar de audit van
grote(re) kantoren. Daarvoor is mede inspiratie opgedaan bij het notariaat, waar een vergelijkbare
vraagstelling speelt, al is de problematiek iets anders doordat je daar een specifieke mengeling van
juridische specialismen (beroepsgroepen) kunt krijgen. Voor de makelaardij hebben we, naast het
afstandscriterium, vooral gekeken naar het omvangscriterium. Aan dit laatste criterium wordt nu
verbonden dat met de omvang de samenstelling van de audit verandert: het wordt in ieder geval een
auditteam in plaats van een enkele auditor.
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Op het moment van schrijven is het aantal in grote kantoren uitgevoerde audits nog te klein om er
algemene uitspraken over te doen, al zijn de eerste ervaringen bemoedigend. Er is geen enkel teken
om te veronderstellen dat grote kantoren meer bemerkingen krijgen dan kleinere.

Specialismen en bijzondere omstandigheden
Er zijn tal van specialismen en bijzondere omstandigheden die de aanzet voor een audit anders
kunnen maken. Om er enkele te noemen: taxeren, nieuwbouw, huur, aankoop, projecten,
internetmakelaardij, verschillende soorten bedrijfsonroerend goed, agrarisch onroerende zaken en
gronden. Daarnaast is ook bijvoorbeeld gekeken naar erfpacht en de wijze waarop in met name
Amsterdam de notaris een grotere rol heeft bij transacties dan elders. De auditors zijn zelf
terughoudend om audits te doen zonder de benodigde specialistische kennis of ervaring die een
kantoor claimt. Van wat verdere afstand beschouwd, valt te zien dat audits zelden om de juiste
toepassing van een specialisme draaien. Het gaat juist om de onderliggende vragen van
bedrijfsvoering en verdienmodel. Bij geen enkele audit is de auditor voorgehouden dat deze te
weinig kennis van zaken had. Dat neemt niet weg dat het naar de toekomst van de audits toe zeer
nuttig kan zijn om over auditors met specialistische kennis te beschikken. Daar wordt nu al nota van
genomen in de selectiegesprekken.
Meerwaarde: gemiddeld
Omvang van het kantoor of kennisniveau van de auditor is belangrijk en onderscheidend, maar met
de juiste (combinatie van) auditoren niet doorslaggevend. Ook voor grotere of gespecialiseerde
kantoren of bijzondere omstandigheden biedt de audit meerwaarde.
Aanbevelingen:
22. Voor toekomstige audits moet het beleid ten aanzien van grotere kantoren worden
doorontwikkeld en een pool van geschikte auditoren worden opgebouwd.
23. Hetzelfde geldt als het gaat om het opbouwen van een pool met auditoren met
specialistische (vak)kennis.
1.10

Meningen over toekomst van het vak
Cluster: 4

Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Menig makelaar-ondernemer geeft al tijdens het introductiegesprek zijn of haar visie op de toekomst
van het vak weer, in alle breedte. De meesten lijken dat eerder te doen vanuit fascinatie dan uit
vrees, maar dat daaronder zorgen schuilen is ook duidelijk (voor bedrijfs- en verdienmodel: zie 1.12).
Makelaars lijken van nature trendwatchers te zijn. Deze algemene toekomstvisies komen niet in de
auditrapportages terecht, want daar gaat het vooral om de visie op het eigen kantoor, maar daarom
verdienen ze nog wel ergens een plaats. In dit rapport, geanonimiseerd: hier. De auteur van deze
rapportage heeft op basis van zijn eigen observaties tijdens audits enkele visies geformuleerd en
deze ter aanvulling voorgelegd aan de auditoren. Daar komt dit uit:
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Het eerste wat opvalt is de, doorgaans zacht gebrachte overtuiging, dat wat ze uitoefenen
echt een vak is. Een vak waar altijd vraag naar blijft bestaan. Dat vak is een dienstverlenend
vak waarin alles draait om het contact met de klant. Deze visie wordt wel zacht gebracht,
want iedereen heeft toch wel enige vrees over hoever blockchain en andere algoritmes het
vak kunnen opschudden. Maar toch.
Het volgende wat je hoort gebeuren is dat er een tweedeling in de markt wordt voorzien
tussen de echte vakmensen en vergaand gedigitaliseerde kantoren. Geen van de gesproken
kantoren geeft echter aan dat ze zelf tot een internetmakelaar kunnen of willen uitgroeien.
Een enkeling heeft er al slechte ervaringen mee opgedaan; zo makkelijk is het niet een goede
internetmakelaar te zijn. Hier geldt gelijk een tegenbericht: in de audits zien we kantoren die
vanuit een visie werken waarin de vergaande digitalisering juist het vakmatige weet te
versterken. Die kantoren zien het als een valse tegenstelling, eerder als de toekomst.
In een klein aantal gesprekken wordt een visie gegeven op het vak waarbij de makelaar weer
meer tussen of boven partijen komt te staan in plaats van partijvertegenwoordiger is. Dit
wordt gekoppeld aan een toekomstvisie waarin de publieke dimensie van het werk
belangrijker wordt en mensenkennis nog meer dan nu al de grootste toegevoegde waarde is
voor elke makelaar.
Zeker als je als makelaar Wonen gelooft in je vak, dan geloof je in lokalisatie en segmentatie.
Echt lokale marktkennis zou het verschil moeten maken. Daar komt ook weerstand uit naar
voren richting nieuwkomers op de markt.
Segmentatie vervult minder die rol, maar speelt wel. Zijn veel kantoren geneigd alle panden
welkom te heten, er zijn er genoeg die heel gericht een segment uitzoeken. Een bijzonder
geval van een soort ‘gevonden visie’ op segmentatie is die van vrouwelijke makelaars die zich
richten op het segment van panden voor de laatste levensfasen. Denigrerend wordt daar
door meer klassieke makelaars soms over gesproken als ‘huisvrouwenmakelaars’, maar de
visie van deze makelaars lijkt niet onjuist.
Veel makelaars hebben uit de crisis de les meegenomen dat samen een (groter) kantoor
opzetten niet werkt. Ze kiezen expliciet voor het zelfstandig ondernemerschap en daarin
willen ze zich echt onderscheiden op vakmanschap en/of lokale marktkennis.
Met name rond de jaarwisseling van 2016-17 zagen veel makelaars de overgang aankomen
van te veel panden naar te weinig panden en de voorraadproblemen die daaruit waren
voortgekomen. Dat werd soms als iets onrechtvaardigs weergegeven: de makelaar die goed
was in het verkopen van panden werd ‘gestraft’ met lege portefeuilles en de makelaar met
veel winkeldochters had mazzel.
Franchiseformules en andere samenwerkingsvormen worden vooral als een noodzakelijk
kwaad besproken. De echte visie is de persoonlijke visie van de ondernemer zelf.
Franchiseformules worden wel als een keuslijf ervaren. Tegelijk zien we in audits oo kantoren
die de goede kanten van de franchiseformule te weinig weten te benutten.
Vele makelaars-ondernemers hebben een generalistische visie op het vak: je moet alles
kunnen. In specialisatie geloven ze, anders dan bij Business, binnen Wonen niet zo. En toch
zie je ze elke kans op specialisatie grijpen die er maar is. Dat is deels om zich in de markt te
onderscheiden, maar ook omdat kennelijk zoveel aspecten van het vak boeien. Want dat valt
ook op: de makelaar-ondernemer is vooral visies aan het ontwikkelen op de markt en minder
op het eigen ondernemerschap. Over managementtrends hoor je weinig.
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Als het dan om die (woning)markt gaat, wordt er naast technologische trends, ook wel
degelijk naar sociale en demografische trends gekeken. Cijfers daarover worden naar het lijkt
beter bekeken dan de eigen Midas-cijfers.
Sponsoring of andere vormen van maatschappelijk ondernemerschap lijken niet erg aan
kantoren besteed. Het moet echt heel dichtbij komen wil er geld in gestoken worden en dan
wordt het rendement nauwlettend in de gaten gehouden. Er zijn uitzonderingen, uiteraard.
Juist het kantoor dat er het meeste aan deed, was zich daar niet van bewust en dacht juist
erg zakelijk bezig te zijn. Wat ook zo was.
Duurzaamheid is niet het meest oprechte deel van menig makelaarsvisie, al wordt er zeker in
geïnvesteerd en gedaan. Het is toch vooral onderdeel van de marketingstrategie. Een
vakmatige verdieping in alle aspecten ervan, inclusief de innovatiekant, wordt niet zo
gehoord.
Uiteraard is er ook een visie op de NVM (zie ook 1.8). Weinig kantoren hebben zelf de visie
dat de NVM op korte termijn zal verdwijnen (soms wordt verwezen naar anderen die deze
visie wel zouden hebben).
Een controversieel onderdeel van de visie op het vak betreft taxaties. Bijna zonder
uitzondering wordt het regelmatig kunnen doen van een taxatie of waardeopgave gezien als
onderdeel van het vak (zeker door diegenen met een bouwkundige achtergrond) en tegelijk
zien de meesten in hun visie de taxatiefunctie uit de makelaardij binnen Wonen door
wetgeving en/of technologie verdwijnen. In deze visie wringt het echt.

Meerwaarde: matig
Het moet gezegd worden: in letterlijke zin is het uiten van een visie op het vak voor de audit van
betrekkelijk gering belang. Het kan zelfs afleiden van datgene wat onderzocht moet worden; het is
immers niet zonder meer zo dat het kantoor zich vrij voelt om naar de eigen visie te handelen. Een
mooi trendverhaal is, zo blijkt ook in de auditpraktijk, geen garantie dat een kantoor zich aan de
trends in de eigen markt weet te onttrekken. Wel is het goed om via de uiteenzetting van het vak iets
te proeven van het enthousiasme waarmee hij of zij als ondernemer de markt tegemoet treedt en
kan het voor de NVM relevant zijn om te leren welke visies er op het vak leven. Zijn er dan geen
andere kanalen waarmee dat kan? Zeker, denk aan Programmamanagement, Relatiebeheerders en
afdelingsvergaderingen, maar de setting is wel anders.
Aanbevelingen:
24. Makelaars-ondernemers tonen tijdens audits een echte visie op het vak en hechten ook aan
dat vak. Op metaniveau kunnen de uitkomsten van audits als aanvulling dienen op discussies
over de toekomst van het vak binnen de NVM.
25. Breed wordt onderkend dat de taxatiefunctie onder druk staat, of op z’n minst – zeker in de
B2B-markt, tot een scheiding van makelen en taxeren zal leiden. Het wordt wel gezien als
integraal onderdeel van het makelaarsvak en dat aankomende verlies wordt echt als een
verlies gezien.
1.11

Formuleren toekomstvisie kantoor (via 3-weg analyse)
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Cluster: 1

Bemerkingen: 13/55

Analyse:
Het formuleren van een visie op het eigen kantoor kan niet zonder meer gelijk worden gesteld met
het formuleren van een visie op de woning- en vastgoedmarkt en het eigen vak. Als de makelaarondernemer tijdens het introductiegesprek wordt geconfronteerd met de eigen cijfers zoals die uit
Midas e.d. blijkt, is de reactie op de vraag van de auditor ‘wat is het verhaal achter deze (eigen)
cijfers’ vaak om met een algemene visie op de markt te komen. Zeer zelden wordt er dan een
marketing- of ondernemersplan of anders geformuleerde concrete doelen op tafel gelegd. Dat hoeft
niet erg te zijn – de makelaar-ondernemer is hierin nadrukkelijk autonoom – maar het betekent wel
het begin van een gesprek over de gewenste toekomst van het kantoor. Een gesprek dat in beginsel
niet zal stoppen voordat de audit is afgelopen.
Dit raakt aan de gekozen aanpak van de audit. De 3-weg analyse (zie hoofdstuk 2) betekent dat er
wel een paar vaste elementen zijn in de audit, allen inhoudelijke gebaseerd op de Erecode, maar dat
de invulling ervan altijd op maat zal zijn van het betrokken kantoor. Ruwweg zijn er dan drie
scenario’s of ‘wegen’. Elk is gehanteerd, maar de middenweg is ver- en veruit het drukste. Dit is de
weg waarin het kantoor geen uitgekristalliseerde toekomstvisie en passend ondernemersplan heeft.
De ervaringen in grote lijnen:
Weg 1: toekomstgericht
Van de 75 uitgevoerde audits (stand per december 2017) vertonen er xx een profiel dat overeenkomt
met deze weg. Bij deze kantoren is ook altijd (dossier)onderzoek gedaan, maar de meerwaarde van
de audit moet nog meer dan bij andere in het toekomstgerichte karakter van de gesprekken worden
gezien. Het feit dat een kantoor als toekomstgericht kan worden gekarakteriseerd hoeft nog niet te
betekenen dat een kantoor excelleert of geen verbeterpunten zou kennen. Kenmerkend voor deze
weg is dat het een kantoor is waarbij dat soort elementen herkenbaar voortkomen uit een scherpe
visie op het vak en het ondernemerschap. Doorgaans zie je dan ook dat er concrete gedachten zijn
over de opbouw of juist afbouw en overdracht van het kantoor. In een tiental gevallen zien we
kantoren bij wie de visie van de toekomst op het vak goeddeels samenvalt met die op het kantoor en
dat getal is maar eens boven dit meerwaardepunt gezet.
Weg 2: in het heden
De grote meerderheid van de onderzochte kantoren bewandelt deze weg. Meestal zijn er wel
plannen, maar die zitten in het hoofd van de ondernemer en zijn doorgaans globaal van aard.
Uitgewerkte toekomstplannen ontbreken. Dit maakt het nodig om meer naar de situatie in het hier
en nu te kijken en een beeld van het kantoor vooral op te bouwen uit het feitelijk karakter van de te
onderzoeken dossiers. Dat hoeft allerminst te betekenen dat het een slecht kantoor is, maar het
betekent concreet wel dat er meer tijd nodig is voor onderzoek en minder voor het waarderend (of
coachend) spreken met de makelaar-ondernemer en de collega’s. Het is niet onlogisch dat kantoren
op de 2e weg relatief meer ‘huiswerk’ (voldoen onder voorwaarden) hebben, want de prioriteiten zijn
minder scherp. Al in de introductiefase komt dit karakter van het kantoor er doorgaans uit voor de
auditor.
Weg 3: Grote weerstand of tekortkomingen, mogelijk leidend tot afbreken audit
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Dit lijkt in slechts bij enkele kantoren aan de orde te zijn geweest, opvallend genoeg uit dezelfde
afdeling. Daarbij is er sprake van een cumulatie van structurele tekortkomingen bij deze kantoren.
Alles bij elkaar voldoende reden om niet voor de tussenstappen van een 3- of 6 maanden termijn te
kiezen, maar voor een aanpak op maat (‘bijzonder protocol’). De 1e weg is vooral ontwikkeld voor
kantoren met grote weerstanden, anticiperend op verzet tegen het fenomeen audit of kantoren die
iets te verbergen hebben. Het moet gezegd worden dat daar in dit geval geen sprake van is. Het gaat
duidelijk om een geval van wel ‘willen’ maar kennelijk (nog) niet ‘kunnen’. De tekst van de aanpak
voor de eerste weg moet daarmee meer in balans worden gebracht.
Weging
Zoals ook hieronder bij ‘meerwaarde’ staat geformuleerd, mag de meerwaarde van de 3-weg analyse
als groot worden beschouwd, vooral omdat het maatwerk mogelijk maakt en de aanpak het mogelijk
maakt de coaching- en controle doelstelling op een niet geforceerde manier te verzoenen. Tegelijk
gelden er een aantal nuchter makende kanttekeningen. De eerste is dat de 3-weg analyse bij de
opleidingen aan de orde komt, maar dat het schema zelf tijdens de audits zelden expliciet wordt
gebruikt. Het gebruik spitst zich vooral toe op die aspecten die voor de beoordeling gaan wegen (zie
1.x). Het is een aanpak die vooral op de achtergrond meedraait. De tweede opmerking is dat het in
de praktijk tot nu toe zelden of nooit over de 3e weg gaat. Mogelijk dat dit anders gaat worden als
het auditstelsel volledig gaat draaien.
Meerwaarde: groot
Het hanteren van de 3-weg analyse leidt tot een groter dan verwachte meerwaarde: 1) Het leidt tot
maatwerk, zonder dat dit ten koste gaat van de validering. Dit laatste omdat het dossieronderzoek
en het onderscheid tussen incidentele en structurele tekortkomingen voldoende verhelderend
werkt; 2) het voorkomt dat de audit vast komt te zitten in de tegenstelling tussen coachen en
controleren. Beide kanten worden op een logische manier verbonden, waardoor vrijblijvendheid
wordt vermeden en er toch ook voldoende ruimte is voor het verdiepende gesprek; 3) geen kantoor
wordt in de steek gelaten, want er is altijd een manier om het kantoor opnieuw te prikkelen.
Aanbevelingen:
25. De 3-weg analyse als conceptuele basis onder de audits voldoet. Een doorontwikkeling kan
zich het beste op de wijze van beoordelen richten.
26. Opvallend blijft het grote aantal makelaar-ondernemers dat al het denken over de toekomst
uitsluitend ‘in het hoofd’ doet. Dat geldt zeker niet alleen voor eenmanskantoren. Daar
zullen redenen genoeg voor zijn, maar het is sterk de vraag of ze het beter doen dan
kantoren die wel een expliciete (opgeschreven) strategie hebben. Nader onderzoek naar de
motieven (omgaan met onzekerheid, afbouwscenario’s) kunnen lonen. Zonder het
opschrijven van visies tot doel op zich te maken, valt hier wel winst te behalen.
27. Er zijn genoeg kantoren die wel een expliciete toekomstvisie hebben en er naar handelen.
Voor deze kantoren heeft de audit, behalve bevestiging, relatief minder te bieden. Mogelijk
dat deze kantoren uitgedaagd kunnen worden via de deelname aan pilots voor innovatieve
projecten e.d..
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1.12

Bedrijfs- en verdienmodel, inclusief courtage
Cluster: 1, 2

Bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
De concurrentie in het makelaars- en taxatievak is groot, soms heel groot. Zagen we in de eerste fase
van de pilot nog vrij veel kantoren die als het ware de schrik van de crisis nog in het lijf hadden, in
deze tweede fase slaat dat over in een soort frustratie omdat kantoren niet zo kunnen profiteren van
het herstel van de markt als ze gedacht of gehoopt hadden. Voorraden slinken snel en vele
makelaars maken de spoeling dun.
Shake-out of shape-up?
Nog sneller dan in de eerste fase spreken makelaars-ondernemers in de tweede fase zichzelf uit over
de smalle marges in markt. Een reeks oorzaken worden genoemd, waarbij er steeds meer een
onderscheid wordt gemaakt tussen de klanten die vooral op het tarief letten en degenen voor wie
goede dienstverlening belangrijk is. Maar ook deze laatste groep weet stevig te onderhandelen. Van
de eerste groep lijken al veel makelaars afscheid te nemen, die glijden richting de internetmakelaars.
Of is dat niet werkelijk zo? In deze markt is elke klant er toch één. Maar daardoor voelt de klant die
wel voor goede dienstverlening gaat zich ook al snel Gekke Henkie als er een topcourtage wordt
gevraagd. Of toch niet?
Eén van de meer interessante audits was bij een kantoor dat juist de courtage stevig omhoog
gegooid had omdat hij niet teveel dagen meer mocht werken. Prompt kwamen er alleen maar meer
klanten. Dit soort voorbeelden van anticyclisch opereren – uitgaande van eigen kracht en
(on)mogelijkheden - zijn echter zeldzaam, ondanks dat veel makelaar-ondernemers uitgesproken
eigenwijs over kunnen komen. Ook de kantoren die blijk geven van een vergaande visie op het vak
(zie 1.10) conformeren zich in de praktijk aan lage courtages en zijn (soms te) concurrentiebewust.
Breed wordt er dan ook een shake-out verwacht. Maar zou het eigen kantoor zich daar aan kunnen
onttrekken door een slimme strategie of door domweg heel goed te doen wat men al doet?
Van marge naar model
Het is uiteraard niet aan de auditor om te bepalen of zelfs maar te adviseren over het percentage
courtage of over andere manieren om geld uit de markt te halen. Het is wel aan de auditor om met
de makelaar-ondernemer door te spreken over de vraag of hij alles uit de markt haalt wat er mogelijk
is gegeven het kantoor dat hij of zij wil zijn. Dit is de overstap naar het bedrijfs- of verdienmodel van
het kantoor. Daar heeft bijna elke makelaar wel gedachten bij, maar het kost niet zelden zoveel
moeite voor de auditor om deze concreet genoeg te krijgen zonder dat er teveel tijd besteed dreigt
te worden aan het introductiegesprek en te weinig aan de onderzoeksfase. Ook omdat een concreet
beeld – nog beter: probleemstelling – van de zijde van de makelaar-ondernemer erg kan helpen bij
het scherp krijgen van de onderzoeksvragen van de auditor, zit hierin nogal eens een knelpunt voor
de auditor. Het uiteindelijk rendement van de audit kan ervan afhankelijk zijn.
In het diepe
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Er kunnen uit de pilot vele voorbeelden en verhalen worden gehaald over kantoren die bij het
bedrijfs- en verdienmodel horen, maar daarvoor geldt de vertrouwelijkheid en zijn er wellicht andere
plekken beter geschikt voor. Wat als rode draad nog wel meegegeven kan worden, is dit: het valt
onder meer op (zie ook 2.10) dat de makelaar-ondernemer in verschillende bewoordingen zegt:
eigenlijk ben ik als ondernemer in het diepe gegooid en wist ik in het begin van niets. Wat vreemd
dat wij wel veel over het makelaarsvak hebben geleerd, maar niet over hoe je een bedrijf moet
runnen. Wellicht is een groot kantoor moeilijk te leiden, maar de indruk die blijft hangen is dat het
ook niet altijd eenvoudig is om een klein kantoor drijvende te houden.
Financiën
Tijdens een audit komen de bedrijfscijfers niet op tafel. Het is geen financiële audit, al was het maar
omdat een auditor daartoe niet is opgeleid. Dat neemt niet weg dat elke auditor zich gedurende
audit een beeld zal vormen van de mate waarin een kantoor het ook in financieel opzicht goed doet.
Courtagepercentage, de voorraad en andere, typisch aan het makelaarsvak verbonden signalen
dienen daarbij als indicatoren. Zijn er vragen te stellen bij het rendement van een kantoor, dan kan
dat leiden tot een gesprek over kwetsbaarheden of uitgestelde, maar wel noodzakelijke
investeringen. Ook van de kant van de makelaar-ondernemer wordt regelmatig gesproken over de
financiële positie. Hier zitten ten minste twee kanten aan. De eerste is dat rendementscijfers
onvermijdelijk een rol spelen, maar geen doel mogen worden van de audit. Tot nu toe lijkt dat goed
te lukken. Het tweede is dat financiële druk kan leiden tot gedrag door het kantoor dat in strijd is met
de Erecode of wetgeving. In een enkel geval leek het daarop, is dat aan de orde gesteld en bleek er
een afdoende verklaring te zijn voor het gedrag. Het is echter niet reëel om van een audit als deze te
verwachten dat dit tot de opsporing van malversaties zal leiden. Een preventief effect is het
maximale dat verwacht mag worden.
Meerwaarde: gemiddeld
De audit zelf kan de marges niet verhogen. Wel leidt het duidelijk tot kantoren die opnieuw, of op
nieuwe manieren, nadenken over het bedrijfs- en verdienmodel van het kantoor. Uiteindelijk moeten
ze het zelf doen. De tijd is domweg te kort na de audits om te kunnen constateren of de kantoren
hun model hebben kunnen verbeteren of niet.
Aanbevelingen:
28. Veel kantoren zitten gevangen in een spiraal van steeds lagere courtages. Een shake-out
wordt breed verwacht. Ondertussen houdt men elkaar (te) veel in de gaten. Meer
anticyclisch opereren of experimenteren met het verdienmodel biedt wellicht perspectief.
29. Doordat bedrijfs- en verdienmodellen vaak niet expliciet gemaakt zijn, gaat hier veel tijd
inzitten gedurende de audit. Dit kan in de knel komen met het doen van onderzoek.
30. Makelaar-ondernemers geven aan dat ze vele soorten opleidingen kunnen volgen bij de
Academie voor Vastgoed en elders, maar dat een opleiding ‘hoe zet ik een bedrijf op?’ daar
niet bij zit. Basale kennis over bedrijfsvoering ontbreekt geregeld.
1.13

Gebruik Erecode en kernwaarden
Cluster: 2, 3

Bemerkingen: 0/55
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Analyse:
De Erecode vormt de basis onder de audit. Die basis is op zich onomstreden. Geen kantoor heeft
daar bezwaar tegen gemaakt, noch in de eerste fase (toen een wat andere tekst gold en er ook
sprake was van de Klantbeloften), noch in de tweede fase. Hetzelfde geldt ook voor de vijf
kernwaarden van de NVM. De auditoren halen het bestaan van de Erecode geregeld aan, maar het
komt bijna nooit tot het expliciet noemen van bepalingen uit de Erecode, noch in het geval van
excelleren, noch in het geval van ernstige gebreken. Er wordt eerder verwezen naar de kernwaarden.
Onderdeel van de Erecode is een bepaling die alle interne NVM- en overheidsregelgeving tot
onderdeel van de Erecode maakt. Het wordt als zodanig zelden direct benoemd, maar dit kan de
deur openzetten voor het verwijt dat de audit uiteindelijk puur controlerend bedoeld is. Binnen het
kader kan daar op zich goed mee worden omgegaan, al was het maar omdat een niet voldoen aan de
regelgeving het lid uiteindelijk kwetsbaar maakt voor disciplinering, aansprakelijkheid en sancties.
Simpel door daar naar te verwijzen, helpen auditoren al met de naleving van de Erecode vanuit dat
perspectief. Ondertussen kan het wel zo zijn dat het voor kantoren niet duidelijk is waar de audit op
is gericht. Toetsing aan de Erecode suggereert coaching of ten minste stimulering richting ‘waarden’,
maar blijkt ook iets richting controle te kunnen zijn. Dit probleem van perceptie kan niet alleen langs
de kant van de vaardigheden van de auditor worden opgelost. In een verdere uitwerking van de
kernwaarden kan wellicht een deel van de oplossing schuilen.
Meerwaarde: gemiddeld
De symbolische waarde van de Erecode lijkt hoog te zijn, maar de concrete toepassing blijft er bij
achter en kan iets dubbelzinnigs krijgen bij verkeerde toepassing. De meerwaarde zou hoger kunnen
zijn bij bijvoorbeeld een verdere operationalisering van de kernwaarden.
Aanbevelingen:
31. De precieze bewoordingen van de Erecode lijken in de auditpraktijk weinig uit te maken. Iets
om mee te nemen in de discussie over de bewoordingen op het niveau van de NVMLedenvergadering.
32. De Erecode draagt bij verkeerde communicatie een dubbele boodschap in zich van
stimulering en controle. Het is verstandig hier bij verdere redactie van de Erecode rekening
mee te houden.
1.14

Validering registraties
Cluster: 2

Aantal geconstateerde gebreken: 7 voorwaarden, 2 heraudits /55

Analyse:
Voor dit onderdeel is bij de opzet van de tweede fase van de pilot (zie hoofdstuk 3) – in vervolg op
het onderzoek van de verschillende clusters en daaruit geselecteerde thema’s – vooraf de volgende
onderzoeksvraag geformuleerd: vormen de audits een stimulans voor een betere functieregistratie en
daarbij behorende zekerheid voor de klant dat deze een vakbekwaam en vaardig NVM-lid tegenover
zich vindt met de juiste kwalificaties?
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Aantal bemerkingen
In de eerste fase van de pilot bleken er – tot verrassing, want hier was niet bewust op voorbereid –
een aantal kantoren te zijn waarvan medewerkers niet goed waren geregistreerd in Vastgoedcert.
Voor de audit betekende dit direct een aanpassing van de voorbereiding: voorafgaand aan de audit
werd voortaan gecheckt of degenen die op de website als medewerker stonden ook als zodanig
stonden ingeschreven. Daarnaast zijn de auditoren er alert op gemaakt dat er ook dan nog
onduidelijkheden rond de registratie kunnen zijn.
Uiteindelijk bleken er bij 2 kantoren dat personen actief waren voor een kantoor zonder de juiste
registratie. Dit heeft in 2 gevallen tot de voorwaarde geleid dat binnen 3 maanden de registratie in
orde moest zijn. In 1 geval bleek ook toen nog geen sprake te zijn van een voldoen aan de
voorwaarden en heeft dit tot een heraudit geleid.
In de tweede ronde zijn er 7 gevallen geweest van gebreken in de registratie en heeft bij twee
kantoren tot 1 heraudit geleid. Bij deze kantoren werden meerdere structurele gebreken
geconstateerd. Tegelijk mag worden geconstateerd dat het aantal gebreken in de registratie in de
tweede ronde in relatieve zin lager is dan in de eerste ronde. Dit kan mogelijk veroorzaakt zijn
doordat de aanbeveling is opgevolgd uit het eerste rapport om maatregelen te nemen, waaronder
een intensivering van de communicatie rondom de registraties. Ondertussen wreekt zich hier dat de
discussie over nut, noodzaak en meerwaarde van (het behoud van) de ARMT/KRMT-registraties nog
niet tot een conclusie heeft geleid.
Verzachtende factoren
Om dit punt goed te wegen, zijn een aantal zaken van belang.
Allereerst het besef dat bij een eerste ronde van een audit als deze dat verwacht mag worden dat er
sprake is van ‘achterstallig onderhoud’. Het zijn veel incidenten en dat roept vragen op zoals die hier
gesteld worden, maar het hoeft nog niet naar iets structureels te wijzen. De verbetering in de
uitkomsten in de tweede ronde geeft aan dat bij een volledige start van de audits de vraag naar
registratie een ‘hygienefactor’ kan worden.
In de tweede plaats kan gewezen worden naar puur administratieve tekortkomingen en dat niet
alleen aan de zijde van de makelaar, maar ook aan de zijde van Vastgoedcert en andere
registrerende instanties (zie 2.1).
Nadere vragen
In de derde zin roept een wat diepere analyse van de vraag waarom registraties niet in orde zijn een
aantal nadere vragen op: 1) wat maakt dat makelaars niet zo hechten aan hun registratie en
sommigen juist erg veel?, 2) past de functie-indeling wel bij de huidige tijd met haar felle conjunctuur
en tijdelijke dienstverbanden? En 3) is de functie-indeling wel een goede weerspiegeling van de
makelaarspraktijk van vooral kleine kantoren?
De eerste vraag komt terug bij 1.8 en 2.1, de vraag naar de mate van trots op het NVM-lidmaatschap,
inclusief de vraag of dit lidmaatschap voldoende onderscheidend is. Het lijkt er overigens niet op dat
de vraag of men wel of niet geregistreerd is erg nauw verbonden is met de vraag naar de trots op het
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lidmaatschap. De mate van secuur zijn van een persoon is waarschijnlijk een grotere verklarende
factor.
Passen de functieomschrijvingen bij de tijd?
De tweede en derde vraag naar de mate waarin de functieomschrijvingen passen bij de arbeidsmarkt
en de tijd, is wel relevant en hoort ook eerder thuis bij het coachend dan bij het controlerende deel
van de audit. De gesprekken tijdens de audit geven de indruk dat de makelaars-ondernemers wel
degelijk begrijpen wat de ratio achter de indeling is, maar dat ze in praktische zin oplopen tegen de
gevolgen van een markt waarbij ze in korte tijd van een situatie van krimp naar krapte gaan.
Kantoren zijn in veel gevallen naar de kern teruggegaan: het eenmanskantoor. De ervaren werkdruk
lijkt niet mee terug gegaan met de verkleining van de kantoren en wordt verhoogd met de
aantrekkende markt. Concurrentie houdt de marges klein en zorgt er mede voor dat de stap naar het
in dienst nemen van personeel niet of niet snel wordt gemaakt, met een voorkeur voor flexibel en
toch maximaal inzetbaar personeel. Opvallend is het aantal kleinere kantoren dat in de tweede
ronde van de pilot naar eigen zeggen te laat een nieuwe medewerker in dienst heeft genomen en
daarbij vooral pragmatisch te werk gaan: de prioriteit gaat uit naar het kantoor op orde maken en
achterstanden wegwerken. Prachtig als er examen is gedaan voor een graad, of dat daar de ambitie
bestaat, maar of er ruimte is voor een goede inwerkperiode, laat staan verdere
bekwaamheidsbevordering, is nogal eens de vraag. De auditgesprekken helpen in ieder geval om de
ondernemer/makelaar tot een keuze te brengen. Daarnaast is o.a. een terugkeer te zien van oudmakelaars in het vak, indertijd nog bij de rechtbank beëdigd, of een doorwerken van makelaars in
een afbouwscenario, vaak in een constructie als zelfstandige. Zowel de nieuwe als de oudere
medewerkers zijn opvallend enthousiast over hun werk, maar er mogen wel degelijk vragen worden
gesteld over hun mate van vakbekwaamheid of vakmatigheid ‘bij zijn’.
Tegelijk lijkt hun leerbehoefte niet goed in een traditioneel leerling-gezel-meester model te passen
(zie ook 2.1). Voor al deze situaties geldt dat een gebrek aan goede registratie voor de auditor een
signaal is om door te vragen over de concrete situatie. Voor de betrokken makelaar-ondernemer kan
het aanleiding zijn om (tijdig!) na te denken over het soort medewerkers dat hij nodig heeft, welk
carrièreperspectief daarbij hoort en om welke opleidingsinspanning dat vraagt. Last but not least,
mag het voor de NVM in haar geheel een aanleiding zijn om na te denken over het gehele
functiegebouw van ARMT’er tot NVM zilveren speld-drager. Achter de registratievraag schuilen dus
essentiële vragen over de entree & exit tot het vak. Vragen die voorbij het handhavingsperspectief
gaan.
Van vakbekwaam worden naar vakbekwaam blijven
Ondertussen dragen de makelaar-ondernemers niet alleen verantwoordelijkheid voor het
vakbekwaam worden van hun medewerkers, maar ook voor het vakbekwaam blijven van de
medewerkers en henzelf. Dit punt komt elders (2.10) aan de orde, maar hier wordt al de constatering
gemaakt dat de verbinding met de registratie van PE-punten beter kan.
Meerwaarde: groot
De beslissing van een vereniging voor wie wel of niet tot een vereniging mag toetreden is voor een
klassieke vereniging een van de belangrijkste die het kan nemen. Hoe scherper die grens getrokken
kan worden, hoe meer zekerheid er is over de status en waardigheid van het lid. In die zin kan de
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meerwaarde van dit punt moeilijk overdreven worden. Binnen de NVM is dit geregeld via een
leerling-gezel-meester systeem en geborgd via een vorm van centrale registratie, nog eens aangevuld
door registraties voor verschillende discipline en specialismen. De audits laten zien dat het systeem
niet onkwetsbaar is. Deels komt dit door administratieve onvolkomenheden, maar er is iets meer
structureel aan de hand in een branche of beroepsgroep die na de crisis in hoge mate versplinterd is
geraakt en waarbij het traditionele gildemodel wringt. Dit debat stopt niet.
Aanbevelingen:
33. Blijf kantoren wijzen op het belang van een juiste registratie.
34. Zorg in ieder geval dat de websites en andere openbare vermeldingen actueel zijn als het om
registraties gaat.
35. Voer de discussie over de vraag of het huidige registratiestelsel past bij de ontwikkelingen in
de arbeidsmarkt.
36. Audits hebben hun grootste meerwaarde als naar aanleiding van registratieproblemen de
discussie wordt gevoerd over het personeels- en opleidingsbeleid van een kantoor, niet als
de audit enkel wordt gebruikt om de juistheid van registraties te toetsen.
37. Het is belangrijk om een verbinding tussen de audits en de registratie van PE-punten te
leggen. PE-punten geven naast de registratie een indicatie van de competenties waar een
medewerker van een kantoor over beschikt.
38. Het advies is om de medewerkers van kantoren die een audit krijgen daarna een jaar lang vrij
te stellen van de verplichting om NVM gerelateerde PE-punten te verzamelen (voor zover de
NVM PE verplichting in haar huidige vorm in stand blijft).
1.15

Validering samenwerkingsovereenkomsten
Cluster: 1

Aantal geconstateerde gebreken: pilot deel 1: 2/22 en 1 heraudit,
pilot deel 2: 3/55

Analyse:
Problemen met deelnemingseisen
Dit is met name in de eerste fase van de pilot een knelpunt gebleken en de overtreding van artikel 12
uit het Reglement van Lidmaatschapszaken heeft bij ten minste één kantoor tot een heraudit geleid.
Een van de aanbevelingen van het eerste deskundigerapport heeft daarom als aanbeveling gehad
meer aandacht aan de deelnemingseisen te besteden en dit heeft o.a. tot het aanpassen van de
leerstof voor auditoren geleid.
Dat er in het recente verleden minder gevallen bij zijn gekomen heeft echter waarschijnlijk te maken
met een verdere verschuiving in het makelaarsveld waardoor grote kantoren met stevige banden
met banken e.d. vervangen werden door meer eenmanskantoren met informele banden in een
netwerkverband. In ieder geval hadden de audits waarin op dit punt gebreken werden geconstateerd
eerder te maken met afwikkeling van situaties uit het verleden dan met nieuwe
samenwerkingsverbanden. Is de band met een kantoor voor verzekeringen of hypotheken het
belangrijkste, of gaat het om de specifieke persoon die diensten kan leveren? Het lijkt steeds meer
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het laatste te worden – wat het ook lastiger maakt om de banden door te snijden als formele eisen
daartoe dwingen.
Toekomstbestendige samenwerkingsovereenkomsten
Strijd met de deelnemingseisen zal van incidentele aard zijn, de vraag naar de juiste
samenwerkingsovereenkomsten en de daarbij horende verbanden zal naar verwachting alleen maar
belangrijker worden en raakt aan de onzekerheden rondom het bedrijfsmodel en de veranderingen
in de omgeving. Veel makelaars kiezen voor de rol van generalist, maar voor wie heeft dat voldoende
toekomst? Als het de moeite niet meer loont te taxeren, met wie wordt dan samengewerkt? Welke
samenwerkingsverbanden lenen zich voor makelaars die maximaal zelfstandig willen blijven?
Samenwerking binnen kantoren
Ook binnen kantoren kan op vele manieren worden samengewerkt. Dat kan zelfs een grote kracht
worden. Waarom het kantoor niet omvormen, zoals we wel hebben mogen zien, tot een
multifunctionele kantoorruimte voor meerdere partijen met maatschappelijk doel. Waarom niet
degene die de styling doet ook het examen voor KRMT’er laten afleggen zodat ze haar tijd op het
kantoor op andere manieren nuttig maakt? Enzovoort. Er wordt al het nodige geëxperimenteerd en
dit zou nog weleens een verdere vlucht kunnen nemen. Dat betekent echter wel dat makelaars zich
in hun werk moeten aanpassen aan de systemen van andere partijen en bijvoorbeeld extra alert
moeten zijn op geheimhouding e.d. Dit kan complicerend voor de audit uitwerken (met het
gedwongen voeren van auditgesprekken in de wachtruimte van de persoon met de
verzekeringsagentuur als meest onrustige voorbeeld).
Rol voor de auditor
De meeste auditoren hebben zelf ervaringen met verschillende samenwerkingsverbanden en wat
daarbij komt kijken. Ze hebben doorgaans weinig moeite om mee te voelen met de problematiek
zoals die zich in of met een makelaarskantoor kan voordoen. Op het moment dat andere soorten
dienstverlening (verder) geïntegreerd worden compliceert dat – al blijft het tegelijk ook een mooie
coaching opgave. De rol van de auditor zou mogelijk ondersteund kunnen worden door meer
denkwerk op dit punt binnen NVM-verband.
Meerwaarde: groot
Kantoren worstelen met de vraag welke samenwerkingsvorm bij hen past en wat mag. De vergaande
versplintering van het makelaarsveld gaat bijna gelijk op met de behoefte om meer en beter
gespecialiseerde samenwerkingspartners te hebben. Het deelnemingscriterium zoals de NVM dat tot
nu toe hanteert, lijkt bij die realiteit achter te lopen omdat samenwerking lang niet altijd in de vorm
van een deelneming gaat. Daarbij komt uit de audits zowel het beeld naar boven van te weinig
samenwerkingsvormen – waardoor het kantoor teveel als een eiland opereert – als van teveel en te
ingewikkelde samenwerkingsvormen. Te voorzien valt dat gedurende de audits steeds meer over
vormen van samenwerking zal worden gesproken en de randvoorwaarden die daarvoor gelden.
Daarin kan de meerwaarde van de audit groot zijn, op voorwaarde dat een auditor wegblijft van de
rol van adviseur.
Aanbevelingen:
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39. Het aantal overtredingen van NVM-regelgeving ten aanzien van samenwerkingsvormen lijkt
af te nemen, tegelijk weten veel kantoren niet precies waar ze aan toe zijn en is de discipline
niet groot ten aanzien van het melden ervan.
40. Het aantal mogelijke samenwerkingsvormen neemt toe. Voor zover auditoren hierin mee
moeten kunnen denken, is het goed als bijvoorbeeld vanuit de NVM er een visie op de
verschillende vormen verschijnt en welke eisen daaraan mogen worden gesteld. Het
deelnemingscriterium zoals dat nu geldt (art. 12 Lidmaatschapszaken) is gemaakt in een
andere tijd.
1.16

Ervaring met sancties en disciplinering
Cluster: 1

Aantal geconstateerde gebreken 40/75

Analyse:
Tijdens het introductiegesprek wordt de makelaar-ondernemer in principe gevraagd of hij of zij wel
eens een klacht heeft gehad dan wel in aanraking is gekomen met handhaving of tuchtrecht. In de
training zijn de auditoren er op gewezen dit open te vragen, zonder dat daar direct een oordeel uit
spreekt. Zoals eerder gemeld, (zie 1.1) nemen de auditoren van tevoren geen kennis van enig dossier
op dit vlak. In de praktijk lijkt deze vraag geen weerstanden op te roepen en wordt er – soms wat
langzaam, kennelijk gravend in het geheugen – op geantwoord. Iets meer dan de helft van de
makelaar-ondernemers zegt daar weleens mee te maken hebben gehad. Van serieuze aard is dit
doorgaans niet, maar elke keer als dat aan de orde geweest – ook wel als dat bij een collega aan de
orde is geweest – maakt dat indruk. Het lijkt dat er van het klacht- en tuchtrecht een behoorlijk
preventieve werking uitgaat. Eén geval springt er uit: een grote hal wordt afgehuurd. Het voelt niet
goed, maar alles gaat volgens afspraak tot de huurbetaling stopt. De deur van de hal wordt door
iemand open gedaan, maar ook direct weer dichtgedaan. Chemisch afval is opgestapeld totdat een
ontplofbare mix is ontstaan. Gelukkig is er net genoeg mailverkeer geweest om de makelaar er met
de schrik van af te laten komen. In het zuiden van het land lijken makelaars inmiddels een antenne te
hebben ontwikkeld voor wietpanden. Maar alert moet elke makelaar-ondernemer blijven.
Verwachtingen
Met henzelf lijkt dus niet veel mis te zijn. Met collega’s in hun ogen nog wel eens. De verwachting dat
‘rotte appels’ er door de audits uit worden gehaald leeft soms wel in het introductiegesprek. De
kennismaking met de realiteit van de audit dringt die verwachting naar de achtergrond, maar soms
komt dat alsnog op als naar aanleiding van een concreet punt uit het onderzoek naar een ander
kantoor wordt gewezen: “maar die …”. De auditor kan en mag op zo’n moment niets anders doen
dan zich houden aan de opdracht zoals die voorligt en dat is het te onderzoeken kantoor en geen
ander. De makelaar kan altijd zelf een klacht indienen. Dat dit in de praktijk weinig gebeurt, betekent
nog niet dat de audit daar het aangewezen kanaal voor is.
Auditoren zullen per saldo minder snel tot een heraudit (het maximale middel) overgaan dan in het
kader van CL. Daar tegenover staat 1) dat een hele dag audit als indringender en omvattender
worden ervaren dan een handhavingsactie, 2) de audit meer kansen biedt op een signalering van
falen dan via CL en 3) al snel als meer fair zal worden ervaren, omdat het niet via de band van een
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‘klikkende’ collega gaat en er meer tijd voor uitleg en herstel is. Een door CL ingesteld mentoraat zou
in dat opzicht veel op een audit kunnen lijken. Dat is nog niet altijd praktijk.
In het geval van signalen over collega’s die in de ogen van het kantoor om handhaving vragen kan de
auditor contact opnemen met het auditbureau om te overleggen. Ook in dat geval zal de auditor aan
het kantoor maximaal het signaal geven om actie te nemen. Daarnaast kan de auditor op
bijvoorbeeld metaniveau (dus zonder namen van kantoren te noemen) het signaal doorgeven dat er
problemen met vormen van handhaving zijn. De bereidheid van de makelaar-ondernemer om zaken
onderbouwd te melden speelt hierbij ook een rol. Zonder dossier blijkt handhaving niet of nauwelijks
mogelijk te zijn en juist op dat punt lijken er aarzeling te zijn.
Raakvlakken met CL en Geschillencommissie
Af en toe worden er ook signalen ten aanzien van (R)CL afgegeven (zie ook 1.8 en 2.7). Deze komen
er op neer dat de (R)CL te weinig doet. Ook hierin mengt de auditor zich in beginsel niet in. Auditors
krijgen soms te horen van kantoren dat zij de ervaring hebben dat de Geschillencommissie te veel de
kant zou kiezen van de consument107. De auditor hoeft zelf als makelaar geen kennis te hebben van
de precieze werking van CL of Geschillencommissie en zal bij vragen in beginsel vooral door moeten
verwijzen naar de NVM en daarvan weer een opmerkingen maken in de rapportage.
Raakvlak met Wwft-controle
In veel bezochte kantoren heeft eerder al een Wwft-controle door de Belastingdienst
plaatsgevonden (zie ook 1.19 en 2.8). Kantoren melden dit zelf aan de auditor. Het karakter van deze
audits wordt daardoor niet anders, maar in de gevallen waarin de controle heeft plaatsgevonden
wordt de audit als ‘anders’ of ‘aanvullend’ ervaren en kantoren waarin dit nog niet heeft
plaatsgevonden werkt de audit preventief. Dit neemt overigens niet weg dat in opleidingsverband er
meer aandacht zou mogen komen voor elementen uit de Wwft-controle.
Meerwaarde: gemiddeld
Het kan wel een thema zijn en de aanraking met het klacht- en tuchtrecht maakt grote indruk, maar
voor het verloop van de audits is de betekenis niet al te groot. Deze zijn toch vooral op het hier en nu
gericht. Het wordt spannender bij de scheidslijn met CL, ook wetend dat het thema van controle
controversieel is, maar ook hierbij lijkt de rol van de audit vooral aanvullend op die van CL te zijn.
Aanbevelingen:
41. Onderschat de impact van een CL- of tuchtrechtprocedure voor het betrokken lid van de
NVM niet. Er gaat een duidelijk preventieve werking van uit. Communiceer zowel de
uitspraken als de impact.
42. Over de werking van de Geschillencommissie bestaat de indruk dat deze te veel aan de zijde
van de consument zou staan. Onderzoek dit nader.
43. In de combinatie van klacht- en tuchtrecht met audits beschikt de NVM in beginsel over een
samenhangend geheel van elkaar aanvullende interventies. Niettemin kent elke vorm haar

107

De cijfers zoals die beschikbaar zijn over uitspraken van de Geschillencommissie laten dit niet zien. Wel lijkt
het er op dat het niet verschijnen van een makelaar ter zitting niet gunstig is voor de uitslag.
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beperkingen en die zullen goed moeten worden gecommuniceerd. Als niet alles wordt
verwacht van de audits, kan er nuchter worden gesproken over een sterke aanvulling.
c

Onderzoeksfase
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Wie de lijst met mogelijke meerwaardepunten geheel doorloopt, weet dat er veel aan de orde kan
komen tijdens de audit. Een race met de tijd? In de praktijk lijkt het wel te lukken alles aan de orde te
stellen, niet in het minst door de doorgaans grote bereidheid van het kantoor en in het bijzonder de
binnendienstmedewerkers, alle informatie ter beschikking te stellen. Maar het blijft een stevige klus,
waarbij de auditor er vaak in slaagt nou net dat punt te pakken te krijgen waar wat mee aan de hand
is. “Oh nee. Niet dat!” Op zo’n moment gaat het goed met de audit.
Aan de orde komen in deze onderzoeksfase:
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

Dossieronderzoek
Interviews met medewerkers
Overige vormen van onderzoek
Kantoorautomatisering
Internetmakelaardij, flexibilisering formule
Meldingsplicht
Privacy en omgang met data
Akten
Identificatie
Courtage- en Btw-vermelding
Aankoop, nieuwbouw, huur, pacht en andere specialismen
Taxaties en waardeverklaringen
Agendabeheer en werklast
Marketing- en promotiebeleid
Sleutelbeheer, sleutelverklaring
Archivering, inclusief bewaartermijnen
Kwaliteitszorg

Uitgewerkt per meerwaardepunt:
1.17

Dossieronderzoek
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Cluster: 3

Aantal bemerkingen: 45/55

Analyse:
Een moment voor de auditor
Na het introductiegesprek neemt de auditor – bij voorkeur in een aparte door het kantoor
beschikbaar gestelde ruimte – ongeveer een kwartier om op basis van wat in het introductiegesprek
aan de orde is gekomen keuzes te maken ten aanzien van het onderzoek. Dit is het moment om
binnen het kader van de 3-weg analyse als het ware een eerste probleemstelling van het kantoor te
formuleren – waar staat dit kantoor voor? – en daar het onderzoek zo nodig op aan te passen.
Doorgaans zal de auditor al bij het vooronderzoek een selectie van te onderzoeken dossiers hebben
gemaakt, maar die selectie wordt nu concreet gemaakt (waarbij de auditor het ook aan het kantoor
kan overlaten om een deel van de dossiers te selecteren). Al met al een belangrijk moment voor de
audit, waarbij er voor gewaakt moet worden dat juist de geroutineerde auditor dit niet overslaat.
Rond dit moment krijgt de auditor doorgaans ook een kleine rondleiding op het kantoor en worden
afspraken voor de lunch gemaakt. De auditor kiest er voor alleen te lunchen, doorgaans buiten
kantoor: een ander belangrijk moment om te laten bezinken wat is gezien en onderzocht.

Start dossieronderzoek
Met de start van het dossieronderzoek verandert het karakter van de audit. Vaak wordt op dit
moment tijdelijk afscheid genomen van de makelaar-ondernemer die met de eigen werkzaamheden
door kan. Vanaf dat moment wordt intensief met de aangewezen binnendienstmedewerker
samengewerkt. Soms kan dat in alle rust, maar het kan ook zijn dat er om de haverklap een
telefoongesprek binnenkomt. Het is bijvoorbeeld in de manier hoe daar mee om wordt gegaan dat
de medewerkers vaak merken dat ze echt met iemand te maken hebben die de makelaarspraktijk
kent: vol begrip, met af en toe een tip. Niet zelden geeft het gesprek met de
binnendienstmedewerker een krachtig aanvullend beeld op de kwaliteit van het kantoor (zie 1.18).
In praktische zin betekent de start van het dossieronderzoek ook de kennismaking met het
administratieve systeem in zowel de papieren en de digitale variant. De meeste kantoren hebben
beide systemen naast elkaar lopen (plus WhatsApp e.d.). Het wel of niet gelijk oplopen van beide
varianten is een majeur risico voor de meeste kantoren en een bron van vragen (zie verder 1.20).
Onderzoek per dossier
Met de start van de eerste audits kwam er behoefte aan een handreiking voor de opbouw van een
dossier. Deze is vanuit het auditbureau i.o. geinitieerd en samen met de Juridische Dienst
ontwikkeld. Het blijkt in veel kantoren al goede diensten te doen. Regelmatig wijzen auditoren op
het bestaan ervan. De kennis erover kan nog breder, want de praktijk laat zien dat er heel wat
verschillende wielen opnieuw worden uitgevonden. Dat geldt eveneens voor de checklist aan het
begin van elk dossier.
Dit geldt ook voor de wijze van nummering. De auditor moet in verband van de bewijsvoering in de
rapportage verslag doen van de dossiers die hij of zij heeft ingezien. Dat gebeurt bij voorkeur
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geanonimiseerd, bijvoorbeeld door gebruik van het nummer dat het boekhoudpakket aan een
dossier geeft. Regelmatig ontbreekt dit en moet naar straatnamen en –nummers worden verwezen.
Wellicht is het een idee om binnen de NVM tot een standaard te komen voor de nummering van
panden of dossiers, ook met het oog op strikter wordende privacy-eisen.
De inrichting van een dossier wil dus nogal eens verschillen, waarbij het in de kern wel steeds
dezelfde zaken zijn die lastig blijken. Bij de volgende punten komen zaken aan de orde die zeer
regelmatig terugkeren, van de OTD tot en met de archivering. Daar wordt hier al één ding aan
toegevoegd: het ontbreken van aantekeningen van gesprekken en aantekeningen in vorm van
telefoonnotities, mails, apps e.d.
Business
Het aantal audits bij Business is op het moment van schrijven nog te weinig om representatief te
kunnen zijn, maar het valt op dat bij veel kantoren het bijhouden van de administraties sterk achter
loopt bij het najagen van de business. Net als in bijvoorbeeld de vastgoed- en financiële wereld
maken kantoren zich daarmee onnodig kwetsbaar.

Risico’s
Bij de punten die met beoordeling te maken hebben (1.34) wordt ingegaan op de mogelijke
consequenties van gebreken in de dossiers voor de uitkomst van de audit, maar hier worden vooral
deze risico’s benoemd voor alle disciplines:
•

•

•

•

Het is het kantoor zelf dat met de gevolgen van gebreken in dossiers te maken kan krijgen,
danwel, nog erger, de klanten van het kantoor. Het is dus in het belang van de makelaarondernemer om, conform Erecode, de zaken op orde te hebben. Dat gaat zelfs in het beste
kantoor nog wel eens mis, maar bij sommige kantoren wel heel vaak. Dan komen auditors
voor de inschatting te staan: is het incidenteel of structureel wat hier fout gaat? Vaak krijgt
dan het gesprek een andere kleur dan in het introductiegesprek.
Niet zelden moet de makelaar-ondernemer als het ware gered worden van zichzelf door de
binnendienstmedewerkster. Deze zorgt het voor dat het dossier klopt voor zover zij (zelden
een hij) dat binnen kan beïnvloeden, maar er is een deel dat toch echt van buiten moet
komen. Het is fijn dat dit gebeurt, maar daar zit ook een kwetsbaarheid in. In gevallen
waarbij de binnendienstmedewerkster bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof gaat, klinkt
daarna dan de verzuchting ‘Oh, wat hebben we je gemist.’. Zeker. Alle medewerkers van een
kantoor hebben er baat bij om de administratieve routines van een kantoor echt goed te
kennen en zo nodig van elkaar over te kunnen nemen.
Een kantoor maakt, voor zover we tot nu toe hebben gezien, niet met opzet een rommeltje
van de dossiers. Situaties groeien, juist als er bijvoorbeeld vaste opdrachtgevers in het spel
zijn (zeker bij Business). Audits doorbreken die routine en zullen in die zin altijd lastig zijn.
Het doel is niet om te straffen, maar om de normale situatie te herstellen of mogelijk te
maken.
Vaak geldt dat ‘de cirkel niet rond wordt gemaakt’: mooie voornemens worden niet afgerond
of blijven zonder check op het resultaat (zie ook. 1.23). Lessen worden niet geleerd. Vooral
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•

bij kantoren die vanaf het begin de zaken niet op orde hebben, gaat het dan van kwaad tot
erger.
Let wel: er zijn heel veel kantoren die de zaken goed op orde hebben, die overleggen en zijn
ver in de digitalisering van de dossiers (zie ook 1.20).

Werkwijze
De auditoren krijgen de instructie mee om niet zelf of zonder overleg in de dossiers te kijken, maar
vooral mee te kijken met de medewerker. Vooraf wordt medegedeeld dat alles wat wordt ingezien
vertrouwelijk behandeld wordt en geanonimiseerd wordt opgeschreven. Dit levert geen vragen op.
Het gaat lang niet altijd om het nakomen van verplichtende regelgeving. De auditor wil redeneren
vanuit de makelaar-ondernemer zelf en het kantoor dat daarbij hoort en van daaruit wijzen op wat
daarvoor nodig kan zijn, ook vanuit het perspectief van aansprakelijkheid.
Biedingsproces
De kern van elke activiteit van een makelaars en taxatie kantoor is waarschijnlijk het
onderhandelingsproces, want daarin komt het vakgerichte en het ondernemerschap het dichtste bij
elkaar. Toch is er bij de ontwikkeling van het auditstelsel van uit gegaan dat juist daar de audit
moeilijk bij kon komen. Een aanwezigheid van een auditor bij een bezichtiging, laat staan een
onderhandeling, is vanaf het eerste denken over de aanpak als zowel onhaalbaar als audit-technisch
onwenselijk gezien. Wat dit laatste betreft: alleen al de aanwezigheid van een auditor zou al snel tot
een vertekening van het feitelijk gedrag kunnen leiden. Het is daarom een onverwachte bijvangst dat
ook het biedingsproces tijdens een audit langs indirecte weg nog behoorlijk zichtbaar kan worden.
De concrete aanleiding daarvoor is doorgaans het (niet) vinden van aantekeningen uit het
biedingsproces in een dossier, maar ook zonder directe aanleiding wordt er over de binnen het
kantoor gebruikelijke wijze van bieden gesproken. Daarbij speelt het intercollegiale aspect van de
audit ongetwijfeld een rol. Ook op dit punt geldt uiteraard de vertrouwelijkheid.
Meerwaarde: groot
De dossiervoering is bij veel kantoren prima in orde, maar er zijn meer dan genoeg kantoren die niet
voldoen aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Het aantal bemerkingen lijkt hoog,
waarbij Business gemiddeld genomen de meeste bemerkingen laat zien. Niet alle bemerkingen zijn
even ernstig, noch hoeft een groot aantal bemerkingen te betekenen dat klanten ontevreden zijn.
Wel geven de bemerkingen aan dat er kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering zijn. Elke audit geeft
een stimulans om gebreken te verbeteren, waarbij de opzet via een ‘voldoet met voorwaarden’ de
stimulans concreet en hanteerbaar maakt.
Aanbevelingen:
44. Er is niet zelden sprake van een strakke rolverdeling in een kantoor, in het bijzonder tussen
‘buiten’ en binnen’. Dit kan tot gevolg hebben dat men elkaars rol onvoldoende kent of over
kan nemen, wat het kantoor kwetsbaar maakt. Intern en in opleidingsverband dient daar
meer aandacht voor te zijn.
45. Spreek als kantoor meer over de onderlinge taakverdeling.
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46. Maak als kantoor meer gebruik van checklists voor dossiers om overzicht te behouden.
47. Neem bestemmingsplannen op in het dossier, ook als je bekend bent in het gebied.
48. Het lijkt er op dat de dossieropbouw bij Wonen over het algemeen beter verzorgd is dan bij
de andere disciplines, terwijl ook daar veel bemerkingen worden gemaakt. Onderzoek wat
daar de oorzaak van is en wat daar zo nodig aan kan worden gedaan.
49. Neem als kantoor biedingen op in het dossier.
50. Neem aantekeningen, onderbouwing van de waarde en berekeningen op basis van de
meetinstructie op in het dossier, mede vanwege het risico van (tuchtrechtelijke)
aansprakelijkheid.
1.18

Interviews met medewerkers
Cluster: 1, 3

Aantal bemerkingen: 4/55

Analyse:
Bij kantoren met meerdere medewerkers is het gebruik gegroeid dat een auditor met zoveel mogelijk
van de medewerkers een kort (maximaal 30 minuten) gesprek heeft. Dat kan over van alles gaan,
maar gebruikelijk is een vraag als: “Waar staat dit kantoor over 3 jaar?”.
Deze gesprekken leveren doorgaans veel op. Omdat in deze fase de medewerkers gewend zijn
geraakt aan de aanwezigheid van de auditor in het kantoor, is er eigenlijk nooit weerstand en wordt
er veel verteld. Algemene indruk: in menig kantoor, ook de betere, is de grondhouding goed en
positief. Tegelijk regeert de waan van de dag zo strak dat het gesprek over de koers en toekomst van
het kantoor, of simpelweg het verhaal over wat de ander allemaal doet, er niet komt of te laat komt.
Het valt op dat het regulier overleg, dat er doorgaans wel is, hoe kort ook, niet vaak wordt benut
voor het bredere gesprek over kansen en mogelijkheden van het kantoor of gewoon om eens bij te
praten. Daardoor worden kansen gemist. Op dit punt blijkt er vaak coaching nodig.
Leiderschapsstijl
Er is een risico aan deze gesprekken verbonden. In de gesprekken met de medewerkers is er zelden
terughoudendheid te bespeuren. Integendeel, in de gesprekken wordt een aanleiding gezien om via
de band van de auditor dingen te zeggen die anders wellicht niet gezegd zouden worden. Dat kan,
ook na de audit, spanningen opleveren. De auditoren zijn zich dit tot nu toe scherp bewust. Richting
het slotgesprek betekent het in de praktijk dat er vaak over de leiderschapsstijl van de makelaarondernemer wordt gesproken. Iets waar de ondernemer zich lang niet altijd van bewust is. Dan gaat
het bijvoorbeeld over de vraag van het wel of niet kunnen delegeren, het geen ‘nee’ kunnen zeggen
en andere zaken waaruit blijkt dat de makelaar-ondernemer of de medewerkers eigenlijk teveel op
de tenen lopen. Omdat de auditor daar doorgaans ook wel over mee kan praten, wordt het een
gesprek tussen gelijk en geen zaak van de auditor die het kantoor wel eens even de les zal lezen.
Rapportage
De auditor moet steeds een inschatting maken als het gaat om de vraag wat uit deze gesprekken
weer bij de makelaar-ondernemer terug moet komen. In het verlengde daarvan speelt ook de vraag
wat van de gesprekken in de rapportage terecht moet komen (zie 1.38). Auditoren maken wel
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verslag van deze gesprekken. Dit heeft voor zover het auditbureau weet nog niet tot problemen
geleid, maar er is reden voor alertheid.
Meerwaarde: hoog
De gesprekken helpen sterk om het gesprek over de uitkomsten van bijvoorbeeld het
dossieronderzoek naar een hoger niveau te tillen. De gesprekken ontstijgen de waan van de dag en
geven de kantoren een kans om meer op basis van gezamenlijkheid te werken.
Aanbevelingen:
51. Op veel kantoren wordt te weinig met elkaar gesproken over de gang van zaken, zeker
tussen buiten- en binnendienst. Dat de audit een belangrijke stimulans blijkt voor deze
gesprekken is goed, maar geeft ook te denken.
1.19

Overige vormen van onderzoek
Cluster: 2

Aantal bemerkingen: 15/55

Analyse:
Naast het dossieronderzoek van lopende aan- en verkopen en de gesprekken met medewerkers
kunnen andere manieren van onderzoek worden ingezet. In de praktijk op de marketing van het
kantoor, inclusief de uitstraling van het kantoor (ook de wijze van taxeren wordt doorgaans apart
geaudit via enkele dossiers, zie hiervoor 1.x en 2.).

Uitstraling eigen pond
Elk auditrapport begint met een sfeerindruk van het kantoor en de wijze waarop kantoor – zowel
makelaar(s) en team – zich presenteren naar buiten en naar binnen toe. De diversiteit is groot en de
durf om zich anders dan gebruikelijk naar buiten toe te presenteren lijkt groter te worden, tegelijk
geven auditoren aan dat er genoeg kantoren zijn die onvoldoende over de uitstraling van het eigen
pand nadenken. Wellicht heeft dat ook te maken met de zoektocht naar kleinere en goedkopere
locaties die in het verlengde van de crisis heeft plaatsgevonden en het gevoel dat het minder
uitmaakt dan toen men nog op een zichtlocatie zat.
Inrichting
Ook als het gaat om de binnenzijde van het makelaarskantoor is de diversiteit groot. Het lijkt er op
dat het aantal kantoren dat rekening houdt met de binnenlopende klant kleiner wordt.
Receptiebalies blijven onbezet, de medewerkers zitten heel ruim of juist uitgesproken krap in het
eigen pand. Kantoren waar met een centraal planbord wordt gewerkt zijn daar enthousiast over.
Ondertussen wordt er steeds meer met dubbele beeldschermen gewerkt, waar men ook enthousiast
over is. Minder enthousiast is men over het idee om ruimten te delen. Men wil elkaar nogal eens
storen bij de telefoongesprekken, zeker als iemand een luide stem heeft. Overigens zijn er soms ook
mooie kleine vormen van profilering, zoals de auditor die merkte dat hij digitaal via een display op de
balie werd verwelkomd bij binnenkomst.
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Andere concepten
Een enkele keer zijn er andere concepten te zien: een kantoor bewust zonder foto’s van panden in
een etalage of publicatiebord en waar alles draait om de zeer open uitstraling van het pand, het
kantoor dat als een soort plein dienstdoet en het kantoor dat bewust lelijk en verstopt is omdat de
makelaar zegt al te veel klanten te hebben. Het meest opvallend is echter de trend van het
makelaarskantoor dat niet herkenbaar is als zodanig omdat er ‘vanuit huis’ wordt gewerkt, waarbij
de makelaar-ondernemer naar de klant toekomt in plaats van andersom.
Uitstraling van panden in de verkoop
Wat opvalt is dat juist bij deze laatste kantoren er bij uitstek goed nagedacht wordt over de styling
van panden. Het nadenken over styling en de bijbehorende fotografie lijkt hoe dan ook een steeds
belangrijker middel te worden voor de makelaar om richting de potentiële klant te laten zien wat de
meerwaarde van de makelaar is. Het is een tactisch heel belangrijk onderdeel geworden van zowel
de marketing- als de prijsmix. Enigszins afhankelijk van de affiniteit van de auditor met dit
onderwerp, worden er juist op dit punt vele tips aan kantoren gegeven.
Uitingen
Naast de al vooraf bekeken uitingen via website en social media, wordt tijdens de audit als bijna
vanzelf gekeken naar folders, brochures, flyers, banners, e.d. Ook de NVM-fiets wordt geregeld
aangetroffen en er kunnen (elektrische) auto’s met logo’s aanwezig zijn. Menig kantoor organiseert
acties of andere manieren om op te vallen. Aan advertenties in (lokale) media wordt steeds minder
gedaan, maar free publicity wordt graag gezocht. De auditor hoeft zelden te vragen naar
voorbeelden van dit materiaal; het wordt graag aangereikt. Wat opvalt is hoe belangrijk print blijft
voor een goede brochure en dat deze brochure ook steeds mooier lijkt te worden. Brochures blijven
dan ook in de ogen van kantoren een onmisbare plaats vervullen in de marketingmix. Daarentegen
neemt het belang van flyers af, al kan dat van regio tot regio verschillend zijn.
Sponsoring
De sponsoractiviteiten zijn doorgaans gering en erg gebonden aan een lokaal of persoonlijk belang.
Aan het rendement ervan worden doorgaans geen hoge verwachtingen gesteld. Toch wordt het altijd
wel onderwerp van gesprek.
Meerwaarde: gemiddeld
Het is voor elke audit een nuttig gespreksonderwerp en tegelijk is het nadenken over uitstraling en
uitingen niet iets dat een makelaar-ondernemer nieuw aangeleerd hoeft te worden. De belangrijkste
meerwaarde van de audit schuilt waarschijnlijk in het doorbreken van routines en te gemakkelijke
aannames. Tegelijk is het voor een ervaren auditor niet moeilijk om nieuwe mogelijkheden aan te
reiken. Het gevaar daarbij is dat de auditor en adviseur wordt en dat is niet de bedoeling. Vandaar
dat in de rapportage vast wordt gehouden aan de term ‘opmerking’ of ‘in overweging geven’ als het
iets is dat het kantoor kan oppakken of laten en aan de term ‘aanbevelingen’ als het echt de koers
van het kantoor kan raken.
Aanbevelingen:
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52. Het lijkt er op dat kantoren steeds beter nadenken over de styling van de panden die ze in de
verkoop hebben, maar dat minder zijn gaan doen als het om het eigen pand gaat. Zo worden
kansen gemist.
53. Ook over de inrichting van een kantoor kan nog beter worden nagedacht, zeker als het gaat
om het gevaar elkaar te storen bij het voeren van (telefoon)gesprekken.
54. Bijvoorbeeld brochures blijven een belangrijk onderdeel in de marketingmix. Niet alles gaat
digitaal. Hou daar rekening mee in bijvoorbeeld de advisering van kantoren.
1.20

Kantoorautomatisering
Cluster: 1, 4

Aantal bemerkingen: 25/55

Analyse:
De ontwikkelingen ten aanzien van kantoorautomatisering gaan snel. In vergelijking met de eerste
fase van de pilot is het aantal kantoren dat vergaand digitaliseert al weer behoorlijk vergroot. Het
blijft echter een gegeven dat de meeste kantoren nog ergens tussen papier en digitaal werken,
waarbij de opkomst van handige communicatiemiddelen als Whatsapp de aanpak verder kunnen
verstoren. Vitale ontwikkelingen zijn onder meer de digitale handtekening (zie 1.24) en
ontwikkelingen rondom cybersecurity (zie 1.23). Hier worden een paar dingen er uitgelicht,
eindigend bij de ‘transformatie’ zoals die nu gaande is. Als pure indicatie geldt dat circa 10 kantoren
echt excellent zijn op dit punt en dat bij een 60-tal behoorlijk wat tips en aanbevelingen worden
gedaan van verschillende orde.

Benutting
Geen audit lijkt compleet te zijn zonder dat een medewerker uitroept: ‘Oh, dat wist ik niet. Wat
handig!’ Zeker nieuwe medewerkers weten de mogelijkheden van pakketten onvoldoende te
benutten en de makelaar heeft niet altijd kennis of gelegenheid om het wel goed uit te leggen. Een
tip is dan al snel gegeven door de auditor tijdens het doen van het onderzoek. Effectiever dan het
geven van tips door een auditor die incidenteel langskomt, is het tijdig investeren in scholing. De
roadshows en e-learning faciliteiten van leveranciers bieden daarvoor al een goede gelegenheid.
Pakketkeuze
Veruit de meeste kantoren beschikken over een pakket van Realworks, gevolgd door Goes en Roos.
Een enkele makelaar is heel ver met een puur in Google Drive vormgegeven pakket op eigen maat.
Elk pakket heeft uiteraard voor- en nadelen en een auditor gaat niet adviseren over de juiste keuze.
Wel constateren auditors dat kantoren kritisch zijn op aspecten als de afhankelijkheid van een
leverancier, de mogelijkheid om data te exporteren of uit te wisselen (CRM – Outlook koppeling), de
dataveiligheid, de mogelijkheden voor encryptie (handtekening) en uiteraard de kosten-baten
afweging. Auditoren zien dus dat de mogelijkheden van pakketten onderbenut blijft, waarmee de
ondersteuning vanuit leveranciers steeds belangrijker wordt. Wat daarin de wisselwerking is tussen
NVM en leveranciers is voor de kantoren niet duidelijk.
Toegankelijkheid
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Tijdens audits worden situaties geconstateerd waarbij alle gebruikers van het pand toegang hebben
tot alle data binnen het systeem, ook al zijn ze formeel werkzaam voor een ander rechtspersoon,
zoals een verzekeraar of hypotheker, of simpelweg als ze horen bij een andere afdeling in hetzelfde
gebouw. Dit is niet AFM- of privacy-proof. Een protocol of beter wachtwoordgebruik is dan
noodzakelijk.
Transformatie
Net als in bijna alle sectoren bevindt de makelaardij en taxatiebranche zich in een transformatie.
Iedere makelaar-ondernemer die een auditor spreekt verwacht dat de digitalisering verder gaat door
ontwikkelingen als Blockchain en Artificial Intelligence. Tegelijk is er wel degelijk ook een geloof bij
vele van hen dat het vak makelaar blijft bestaan en dat ‘de mens’ makelaar opgezocht zal blijven
worden door andere mensen. De vraag is dan of er sprake is van een tegenstelling tussen de verder
digitaliserende makelaar en de makelaar als vakman of dat er een synthese mogelijk is. In de tweede
fase van de pilot zijn voorbeelden van kantoren langs gekomen voor wie er geen tegenstelling is
tussen digitaliseren en vakmatig bezig zijn. Integendeel, die twee kunnen elkaar versterken. Deze
kantoren waren stuk voor stuk ook groot voorstander van de audit en hongerig naar aanbevelingen.
Meerwaarde: groot
Ook al is het soms maar op een klein detail, de tips en aanbevelingen van auditoren als het om de
benutting van administratiepakketten worden hoog gewaardeerd. Het is direct efficiency verhogend.
Zozeer, dat auditors zich verwonderen over het behalen voor zoveel snelle winst. Kennelijk vraagt
het primair proces zoveel dat het bijbenen van de digitale ontwikkelingen te veel gevraagd is voor de
sleutelpersonen op kantoor. Dit is een serieuze bedreiging – of kans voor effectieve kantoren.
Kantoren die er blijk van geven dat digitalisering en vakmanschap heel goed bij elkaar kunnen horen,
waren lovend over de meerwaarde van de audit.
Aanbevelingen:
55. Richting kantoren: maak meer gebruik van mogelijkheden automatiseringspakket, werk meer
digitaal en gestructureerd en volg cursussen waar ze beschikbaar komen.
56. Leveranciers moeten maximaal ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van
pakketten.
57. Digitalisering en een sterk vakmatige invulling van het makelaarswerk kunnen elkaar heel
goed versterken. Benut de voorbeelden die daarvan zijn.
58. In situaties waarin medewerkers van meerdere rechtspersonen toegang hebben tot het
systeem. Het is zaak in verband met AFM-regelgeving en privacywetgeving extra gewaakt
worden voor goed wachtwoordgebruik e.d.
1.21

Internetmakelaardij, flexibilisering formule
Cluster: 1, 4

Aantal bemerkingen: 0/0 Nog te vroeg

Analyse:
Internetmakelaardij
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In de afgelopen periode heeft zich nog geen internetmakelaar als audittee voor de pilot gemeld. Wel
bleken enkele woningmakelaars te participeren in een internetmakelaardij, overigens met weinig
succes. Al bij de opzet van de pilot heeft het auditbureau zich gerealiseerd dat deze vorm van
makelaardij om een eigen benadering vraagt – al was het maar omdat het 50 km. criterium voor de
selectie van auditoren niet relevant meer is. Daarnaast is het duidelijk dat dit ook specifieke kennis
vraagt van geautomatiseerde systemen. Toch lijkt, gelet op de ervaring tot nu toe, dat het verschil
tussen een ‘gewone’ makelaar en een internetmakelaar wel degelijk overbrugbaar is. In de kern
moeten dezelfde functies met dezelfde kwaliteit worden verricht en auditbureau en auditoren weten
dat alle internetmakelaars zoals die verbonden zijn aan de NVM daar ook voor staan.
Digitale handtekening
Een bijzonder punt in dit verband is de digitale handtekening onder akten. Internetmakelaardij is
haast niet denkbaar zonder deze vorm van handtekening, maar wettelijk wordt dit nog niet
eenduidig gedekt. Hier is al aandacht voor binnen de audits en binnen het bureau (zie ook 1.25).
Flexibilisering formule
Internetmakelaardij, het meest bekend in de vorm van de formule zoals die wordt gehanteerd door
Makelaarsland, maar in vele varianten denkbaar, is op zich slechts een van de manieren waarop
makelaars en taxateurs onderscheidend vermogen zoeken. Tegelijk lijkt de bandbreedte nog niet al
te groot (zie visie 1.X). Als het bijvoorbeeld om de scheiding van makelen en taxeren gaat, een
terugkerend thema in de audits, zijn er nog weinig kantoren die daar de consequentie uit trekken
door zich slechts op een van de twee te richten. Verbeteren van de digitalisering is dan kennelijk een
logischer weg.
Meer flexibilisering is waarschijnlijk te zien in de samenwerking met andere professies. De
auditrapporten laten tot nu toe echter geen grote toename zien in bijvoorbeeld netwerkachtige
samenwerkingsconstructies. Het toenemend aantal leden dat aansluiting zoekt binnen de NVM is
wellicht eerder een teken van het zoeken van bestaansrecht in het vertrouwde.
Zoals bij 1.20 gemeld moeten kantoren alert zijn op de toegang tot geautomatiseerde systemen als
bijvoorbeeld AFM-regelgeving en privacywetgeving om scheiding van activiteiten vraagt.
Meerwaarde: nog niet
Flexibilisering van formules leidt nog niet tot veel vragen bij audits. De internetmakelaardij heeft tot
nu toe nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het kader van de pilots een audit uit te
laten voeren.
Aanbevelingen:
59. Er is nog geen internetmakelaar geaudit, mede omdat dit een andere benadering vraagt. Ga
in gesprek met deze marktgroep om samen de auditsystematiek voor deze groep te
specificeren.
1.22

Uitwisselingsplicht Tiara
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Cluster:

Aantal bemerkingen: 2/55

Analyse:
Tijdens de audits is bij meerdere kantoren gebleken of kenbaar gemaakt dat er niet aan de
uitwisselingsplicht wordt voldaan. Vaker nog wordt te kennen gegeven dat er te laat wordt
aangemeld, omdat aanbod eerst via een WhatsApp groep de ronde doet of dat panden vooraf op
Facebook worden gezet.
De makelaar-ondernemer laat tijdens de audit doorgaans weten op de hoogte te zijn van de eis dat
een pand direct via Tiara dient te worden gemeld na in verkoop te zijn genomen en voordat het aan
de buitenwereld, in welke vorm dan ook, kenbaar wordt gemaakt. Sommigen lijken echter niet te
begrijpen wat de ratio erachter is en vinden het vooral lastig, anderen noemen expliciet
concurrentieoverwegingen. Het voordeel van gezamenlijk optreden wint het niet van de
concurrentiestrijd.
Het lijkt er niet op dat niet alleen de systematiek van aanmelden het probleem is. Het gaat minstens
zozeer om het besef dat het nodig is. Dit is het punt waarbij het meest de Erecode wordt aangehaald,
maar er lijkt meer voor nodig om de discipline te herstellen. Daartoe kan een onderzoek naar de
motieven om te laat aan te melden een startpunt zijn. Voorkomen moet worden dat de audits vooral
de taak krijgen om symptoombestrijding te doen en de oorzaken van het niet of laat melden niet
worden geadresseerd.
Meerwaarde: hoog
Het regelmatig niet of niet tijdig voldoen aan de uitwisselingsplicht is een helder signaal zoals dat uit
de audits komt. Dit raakt direct aan de Erecode en het RLA, ongeacht wat daar de reden voor is.

Aanbevelingen:
60. Onderzoek als NVM of afdeling de redenen voor de constatering dat in veel gevallen niet tot
onmiddellijke aanmelding in Tiara wordt overgegaan. Deze kwestie kan om meer dan
handhaving vragen of om aanpassing van de regelgeving en wel aansluitend op de digitale
ontwikkelingen zoals die plaatsvinden.
1.23

Privacy en omgang met data
Cluster: 1

Aantal bemerkingen: 11/55

Analyse:
Dit onderdeel valt in drie elementen uiteen: het verstrekken van de privacyverklaring, de
noodzakelijk aandacht voor cybersecurity in de vorm van bijvoorbeeld datalekken en aandacht voor
de back-up functie.
Privacyverklaring
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In de tweede fase van de pilot zijn er meer kantoren dan in de eerste fase die laten zien dat ze de
privacyverklaring aan klanten hebben laten zien. Tegelijk zijn er nog veel kantoren die dit niet kunnen
laten zien of die vragen hebben over het verplichtend karakter ervan. In het verlengde van de
aanbeveling die daarover al in het eerste deskundigenrapport is gedaan, is door er de auditoren in de
tweede fase meer op gelet en is ook de voorlichting verbeterd. Zo is er na een maand na de start van
de tweede fase toch besloten de communicatie hierover te intensiveren en is in de NVM Update van
2 mei 2017 een stevige tekst verschenen waarin een eerste aantal vragen zoals die in de audit en bij
de Juridische Dienst hierover binnenkomen zijn beantwoord.
Cybersecurity en het gevaar van datalekken
De aandacht voor het gevaar van hacken en datalekken wordt groter. Voor het eerst is bij een audit
een geval van een hack naar boven gekomen. Het betroffen kantoor wist niet dat in dat geval
melding had moeten worden gemaakt van het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2018
wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, waardoor de eisen
nog hoger worden. Binnen het notariaat is cybersecurity inmiddels al een thema binnen de audits
geworden. Meer aandacht in de audits van de makelaardij is logisch, vooral in preventieve zin. De
indruk is dat veel leden voor een oplossing voor dit probleem al snel naar de NVM kijken in plaats
van zelf maatregelen te nemen (zie ook 1.61).
Back-ups
De vraag of er back-up van de data worden gemaakt komt regelmatig langs tijdens de audit. Het
antwoord is steeds bevestigend. De verschuiving van data naar de Cloud wordt door veel kantoren
als de definitieve oplossing gezien (Zie ook 1.32), de privacy-aspecten zijn minder bekend. Zo wordt
er bijvoorbeeld nog zelden rekening gehouden met de eis om separaat afspraken te maken met de
Cloud-leverancier over zaken als bewerkersovereenkomsten, bewaartermijnen e.d.
Meerwaarde: gemiddeld
Dit is een punt waarop de audit haar meerwaarde duidelijk heeft laten zien. Er is meer kennis over
nut en noodzaak van de verklaring en het bewijs dat deze is verstrekt wordt breder aangetroffen. De
audit wordt ook een logische manier om te helpen in een groter bewustzijn voor het gevaar van
datalekken e.d.
Aanbevelingen:
61. De audits helpen om meer bewustzijn ten aanzien van de privacyverklaring te verkrijgen.
Hierop is nog steeds voorlichting nodig, aangezien ze in menig dossier ontbreken.
62. Met het oog op het gevaar van hacken en mogelijke datalekken en de komst van strengere
regelgeving (AVG), kunnen de audits dienst doen voor bewustwording. De sector is niet klaar
voor de nieuwe vereisten.
63. Intensiveer de voorlichting van uit NVM op het terrein van privacy en de omgang met data
en faciliteer dit met modellen en handreikingen.
1.24

Akten
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Cluster: 1, 2

Aantal bemerkingen: 10/55

Analyse:
Voor makelaar en auditor vormen de juridisch akten – Opdracht tot Dienstverlening (OTD) en
koopovereenkomst de kern van het dossier. Met handtekeningen. Makelaars zijn zich daarvan
bewust en de overgrote meerderheid van de geauditeerde kantoren laat wat dit betreft complete
dossiers zien. Maar juist daar waar ze niet, of niet getekend, aanwezig zijn, valt dat op. Toch gebeurt
dat nog vaak genoeg.
Waarom ontbreken akten of handtekeningen?
Waarom zou iets dat zo essentieel is, toch ontbreken in dossiers? Soms wordt de rol van de notaris
genoemd als achtervang. Waarschijnlijker is dat op dit punt zichtbaar wordt dat het echt de rol is van
de makelaar om tijdig akten te maken en verzamelen en achter handtekeningen aan te gaan. Dit kan
de binnendienst niet allemaal doen en dan blijkt wie de precieze makelaar is en wie niet. In de
omgang met de akten wordt zichtbaar in welke mate een kantoor haar processen op orde heeft.
Belangrijk dus in elke audit.
Problemen
Makelaars zijn zich zonder uitzondering bewust van de juridische kwetsbaarheid bij onjuiste of
onvolledige inhoud of dossieropbouw rondom de akten. In preventieve zin wordt auditoren verteld
dat er goed gebruik wordt gemaakt van de modelovereenkomsten van de NVM en de nieuwsbrieven
op dit punt. Regelmatig laat een kantoor weten goed nagedacht te hebben over het op maat maken
van de overeenkomst op het kantoor en haar omgeving. De nieuwe modelkoopovereenkomst van 1
mei 2017 zal dan ook ongetwijfeld doorwerking hebben. De kantoren in deze pilot laten merken ook
goed de weg naar de Juridische Dienst van de NVM te vinden. En toch gaat het regelmatig fout in de
waan van de dag en de druk van de concurrentie. Gebreken op dit punt komen dan ook standaard
terug in de oordeelsvorming bij een audit.

Ondertekening
Geen probleem van de makelaars zelf, maar wel iets dat vragen oproept, is de wijze van
ondertekening. De wetgeving maakt digitale overeenkomsten en digitaal ondertekenen al mogelijk.
Het ontbreekt nog wel aan een uitgekristalliseerde maatstaf voor de technische én organisatorische
waarborgen die daarbij horen en ook algemeen wordt geaccepteerd. Juist ook in de bewustwording
en acceptatie zit een knelpunt. Het resultaat is dat sommige notariskantoren nog strak vasthouden
aan een beperkte interpretatie van de wet, inclusief fysieke akte en anderen van kantoren een
digitale handtekening verwachten.
Bij een tweetal audits leidde de tegenstelling tot concrete vragen, inclusief de constatering dat dit
alleen opgelost kan worden in de keten met het notariaat. Daarop is contact gezocht met het
auditbureau van de KNB met de vraag of dit herkend wordt als probleem. Dat is inderdaad zo en
beide partijen gaan op zoek naar een definitieve oplossing.
Meerwaarde: groot
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De impact van gebreken in de akten of de ondertekening kan voor de leden groot zijn. Het raakt
direct aan de zorgplicht van de makelaar-ondernemer. Als er toch fouten in de dossieropbouw
tijdens een audit worden aangetroffen, is dat ook altijd aanleiding om vragen te stellen over de
procesbeheersing van het kantoor. Het is geen leuke boodschap, maar de waarde ervan kan moeilijk
worden ontkend.
Aanbevelingen:
64. Nog altijd ontbreken vaak akten in de dossiers of de juiste handtekeningen er onder. Dit blijft
aandacht vragen, en niet alleen via een audit.
65. De wettelijk status van digitale ondertekening is onzeker. Er is nog geen technische
standaard. Uit de audits blijkt dat notarissen hier verschillend mee omgaan. Het is verstandig
om samen met het notariaat op te trekken om tot meer duidelijkheid te komen.
1.25

Identificatie en Wwft
Cluster: 1, 3

Aantal bemerkingen: 20/55

Analyse:
Identificatie
Dossiers laten duidelijk een verbetering zien als het gaat om het (op de juiste wijze) opnemen van
identiteitsbewijzen in dossiers. De Wwft-audits spelen daar een belangrijke rol in (en de NVM-audits
ook een beetje, blijkens signalen), plus de communicatie vanuit Nieuwegein. Dat neemt niet weg dat
er nog regelmatig gebreken in dossiers op dit punt worden geconstateerd bij audits. Doorgaans
volstaat de auditor met het wijzen op de risico’s. Gedurende de tweede fase zijn de auditoren gaan
vertellen over een handige app die er vanuit het Rijk is gekomen om kopieën van identiteitsbewijzen
te maken zonder BSN-nummer en pasfoto. In de NVM Update van 11 oktober 2016, 6 december
2016 en 25 april 2017 zijn nog eens alle vragen rondom de identificatieplicht op een rij gezet.
Digitale handtekening
Zie 1.24.
Wwft
De Wwft-controles zijn er in eerste instantie gekomen om ongebruikelijke financiële transacties te
kunnen traceren. Kantoren hebben geen melding gemaakt van problemen op dit gebied. De Wwftaudits worden kennelijk op een prettige manier uitgevoerd door vertegenwoordigers van de
Belastingdienst. Binnen het notariaat zijn de controles door het Bureau Financieel Toezicht kritischer
ontvangen.
Meerwaarde: gemiddeld - laag
Het ontbreken van de juiste identiteitsbewijzen is geen goede zaak, maar het lijkt niet in dezelfde
orde als het ontbreken van bijvoorbeeld (ondertekende) akten, al was het maar omdat de Wwft
controles van de belastingdienst dit aspect ook dekken. Gelet op het aantal gebreken is er wel reden
om er naar te blijven kijken. De onbekendheid met de juiste uitvoering is te groot, er is nog meer
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wetgeving op dit punt onderweg en de eerste (forse) boetes komen ook meer in zicht. De auditoren
helpen de kantoren in ieder geval bij de juiste en handigste manier om met identificatie om te gaan
en beperken daarmee de risico’s.
Aanbevelingen:
66. Steeds vaker wordt de identificatieplicht nageleefd door kantoren, maar nog lang niet alle
kantoren hebben het onder de knie. Blijven communiceren dus over de juiste wijze en
daarbij ook de handige app van de overheid “KopieID” onder de aandacht brengen.
1.26

Courtage- en Btw-vermelding
Cluster: 1

Aantal bemerkingen: 12/55

Analyse:
Nog lang niet elk kantoor is helder in de vermelding van de te berekenen courtage en vooral de
verplichting om prijzen inclusief Btw te vermelden bij consumenten. Verschillende trucs worden
toegepast om toch ook maar de prijs exclusief Btw zichtbaar te maken. Bij de afdelingen waar de
onderlinge concurrentie het grootst is wordt de overtreding van de wet, want dat is het, het vaakst
geconstateerd. Voor de auditor een wat zeurderige boodschap om te brengen als dit niet in orde is,
maar het is toch echt een overtreding in strijd met de wet en dus met de Erecode en iets dat vrij
gemakkelijk te herstellen is. Mogelijk dat er een rol van de afdeling is om elkaar hier scherp op te
houden, c.q. de scherpte in voor de NVM-leden contraproductieve concurrentie te voorkomen.
Meerwaarde: laag
Het wijzen op de juiste vermelding van courtage en wijze van Btw-vermelding zijn geen zaken waar
een auditor het kantoor of zelfs maar de consument direct gelukkig maakt. Het niet juist vermelden –
en zeker het bewust onjuist vermelden vanwege concurrentieoverwegingen – druist echter wél
duidelijk in tegen de Erecode en de wet en dient door de auditor gesignaleerd te worden.
Ondertussen maakt de auditor liever andere constateringen.
Aanbevelingen:
67. Het niet vermelden van prijzen op een wijze enkel inclusief Btw bij consumenten gebeurt nog
te vaak. Concurrentieoverwegingen worden hierbij vaak genoemd: makelaars houden elkaar
vast in verkeerd gedrag. Meer communicatie en elkaar aanspreken, ook binnen de
afdelingen, is belangrijk.
1.27

Aankoop, nieuwbouw, huur, pacht en andere specialismen
Cluster:

Aantal bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
In veruit de meeste audits richten kantoor en auditor zich op de verkoop van panden. Mede naar
mate portefeuilles kleiner worden, is er meer aandacht voor andere specialisaties en disciplines. De
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auditor is daar in beginsel ook altijd in geïnteresseerd: de omgang met het bijzondere zegt iets over
de benadering van het gewone.
Aankoop
De rol van aankoopmakelaar komt in deze 2e fase van de pilot duidelijk meer naar voren dan in de 1e.
Vrij breed wordt van aankoop gezegd dat het om andere vaardigheden vraagt dan verkoop, reden
voor makelaar-ondernemers om er juist wel of niet voor te kiezen. Met het krapper worden van de
markt en een minder grote kieskeurigheid van kantoren, vraagt dit om extra alertheid bij de audits
om goed te zien of ook over de rol bij aankopen is nagedacht.
Nieuwbouw
Het aantal geauditeerde kantoren dat zich profileert als nieuwbouwkantoor is tot nu toe vrij gering.
Ook dit lijkt wat te veranderen naarmate de voorraden verminderen. Dit vraag aandacht voor de
specifieke deskundigheid. Bij de uitgevoerde audits is de mogelijk te grote afhankelijkheid van een
enkele opdrachtgever aan de orde gekomen, hoe goed de relatie ook is.
Wat voor nieuwbouw geldt, geldt ook voor andere specifieke onderdelen, in ieder geval op het
terrein van wonen. Als recreatiewoningen worden benaderd als ‘gewone’ woningen, kan het ook mis
gaan en zo kent elk segment van de markt haar specifieke kenmerken. Een goede auditor kan hierin
meedenken.
Huur
Ook huurvraagstukken vragen een eigen benadering, inclusief bijbehorende documenten en
dossiervorming. In de audits lijkt vooral het verzamelen van informatie rondom de Vereniging van
Eigenaren een item te zijn. De meeste geauditeerde kantoren hebben een betrekkelijk kleine
huurportefeuille. Het volgen van de juridische ontwikkelingen op dit terrein is dan ook een opgave.

Pacht
Niet alleen in Amsterdam, maar ook elders is (erf)pacht een thema, zeker in de Business-praktijk. De
meest kantoren laten zich niet door eventuele complicaties afschrikken in de audits zoals die tot nu
toe zijn uitgevoerd.
Meerwaarde: gemiddeld
Voor degenen die het betreft is de meerwaarde van dit punt hoog en dat aantal stijgt met de
toenemende concurrentie. Veel draait om de werkelijk benodigde deskundigheid en de mogelijk te
grote afhankelijkheid van andere partijen. Een typisch punt voor de ‘coaching’ en niet voor de
‘controle’, al zou op dit punt wellicht een verbinding met voorlichting en/of met de PE-punten
moeten worden gelegd.
Aanbevelingen:
68. Elk specialisme kent haar eigen kennis- en competentievraagstukken, ook rondom de
dossieropbouw. De audit is beperkt in de mate waarin daarin kan worden voorzien. Een
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verbinding met voorlichting vanuit ledenservice en met de opleidingsfunctie kan daarbij
mogelijk helpen.
1.28

Taxaties en waardeverklaringen
Cluster:

Aantal bemerkingen: 10-55

Analyse:
Het hoort bij de onderzoeksfase van elke audit om naar de wijze van taxeren en andere
waardeberekeningen te kijken. Dit kan bijna niet in een audit zonder ook een gesprek te hebben over
de actuele ontwikkelingen rondom taxeren. In deze rapportage wordt hier op verschillende plaatsen
ingegaan. Breed leeft de verwachting dat taxeren uit het takenpakket van de makelaar gaat
verdwijnen of ten minste dat er een scheiding komt tussen makelen en taxeren. Breed wordt dat in
de audits ook betreurd: het is toch een vak. Bedacht moet worden dat veel makelaar-ondernemers
ronduit zeggen niet door de crisis zouden zijn gekomen zonder de inkomsten van taxaties voor
bijvoorbeeld banken. Toch is de beweging nu van taxeren af, mede omdat breed wordt gevoeld dat
de tarieven niet goed genoeg zijn en er meer toekomst in andere specialisaties wordt gezocht.
Waardeverklaring banken
In de eerste fase van de pilot is geconstateerd dat nog regelmatig waardebepalingen worden
gevraagd door met name banken en dat kantoren daarop ingaan, ondanks waarschuwingen van de
zijde van de NVM. In de tweede fase van de pilot is deze constatering bijna niet meer gedaan.
Kantoren zijn zich er kennelijk meer van bewust van geworden dat dit een aansprakelijkheid kan
opleveren (en de eigen prijsstelling ondergraaft).
Taxeren in een keurslijf
Taxatiewerkzaamheden verlopen inmiddels grotendeel geautomatiseerd via de formats van NWWI
en TMI. Sommigen vinden dat alleen maar handig, de meesten worstelen nog regelmatig met het
‘keurslijf’. Er komen in elke audit voorbeelden langs waarin daarbij het zoeken naar de juiste
referentiepanden tot vragen en opgetrokken wenkbrauwen leidt.
Daarbij speelt het wantrouwen een rol dat de taxatiewerkzaamheden van de makelaar-taxateur
uiteindelijk zullen helpen om henzelf overbodig te maken. De auditor kan dit uiteraard bevestigen
noch ontkennen, maar door in het kader van de audit te helpen om de taxaties via dit proces te laten
verlopen, is er het risico dat de audits daar als het ware medeplichtig aan worden. Voor het overige
lijkt de rol van de auditor op dit punt als ondersteunend wordt ervaren, inclusief het dankbaar
gebruikmaken van wat tips. Zo zijn er enkele audits uitgevoerd waarbij de betrokken kantoren erg
handig waren in vertalen van het gesproken woord naar tekst en deze werkwijze is ook bij een aantal
kantoren aanbevolen. Een andere tip is bijvoorbeeld gegeven als het gaat om moderne
meetapparatuur, waardoor geen foto meer van scherm en fysieke achtergrond hoeft te worden
gemaakt van de meting.
Reconstrueren waardebepaling
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De grote zwakte bij taxatiedossiers blijft de achterliggende berekeningen en meetgegevens. Deze
ontbreken te vaak. Het advies aan de makelaar-taxateur is om in ieder geval zelf objecten in te
(laten) meten, om aansprakelijkheid te voorkomen en daarna via aantekeningen, foto’s, apps of hoe
dan ook deze snel te bewaren. Auditors hebben geleerd hier op te letten omdat het nog te vaak
voorkomt dat een waardebepaling niet kan worden gereconstrueerd.
Energielabel
Een extra element in de waardebepaling is het Energielabel geworden. Veel kantoren benaderen het
vooral administratief, in de zin van nog een te bewaren document voor het dossier en zijn er dan niet
blij mee. Mogelijk wordt nog onderschat in hoeverre de hele dienstverlening rondom duurzaamheid,
inclusief het energielabel, onderdeel is of gaat worden voor de makelaar.
Audit als alternatief voor de NRVT-controles?
Terzijde van de audits is de vraag opgekomen in hoeverre de werkzaamheden van NRVT en de
intercollegiale audits elkaar niet gaan overlappen? De insteek van de audits is in ieder geval
‘horizontaal’, vooral ondersteunend en ondergrens bewakend, ‘verticaal’, vooral controlerend. Zoals
elders in dit rapport wordt besproken, is het gewenst in ieder geval tot meer duidelijkheid over de
verhouding te komen en vooral te blijven uitgaan van een aanvullende werking waarbij de
ondersteuning het belangrijkste is (zie ook 2.8).
Meerwaarde: hoog
Taxeren maakt in principe altijd deel uit van de onderzoeksfase van de audit. Als de auditor goed het
evenwicht weet te bewaren in constateren en ondersteunen kan de audit veel goed doen voor een
kantoor. Tegelijk moet ervoor gewaakt worden dat de auditor geen onderdeel wordt van de bredere
discussie over de rol van taxatie in het makelaarsvak. Wel kunnen signalen over de huidige en
nieuwe taxatiepraktijk op metaniveau goed worden gebruikt in deze discussie.
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Aanbevelingen:
69. Het bewustzijn is er bij veel kantoren dat de activiteiten van makelen en taxeren in de
toekomst gescheiden gaan worden. Veel kantoren hebben die keuze echter niet gemaakt,
omdat ze eigenlijk vinden dat beide bij elkaar horen. Ga deze keuze niet uit de weg.
70. Het aantal gevallen waarin banken toch een waardeverklaring van kantoren vragen neemt af.
Die ontwikkeling moet verder worden gestimuleerd.
71. Bij taxatiewerkzaamheden ontbreekt het te vaak aan bewijzen in bijvoorbeeld de vorm van
aantekeningen voor meting en berekeningswijzen, waardoor de dossiervorming tekortschiet.
Het belang hiervan moet worden onderstreept.
72. De werkwijzen van NWWI en TMI worden als een ongemakkelijk keurslijf ervaren, dit geldt
met name voor het vinden van geschikte referentiepanden. De gewenning is wel groter aan
het worden, maar onderliggende vragen over toekomstige ontwikkelingen worden nog te
weinig beantwoord. De auditors kunnen dit wel aanhoren, maar van hen kan niet gevraagd
worden dat ze het oplossen.
73. De vraag of de audit een alternatief of aanvulling vormt voor een NRVT-controle mag en
moet worden gesteld. Voorlopig blijkt de audit vooral een waardevolle spiegel voor het
kantoor, ook op het terrein van taxatie en dat heeft al een eigen waarde.
1.29

Marketing en promotie
Cluster:

Aantal bemerkingen: 20/55

Analyse:
Dit punt is langs een andere kant al aan de orde gekomen bij punt 1.19 (andere onderzoekvormen).
De belangrijkste punten nog eens op een rij:
Plannen
In de kleinere kantoren ontbreken marketingplannen nagenoeg geheel. De makelaar-ondernemer
maakt ze in zijn hoofd. De reden daarvoor wordt in de snelle veranderingen in de markt gezocht.
Geen twijfel over: veel makelaar-ondernemers hebben goede plannen in hun hoofd en laten ook zien
dat ze goede initiatieven kunnen nemen, maar toch. Als dan het gesprek met de auditor gaat lopen,
blijkt er nog heel wat te overdenken te zijn. Met name de auditoren die zelf een
marketingachtergrond hebben komen dan met veel tips. Het risico daarvan is dat het eerder een
adviesgesprek wordt dan een audit, maar binnen die grens heeft een audit doorgaans veel te bieden.
Uitingen
Naast de al voorafgaand aan de audit bekeken uitingen via Funda, website en social media, wordt
tijdens de audit als bijna vanzelf gekeken naar folders, brochures, flyers, banners, e.d. Ook de NVMfiets wordt geregeld aangetroffen en er kunnen (elektrische) auto’s met logo’s aanwezig zijn. Menig
kantoor organiseert acties of andere manieren om op te vallen. Aan advertenties in (lokale) media
wordt steeds minder gedaan, maar free publicity wordt graag gezocht. De auditor hoeft zelden te
vragen naar voorbeelden van dit materiaal; het wordt graag aangereikt. Wat opvalt is hoe belangrijk
print blijft voor een goede brochure en dat deze brochure ook steeds mooier lijkt te worden.
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Brochures blijven dan ook in de ogen van kantoren een onmisbare plaats vervullen in de
marketingmix. Daarentegen neemt het belang van flyers af, al kan dat van regio tot regio verschillend
zijn. Hierboven (zie 1.2) is al het nodige gezegd over de benutting van Funda en vooral over de te
grote vanzelfsprekendheid waarmee van Funda gebruik wordt gemaakt en de verwaarlozing van
reviews. Tijdens een audit wordt een kantoor een kantoor regelmatig gewezen op het belang van
een slechte ranking of het in ieder geval meedoen met Funda, omdat het er aantoonbaar toe leidt
dat kantoren minder voor biedingen worden uitgenodigd als dit niet gebeurt.
Sponsoring
De sponsoractiviteiten zijn doorgaans gering en erg gebonden aan een lokaal of persoonlijk belang.
Aan het rendement ervan worden doorgaans geen hoge verwachtingen gesteld. Toch wordt het altijd
wel onderwerp van gesprek.
Meerwaarde: groot
Makelaar-ondernemers kunnen zelf heel goed nadenken over de eigen marketing en positionering.
Dan toch blijkt bij een audit dat heel veel gebeurt op basis van aannames en routines en is er heel
weinig opgeschreven. De audit haalt de makelaar-ondernemer uit de waan van de dag en laat er wel
over nadenken. In de praktijk wordt er zoveel om tips of ideeën gevraagd, dat het risico bestaat dat
de auditor teveel een adviseur wordt. Omdat er nog geen tweede ronde audits zijn geweest, is het
moeilijk om vast te stellen hoeveel meerwaarde de audits in dit opzicht hebben, maar aangenomen
mag worden dat de meeste audits de kantoren ten minste één werkbare tip of aanbeveling hebben
opgeleverd.
Aanbevelingen:
74. Benut de audits vooral voor het spiegelen van de marketingplannen van het kantoor. Omdat
deze plannen doorgaans niet opgeschreven of getoetst zijn, levert de audit een versnelling in
het denken op. Als dat ook tot een concretisering leidt in de vorm van uitgewerkte plannen is
dat winst voor het kantoor.

1.30

Agendabeheer en werklast
Cluster:

Aantal bemerkingen: 10/55

Analyse:
De waan van de dag regeert. Breed wordt geklaagd over hoge werkdruk en lange dagen. Na de crisis
is er nog niet echt tijd gekomen om op adem te komen, zo lijkt het. Op meerdere manieren wreekt
zich dat in het agendabeheer en de werklast. Maatregelen worden wel genomen, maar terugkijkend,
vaak te laat.
Agendabeheer
De automatisering van het agendabeheer gaat in de meeste kantoren voorspoedig. Er zijn zeker nog
kantoren die zweren bij een papieren agenda, maar dat gaat er langzaam maar zeker uit.
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Capaciteitskwesties
Veel agendaproblemen blijken in de praktijk een capaciteitsproblemen die niet alleen met betere
software op te lossen zijn. Het draait doorgaans om de vraag of er niet een medewerker bij moet
komen.
Meerwaarde: hoog
75. Keer op keer is werkdruk een item in de agenda en wordt verteld door de makelaarondernemer of de medewerkers dat er niet op tijd is bijgestuurd. De auditor kan geen tijd
maken die er niet is, maar goed de spiegel voorhouden op dit punt blijkt wel nodig. Het
hangt van de kwaliteit van het gesprek af en dus ook de mate waarin de auditor gehoord
wordt, maar op dit punt wordt ook blijkens evaluaties veel meerwaarde gegenereerd.
Aanbevelingen:
68. Zorg voor verdere efficiencyslagen op kantoorniveau. Analyseer daartoe regelmatig de
kantoorprocessen. Laat bijvoorbeeld de KA’s hierin faciliteren.
1.31

Sleutelbeheer, sleutelverklaring
Cluster:

Aantal bemerkingen: 10/55

Analyse:
De systematiek en veiligheid van het sleutelbeheer is een prima indicator van de kwaliteit van een
kantoor. Zeker in de 2e fase van de audit waren er een aantal kantoren die dit onvoldoende op orde
hadden. Een aantal kantoren hadden echt niet door hoe kwetsbaar ze waren, of hoe groot de
gevolgen zijn als sleutels kwijt of ontvreemd raken. Geconstateerde fouten zijn o.a.: sleutels in
makkelijk te verliezen mappen, geen goede versleuteling van de sleutels, open sleutelkasten die
vanaf de straat zichtbaar zijn. Daartegenover staan mooie voorbeelden van kantoren met
sleutelkasten die zowel zeer veilig als efficiënt zijn (soms geleend van de autodealers branche).
Meerwaarde: gemiddeld
Een aantal kantoren hadden echt niet door hoe kwetsbaar ze zijn op het punt van het sleutelbeheer.
Hierin heeft de audit direct meerwaarde getoond. Nog meer meerwaarde is te behalen als de goede
voorbeelden verder verspreid worden.
Aanbevelingen:
69. Maak kantoren meer bewust van kwetsbaarheden als het gaat om sleutelbeheer. Geef
tegelijk ook de goede voorbeelden die er absoluut zijn door via gerichte communicatie.
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1.32

Archivering, inclusief bewaartermijnen
Cluster:

Aantal bemerkingen: 3/55

Analyse:
Archivering is een kleine, maar niet geheel te verwaarlozen stap in het onderzoeksproces van de
audit. Er blijken gebreken te zijn in het bewaren van digitale en vooral de papieren dossiers en er is
onduidelijkheid over de bewaartermijnen.
Wat opvalt is dat de fysieke opslag van de archieven nogal eens in een andere locatie is dan in het
kantoor. Veel bevindt zich bijvoorbeeld thuis. Bij sommige punten bleek het archiefbeheer ronduit
chaotisch en is het twijfelachtig of medewerkers (laat staan vervangers) in staat zijn archiefstukken
te achterhalen. Zeker richting de fiscus of de Autoriteit Persoonsgegevens bij een juridische
procedure kan dat het leven ingewikkeld maken. Archiefbeheer is binnen de pilot geen prioriteit
geweest, maar soms zijn de wenkbrauwen hoog opgetrokken.
Back-ups
De vraag of er back-ups van de data worden gemaakt komt regelmatig langs tijdens de audit. Het
antwoord is steeds bevestigend. De verschuiving van data naar de Cloud wordt door veel kantoren
als de definitieve oplossing gezien (Zie ook 1.23). Een soms aangetroffen vorm is die waarbij de
gehele administratie in Dropbox wordt bewaard. De meningen zijn daar over verdeeld, maar toch
wordt een opslagmedium als dit wel als kwetsbaar gezien voor hacking of datalekken.
Bewaartermijnen
Door de auditor gevraagd naar de termijn waarop dossiers worden bewaard, komen er nogal
verschillende antwoorden. Ook de auditors konden niet voor alle situaties uit volle overtuiging
zeggen wat de bewaartermijn is. De NVM Update van 3 april 2017 maakte de beantwoording
daarmee voor iedereen makkelijker.
Meerwaarde: gemiddeld
Het zal je als kantoor maar gebeuren dat je in een procedure of onderzoek terecht komt en dat, zoals
een auditor ergens heeft gezien, de stukken ‘ergens’ in tientallen ongemarkeerde verhuisdozen
gezocht moeten worden, of wellicht al kwijt zijn. Ook het risico op een gebrekkige back-up is nog
aanwezig. Het hoort bij de ‘service’ van de auditor om daar opmerkingen van te maken. Daarnaast
blijkt er keer op keer verwarring te zijn over verschillende bewaartermijnen. De audit heeft er toe
geleid dat dit nog eens goed is uitgezocht en op een rij is gezet in de NVM Update van 3 april 2017.
Aanbevelingen:
70. Er worden zeer geregeld tekortkomingen in het archiefbeheer geconstateerd. Maak kantoren
er opnieuw alert op dat gebreken in het archiefbeheer – en in de digitale back-ups – ernstige
consequenties kunnen hebben.
708

Trusting Associations

71. De informatie over de bewaartermijnen is recent opnieuw op een rij gezet en
gecommuniceerd. Help dit overzicht verspreiden, want er blijkt tijdens de audits nog de
nodige onduidelijkheid te zijn.
1.33

Kwaliteitszorg
Cluster:

Aantal bemerkingen: geen

Analyse:
Kwaliteitsfunctie of -handboek
Er is tot nu toe nog geen kantoor geweest met een eigen kwaliteitsfunctie. Er is wel een enkel
kantoor geweest dat beschikt over een kwaliteitshandboek en zich zelfs heeft laten toetsen in het
kader van de NEN-ISO 9000 normen. Dit zijn echter de uitzonderingen die de regel bevestigen dat
NVM-kantoren geen expliciet kwaliteitsbeleid hebben. Dit verdient wel een kanttekening: zeker bij
de eenmanskantoren gaat het veel eerder over de persoonlijke en professionele kwaliteiten en daar
bestaat bijvoorbeeld een heel aanbod aan permanente educatie voor. Het is op het punt van de
organisatorische kwaliteit dat, wellicht samen met de schaalverkleining van veel kantoren dat de
kwaliteitsfunctie verdwenen is. Wellicht dat met de audits van grotere kantoren het beeld nog kan
veranderen.
Overigens hoeft dat verdwijnen van de functie of de handboeken op zich nog geen ramp te zijn, maar
wel mag dan, ook door een auditor, de vraag gesteld worden hoe het kantoor weet of het aan de
verwachtingen van de klant, het eigen beroepsverband of de regels van de overheid voldoet? Of,
moderner, hoe het weet op tijd de noodzakelijke innovatiesprong te maken? Goede voorbeelden van
de invulling van de kwaliteitsfunctie moeten zeker worden genoteerd. Ook de intercollegiale audits
kunnen niet anders dan aanvullend zijn op wat kantoren zelf doen.
Handreiking dossiervorming
Een al eerdergenoemd effect van de audits is de totstandkoming van een ‘handreiking’ voor de
dossieropbouw. Daar bestond nog geen standaard voor. Bij de samenstelling is er op gelet het
karakter van de handreiking boven tafel te houden en dus te vermijden dat het als dwingende
regelgeving gaat werken. Met de handleiding is er nog niet echt sprake van ‘procesdenken’ op de
werkvloer, maar van daaruit kunnen wel checklists en stappenplannen worden opgesteld. Bij audits
zijn initiatieven op dit punt te zien, vooral uitgaande van de medewerkers in de binnendienst.
Sturen op klantverwachting
In de Funda review functie en verschillende monitorvormen beschikken de NVM en haar leden over
ruim voldoende mogelijkheden om op de hoogte te zijn van het sentiment van de klanten. De vraag
is of kantoren in staat zijn dit te vertalen in acties die hun concurrentiepositie versterken. Uit audits
komen interessante verhalen over hoe de review functie bijvoorbeeld wordt gebruikt om jongeren te
bereiken of hoe via social media mini-enquêtes worden uitgezet.
Bewaking Erecode
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De Erecode is in de kern de basis voor zowel de professionele als de organisatorische kwaliteit. Met
deze code wordt serieus kennis gemaakt bij het afleggen van de eed. De symbolische werking ervan
is op dat moment naar het lijkt stevig. Maar daarna. Er is één voorbeeld van een kantoor dat de
Erecode prominent in een lijst op een kast had staan, maar dichterbij is het niet gekomen (niet
uitgesloten kan worden dat de inlijsting zeer recent was gedaan).
Eisen regelgeving
Tijdens de audits wordt regelmatig de loftrompet gespeeld over de Juridische Dienst (JD) van de
NVM. Deze dienst levert merkbaar een reden op om lid te zijn van de NVM. Tegelijk mag dit voor het
kantoor geen reden zijn om achterover te gaan hangen en te wachten tot zich een nieuw probleem
voordoet en de JD weer kan worden gebeld. Sommige kantoren beschikken over uitgesproken veel
juridische kennis of hebben een goede lijn richting een notariskantoor, maar er zijn genoeg kantoren
waar dit niet aanwezig is. Dan zal het tekort toch opgevangen moeten worden via nieuwsbrieven en
opleidingen vanuit de NVM. Dan komt gelijk de vraag op: hoe goed wordt bijvoorbeeld de NVMUpdate gelezen? De indruk is: matig, waarbij de binnendienstmedewerker deze nog eerder leest dan
de makelaar-ondernemer, vooral als de medewerker relatief nieuw is.
Voor de audits fungeert de JD als een 2e-lijns vraagbaak bij ingewikkelde auditsituaties. Zonder
kantoren te noemen wordt casuïstiek besproken en op vergelijkbare wijze als bij 1e lijns-vragen
beantwoord. Andersom levert een rapportage als deze de JD weer inzicht op wat er in het veld
speelt.
Innovatie
Hoeveel investeren kantoren in zichzelf om ook de grotere sprongen te maken naar de toekomst?
Zeker bij eenmans- en kleinere kantoren is er nog veel terughoudendheid als het gaat om het
investeren in vernieuwing, of het nu in de vorm van opleidingen of nieuwe technologie is. De sprong
is vaak zichtbaar als een nieuw kantoor wordt geaudit of een kantoor dat een herstart moet maken,
een stuk minder bij al langer bestaande kantoren. Om te voorkomen dat de branche stil komt te
staan door gebrek aan innovatie, kan bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om initiatieven te
ondersteunen.
Meerwaarde: gemiddeld
Het klassieke kwaliteitsdenken met haar processen en systemen past niet of nauwelijks bij de aard
en omvang van het gemiddelde kantoor en haar leiding. Dat neemt niet weg dat ook via de audit
sprongen vooruit kunnen worden gemaakt. Dit naar aanleiding van de komst van de audit
verschenen handreiking voor de dossieropbouw is het meest concrete voorbeeld, maar de
makelaardij doet bijvoorbeeld ook sterk haar voordeel bij de samenwerking met de juridische dienst.
Kantoren kunnen zelf actiever worden als het gaat om nieuwe vormen van
klanttevredenheidsmeting en innovatie. De audits zullen daartoe stimuleren, onder meer via het
geven van goede voorbeelden, niet in het minst afkomstig van kantoren die het in audits goed
hebben gedaan.
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Aanbevelingen:
72. De uit de audits voortgekomen ‘handreiking dossieropbouw’ wordt al veel gebruikt, maar het
bestaan ervan kan nog breder worden gecommuniceerd. Wel opletten dat het als
handreiking wordt gehanteerd en niet als een pakket regelgeving.
73. De audits en de advisering vanuit de Juridische Dienst zijn sterk aanvullend op elkaar. De
lessen uit beiden kunnen elkaar versterken.
74. Kantoren kunnen baat hebben bij eigen vormen van klanttevredenheidsmeting, bijvoorbeeld
door social media in te zetten voor de klantbeleving onder jongeren.
75. Er zijn genoeg kantoren die dreigen stil te staan als het om innovatie gaat door een
combinatie van werk- en concurrentiedruk. Om te voorkomen dat een te groot deel van de
sector stil komt te staan, kan bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om initiatieven te
ondersteunen.
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d.

Beoordeling en slotgesprek

Na de onderzoeksfase wordt de auditor geacht tot een eerste oordeel te komen in de vorm van een
advies met aanbevelingen (het eindoordeel berust bij het auditbureau). Na een beoordelingsmoment
van ongeveer 15 minuten volgt er een slotgesprek met ten minste de makelaar-ondernemer. Dit
duurt langer, maar zelden langer dan een uur. In deze fase komen er een paar stevige punten aan
bod die in wijsheid moeten worden benaderd:
1.34
1.35
1.36
1.38

Beoordeling
Mate waarin bedrijfsvoering(smodel) aan de orde komt
Slotgesprek
Falende kantoren (Bijzonder protocol)

Uitgewerkt:
1.34

Beoordeling
Cluster: 1-4

Aantal bemerkingen: 247/55

Analyse:
Na een doorgaans intensieve dag waarin de auditor heel veel indrukken te verwerken heeft, moet de
balans worden opgemaakt. Daarbij wordt er in ieder geval gekeken naar de sterke punten en de
punten voor verbetering. Pas daarna wordt er een weging gemaakt die zich zal vertalen in een advies
aan het auditbureau voor een beoordeling. Dit advies wordt doorgaans direct na het
beoordelingsmoment teruggekoppeld.
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Sterke punten
Elke auditor ontwikkeld in de loop van de tijd een eigen volgorde voor de elementen van de
beoordeling, maar het is niet onlogisch dat begonnen wordt met het op een rij zetten van de sterke
punten van het kantoor. Wat heeft het op orde? Waar blinkt het mogelijk in uit? Wat zijn de unieke
punten waardoor het een plek in de markt verdient en wat zich mogelijk leent voor verdere
uitbouw? Van de auditors wordt verwacht dat het de sterke punten benoemd, zowel in het gesprek
als in de rapportage. Blijkens de evaluaties gaat dit op zich goed, waarbij de omschrijving van de
punten weleens scherper en concreter kunnen. Bij goede kantoren blijkt met name het omschrijven
van de ‘excellente’ punten nog niet zo eenvoudig. Ook de omschrijving ‘excellent’ wordt verschillend
beoordeeld (zie 1.41). Tegelijk verwachten juist de al goede kantoren commentaar ‘waar ze mee
verder kunnen’. Er zijn makelaar-ondernemers die zo’n streven naar perfectie hebben dat ze alleen
maar complimenten niet kunnen geloven. Maar soms is een kantoor vanuit NVM-perspectief gewoon
goed. Punt.
Tekortkomingen
Zelfs hele goede kantoren hebben hun tekortkomingen. Het eerste kantoor waar geen opmerkingen
kunnen worden gemaakt over bijvoorbeeld de inrichting van een dossier moeten de auditors nog
tegen komen. De vraag is hoe dat gewogen moet worden. In ieder geval niet door op een
checklistachtige wijze enkel alles op te sommen. Van de auditor wordt verwacht dat allereerst wordt
gekeken naar die tekortkomingen die niet passen bij de Erecode en bovendien het kantoor
kwetsbaar maken als het om de continuïteit gaat of de aansprakelijkheid voor fouten vergroten. In
het beoordelingsmoment gaat het bovenal om het zoeken naar deze tekortkomingen, kleinere
kunnen in de rapportage mee worden genomen of zijn al gedurende dag benoemd.
Tekortkomingen die de auditor zeker zal opmerken zijn problemen in de registratie; typisch
tekortkomingen die voortkomen uit zaken die al in de voorbereiding zijn genoteerd en waar geen of
geen consistent antwoord op komt. Andere zaken die alarmbellen doen afgaan zijn ontbreken of niet
getekende akten en onjuiste of ontbrekende berekeningen in taxatiedossiers. In de praktijk is het
echter niet een enkele tekortkoming waar de auditor over zal vallen, maar een stapeling van kleine
en grotere zaken. Meer nog dan het schriftelijk materiaal is het vaak de gevoerde gesprekken die
bepalen of iets echt onder de maat is of niet. Soms denkt een makelaar-ondernemer bijvoorbeeld
dat het enkele besluit om verder te digitaliseren al tot een efficiënt kantoor leidt. Was het maar zo
eenvoudig. Het getoonde zelfinzicht van het kantoor, in het bijzonder de makelaar-ondernemer, is
daarbij niet zelden een belangrijke factor. De auditor moet zich dan de vraag stellen: is dit incidenteel
of zegt het iets over het gehele kantoor? En als het meer dan incidenteel is, is het zo structureel dat
het kantoor in de problemen is of kan komen?
Weging
In het beoordelingsmoment moet de auditor al snel de stap nemen naar een integrale weging van
alles wat in het kantoor is gehoord of aangetroffen. De auditor kijkt (conform de 3-weg analyse) naar
waar het kantoor staat en wat de toekomstverwachtingen zijn. Veel meer nog dan bij het begin van
de dag zal de auditor daar eigen gedachten bij hebben, ook gevoed door zijn of haar eigen ervaringen
en inzichten als makelaar-ondernemer. Wat zou ik doen? Het is van daaruit dat de weging moet
worden gedaan: mensgericht, integraal, zo scherp en zuiver mogelijk.
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Dit is een stevige opgave voor de auditor en dit is dan ook het moment dat selectie, opleiding en
begeleiding en vooral de auditor zelf zich moeten bewijzen. Voor een beoordeling daarvan is het
goed om naar het totaal van de evaluaties in deze rapportage te kijken. Maar er komt nog iets bij dat
net zo wezenlijk is: de auditor moet de weging vertalen in aanbevelingen en een advies over het
oordeel dat het gehele kantoor krijgt en, last but not least, dat moet de basis vormen voor het
slotgesprek met het kantoor.
Aanbevelingen
Vanuit die weging worden doorgaans direct een aantal zaken op een rij gezet. Naast de sterke
punten van het kantoor die een positieve indruk hebben gemaakt (een compliment wordt, mits
uiteraard gemeend, al snel gegeven), gaat het hierbij vooral om een beperkt aantal aanbevelingen.
Het advies van de auditor aan het auditbureau over de vraag of een kantoor aan de Erecode voldoet
ja of nee, moet daar logisch uit voortvloeien. Meer operationele puntjes worden doorgaans alleen in
de vorm van ‘tips’ benoemd en zijn niet genoeg om als aanbeveling te gelden. De ene auditor is
vaardiger in het benoemen van deze aanbevelingen dan de ander, maar uit de evaluaties blijkt
zelden kritiek op gegeven aanbevelingen. Er zijn vanuit kantoren geen verzoeken gekomen om
aanbevelingen te schrappen of anderzijds de juistheid ervan te bestrijden. Dat moet als een
compliment aan de auditoren worden gezien, maar ook wellicht als een uitdaging om de
aanbevelingen nog wat scherper te formuleren. Ondertussen zijn de eerste effecten zichtbaar aan
het worden vanuit kantoren die in de 1e pilot zijn een audit hebben gehad. De eerste indicaties zijn
dat veel aanbevelingen serieus ter hand zijn genomen, zeker die te maken hebben met de punten die
in de onderzoeksfase aan de orde zijn gekomen: dossiervorming, kantoorautomatisering e.d.. Dit is
zeker het geval bij audits waarbij sprake is van een ‘voldoen onder voorwaarden’.
Advies en effect
Conform de aanpak zoals beschreven in hoofdstuk 2, kan de auditor een advies aan het auditbureau
doen in verschillende vormen. Tezamen vormt dit een soort ladder omhoog (‘excellent’, zie 1.40) of
omlaag (‘voldoet onder voorwaarden’ of ‘heraudit’, zie 1.41). Waar het hier om gaat is de wijze
waarop het advies zal landen. Dat advies zal vaak worden gevoeld als het definitieve oordeel. Het is
daarom overwogen om in het geheel geen oordeel terug te koppelen aan het einde van de audit om
de coachingsgedachte dominant te laten zijn. Dat wordt echter als te vrijblijvend ervaren of als een
vorm van verstoppertje spelen. Het advies wordt dus wel direct gegeven, doorgaans aan het begin
van het slotgesprek. Hiervoor geldt ‘the negative stands out’: het is menselijk om datgene wat als
kritiek wordt ervaren het scherpst te horen. Uiteindelijk is het advies slechts het begin van het
slotgesprek en is er nog alle gelegenheid om het advies, voor zover nodig, van context te voorzien
(zie verder 1.36). Voor zover nodig, want in feite is er zelden weerstand te merken op het advies zelf.
Opvallend is het juist het aantal keren dat ‘huiswerk’ wordt verwelkomd en zelfs om een heraudit
wordt gevraagd. Kennelijk ziet men er een noodzakelijke voorwaarde in om van intenties tot actie
over te gaan. Ook na audit en de rapportage is er tot nu toe geen geval geweest waarin het advies en
het latere oordeel niet door het auditbureau is gevolgd.
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Meerwaarde: gemiddeld-groot
Wat de meerwaarde van het advies en oordeel over een kantoor is valt moeilijk in algemene termen
te beoordelen, te meer daar er nog weinig zicht is op het effect van advies en audit na een langere
periode. In algemene zin kan zeggen dat de meerwaarde voor een kantoor dat al goed loopt kleiner
zal zijn dan voor een kantoor waar nog veel te verbeteren valt. In dezelfde zin kan gezegd worden dat
het effect groter zal zijn naar mate het kantoor meer open wil staan voor de bevindingen van de
auditor. Dat alles gezegd hebbend, zijn de evaluaties in grote meerderheid positief en spreken ook de
observaties die door auditoren en begeleiders zijn gedaan van een forse impact. Een van de
belangrijkste redenen is waarschijnlijk dat een audit zich gedurende een dag opbouwt en zich niet
beperkt tot de makkelijk controleerbare en bespreekbare zaken, maar oog voor het totaal heeft.
Aanbevelingen:
76. De audits, inclusief de wijze van adviseren en oordelen, lijken de juiste toon te hebben
getroffen blijkens evaluaties en observaties. Per saldo lijkt de impact groot. De tijd is echter
nog te kort om het effect met zekerheid te kunnen vaststellen. Daarvoor is het nodig na
enige tijd opnieuw te meten of de audit te herhalen.
1.35

Slotgesprek
Cluster: 2, 4

Aantal bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
De cirkel rond
Zoals gezegd is het advies - oordeel de start of een enkel onderdeel van het slotgesprek. Als het goed
is vormt het advies slechts een element in een auditprogramma van ruim een dag:
een voorbereiding die tot een eerste beeld leidt
een introductiegesprek waarin de makelaar-ondernemer het beeld van context voorziet en
zelf verwachtingen kan formuleren over zowel de audit als de toekomst van het kantoor
o een gesprek dat leidt tot een verder op maat gesneden aanpak van het onderzoek
o een onderzoeksfase waarin bekeken wordt wat de feitelijke situatie is als het gaat om zaken
die lopen van dossiervorming tot sleutelkast, maar ook gelegenheid geeft om van de
medewerkers te vernemen hoe tegen het kantoor wordt aangekeken
o een weging van alle elementen, die samen met beelden van wat goed gaat en aanbevelingen
tot een advies annex oordeel leiden
o wat dan weer tot een slotgesprek leidt waarin het beeld compleet wordt gemaakt
De reden om deze cirkel (opnieuw) te beschrijven is om te laten zien dat er in de aanpak een opbouw
zit die tot een effectief slotgesprek moet leiden. Gelet op de evaluaties lukt dat doorgaans goed,
maar er zijn wel degelijk verschillen te zien in de rapportages en evaluaties. Een goede match tussen
auditor en makelaar-ondernemer is hierbij erg belangrijk. Van de zijde van de begeleiders is er soms
het gevoel dat auditors eerder te voorzichtig zijn dan te assertief. Dat is echter ook een kwestie van
doen: in het kader van de pilot heeft bijna iedereen voor het eerst ervaring opgedaan met het doen
van audits. Het potentieel voor stevige audits is er.
o
o
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Zakelijk en privé
Een apart aandachtspunt is hierbij de scheiding tussen zakelijk en privé. De audit betreft alleen het
zakelijk deel, maar zeker bij alle kantoren, niet alleen de kleine, kunnen privéoverwegingen een rol
spelen, van gezondheidskwesties, zorgen over pensioen tot en met de sfeer van hobby en politiek.
Het meest voorkomende gespreksthema is de belasting van de privésfeer door de lange werkdagen,
niet zelden gevolgd door ontboezemingen over een werkdruk die tot burn-out of erger heeft geleid.
Ook scheiding is vaak onderdeel van het levensverhaal.
Er is en mag ruimte voor deze problematiek zijn in de gesprekken gedurende de dag, anders wordt
uiteindelijk geen recht gedaan aan de situatie waarin het kantoor verkeert. Opvallend is in dat
verband hoe vaak en hoe snel de auditor het vertrouwen krijgt van iedereen in het kantoor, de
makelaar-ondernemer niet in het minst.
Politiek
Wat de politiek betreft; menig makelaar voelt zich betrokken bij de politiek of is dat ook
daadwerkelijk, ook in de gemeente waar de makelaar werkzaam is. In enkele gevallen is dit aan een
auditor voorgelegd en dat (in waarschuwende zin) besproken. Daarbij hoort ook aandacht voor de rol
van social media. Als een medewerker van een kantoor sterk actief is over politiek op social media,
kan dat op alle medewerkers terugslaan, ook als de tweets e.d. op persoonlijke titel worden gedaan.
In de audit is een kantoor voorgekomen die wat dat betreft tijdig maatregelen nam, maar niet elk
kantoor zal zo verstandig zijn.
Opvolgingsvraagstukken
Een terugkerend thema zijn opvolgingskwestie. De kwetsbaarheid van zeker de kleinere kantoren
noopt er toe dit ter sprake te brengen, als dat al niet eerst door het kantoor zelf is gebeurd. In een
aantal audits zijn zowel gevoelige als complexe opvolgingsvraagstukken aan de orde gesteld. Soms is
er geen enkele opvolging in het zicht en wordt het vooral een gesprek over werving en kwaliteiten.
Niet zelden gaat het ook om opvolging in het (familie)bedrijf. Daar zitten schrijnende gevallen bij,
maar ook hele mooie. Tot de mooie mag het verhaal worden gerekend van de makelaar-ondernemer
die op relatief jonge leeftijd een burn-out kreeg en door een combinatie van planning en
(afgedwongen) geluk het voor elkaar krijgt om opvolgerspotentieel in het kantoor te krijgen met
steeds 10 jaar leeftijdsverschil. Ook dit vraag veel gevoel voor verhoudingen van de auditor. Aan de
andere kant is dit een herkenbare problematiek voor elke auditor, waar ze tot nu toe mee om lijken
te kunnen gaan.
Meerwaarde: gemiddeld-groot
Wat voor het advies-oordeel geldt, geldt nog meer voor het slotgesprek. In het slotgesprek moet
worden geoogst wat daarvoor is gezaaid via vragen en goed luisteren. Ook hierbij hangt veel van het
kantoor af en de mate van openheid voor feedback, maar per saldo is de meerwaarde groot genoeg
en mag verwacht worden dat deze verder zal stijgen. Als dat zo is, kan de impact op kantoren zeker
op de langere termijn stevig zijn.
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Aanbevelingen:
77. De audits raken onvermijdelijk ook de sfeer van privé. Dat kan nuttig of onvermijdelijk zijn,
maar er mag geen misverstand over zijn dat de audits primair op de kantoorvoering zijn
gericht.
78. Herijk en communiceer over de rol die makelaars in de politiek kunnen spelen en de rol van
social media hierbij.
1.36

Mate waarin bedrijfsvoering(smodel) aan de orde komt
Cluster: 1, 3

Aantal bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Eigenlijk moet de kop boven dit punt heten: kern van het kantoor. De mate waarin dit wordt geraakt
mag bepalend voor het effect van de audit worden geacht. Het is ook zo belangrijk dat er een apart
meerwaardepunt van is gemaakt.
Het is een sterk punt van de audit om naar blijkt twee redenen; 1) de makelaar-ondernemer zelf is
erg met de vraag naar het juiste verdien- of bedrijfsvoeringsmodel bezig en zal er zelf al veel over
praten, en 2) het feit dat er een collega als auditor aan de andere kant van de tafel zit werkt
onmiskenbaar drempelverlagend.
Tegelijk is het een problematisch punt, omdat een aanzienlijk, zo niet het grootste deel van de
makelaar-ondernemers aangeeft alleen in het hoofd bezig is met de toekomst van het kantoor en
daarmee het bedrijfsvoeringsmodel. Een opvallend hoog percentage van vooral zelfstandig werkende
makelaar-ondernemers zegt daarbij ook geen uitgesproken ambities (meer) te hebben en de situatie
zoveel mogelijk te willen houden zoals deze is. In hen is vooral de professional te horen, voor wie de
commerciële kant niet de meest aantrekkelijke kant van het vak gevonden wordt. De auditor kan dan
wijzen op de kwetsbaarheid van die houding, maar zal deze uiteindelijk willen en dienen te
respecteren. Een goede auditor zal vooral via de vakmatige kant zoveel mogelijk meedenken en
minder accent leggen op het verdienmodel.
Anders kan het zijn bij de kantoren die echt op zoek zijn naar onderscheidend vermogen, soms
fysiek, ten opzichte van het kantoor aan de andere kant van de straat, maar vaker digitaal. Enigszins
afhankelijk van de persoon van de auditor, wordt er dan echt meegedacht, vooral door het stellen
van de juiste vragen.
Wat hierbij weer moet worden opgemerkt, dat nogal wat makelaars-ondernemers zich niet goed
voorbereid voelen op hun bedrijfsmatige rol en dat ook niet hebben mee gekregen in de opleidingen
gericht op het makelaarsvak.
Meerwaarde: gemiddeld-groot
Ook hier hangt de meerwaarde af van de mate waarin een kantoor bereid en in staat is te willen
leren. Veel kantoren hebben geen uitgesproken ambitie of hebben deze vooral op het niveau van vak
en professie. Anderen zijn duidelijk ondernemender. De auditor past zich daarbij aan.
Aanbevelingen:
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79. Kloppen de beelden wel over de aard van het vak en het commerciële karakter van
kantoren? In een groot aantal kantoren zijn de ambities veeleer op de professie gericht dan
op commerciële groei.
1.37

Falende kantoren (Bijzonder protocol)
Cluster: 2

Aantal bemerkingen 5/55

Analyse:
Op dit moment is in relatief veel kantoren sprake van een situatie waar het kantoor wel voldoet,
maar dat er nog wel wat ‘huiswerk moet gebeuren om het kantoor echt op peil te krijgen. Bij de
vormgeving van de audits is voorzien dat de situatie ook aanzienlijk erger kan zijn, c.q. dat er
gesproken kan worden van ‘falende kantoren’. In alle gevallen is er dan sprake van zaken die
structureel niet in orde zijn en waarvan dus verwacht mag worden dat ze binnen redelijke termijn
kunnen worden opgelost. Het gaat om kantoren waarin er eigenlijk geen realistisch vooruitzicht is
dat het de problemen zal overwinnen, c.q. levensvatbaar is. Dan zijn er twee smaken: de eerste
betreft de situatie waarbij er sprake van veel weerstand en/of vermoeden van ernstige strijdigheid
met de Erecode is: een geval van niet willen. De tweede is de situatie waarin het de betrokken
makelaar-ondernemer aan het vermogen of de energie ontbreekt om weer op te gaan bouwen: een
kwestie van niet kunnen. In de systematiek van dit auditstelsel is er niet voor gekozen om met een
standaardreactie te komen: het wordt altijd maatwerk. Maatwerk in de vorm van een ‘Bijzonder
protocol’. In het eerste geval kan dit tot doorleiding richting CL leiden, inclusief bijvoorbeeld een
verzwaard mentoraat. In het tweede geval wordt er waarschijnlijk voor gekozen een team van
ervaren collega’s omheen te zetten tot het moment dat resultaat kan worden verwacht of een
andere meer structurele oplossing wordt bereikt.
Hier geldt een kanttekening bij. Op voorhand is duidelijk dat niet elk kantoor gered kan worden. De
markt moet haar werk kunnen doen. Kijkend naar de situatie moet een inschatting worden gemaakt
of een kantoor wordt geholpen of niet. In een sector als het notariaat wordt daarbij mede als
criterium gehanteerd dat veel klanten de dupe dreigen te worden bij ondergang van het kantoor. Dat
kan ook hier leidend zijn.
Noch in de 1e, noch in de 2e fase van de pilot is er een geval aan te wijzen waarbij een bijzonder
protocol hoefde te worden ingezet, maar er zijn een beperkt aantal gevallen waarbij dat wel
overwogen werd. Bedenkend dat in de pilot het om kantoren gaat die zich vrijwillig hebben
opgegeven, moeten er dus wel rekening mee worden gehouden dat dit beslist enkele keren zal
spelen als de audits op volle kracht gaan. Dit zijn overigens geen eenvoudige beslissingen voor de
betrokken auditor. In die gevallen moet en kan hij op de ondersteuning vanuit het auditbureau
rekenen.
Meerwaarde: gemiddeld
Omdat het aantal gevallen laag is, hoeft de meerwaarde niet groot te zijn. Voor het kantoor dat het
betreft kan de meerwaarde heel groot zijn; het verschil tussen weer overeind komen of niet.
Aanbevelingen:
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80. Bij besluit tot brede invoering van de audits moet er rekening worden gehouden met een
aantal situaties waarin een zgn. ‘bijzonder protocol’ moet worden ingevoerd voor kantoren
die structureel niet in staat zijn.
e.

Rapportage en vervolg

Woorden zijn geduldig, daden niet. Na de inspanning van een audit willen alle betrokkenen normaal
gesproken dat alle lessen zo snel mogelijk worden omgezet in verbeteringen. In werkelijkheid is er al
snel sprake van vertraging. Daarom kunnen we, overigens ook om andere redenen, niet zonder een
goede rapportage en een bewaking van gemaakte afspraken. Daar is in het kader van de pilot zeker
voor gezorgd, maar ook dat moet z’n meerwaarde bewijzen.
Het betreft de volgende meerwaardepunten:
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

Kwaliteit rapportage
Wat als het niet in één keer goed gaat?: voorwaarden en heraudit
Wat als er wordt geëxcelleerd?
Kwaliteit van kalibratie
Zorgvuldigheid bij randvoorwaarden
Meerwaarde van, voor en door auditoren

Uitgewerkt per punt:
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1.38

Kwaliteit rapportage
Cluster: n.v.t.

Aantal bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Er wordt gewerkt met een vast format voor de rapportages. Over de gebruiksvriendelijkheid van dat
format waren na de 1e fase van de pilot klachten, waarop het is aangepast.
Het is geen geringe klus om een goed rapport te schrijven, daarom verdienen de auditors
complimenten voor hun vaak uitvoerige rapportages. Merkbaar is dat niet elke auditor over dezelfde
schrijfvaardigheden beschikt. Rustig kan worden gesteld dat de gemiddelde makelaar geen
rapportenschrijver is, dus de NVM kan echt blij zijn met het niveau dat wordt bereikt.
Gedurende een audit wordt er heel veel besproken, inclusief allerlei tips en aanbevelingen die de
moeite waard zijn. Lang niet alles kan worden onthouden. Voor de verwerking en doorwerking is
daarom een rapportage die nog eens rustig kan worden nagelezen van belang. Tegenover enkele
kantoren die bij de evaluatie aangeven de rapportage (nog) niet te hebben gelezen, staan meer
evaluaties die aangeven dat de rapportage wordt gewaardeerd.
Anonimiseren informatie
In de rapportage wordt onder meer systematisch beschreven welke dossiers zijn bekeken. Dit
gebeurt geanonimiseerd, door bijvoorbeeld te verwijzen naar de dossiernummers die het
automatiseringspakket toewijst. Is dat niet beschikbaar, dan wordt er teruggevallen op het noemen
van straat en nummer. Voor de bewijsvoering en de communicatie naar de volgende audit toe, is een
gedetailleerde rapportage gewenst. Tegelijk moeten privacyaspecten worden bewaakt. De balans
lijkt nu goed, maar moet worden bewaakt.
Vertrouwelijk bewaren rapportage
De rapportage is volgens de opzet na de audit eigendom van het kantoor, de audittee. Na verstrijken
van een periode van drie jaar moet de rapportage ter beschikking kunnen worden gesteld aan de
nieuwe auditor. Hoe gaat dat werken? Hoe blijft de vertrouwelijkheid bewaart? De voorkeur gaat uit
naar een vorm van digitale kluis waar alleen audittee, auditor en auditbureau toegang toe hebben.
Het wordt dan ook beter mogelijk eventuele stukken die vooraf geraadpleegd kunnen worden veilig
te bewaren en ook de correspondentie rondom de audit te kunnen volgen.
Redactieslag
Een deel van het geheim van de kwaliteit van de rapportages schuilt in de redactieslag van het
auditbureau. De correspondentie daarover met de auditoren had daarnaast het voordeel dat het
auditbureau (en de deskundige op de achtergrond) nog beter op de hoogte blijft van het verloop van
de audits. Hier zit ook direct een zorg: zo uitgebreid als tijdens de audit geredigeerd wordt kan zo
dadelijk niet meer als de audits volop lopen. Daarom is bijvoorbeeld in de kalibratiebijeenkomst van
auditoren de mogelijkheid geopperd van een ‘buddy-systeem’, waarbij de ene auditor als 2e lezer
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helpt bij het redigeren van de rapportage van de ander. Ook al hebben auditoren allen een
vertrouwelijkheidsverklaring getekend, dan nog blijft dit een aspect om op te letten, bijvoorbeeld
door ook op de buddy het 50 kilometer criterium toe te passen en mogelijk de
geheimhoudingsverklaring uit te breiden.
Benutten rapportages
De rapportages bevatten vele goede en slechte voorbeelden vanuit de praktijk van makelen en
taxeren. Zorg dat deze informatie op meta- en voorbeeldniveau tijdig uit de rapportages gehaald
wordt.
Meerwaarde: gemiddeld
Naast zeer goede rapportages, zijn er ook nog rapportages die te summier zijn en/of de audit
voldoende recht doen. De meerwaarde van een goed rapport is groot; zowel richting het kantoor als
in de vorm van een stevige basis voor de volgende audit. Daarom mogen er hoge eisen aan worden
gesteld. Dit kost tijd en capaciteit.
Aanbevelingen:
81. Voor de doorwerking op langere termijn zijn de rapportages onmisbaar. De kwaliteit lijkt
blijkens evaluaties (ruim) voldoende. De waarde van de rapportage van de rapportage ligt
mede in de basis die het geeft voor de volgende audit. Bij een volgende ronde moet de echte
meerwaarde dan blijken.
82. Communiceer de goede voorbeelden uit de rapportages.
83. Zorg voor een digitale kluis waarin alleen kantoor, huidige en toekomstige auditor, audittee
en auditbureau toegang hebben. Dit kan ook helpen bij de voorbereiding en vertrouwelijk
houden van audits.
1.39

Wat als het niet in één keer goed gaat?: voorwaarden en heraudit
Cluster: 2

Aantal bemerkingen: 19/55 voldoet onder voorwaarden, 4/55 heraudits

Analyse:
Een groot aantal audits resulteert in een ‘voldoet onder voorwaarden’ en een enkele in een
‘heraudit’. In beide gevallen zijn door de auditor gebreken geconstateerd die aanleiding geven om
het kantoor niet zonder meer door de audit heen te laten komen. In het geval van ‘voldoet onder
voorwaarden’ gaat het om incidentele tekortkomingen die in beginsel binnen een termijn van 3
maanden hersteld kunnen worden. Bij een ‘heraudit’ gaat het om een of meer tekortkomingen van
structurele aard. Voor herstel moet verwacht worden dat het niet mogelijk is om deze te herstellen
voordat een periode van ten minste zes maanden is verstreken. In beide gevallen betreft het een
besluit van het auditbureau op advies van de auditor. Dit advies wordt bijna altijd gevolgd. De vraag
die hier gesteld is wat er gebeurd nadat dit in de rapportage is opgenomen. Wat is het vervolg? Heeft
dit vervolg het gewenste effect, vooral in de zin dat de fouten zijn hersteld, c.q. verbetering zijn
aangebracht?
Voldoet onder voorwaarden
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In het geval van ‘voldoet onder voorwaarden’ is het in beginsel de bedoeling dat, vooral vanwege de
incidentele aard van de bevindingen, het volstaat als het kantoor via schriftelijk bewijs of door
middel van foto’s of video-opnamen aan de oorspronkelijke auditor laat zien dat aan de voorwaarde
is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een nog niet gedane inschrijving nu wel is gedaan, dat
akten alsnog getekend zijn en dat dossiers voorzien van bewijzen dat privacy-verklaringen zijn
verstrekt e.d.
Gelet op de audits die in de 1e fase van de pilots hebben plaatsgevonden en waarvan de 3 maanden
termijn is verstreken, kunnen we stellen dat goed aan de voorwaarden is voldaan. In twee gevallen
gaf het problemen en leek het richting een heraudit te gaan. Op het laatste moment lieten de
kantoren echter zien dat ze alsnog aan de voorwaarde(n) voldeden. In een veel positiever geval ging
een auditor uit eigen beweging nog een keer langs bij het geauditeerde kantoor om daar de
vorderingen te bekijken. Daar gekomen liet men hem vol trots de vorderingen zien en was er taart
om te vieren dat de audit goed was afgerond.
Vooralsnog zien we geen reden om aan deze werkwijze iets te veranderen. Hoogstens kan een
bezoek door de auditor aan een kantoor met veel voorwaarden makkelijker mogelijk worden
gemaakt want een dergelijk bezoek zal zeker meerwaarde te hebben, vooral bij kantoren die tegen
een heraudit aanzitten. Een punt is dan wel wie voor de kosten opdraait. Dat zou nog op kosten van
het auditbureau zijn zolang het geen auditbureau is. In de praktijk zal het auditbureau dit middel van
een extra kantoorbezoek dan slechts zeer selectief inzetten. In ieder geval is dit een punt van
overleg.
Een kritiekpunt van andere orde is de benaming: voldoet de term ‘voldoet’ wel, of moet een meer
glanzende term worden gebruikt? (Zie ook 1.40).
Heraudit
Bij een heraudit wordt een andere auditor ingezet. Deze gaat de audit doen op basis van de
rapportage van de voorganger, maar is vrij in de aanpak. De kosten van de heraudit zijn voor
rekening van het kantoor (niet in deze pilot, in het vervolg wel).
Aan het einde van de 1e fase van de pilot waren er twee kantoren waarbij een ‘voldoet onder
voorwaarde’ dreigde te escaleren in een heraudit. Op het laatste moment is dit afgewend door het
kantoor (zie hierboven). In de 2e fase van de pilot zijn er een viertal kantoren die een stapeling van
tekortkomingen vertonen die alle aanleiding kunnen geven voor de auditor om tot een heraudit te
komen. Als dat het advies is of wordt van de auditor, dan volgt het auditbureau dit advies vanwege
de aard van de situatie. Het lijkt er echter op dat ook deze kantoren ervoor kiezen om zichzelf zo
onder druk te zetten dat er binnen drie maanden al voldoende verbetering te constateren valt. In
deze gevallen worden de kantoren opnieuw bezocht door de oorspronkelijke auditor.
Het valt nog niet helemaal te bepalen in hoeverre deze situaties kenmerkend zullen zijn bij een
volledige uitrol van de audits. Wel kan geconstateerd worden dat kantoren er zeer aan hechten om
het niet zover te laten komen.
Meerwaarde: groot
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Het systeem van voorwaarden verbinden aan het voldoen werkt. Gebreken worden tijdig hersteld,
soms met een klein feestje. Het werkt ook preventief, in de zin dat er hard aan wordt gewerkt om
niet in de situatie te moeten komen dat een heraudit nodig is. Daardoor is het echter niet mogelijk
het effect van een heraudit te meten.
Aanbevelingen:
84. Handhaaf de huidige wijze van werken met ‘voldoen onder voorwaarden’. Er gaat een
preventieve werking van uit. Maak het tegelijk mogelijk dat auditoren zelf gaan kijken of aan
voorwaarden is voldaan.
1.40

Wat als er wordt geëxcelleerd?
Cluster: 4

Aantal bemerkingen: 6/55

Analyse:
Om geen onderscheid te maken tussen de leden, is er bij de opzet van de audits bewust voor
gekozen geen onderscheid tussen NVM-leden te maken via sterrensystemen of andere middelen.
Wel is er bedacht dat het goed zou zijn om op aspectniveau over te kunnen gaan tot het waarderen
van ‘excellente’ punten in de werkzaamheden en activiteiten van een kantoor. Er zou dan een vorm
gevonden kunnen worden om deze punten te verzamelen en als ‘best practices’ te gebruiken in de
communicatie, in ieder geval binnen de NVM.
Deze aanpak loopt nog niet zoals gewenst. Dat komt niet omdat kantoren geen excellente punten
zouden hebben. Het aantal is juist groot, bijna spiegelbeeldig aan het aantal voorwaarden dat aan
een voldoen wordt verbonden. Het probleem is zowel methodisch als communicatief.
Hoe moet ‘excellent’ worden gedefinieerd?
Bij het begin van de 1e pilot hebben we de suggestie meegegeven om de beoordeling van wat
excellent is vooral op te hangen aan de 5 kernwaarden van de NVM. Sommige auditoren konden
daar goed mee uit te voeten, voor anderen was het te breed of het paste het net niet. Ook kwam het
regelmatig voor dat een heel bedrijfsaspect als excellent werd gedefinieerd: ‘de marketing was
excellent’ of ‘de wijze waarop aan de dossieropbouw wordt gewerkt is excellent’. Dat mag juist zijn,
maar de omschrijvingen zijn niet specifiek genoeg om goed te kunnen communiceren. Het moet echt
concreet en onderscheidend zijn in de ogen van de auditor.
Ten opzichte van de 1e fase zijn de omschrijvingen in de 2e fase beter geworden, mede omdat er nu
meer ervaren auditoren zijn die ook een beter referentiekader met elkaar hebben (zie 1.41), maar
van de zijde van het auditbureau moet bij het redigeren van een rapportage bijna altijd de vraag
worden gesteld om de omschrijving specifieker te maken. Soms is het daarbij nodig een excellent
punt te vertalen naar een kernwaarde. Daaronder ligt waarschijnlijk het probleem, dat net zoals bij
slechte kantoren er een stapeling van problemen ontstaat, er bij goede kantoren er heel veel
bovenuit steekt. Een ander, wellicht nog belangrijker ‘probleem’ is dat bij kantoren die zich breed
excellent tonen, dit overduidelijk aan de houding van de makelaar-ondernemer en de medewerkers
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ligt en dat die eigenlijk als ‘excellent’ moet worden beschouwd. Dat laat zich echter helemaal
moeilijk meten en vergelijken, hoe waar het ook zijn.
Vanuit het auditbureau is men er nog niet uit wat nu de conclusie moet zijn. Ondertussen is er geen
echte weerstand tegen de benadering en lijkt de oplossing vooralsnog te liggen in een regelmatige
communicatie over excellente punten. Suggesties voor een andere werkwijze blijven echter welkom.
Wijze van communiceren
Rond de tijd deze rapportage is geschreven, is ook gewerkt aan een nieuwsbrief over het auditstelsel
door de afdeling Communicatie van de NVM. Daarbij zijn verschillende kantoren geselecteerd om,
met hun instemming, als voorbeeld te dienen. Er wordt zowel naar kantoren gekeken die kritisch zijn
als naar kantoren die zich graag profileren. Aan het einde van de evaluatie van een audit wordt elk
kantoor gevraagd of deze er bezwaar tegen heeft te worden benaderd door de afdeling
Communicatie en daar reageren bijna alle betrokken kantoren positief op. Voor de selectie hebben
de excellente punten een rol gespeeld, maar ook de mate van representativiteit en de algehele
indruk van het kantoor. Alleen kijken naar de excellente punten is dus niet genoeg. Wel mag op
grond van de ervaring in andere sectoren worden verwacht dat auditoren er beter in worden de
excellente punten er goed uit te vissen.
Er dienen zich overigens wel veel mogelijkheden aan om meer met de excellente punten te gaan
doen. Als er bijvoorbeeld binnen de NVM een bepaald thema speelt, zou via excellente punten
gezocht kunnen worden naar ‘best practices’. Als via een audit een kantoor wordt gevonden dat echt
een innovatie sprong betekent en het kantoor is bereid dat te delen, dan is de meerwaarde daarvan
groot (dergelijke kantoren lijken er in de pilot al bij te zitten).
Benamingen en uitingen
De benaming ‘excellent’ maakt niemand echt enthousiast, maar benamingen als ‘parels’ en ‘sterren’
zijn in een eerdere fase al gesneuveld omdat, zoals in de aanloop op de pilot bleek, een deel van de
leden zich daar niet prettig bij voelde. De term ‘excellent’ levert tot nu toe lang niet zulke
weerstanden op, maar is het volgens sommigen nog steeds niet.
Er is nog een ander naamgevingsprobleem: ook de term ‘voldoen’ wordt als te koel beschouwd.
Voorlopig is daar nog geen alternatief voor, mede omdat er de nodige kantoren zijn die maar net aan
de Erecode voldoen en het beeld van een automatisme of een te lage drempel vermeden moet
worden. In het verlengde hiervan leeft ook de wens om na een audit een vorm van bewijs te krijgen
via bijvoorbeeld een keurmerk en fraaie verklaring. In de pilot is het standpunt ingenomen dat het
daarna lid kunnen blijven van de NVM en het logo daarvan mogen voeren al voldoende
onderscheidend is. Daarbij is het niet wenselijk om de geauditeerden dan een andere status te geven
dan de niet-geauditeerden, zeker zolang er nog sprake is van een pilot.
Meerwaarde: laag
De potentiele meerwaarde is hoog, maar de echte benutting moet nog komen. Vooral de benaming
‘excellent’ en in mindere mate de beoordeling, zijn niet optimaal. Alternatieven hebben zich nog niet
aangediend. Ondertussen kan nog veel meerwaarde worden gehaald uit de wijze waarop excellente
punten worden gecommuniceerd. Daar zitten pareltjes/juwelen/sterren/hele mooie dingen tussen.
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Aanbevelingen:
85. De huidige wijze van beoordeling met punten die als ‘excellent’ kunnen worden beschouwd
levert veel goede voorbeeld op, maar de benaming knelt. Alternatieven zijn welkom.
86. Een alternatief zou kunnen zijn om aan te sluiten bij een ‘award scheme’/prijsvraag.
Auditoren zouden dan een kantoor met excellente punten kunnen aanmoedigen zich
hiervoor te melden. Een directe voordracht door de auditor lijkt niet gewenst.
1.41

Kwaliteit van kalibratie
Cluster: 3

Aantal bemerkingen: n.v.t

Analyse:
Hoe kan iets dat op maat worden gemaakt toch goed worden gekalibreerd, c.q. vergeleken en waar
nodig gelijkgetrokken? Dat is in theorie altijd een probleem bij vormen van intercollegiale toetsing,
maar net als in andere sectoren heeft het in de pilot niet tot problemen geleid.
Mede door de vertrouwelijkheid waarmee rapportages behandeld worden is de kans niet zo groot
dat verschillen in beoordeling snel naar buiten komen en tot bijvoorbeeld beroep leidt.
De grootste kans op problemen rond de vergelijkbaarheid doet zich ook niet voor tussen kantoren,
maar binnen hetzelfde kantoor, als de audit herhaald wordt. Dan kan zichtbaar worden dat de ene
auditor heel anders oordeelt dan de andere. Omdat de tweede auditor kennis kan nemen van de
rapportage van de eerste, is de kans niet al te groot dat dit tot grote verschillen in beoordeling leidt,
maar het is wel een punt van aandacht, ook als dit voor deze pilot nog niet aan de orde kon zijn.
Op een aantal manieren is er tijdens de pilot gewerkt om verschillen in beoordeling zo klein mogelijk
te houden:
-

-

-

De rol van het auditbureau komt met name naar voren bij het redigeren van de rapportage.
De twee medewerkers van het auditbureau, plus doorgaans de deskundige, hebben tijdens
de pilot gezamenlijk alle rapportages gezien en dan vallen verschillen in beoordeling al snel
op. Als de aantallen in de toekomst te groot worden voor redactie van het gehele rapport,
dan nog zal altijd naar het eindoordeel worden gekeken en vallen patroonverschillen al snel
op.
Nog tijdens de audit kunnen auditoren het auditbureau bellen als er een probleem met de
interpretatie dreigt. Op de achtergrond kan daarbij ook de Juridische Dienst van de NVM
worden geraadpleegd om duidelijkheid en eenheid in de benadering te kunnen krijgen.
De auditoren worden getraind op de methode en daarna wordt minstens halfjaarlijks een
zgn. ‘kalibratiebijeenkomst’ gehouden waarin ook op verschillen in beoordeling wordt
ingegaan. Ook evaluaties of signalen van relatiebeheerder kunnen aanleiding geven om een
audit nog eens extra te bekijken. Tijdens de pilot is bij elke fase een kalibratiebijeenkomst
gehouden. Voor zover daarbij auditoren daar door agendaproblemen niet aanwezig konden
zijn, is daar een aparte afspraak mee gemaakt.
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-

Het fenomeen heraudit is mede ter kalibratie bedoeld. In een dergelijk geval wordt er door
een andere auditor naar hetzelfde kantoor gekeken.
Als er sprake is van terugkerende interpretatiekwesties worden auditoren snel via een mail
op de hoogte gebracht van geëigende benaderingen.
Bij interpretatieproblemen van juridische aard is door het auditbureau de stap richting de
Juridische Dienst letterlijk en figuurlijk niet groot. Een van de medewerkers van het
auditbureau heeft ook een juridische achtergrond.
In communicatieve zin is er mede door het vorige punt sprake van een NVM-brede kalibratie
via NVM Updates, een niet te voren bedacht, maar wel krachtige spin-off.

-

-

Meerwaarde: gemiddeld
De combinatie van maatregelen geeft vertrouwen dat ook voor de toekomst de kalibratie van
voldoende niveau is. Het auditbureau speelt daar een centrale rol. Die aanpak levert een
interessante ‘bottom-up’ meerwaarde op doordat allerlei praktijkproblemen via bijvoorbeeld de
NVM Updates gedeeld kunnen worden. De echte test van voor het systeem komt met de uitvoering
van heraudits en vooral de uitvoering van de 2e ronde, als een andere auditor dan de eerste langs
gaat komen. Op dit moment kan er vertrouwen in zijn dat eventuele afwijkingen aanvaardbaar zullen
zijn of snel worden opgevangen.
Aanbevelingen:
87. Er dient vast te worden gehouden aan regelmatige bijeenkomsten waarbij uitkomsten van
audits worden gekalibreerd. Daarnaast dient het auditbureau de vergelijkbaarheid in
uitkomsten te bewaken door de rapportages te blijven inzien.
1.42

Zorgvuldigheid bij randvoorwaarden
Cluster: 3

Aantal bemerkingen: ?/75

Analyse:
De leden van de NVM moeten er op kunnen vertrouwen dat het auditstelsel zelf geen risico wordt
voor de NVM. Daartoe moeten een aantal randvoorwaarden beheerst zoals de vertrouwelijkheid, het
datagebruik, de bedrijfsvoering en een punt als de aansprakelijkheid voor de auditoren.
Informatieverstrekking
Het kantoor dient goed te worden voorbereid op de gang van zaken tijdens een audit en daartoe
ontvangt het betrokken kantoor vooral zowel telefonisch als per mail informatie en is er op het voor
leden toegankelijke deel van de NVM-site informatie te vinden. Toch bleek aan het einde van de 1e
fase van de pilot dat kantoren niet altijd voldoende informatie kregen. Op basis van de toen
geformuleerde aanbeveling zijn maatregelen genomen en die hebben tot verbetering geleid, maar
ook in de 2e fase loopt het nog niet optimaal. Het dilemma is dat grotere mails ook weer tot minder
lezen leidt. Als de digitale kluis er komt, helpt dit wellicht om alle informatie in ieder geval makkelijk
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vindbaar te maken. Daarnaast wordt verwacht dat ook de auditor vanaf het eerste contact met het
kantoor gevraagd en ongevraagd informatie geeft over het verloop van de audit.
Naar mate het auditstelsel zich verder ontwikkelt, is de kans dat er allerlei vragen over komen groter.
Het auditbureau is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking. De auditor is dat alleen richting
het kantoor dat hij of zij gaat auditeren.
Belangenverstrengeling
Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, worden er tot op heden twee mechanismen
gebruikt. De eerste is de hantering van een 50 kilometer/niet in de eigen regio auditeren grens. Het
andere is de mogelijkheid voor het kantoor om tot twee keer toe bij de naam van een mogelijke
auditor aan te geven dat hij of zij niet gewenst is.
Het eerst criterium heeft soms aan de zijde van het auditbureau tot praktische problemen geleid met
het oog op de spreiding over het land, maar bij kantoren nimmer.
Het tweede heeft zich één keer voor gedaan. Het is niet nodig een nadere motivatie te geven, maar
het betrokken kantoor heeft dat uit eigen beweging toch gedaan en toen bleek dat het bezwaar niet
de persoon van de auditor betrof, maar de franchiseformule waar hij aan verbonden was en waar
het kantoor eerder problemen mee had gehad. Dat mag, dat kan.
Vooralsnog lijkt deze randvoorwaarde voldoende te zijn afgedekt.
Vertrouwelijkheid
Het punt van de vertrouwelijkheid is al op vele plaatsen in deze rapportage aan de orde geweest. Het
belang hiervan wordt onderkent. Dat is ook de reden dat er voor de investering in een aparte
infrastructuur in de vorm van een soort digitale kluis wordt gepleit. Risico’s in de sfeer van privacy en
datalekken worden niet alleen voor de te auditen kantoren bekeken, maar ook voor het auditbureau
en de auditoren.
Er blijft wel een natuurlijke spanning bestaan tussen het recht op vertrouwelijke behandeling van
informatie enerzijds en de wens om interessante casussen en lessen te delen. De voor de hand
liggende oplossing is dan om dit geanonimiseerd en op ‘metaniveau’ te doen. Toch blijft het risico op
herkenbaarheid bestaan. Als het belang groot genoeg is en er op dit punt twijfel kan zijn, is vooraf
toestemming vragen de enige oplossing. Tot nu toe komt deze instemming altijd, maar het blijft een
punt om alert op te blijven.
Aansprakelijkheid
Geen kantoor zal in directe zin haar deuren sluiten als direct gevolg van de beoordelingssystematiek
van het auditstelsel. Er kan altijd nog een nadere stap genomen worden en daar is bewust voor
gekozen. Daarbij is er niet voor niets voor gekozen dat een auditor zich beperkt tot het geven van
een advies over een oordeel en dat het auditbureau namens de NVM tot het uiteindelijke oordeel
komt. Niet uitgesloten kan echter worden dat een actie of opmerking over een kantoor tot de
perceptie leidt van (reputatie)schade en dat daar een auditor voor aansprakelijk wordt gesteld. In
één geval heeft de enkele kans daarop dit bij een auditor toe geleid af te zien van deze rol. Hoe klein
dat risico ook is, is vanuit de NVM wel onderzocht of en in hoeverre de aansprakelijkheid kan worden
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afgedekt. Deze aansprakelijkheid kan worden afgedekt in zoverre de handelingen direct tot de audit
zijn te herleiden. De kosten van deze mogelijke aansprakelijkheid worden gedekt via de twee
grootste verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast blijft de normale aansprakelijkheid voor zover deze
geldt voor elk lid in het maatschappelijk verkeer en via een verzekering valt af te dekken.
Bedrijfsvoering
Het auditbureau is qua bedrijfsvoering onderdeel van het bureau van de NVM en alles wat dit
betekent in termen van personeelsbeleid en budgetbeheer. Ook de verantwoording hierover loopt
via de NVM en haar bestuur.
Verantwoording
Het auditstelsel betekent een forse inspanning van de NVM en haar leden en daar is een bijbehorend
bedrag mee gemoeid. Dit moet verantwoord worden, zowel kwalitatief en kwantitatief. Het voorstel
is om halfjaarlijks een inhoudelijke verantwoording te schrijven, voorafgegaan door evaluaties bij
zowel kantoor als auditor ten behoeve van Algemeen bestuur en kalibratiebijeenkomst. De financiële
verantwoording kan voorts via de begroting en jaarstukken van de NVM verlopen.
Meerwaarde: gemiddeld
Vanuit het perspectief van de leden mag verwacht worden dat de randvoorwaarden in orde zijn.
Toch vergt dit de nodige inspanning en alertheid. Op een reeks van punten lijken de
randvoorwaarden voldoende te zijn of nader te zijn geborgd in de vorm van bijvoorbeeld een goede
verantwoording.
Aanbevelingen:
88. Blijf aandacht besteden aan de informatieverstrekking richting te auditeren kantoren.
Schakel daar ook de auditoren en relatiebeheerders voor in.
89. Zorg voor ten minste een halfjaarlijkse inhoudelijke verantwoording van de werking van het
auditstelsel ten behoeve van algemeen bestuur en kalibratiebijeenkomst.
1.43

Meerwaarde van, voor en door auditoren
Cluster: 2

Aantal bemerkingen: n.v.t.

Analyse:
Dit is typisch een punt waarvan de meerwaarde makkelijk kan worden onderschat. Er moeten nu
eenmaal auditoren zijn en die moeten hun klus gewoon goed doen. Dat deze auditoren ondertussen
zelf heel veel leren van wat ze zien, horen en meemaken wordt structureel onderschat. De
meerwaarde gaat twee kanten op: richting de auditor zelf en richting de NVM als geheel.
Meerwaarde voor de auditor
Elke kandidaat die door de selectie van auditor is gekomen brengt veel kennis en inzichten over het
vak en ondernemerschap in de wereld van makelen en taxeren met zich mee. Tegelijk is die ervaring
doorgaans beperkt tot de kantoren waarin de persoon carrière heeft gemaakt. Ook als de auditor
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bestuurservaring heeft, hoeft dit nog niet te betekenen dat de kennis van het vak buiten de eigen
directe ervaring groot is. Via de audits krijgt de auditor het ‘voorrecht’ – zo wordt dat niet zelden ook
letterlijk benoemd – om in de keuken van andere kantoren te mogen kijken. Soms levert dat
inzichten op die het kantoor van de auditor direct beter kan maken. Belangrijker is dat de auditor
veel beter kan vergelijken waar deze zelf staat in het vak en bovendien meer begrip kan opbrengen
voor waar andere kantoren mee worstelen. De verrijking voor de auditor laat zich moeilijk in een
maatstaf uitdrukken, maar er kan waarschijnlijk geen reguliere opleiding tegenop. Een bekende
uitspraak luidt: ‘een auditor leert meer dan de audittee’. De uitdaging voor de auditor is om die
inzichten weer te benutten ten behoeve van het volgende kantoor dat geaudit wordt en niet op een
gegeven moment te denken dat hij of zij het al weet. Mede daarom is het verstandig om bij de uitrol
van de audits er voor te zorgen dat met regelmaat een groep ervaren auditors plaats maakt voor
nieuwe.
Meerwaarde voor NVM
Wat betekent het als over een paar jaar een groot aantal leden de ervaring hebben gedeeld van het
bezoeken van elkaars kantoor? Wat betekent het voor hun niveau van inzicht en begrip in elkaars
problemen? Ervaring elders is dat de ervaring als auditor een groot commitment oplevert richting het
eigen beroep, een nieuw kader waar een beroep op kan worden gedaan. Dit betekent niet
noodzakelijk dat auditoren ook een bron voor rekrutering is voor bestuursleden. Besturen en
auditeren is niet hetzelfde, net zoals auditeren en adviseren niet hetzelfde is. Het beschikbaar
hebben van een grote groep auditoren voorziet de vereniging waarschijnlijk wel meer wijsheid in het
beoordelen en invoeren van nieuw beleid.
Er geldt wel een randvoorwaarde. Belangrijk is dat de auditoren ook als groep een goede reputatie
hebben. Het hoeven niet altijd de beste makelaars of taxateurs te zijn die als auditor gaan fungeren,
maar het moet wel een goede doorsnee van het ledenbestand zijn en de pool van auditoren mag niet
de reputatie krijgen dat deze vooral bestaat uit weggepromoveerde makelaars en taxateurs of uit
een te grote groep vroeggepensioneerden. Hier wordt al in het selectieproces op gelet, maar dan
moeten er wel voldoende kandidaten zijn om uit te kunnen selecteren. Dit laatste is een knelpunt
geweest, zeker voor zover het gaat om Business- en A&LV-kantoren. Doorgaan met het auditstelsel
betekent ook een vereiste om voldoende kandidaten te werven.
Relatie met trainers en adviseurs
Het uitvoeren van een audit ligt dicht tegen dat van een opleider, begeleider of adviseur aan, maar is
toch echt anders. Het moet allemaal in één dag gebeuren, er is normaal gesproken geen follow-up en
bovenal: het is een collegiaal gesprek waarbij de auditor moet waken om niet op de stoel van de
collega te gaan zitten. Een auditor mag zeker niet na de audit alsnog advieswerkzaamheden gaan
doen voor het kantoor waar hij of zij als auditor is geweest. Voor training of intervisie hoeft dat
minder strak te gelden.
Het is wel goed als er een vorm van aansluiting is tussen de uitkomsten van een audit en eventueel
opleidings- en advieswerk (zie voor training 2.X). Daarom is het verstandig als externe en interne
trainers, begeleiders en adviseurs op de hoogte zijn van wat de scope en doorwerking kan zijn van
een audit, al was het maar om hun deelnemers en klanten accuraat te informeren van wat een audit
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kan betekenen. Daarnaast kan via het auditbureau incidenteel extra kennis worden binnengehaald
voor kalibratiebijeenkomsten e.d.
Meerwaarde: groot
De meerwaarde van het zijn van auditor kan voor de betrokken auditor groot zijn. Van elke audit
wordt geleerd. Nog groter is de meerwaarde voor het collectief van de NVM: er komt een nieuw
kader bij van betrokken leden met veel inzicht in de werking van kantoren. Randvoorwaarden zijn er
ook: de groep van auditoren moet groot genoeg zijn en groeien via roulatie e.d. Een roulatiesysteem
dat ook op fiscale gronden vereist is, anders zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een
loondienstverband van de auditor met de NVM, wat niet de intentie is. Daarnaast moet ervoor
gezorgd worden dat de groep auditors een afspiegeling vormt van het ledenbestand. Voor dit laatste
zijn voldoende kandidaten nodig om uit te kunnen selecteren.
Aanbevelingen:
90. Koester het collectief van auditoren. Het betekent een grote kwaliteitsimpuls voor de gehele
vereniging. Laat auditors mede daarom rouleren.
91. Doorgaan met het auditstelsel betekent ook een commitment om voldoende kandidaten te
leveren. Het doel is een pool van auditoren dat goed het gehele ledenbestand zal
weerspiegelen.
92. Een auditor is geen opleider of adviseur, maar er zijn wel raakvlakken. Zorg daarom voor een
goede informatiestroom tussen auditbureau en interne en externe leveranciers.
4.4

Indirecte meerwaardepunten
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Meerwaarde kan zich uiten in de vorm van een audit met een positieve impact. Meerwaarde kan er
ook zijn omdat de buitenwereld denkt dat mede door de audits de NVM goed bezig is en er
bijvoorbeeld minder aanleiding is voor publiek toezicht. Daarnaast is het zo dat elke makelaar of
taxateur zich onderdeel weet van een onderdeel van de vastgoedketen. Ook de andere partijen in de
keten kunnen daarom geholpen zijn met een ontwikkeling als de invoering van de audits. Of worden
hiermee mogelijke nadelen over het hoofd gezien? Een meerwaarde kan ook teniet worden gedaan
door toenemende complexiteit, bureaucratie of een te hoge prijs. Zonder oog voor deze directe
punten kan de NVM als branche of beroepsorganisatie haar vleugels niet uitslaan zonder te worden
tegengehouden door andere partijen.
Hieronder worden een aantal directe punten op een rij gezet en een weging gemaakt, aangevuld door
aanbevelingen. Anders dan bij de directe punten heeft het hierbij geen zin een directe lijn naar de
Erecode en het aantal bemerkingen te leggen. Ook worden de omschrijvingen korter gehouden, want
de werkelijkheid is ook zo dat de tijdsdruk op de pilot dusdanig is geweest dat lang niet alle mogelijke
punten van meerwaarde afdoende konden worden onderzocht. Het gaat dus vooral om richtingen en
schattingen van meerwaarde. Het punt van analyse en potentiële meerwaarde wordt daarmee
gecombineerd opgevoerd.
De volgende punten worden los van de tijdsvolgorde van een audit besproken en dus als indirecte
punten van mogelijke meerwaarde
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Ondersteuning beleid NVM
Ondersteuning rol afdelingen
Ondersteuning rol disciplines
Ondersteuning rol dienstverleners NVM
Rol richting taxaties
Rol richting registrerende instanties
Rol richting interne toezichthouders
Rol richting externe toezichthouders
Rol richting ketenpartners
Rol richting opleiders
Rol richting Funda
Rol richting leveranciers
Rol richting overheden
Positionering in publiciteit en public affairs
Trots op het NVM-lidmaatschap

Uitgewerkt:
2.1

Ondersteuning beleid NVM

Analyse en meerwaarde:
Van het auditstelsel mag allereerst worden verwacht dat het op metaniveau een groot aantal
inzichten en bevindingen uit de audits zal halen. In de vorm van inhoudelijke rapportages kan dit
aanvullend werken op de monitoring van marktontwikkelingen e.d. Dit is inclusief een beter zicht op
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het aantal kantoren dat bovengemiddeld presteert of problematisch is. Daarbij moet wel rekening
worden gehouden met het effect dat verwacht moet worden dat in een eerste ronde veel meer
gebreken naar boven zullen komen dan in daaropvolgende rondes, als kantoren zich beter bewust
worden van wat er allemaal aan de Erecode verbonden kan zijn.
In de tweede plaats beschikt de NVM na invoering over een nieuw kader in de vorm van ervaren
auditoren die een breed zicht hebben op de vereniging en haar leden en kantoren die zelfbewuster
kunnen zijn over de eigen prestaties.
De combinatie van beide punten heeft de potentie in zich om nieuw beleid beter te laten landen. Het
zou echter een misvatting zijn om fundamenteel of nieuw beleid te laten starten bij de audits. Een
audit kijkt naar de situatie in het hier en nu en niet naar de toekomst. Het risico bestaat dat het
gevoel ontstaat dat audits gebruikt worden om beleid door te drukken of verkopen. De meerwaarde
kan er dus zijn, maar vraagt om maatvoering.
Aanbeveling:
93. De uitkomsten van audits kunnen op metaniveau gebruikt worden voor het inspireren of
toetsen van nieuw beleid, maar terughoudendheid is gewenst. Auditbureau en bestuur
moeten dit bewaken.
2.2

Ondersteuning rol afdelingen

Analyse en meerwaarde:
De uitkomsten van audits zijn vertrouwelijk. Tussen afdelingen en auditbureau horen geen afspraken
gemaakt te worden over wie in de ogen van afdelingen een audit zouden moeten krijgen. In die zin is
er sprake van een wezenlijk onderscheid tussen de middelen die en afdeling ten dienste staat om de
kwaliteit te bewaken en de inzet van het auditbureau. Het gaat om verschillende
verantwoordelijkheden. Informatie over de resultaten van audits kunnen niet anders dan nietherleidbaar plaatsvinden. In het kader van de pilot is er wel een oproep gedaan om kantoren en
auditoren bereid te vinden om er aan deel te nemen. Dat zal na instemming met een vervolg
waarschijnlijk niet anders zijn.
Relatie kwaliteit kantoren en afdelingen
Ondertussen is het wel belangrijk voor afdelingen om de effecten van de audits op metaniveau te
volgen. Zo lijkt het er voorzichtig op (zie 1.X) dat er een relatie is tussen de onderlinge contacten van
leden binnen een afdeling en de het niveau waarop kantoren kunnen functioneren. Eilandjesgedrag,
een gebrek aan gunnen, is niet goed voor individuele kantoren en werkt door naar de afdelingen. Een
punt voor intern debat. Dit kan uiteraard ook de bestuurlijke opgave in een afdeling beïnvloeden.
Het verdient aanbeveling om bij een start van het auditstelsel nog eens goed naar de relatie tussen
audit en afdeling(sbestuur) te kijken, maar houdt vast aan het vertrouwelijk karakter van de audits.
De audits zullen op termijn waarschijnlijk snel aan meerwaarde verliezen als ze teveel in het
verlengde van het interne toezicht worden geplaatst (zie 2.X).
Extra inzet
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Een andere ontwikkeling die verwacht mag worden, is dat de vraag naar opleiding en uitwisseling
gaat toenemen onder invloed van audits. Als deze op afdelingsniveau wordt verzorgd, betekent dit
een extra inzet – en extra rendement in termen van de kwaliteit van kantoren.
Aanbeveling:
94. Afdelingen hebben baat bij een omgeving waarin kantoren elkaar niet alleen beconcurreren
maar ook elkaar regelmatig wat gunnen en van elkaar willen leren. Audits kunnen daar een
stevige bijdrage aan leveren, maar het zijn de afdelingen en haar leden zelf die hier een
succes van kunnen maken.
2.3

Ondersteuning rol disciplines

Analyse en meerwaarde:
De inzet van de pilot is van het begin af aan geweest om deze niet alleen voor kantoren te doen die
zich op de consumentenmarkt storten. Kantoren die zich richten op Business en Agrarisch en
Landelijk Vastgoed en de verschillende subdisciplines en specialisaties hebben een andere
kwaliteitsopgave (zie ook 1.XX), maar in beginsel zeker geen kleinere. Om verschillende redenen is
het niet gelukt om in hetzelfde tempo als bij Wonen kantoren en auditoren te vinden. Dat lijkt eerder
met praktische dan met principiële problemen te maken te hebben, maar het is wel jammer. De
Business-kantoren die wel een audit hebben gehad (enkele A&LV-kantoren staan nog op de rol)
gaven aan dat de meerwaarde op vergelijkbaar of hoger niveau ligt als bij Wonen.
De voorlopige conclusies kan zijn dat een uitrol bij instemming van de audits waarschijnlijk in een
wat ander tempo zal verlopen. Een bijzonder aspect hiervan is dat de audits hun meerwaarde mede
te danken hebben aan het feit dat er een goede voorbereiding kan gebeuren via de datasets op
Midas (zie 1.1). Er wordt buiten auditverband wel aan gewerkt om de datakwaliteit bij Business en
A&LV op hoger niveau te brengen. Gehoopt mag worden dat er snel kan worden aangesloten.
In dit verband is het ook goed om te melden dat er specifiek is gekeken, ook buiten NVM verband,
naar de wijze waarop grote kantoren het beste kunnen worden geaudit (zie 1.9). Ook dit raakt in
hoge mate Business-kantoren.
Aanbeveling:
95. Er moet een extra inspanning richting Business- en A&LV-kantoren plaatsvinden op het
moment dat het auditstelsels volledig start. In de uitrol kan dit vanwege het tijdbeslag het
beste gefaseerd gebeuren.
2.4

Ondersteuning rol dienstverleners NVM

Analyse en meerwaarde:
Data research
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De rol van Data Research is beperkt, maar belangrijk. Met door Data Research verzemelde gegevens
worden goede dingen gedaan in elke audit. Om die reden wordt ook voorlichting gegeven over de
werking van Midas in elke auditortraining. Opmerkingen zijn er ook:
•

Kantoren hebben een werkgebied dat zich doorgaans over meerdere gemeenten uitstrekt,
maar de cijfers moeten nu nog handmatig worden opgeteld tot op kantoorniveau.
• In geprinte vorm is het beter werken tijdens een audit, maar daar lenen de Midas-producten
zich slecht voor. De exportfunctie is niet breed bekend.
De audits lijken tot een betere benutting van data te leiden. Dat is een wederzijds belang.
Relatiebeheerders
De relatiebeheerders zijn van het begin af aan betrokken geweest bij de opzet van de audits. In de 2e
fase van de pilots zijn de evaluaties van de akantoren die een audit hebben gehad afgenomen door
de eigen relatiebeheerder. Met de relatiebeheerders als collectief is een evaluatiegesprek gevoerd.
Dit alles is niet meer dan logisch. Het zijn de relatiebeheerders die vaak als eerste te horen krijgen of
een audit goed verlopen is of niet. Vanuit hun rol kunnen ze sterk aanvullend werken op de audit en
andersom. Wel geldt de waarschuwing dat ook voor de relatiebeheerders de uitkomsten van een
audit vertrouwelijk blijven. Na de pilot kan er niet meer door de relatiebeheerder worden
geëvalueerd, tenzij het kantoor daar zelf om vraagt. Evenmin kan het zo zijn dat relatiebeheerders
‘een auditor op een kantoor kunnen afsturen’. Relatiebeheerders en auditbureau zijn het eens dat
het contraproductief werkt om audits in te zetten voor controle, maar tegelijk geven de
relatiebeheerders aan dat ze het soms wel wenselijk kunnen vinden om een kantoor voor te dragen
voor een audit, juist om te helpen. Deze discussie is nog niet gesloten, maar het lijkt er in ieder geval
op dat dit niet kan zonder dat het kantoor hiermee instemt en het in de planning past.
Juridische Dienst
Ook de Juridische Dienst (JD) is aanvullend op het auditproces, vooral in preventieve zin,
bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van kennis richting auditbureau en auditor over complexe
kwesties. Ook hierbij dient de vertrouwelijkheid en andere spelregels vanzelfsprekend in acht
worden genomen. De opmerking kan hierbij worden gemaakt, dat blijkens uitspraken tijdens
verschillende audits het vertrouwen van kantoren in de JD zeer hoog is. Dat moet de audit nog
verdienen.
Afdeling Communicatie
De audits maken helaas duidelijk dat de NVM Update en andere uitingen lang niet altijd gelezen
worden, of eerder door de binnendienst dan door de makelaars zelf. Dat blijft ook de grote uitdaging
voor de afdeling Communicatie, al is men zich daar van bewust. Ondertussen heeft de afdeling
regelmatig support geleverd bij de ondersteuning van de audits. Vast uitgangspunt: alles vertellen en
niet alleen de mooie dingen.
Aanbeveling:
96. Data Research en de audits profiteren sterk van elkaar. Het verdient aanbeveling om data op
kantoorniveau te kunnen optellen, in plaats van alleen op gemeenteniveau.
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97. De rol van Relatiebeheer en auditbureau is sterk aanvullend. Houden zo. Zorg er daarbij voor
dat het voor relatiebeheerders inzichtelijk is wanneer audits plaatsvinden, om te voorkomen
dat er bijvoorbeeld gelijktijdig kantoren worden bezocht.
98. Deze aanvullende werking geldt ook sterk voor de Juridische Dienst. Door de nabijheid tot
het auditbureau dient extra gewaakt te worden voor de vertrouwelijkheid.
2.5

Rol richting taxaties

Analyse en meerwaarde:
Samenloop met NRVT
Voorafgaand aan de 2e fase van de pilot (zie hoofdstuk 3) is onder meer de taxatiefunctie
geselecteerd voor extra aandacht. Op dat moment was al uit de audits in de 1e fase gebleken dat
kantoren veel bezwaren hadden tegen met name de benadering van NRVT bij de taxaties. In het
eerste deskundigerapport is de aanbeveling gedaan om te voorkomen dat bij de kantoren het gevoel
zou groeien dat de audits op het punt van de taxaties als dubbelop zouden gaan gelden. Om juist
maximale meerwaarde te hebben, is het voornemen geformuleerd om te bezien hoe taxaties in het
kader van de NVM-audit minder bureaucratisch of in ieder geval anders kunnen verlopen dan in het
kader van de NRVT-beoordeling. Vervolgens viel de start van de 2e fase samen met de het opzeggen
van het vertrouwen in het NRVT door de NVM. Dit betekende dat eventuele experimenten met de
audit op dit gebied nog meer beleidsgevoelig werden. Om die reden zijn geen wijzigingen gebracht in
de instructies aan de auditors. We hebben gemerkt dat dit meer rust heeft gebracht in de
beoordeling van taxaties in de 2e fase.
Alternatief?
Daarnaast is vanuit het auditbureau in het kader van de meerwaardevraag contact opgenomen met
degenen die binnen de NVM ambtelijk verantwoordelijk zijn voor beleid ten aanzien van taxaties. Dit
heeft tot een goed overleg geleid, maar niet tot wijziging van de huidige pilot. Het uitvoeren van een
nadere pilot ten aanzien van de taxatiefunctie blijft een optie. In hoeverre de audit ooit een NRVTcontrole kan vervangen is een vraag die hier niet beantwoord kan worden, maar gedacht kan worden
aan een combinatie van twee benaderingen:
-

Continuering taxatiefunctie via dossieronderzoek (bestaand)
Het doel van de audit is coaching en geen checklistachtige controle. Tegelijk kan dat niet
zonder een vorm van toetsing aan de kantoorpraktijk via dossieronderzoek. Nu al gebeurt
dit door bij elk van de dossiers (ca. 3 per klein kantoor) naar de belangrijkste aspecten van
uitgevoerde taxaties te kijken; van de eerste aantekeningen tot en met de kosten-baten
analyse erachter. Technische fouten komen al regelmatig terug in de voorwaarden van
kantoren bij een voldoen onder voorwaarden, waarbij het vooral gaat om het goed
vastleggen van met name berekeningswijzen.
Ook de vraag hoe vaak wordt getaxeerd komt langs. Bijna alle makelaars spreken uit taxaties
een belangrijk onderdeel van het ‘vak’ te vinden. Tegelijk spreken ze de verwachting uit dat
taxaties voor hen de langste tijd hebben gehad. Het gesprek over de mogelijke
consequenties hiervan maakt onderdeel uit van de audit
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-

Toetsing taxatiefunctie via dilemmagesprek (nieuw)
Extra meerwaarde zou kunnen worden verkregen door te laten zien dat een gedragskundige
benadering beter werkt dan één op checklistbasis. Toezichthouders als DNB en AFM doen
op dit punt al interessante ervaring op. Dit kan in de vorm van gesprekken waarin dilemma’s
met een ethisch karakter worden voorgelegd. Gedacht kan worden aan een aantal
gesprekken die onderdeel zijn van de reguliere audits en gesprekken die als een separate
audit gelden. De veronderstelling is dat deze wijze van toetsing van minstens even grote
voorspellende waarde voor de kwaliteit van een taxatie is als de reeds ontwikkelde vorm
van externe toetsing.

Het effect van de combinatie van beiden kan vergelijkbaar zijn met de Wwft-toetsing, met dien
verstande dat de NVM veel meer uitgaat van een vakmatige dan van een wetstechnische toetsing.
Beoogd vervolg
Hoe dan ook, op dit moment is er geen sprake van een wisselwerking tussen de audits en de
verwachte rol van NRVT. Op het moment dat de discussie over de rol van die laatste is
uitgekristalliseerd, is het uiteraard verstandig alsnog tot een afstemming te komen. De insteek van
de audit is tot nu toe zo anders geweest dan die van NRVT dat deze blijkens evaluaties als heel
logisch wordt ervaren. Het aantal gebreken ten aanzien van taxaties lijkt iets meer te zijn dan ten
aanzien van de dossiervorming in het algemeen, maar een te groot verschil wordt niet ervaren. Voor
sommige kantoren is het een nuttige reminder geweest van zaken die ze eigenlijk op orde zouden
moeten hebben, voor anderen heeft het nuttige tips opgeleverd voor de praktische kanten van het
taxatiewerk. Wil de meerwaarde groter worden dan moet de insteek anders worden en geldt als
randvoorwaarde dat het totaal van de audit er niet door uit het lood mag worden gebracht.
Aanbeveling:
99. Er is een kritische houding binnen de kantoren ten opzichte van de werkzaamheden van
NRVT tot nu toe. Op het moment dat meer helderheid is over de vraag of en hoe de NVM
zich tot de NRVT gaat verhouding, is het zaak ook te bezien hoe de verhouding met de audits
zal zijn op het vlak van taxaties. Op dit moment maken taxaties gewoon onderdeel uit van
het reguliere onderzoek en dat levert genoeg op om de werkwijze niet te veranderen.

2.6

Rol richting registrerende instanties

Analyse en meerwaarde:
Sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht vervullen is de Stichting Vastgoedcert leidend
in de registraties van makelaars in onroerende zaken. Het is aan de makelaar om bij te zijn met de
eigen registratie. Bij hem of haar ligt primair de verantwoordelijkheid en we hebben tijdens de audits
gezien dat deze niet altijd serieus wordt genomen. We hebben tijdens de audit echter ook gemerkt
dat 1) registraties niet altijd tijdig door zijn gevoerd, waardoor de makelaar terecht in de
veronderstelling was dat deze zichzelf goed had geregistreerd en dit nog niet zichtbaar was en 2) dat
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niet iedereen altijd even makkelijk vindbaar is in de registers. In het geval van Vastgoedcert is de
hantering van de meisjesnaam daarbij een regelmatig terugkerend punt.
Andere en bijzondere registraties
Ter voorbereiding van een audit moet de auditor niet alleen bij Vastgoedcert kijken, maar met name
ook naar de registraties in het kader van de taxatiefunctie: NRVT, NWWI, TMI en meer afkortingen
van specialisaties. Niet alleen voor de auditor, maar ook voor de klant moet dit verwarrend werken.
Een vorm van centrale registratie zou kunnen helpen.
Bij de registratiefunctie van waardebepalingen wordt bezwaar gemaakt tegen de in de beleving
geforceerde wijze van zoeken naar referentiepanden.
Mogelijk dat dit speelt als het gaat om het kenbaar maken van het lidmaatschap van (franchise) en
andere formules. Wat is hierbij relevant vanuit het perspectief van klant en kantoor?
Aanbeveling:
100. Zorg voor een snelle en accurate verwerking van registraties.
101. Maak het mogelijk dat makelaars vindbaar zijn op zowel de eigen naam als die van de
echtgenoot – partner.
102. Streef naar enkelvoudige registratie van meerdere hoedanigheden.
2.7

Rol richting interne toezichthouders

Analyse en meerwaarde:
Het gaat hier vooral om de samenhang met het interne tuchtrecht, klachtenregelingen die tot de
geschillencommissie reiken en de rol van CL als het om de handhaving gaat.
Tuchtrecht
Het interne tuchtrecht van de NVM is recent verder op afstand geplaatst. Ook voor dat moment is er
geen contact geweest tussen het auditbureau en vertegenwoordigers vanuit de tuchtrechtfunctie
van de NVM. In de audits zelf wordt al in het introductiegesprek aan de makelaar-ondernemer
gevraagd of men in aanraking is geweest met het tuchtrecht. Geregeld is dat het geval en dat heeft
dan altijd stevige indruk gemaakt. De hele sfeer rondom de toepassing van het tuchtrecht is anders
dan die rondom het ondergaan van een audit. Dit zal alles te maken hebben met het
gesprekskarakter van de intercollegiale audit.
Geschillencommissie
De keren dat een klacht aan de orde is geweest die heeft geleid tot een procedure bij de
Geschillencommissie, is de ervaring niet positief. De indruk bestaat dat de Geschillencommissie
eerder aan de zijde van de consument dan die van de ondernemer staat. Een enkele keer wordt
getwijfeld aan de deskundigheid van een lid van de commissie. Meer branchekennis zou gewenst
zijn.
Commissie Lidmaatschapszaken (CL)
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Net als alle ontwikkelingen rondom taxeren, heeft dit nadrukkelijk de aandacht gehad bij de
voorbereiding van de 2e fase van de pilot. Alles afwegend, is niet besloten tot het uitvoeren van
audits waarbij van verschillende zwaarte sprake zou zijn: meer controlerend versus meer coachend,
begripvol versus strak. Er zijn te veel variabelen in het spel en bovendien is op basis van de 3-weg
analyse eigenlijk nooit sprake van een zuivere vorm van controle of coaching. Het blijft maatwerk
naar bevind van zaken, wat betekent dat sommige audits automatisch een meer controlerend
karakter krijgen als er veel mis is en het controleren naar de achtergrond gaat als de basis op orde is.
Van beide versies vallen voldoende voorbeelden te geven. Kortom; er is een behoorlijke afstand
tussen de taken die (R)CL zichzelf geeft en die van het auditbureau.
Tegelijk is er ook dan nog een noodzaak goed af te stemmen. Tijdens de 2e fase van de pilot is op
ambtelijk niveau één keer overleg geweest tussen auditbureau en CL. Geconstateerd is dat er geen
directe aanleiding is om het bestaande arrangement te veranderen. Audit en CL vullen elkaar goed
aan, maar zijn anders gericht.
Dat de audits anders gericht zijn, blijkt ook uit enkele oordelen zoals die gegeven zijn en waar vanuit
het oogpunt van meerwaarde stil bij kan worden gestaan. Enerzijds zijn er bij kantoren enkele
gebreken geconstateerd die op zich om handhaving vroegen, maar waarvan het totaal wel zo sterk
was dat kon worden volstaan met een ‘voldoen onder voorwaarden’, in het vertrouwen dat het
kantoor het zal herstellen. Daartegenover staan ook kantoren waarbij de gebreken stuk voor stuk
niet voldoende ernstig zijn, of hoogstens indruisen tegen het gezond verstand en niet tegen een
externe of interne verplichting, maar waarvan het totaal zo ernstig is dat het kantoor in aanmerking
kan komen voor een heraudit. De situatie bepaalt de sanctie, waarbij de hele opzet van de audit zo
lijkt te werken dat het kantoor zich aan verbetering committeert.
Aanbeveling:
103. De audits hebben duidelijk een eigen positie ten opzichte van vormen van interne toezicht
zoals het tuchtrecht, het verschijnen voor de Geschillencommissie of de handhaving via CL. Bij
een verdere ontwikkeling van de audits blijft het zaak overlapping te voorkomen.
2.8

Rol richting externe toezichthouders

Analyse en meerwaarde:
Anders dan in vele andere sectoren is er binnen de makelaardij nog geen sprake van een externe
(overheids)toezichthouder die op regelmatige basis onderzoek uitvoert. Met de komst van de NRVT
lijkt dat binnen de wereld van de taxaties al te veranderen. Helemaal zonder externe
toezichthouders is ook de makelaardij niet. Een korte verkenning en dringende aanbeveling.
Belastingdienst/Bureau Financieel toezicht
Veruit het meeste is tijdens de audits gesproken over controles door de Belastingdienst in het kader
van de Wwft. Het lijkt erop dat deze audits altijd wel bemerkingen hebben opgeleverd, maar dat
daar in een zekere mildheid mee om is gegaan. In ieder geval lijken kantoren die dit onderzoek
hebben ondergaan de dossiers overwegend beter op orde te hebben dan als de Belastingdienst niet
langs is geweest. Omdat de audit veel meer is dan alleen een dossieronderzoek kan hier moeilijk van
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een grote overlapping worden gesproken. Wel lijkt het verstandig als opleiders, in het bijzonder de
Academie voor Vastgoed meer aandacht gaat besteden aan de aan de Wwft verbonden eisen.
Het is op dit punt interessant naar de ontwikkeling bij notariaat en gerechtsdeurwaarders te kijken.
Daar is de Wwft controle oorspronkelijk ter hand genomen door het (ooit vanuit het ministerie van
Financiën gelanceerde) Bureau Financieel Toezicht (BFT). Vanuit de Wwft-controle ontwikkelt BFT
zich tot een ‘integrale’ toezichthouder. Een toezicht dat in de praktijk vooral wordt uitgevoerd door
inspecteurs met een accountancy-achtergrond, dus geen vakmensen. De reden daarvoor zijn een
reeks incidenten die de Tweede Kamer ertoe brengen meer overheidstoezicht te eisen. Tegen die tijd
heeft het notariaat een degelijk systeem voor collegiale audit ontwikkeld en voeren de
gerechtsdeurwaarders audits uit op basis van externe experts die wel het vak goed kennen. Beide
vormen van intern toezicht fungeren aantoonbaar beter dan dat van het BFT, maar het de
ontwikkeling richting meer bevoegdheden voor het BFT valt niet te stuiten. Gevolg onder meer: het
notariaat wordt gevraagd inzicht in auditresultaten te geven, het BFT weigert dit op juridische
gronden. Ondertussen maakt nieuw kabinetsbeleid, in gang gezet door het ministerie van Financiën
naar analogie van de bankensector, dat de kosten van het toezicht worden doorberekend naar alle
notarissen a raison van circa 3000 euro per jaar. Het interne toezichtsysteem kost slechts circa 1.200
euro per 3 jaar per kantoor. Bij de gerechtsdeurwaarders gaan de kosten van het BFT tot boven de
10.000 euro per deurwaarder.
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM)
In de audits komt de rol van AFM en ACM slechts zelden langs, maar op de achtergrond spelen ze wel
degelijk een rol. Het is mede reden waarom er meerdere (commerciële) registerfuncties zijn, terwijl
kantoren ook wel uitspreken dat ze liever de helderheid van een enkel register willen hebben.
Meerdere makelaar-ondernemers spreken in hun toekomstvisie (zie 1.XX) uit dat ze liever zouden
zien dat de makelaarsrol teruggaat naar een meer publieke rol, als bemiddelaar tussen twee partijen.
Niet alleen de Erecode, maar ook het huidige beleid van AFM maakt dat effectief onmogelijk.
Zet de norm
Het vertrouwen van de politiek in branches en beroepsorganisatie is gering. Vormen van intern
toezicht worden al snel beschouwd als de slager die het eigen vlees keurt. Als het spannend wordt,
gaat overheidstoezicht voor. Goed intern toezicht, met name in de vorm van intercollegiaal toezicht
kan dat waarschijnlijk uiteindelijk niet voorkomen, maar voor de normstelling blijft het uiteindelijk
van de sector afhankelijk. Als de intercollegiale audits goed werken, wordt daarmee een stevige (en
doorgaans goedkopere) benchmark gezet, waarschijnlijk dicht bij de Erecode.
Aanbeveling:
104. De ontwikkeling van audits op basis van intercollegiale toetsing is een investering in het op
afstand houden van extern overheidstoezicht. In ieder geval is het een manier om leidend te
blijvend als het om de normstelling gaat.
2.9

Rol richting ketenpartners

Analyse en meerwaarde:
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Elk kantoor maakt onderdeel van de vastgoedketen, met verschillende partijen ervoor en erna.
Binnen de audit speelt dit incidenteel een rol, naar het lijkt bij gespecialiseerde kantoren meer dan
bij algemene kantoren in de discipline Wonen. Waar iedereen mee te maken heeft is de notaris. In
één geval heeft dit na een audit geleid tot nader contact met het auditbureau van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het betrof een situatie waarin een kantoor van het ene
notariskantoor (vlakbij gevestigd) de verwachting kreeg dat akten digitaal ondertekend en
aangeleverd zouden worden en van de andere notaris (gevestigd in een verre stad) fysiek zou
worden aangeleverd. Ook binnen de KNB zelf is dit een thema. Van beide zijde wordt nu
gestimuleerd dat deze vooral technisch ingewikkelde kwestie snel wordt opgelost.
Zo zullen er meer thema’s langs komen als het om de vastgoedketen gaat. Vanuit het auditbureau
zullen de signalen worden opgevangen en in voorkomend geval anoniem worden doorgegeven.
Daarnaast wordt overwogen om met gemengde teams te komen bij complexe audits, maar dit is nu
nog net aan de orde. Graag zouden we zien dat er auditors komen die naast een
makelaarsachtergrond ook een notariële opleiding hebben gekregen.
Op het terrein van interne audits wordt dus al afgestemd tussen KNB en NVM. Dat gaat goed, maar
de verschillen tussen de leden van beide leiden tot een vorm van auditeren die behoorlijk
verschillend kan zijn. Die verschillen worden (h)erkend.
Aanbeveling:
105. Ketenpartners, zoals het notariaat, kunnen met dezelfde problemen te maken krijgen,
bijvoorbeeld als het gaat om de erkenning van digitale handtekeningen. Waar nodig moeten
signalen worden doorgegeven en afstemming worden gestimuleerd.
2.10

Rol richting opleiders

Analyse en meerwaarde:
De audits brengen nogal wat opleidingsbehoeften aan het licht. Inhoudelijk ligt het vrij divers, maar
twee behoeftes springen erboven uit. De eerste is een behoefte aan een basisopleiding
bedrijfsvoering: hoe zet je nu eigenlijk een kantoor op? De tweede betreft de benutten van het
automatiseringspakket. Voor het eerste lijkt nog een goed aanbod te moeten worden ontwikkeld.
Voor het tweede is dat er in principe al – met name de roadshows doen goed werk – maar blijft de
benutting achter.
Met de Academie voor vastgoed is gesproken over opleidingswensen. De Academie heeft tevens de
training voor de auditors gefaciliteerd. Verwacht mag worden dat signalen over opleidingsbehoeften
een nog scherper geformuleerd opleidingsaanbod kan helpen formuleren.
Aanbeveling:
Geen. Dit loopt.
2.11

Rol richting Funda

Analyse en meerwaarde:
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Kantoren benutten de mogelijkheden van Funda steeds beter. Nog steeds wordt in meer of mindere
mate betreurd dat een NVM lid geen exclusieve toegang meer heeft tot Funda, maar de wereld
draait alweer verder. Funda lijkt een beetje als de waterleiding te worden: je mist het pas als er niet
meer wordt geleverd. De reviewfunctie wordt beter benut, maar omdat de reviews gemiddeld zo
goed zijn, wordt ook op dit punt het onderscheiden vermogen minder. Meerdere makelaarondernemers verwachten een (verdere) verschuiving naar social media als Facebook, maar in de
praktijk van de audits zien we dat Funda nog veruit dominant is.
Al met al is de informatie vanuit Funda, inclusief de reviews, in directe zin wel nuttig als basis voor de
audits, maar is de attentiewaarde betrekkelijk gering en in indirecte zin wordt via de audits zichtbaar
dat Funda relevant blijft maar de attentiewaarde kleiner lijkt te worden.
Aanbeveling:
Geen.
2.12

Rol richting leveranciers

Analyse en meerwaarde:
Rondom de NVM en haar leden zijn tal van leveranciers actief, niet zelden zelf ook afkomstig uit het
vak. Wat is de relevantie voor de leden dat de audits iets zeggen over de leveranciers? Indirect
behoorlijk, ze komen in ieder geval regelmatig aan de orde: als trainer, adviseur, softwareleverancier.
Het beeld is dat veel leden onder druk van de waan van de dag vaak snel iemand nodig hebben en
dan zoekend zijn naar de juiste ingang. Voor de auditor is het dan zaak om geen namen te gaan
noemen, maar wel de weg te wijzen, bijvoorbeeld naar de NVM zelf.
Dit speelt extra bij de keuze voor een softwarepakket. Een van de leveranciers speelt een dominante
rol en de indruk bestaat dat de keuze voor dit pakket eerder wordt genomen omdat anderen het ook
gebruiken, dan dat er bewust wordt gekozen. Het gevolg is vaak onderbenutting en kritiek achteraf –
die dan de auditor te horen krijgt. De leverancier probeert daar zelf wat aan te doen, maar vanwege
het strategische karakter van alles wat met digitalisering te maken heeft, is het verstandig dat ook de
NVM zelf de vinger aan de pols houdt.
Aanbeveling:
Nog geen.
2.13

Rol richting overheden

Analyse en meerwaarde:
Zelden is er in de pilot bij kantoren in directe zin gesproken over de overheid. Ook niet over de lokale
overheid, bijvoorbeeld in haar rol als vergunningverlener en maker van bestemmingsplannen e.d.
Het accent van de audit ligt daarvoor teveel op de panden zelf en de interne kant van de
werkzaamheden – al zijn er uitzonderingen waarbij de makelaar actief voor klanten in de bres springt
en bijvoorbeeld procedures begint. Het kadaster en het notariaat zijn de publieke functies die nog
weleens voorbij willen komen, maar dan vooral in de zin van het moeten voldoen aan instructies,
niet als iets om te beïnvloeden.
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Op termijn kan er meerwaarde worden bereikt door auditthema’s te koppelen aan nieuw beleid. Een
voorbeeld is de behoorlijk ingrijpende wetgeving die nu op stapel staat over privacybescherming. Het
kan dan zowel in het belang van de overheid als van de NVM-leden zijn om in de audits specifiek
aandacht te besteden aan het risico van datalekken e.d. Voorkomen moet echter worden dat de
audits als verlengde arm van de overheid gaan fungeren. Er moet een sterk gemeenschappelijk
belang zijn.
Een enkele keer komt in audits vanuit de privésfeer wel de (partij)politiek naar boven en de vraag in
hoeverre dit te verenigen met de rol als makelaar-taxateur (zie 1.XX), maar de rol van de politiek
blijft per saldo beperkt.
Aanbeveling:
Geen.
2.14

Positionering in publiciteit en public affairs

Analyse en meerwaarde:
In indirecte zin is de invloed er natuurlijk op allerlei manieren. De vraag is in hoeverre het auditstelsel
daar een rol in kan of moet spelen. Voldoen aan de audit levert de makelaar op lokaal niveau geen
keurmerk of andere vrije publiciteit op. Vanuit de NVM kan het de moeite waard zijn om richting
overheden uit te leggen dat de audits er zijn en hoe ze werken. Signalen over knelpunten in de
regelgeving kunnen altijd gebruikt worden in de lobby richting het rijk.
Er is een, hierboven al genoemde reden om goed te communiceren over het bestaan, de werking en
de effectiviteit van de audits en dat heeft te maken met het al bij 2.8 genoemde belang om te
vorkomen dat externe toezichthouders te actief worden op het terrein van de NVM. De boodschap:
er is een goed werkend alternatief.
Aanbeveling:
Geen.
2.15

Trots op het NVM-lidmaatschap

In hoeverre heeft de audit meerwaarde als het gaat om de beleving van de NVM als merk of
betekenisgevend professioneel verband?
Opvallend is dat vooral in het 2e deel van de pilot de vraag van de auditor naar de juiste registratie
regelmatig door de audittee werd verschoven naar de vraag: hoe staat u tegenover het NVMlidmaatschap? Daarom is dit als extra meerwaardepunt ingevoegd. Dit punt hangt nauw samen met
de vraag of het NVM-lidmaatschap als voldoende onderscheidend wordt ervaren in de markt, maar
het NVM-lidmaatschap heeft ook een intrinsieke waarde. Sommige makelaar-ondernemers
benaderen het wel degelijk puur als een kosten-batenafweging, maar daar staan anderen tegenover:
“Ik wilde altijd makelaar worden, maar toen ik de kans kreeg voelde ik mij toch te jong. Ik ging
een samenwerking aan met een vader en zijn zoon. Samen waren we lid van de NVM, maar
met name senior vond dat maar niets. De samenwerking was een drama. Na een aantal jaren
liep de samenwerking stuk. Uit de boedel mocht ik als het ware het NVM-lidmaatschap
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houden. Senior vond het best: de NVM was toch op sterven na dood. Dat betekende veel voor
mij. Pa en zoon zijn inmiddels failliet. Ik ben een trots NVM-lid.”
Een mooi maar niet geheel doorsnee citaat vanuit een geaudit kantoor. Het staat voor een stroming
die het NVM-lidmaatschap niet puur rationeel benaderd. Een stroming die zelf weer onderdeel lijkt
uit te maken van een stroming die de dienstverlenende kant onderstreept van wat nadrukkelijk een
‘vak’ genoemd wordt en waarbij de nodige makelaars het publieke belang ervan onderstrepen. Het
lijkt het logische antwoord op de digitalisering, maar lijkt ook nauw verbonden te zijn met de keuze
voor het zelfstandig ondernemerschap die velen gemaakt hebben na de crisis. Of de basis daarvoor
professioneel en ondernemend genoeg is om de concurrentieslag te overleven zal moeten blijken,
maar per saldo lijkt op basis van de indrukken uit de pilot er een zekere trots op het NVMlidmaatschap is.
De audits en die trots zouden elkaar kunnen versterken. Een inschrijving bij een register voelt kouder
aan dan een beëdiging, een bestuurslidmaatschap is eervol maar niet altijd haalbaar of aangenaam,
zo is de betrokkenheid rond het NVM-lidmaatschap toch minder kunnen worden. Het door de audit
heen komen kan dit niet vervangen, maar het is toch bijzonder. Er is aandacht: het ene lid bezoekt
het andere en deelt ervaringen. Veel dichterbij kan de NVM niet komen. Ook voor de auditor is het
bijzonder om auditor te mogen zijn.
Kan het zich niet tegen de NVM keren als er zo meer negatieve oordelen worden uitgesproken? Voor
de betrokken makelaar-ondernemer mogelijk wel, maar voor de vereniging in haar geheel haalt het
op de juiste manier de vrijblijvendheid van het lidmaatschap. Bovendien: heb je gelezen wat voor
slimme dingen collega’s doen? Komt allemaal uit die audit.
Ieder heeft het eigen gelijk, een eigen gevoel voor meerwaarde. Of die afhankelijk is van trots op het
NVM-lidmaatschap en een daaraan verbonden audit, is de vraag. Dit zijn koele tijden, vol
concurrentie en slimme algoritmes. Maar daartegenover kan deze vraag worden gesteld: wat is het
alternatief? Ieder voor zich, de toezichthouder voor ons allen?
Aanbeveling:
106. De meerwaarde van de audit is niet alleen rationeel, in bijvoorbeeld termen als coaching of
controle. Het is ook een manier om tot verdieping van het NVM-lidmaatschap te komen, een
andere wijze van ontmoeten en elkaar in de ogen te kijken. Het alternatief van volledige
concurrentie met een harde toezichthouder aan de zijlijn is geen betere oplossing.
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5

Conclusies

In dit hoofdstuk komt de stroom van bevindingen bij elkaar. De hoofdconclusie is snel gegeven – het
gewenste effect is er, de vorm is fraai - maar daarna begint het pas. In deze conclusies worden de
bevindingen in een paar strategische perspectieven geplaatst waar in de besluitvorming rekening
mee kan worden gehouden.
5.1

Algemene conclusie

Een beeld van meerwaarde
In hoofdstuk 4 is vanuit het perspectief van 58 punten naar de vraag gekeken welke meerwaarde het
auditstelsel heeft. Allereerst voor de leden, maar ook voor de NVM in haar geheel, de klanten en
andere partners. Via deze 58 punten zijn in feite nog veel meer punten meegenomen, zoals
bijvoorbeeld de duur van de audits en de mate waarin dit als belastend kan worden ervaren. Wat
wellicht opvalt voor degenen die het hebben gelezen, is dat weinig punten elkaar echt overlappen.
Steeds is er wel een nieuwe opmerking te maken, een ander inzicht te geven. Via praktijkvoorbeeld
van de audits en de dagelijkse ondernemerspraktijk komen niet alle, maar wel heel veel facetten van
het werk en de professie van de NVM naar voren. Dat geldt ook de zaken die niet of minder goed
gaan. Dat doorzicht kan op zich al als een meerwaarde worden beschouwd, maar de vraag is
natuurlijk wel waar het allemaal toe leidt.
Conclusie
De hoofdconclusie is snel gegeven. Bij alle 43 directe punten van meerwaarde is wel iets van
meerwaarde te bespeuren en is deze bij het overgrote deel van de punten gemiddeld tot (zeer)
groot. Dat is ook nu al aantoonbaar te maken via evaluaties, kalibraties en observaties. Bij de 15
indirecte punten is dat minder hard te zeggen omdat het van zoveel factoren afhangt, maar van
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enkele van die punten, zoals wanneer het gaat om de relatie met interne en externe
toezichthouders, moet ten minste de strategische waarde als groot worden beschouwen. Het
cumulatieve effect is een volmonig ‘ja’ op de vraag of er sprake is van meerwaarde van de leden van
de NVM is. Informeler en anders gezegd; zou iemand die niet bij de NVM betrokken is en dit allemaal
leest, zeggen: “Indrukwekkend. Waar kan ik dit bestellen?” Twee beperkingen blijven wel gelden bij
deze conclusie. De eerste is dat het uiteindelijk altijd van het kantoor afhangt wat deze met de
conclusies van een audit doet. Wellicht dat de meeste kantoren direct na een audit actie nemen op
de huiswerkpunten of de aanbevelingen, maar de ‘halfwaardetijd’ zal bij het ene kantoor echt anders
zijn dan het andere. Daarom is het ook van belang om na een bepaalde periode - 3 jaar kan dan al
lang zijn - opnieuw een audit uit te voeren. De tweede beperking is dat de kantoren die al goed
functioneren er toch minder van zullen leren dan kantoren waar de gebreken voor het oprapen
liggen. Dat is oprecht jammer, maar dat moet toch ook een moment van bevestiging geven.
Tegelijk is het maar goed dat dit niet kan. Het blijft een forse inspanning en er spelen vele andere
zaken binnen de NVM. Dat de audits omstreden zijn, is ook de schrijver van dit rapport niet ontgaan.
Het past bij wat in andere sectoren speelt bij de invoering van een initiatief als dit (toen het een keer
van een lijen dakje leek te gaan, ging het vlak voor de start pas echt mis). Dat is niet alleen op te
lossen met het communiceren van wat de evidente bevindingen van dit rapport zijn. Er wordt al
zoveel gecommuniceerd. De realiteit blijft dat leden dit stelsel van audits niet vanuit een
overvliegende helikopter als dit rapport zullen bekijken, maar dat doen vanuit de drukte van alledag
en uiteraard vanuit het eigen perspectief. Dat alles is hun goede recht.
5.2

Meerwaarde in vele ogen

Overzicht van de verenigingsdynamiek
Maar er dient wel een besluit te worden genomen en daar moet wel het juiste gesprek over worden
gevoerd, gericht op de audit zelf. De leden van de NVM en hun vertegenwoordigers kunnen wellicht
hun voordeel doen bij het kennisnemen van wat inzichten die vanuit overvliegende helikopter van
deze rapportage kunnen worden gedaan. In hoofdstuk 3 zijn alle meerwaardepunten op een rij gezet
en in een matrix geplaatst. Op de ene as staat de tegenstelling tussen het gebruik van open of
gesloten normen, op de andere wordt tegenover elkaar gezet of een groep hoge drempels hanteert
voor lidmaatschap of uitzetting (entree & exit) of dat er eigenlijk geen grens aan de groep zit. In de
linker-benedenhoek krijg je dan de klassieke (beroeps)vereniging, in de hoek rechtsboven de virtuele
groepen zoals je die op social media kunt vinden. In de hoek linksboven bevindt zich de wereld van
de zakelijke contracten, in die van rechtsbeneden de informele verbindingen die op basis van
coöptatie tot stand komen. Samen laten ze de dynamiek in verenigingsland zien, waarbij er een
strook van linksboven naar rechtsonder loopt waar doorheen gebroken zou moeten worden wil er
van een ‘transitie’ naar een soort digitaal netwerk gesproken kunnen worden.
Over die wolk met punten zijn vier cirkels getrokken. Elke cirkel vormt als het ware ook een groep
leden van waaruit al dan niet kritisch naar de vraag van de meerwaarde wordt gekeken. Die vier
groepen, annex perspectieven worden hieronder besproken, want ze verklaren mede waarom het
rond de audit kan botsen.
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1

Ondernemerspunten

Startend bij de ondernemerspunten (groen), zien we dat dit perspectief slechts voor een deel echt
met de vereniging te maken heeft, het kwadrant linksonder, en er ook een groot aantal punten is dat
zich linksboven bevindt, waarbij het handelen in het private domein, de deal, dominant is. Al die
punten met de marktpositie te maken, maar (dus) ook met regelgeving, zowel vanuit de overheid als
vanuit de NVM. De punten liggen sterk tegen de as aan die van linksboven naar rechtsonder loopt en
dus raken aan het voortdurend veranderende digitale domein. Ondernemerspunten zijn voortdurend
in beweging en vormen al snel een bedreiging of bezwaar.
Voor het lid dat er naar kijkt, zal dat in de praktijk betekenen: helpt of hindert mij dit in mijn
doelstelling als ondernemer. Alle nuances platslaand, is dan de conclusie: het hindert. Dit betreft
punten die het meest dwingend kunnen werken (ook indirect via aansprakelijkheid) en waarvan
menig makelaar zal denken dat het eerder afdoet aan bijdraagt aan het ondernemerschap. Anders
gezegd: hier kies je doorgaans niet vrijwillig voor. Toch zullen tegelijk vele leden zeggen: anderen
moeten er ook aan voldoen, anders werkt het niet. Hier kan de dubbele houding ten opzichte van
controle (en ook handhaving) naar voren komen.
De audits brengen naar voren dat er behoorlijk wat ondernemerspunten te verbeteren zijn. Van
ontbrekende handtekeningen tot en met slordigheid met de sleutels; het komt veel voor en is
uiteindelijk niet goed voor de NVM en haar leden. De aanpak met ‘voldoet onder voorwaarden’
werkt echter wel goed. De audit helpt met iets waarvan de kantoren zelf ook wel weten dat ze het
moeten aanpakken. Op een heel enkele uitzondering na wordt zonder problemen de termijn van 3
maanden waarbinnen ‘huiswerk’ gedaan moet worden gehaald. Die uitzondering kan dan tot een
heraudit leiden, maar ook dit heeft nog niet tot grote weerstand geleid. De weerstand die er wel is,
zit voor de audit, vanwege de hierboven beschreven redenen.
2 Entree & exitpunten
Op dit opzicht lijkt minder te doen. Het gaat slechts om een paar punten. Deze punten raken echter
wel direct aan de Erecode en kantoren ook wel problemen mee. Er zijn genoeg bemerkingen, zowel
als het gaat om bijvoorbeeld de juiste inschrijving in de registers als Vastgoedcert als wanneer het
gaat om deelnemingen en de toepassing van de meldingsplicht, allen direct terug te herleiden tot de
Erecode en de voorwaarden voor lidmaatschap. Ook hierin blijkt de beoordelingssystematiek wel te
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werken en wordt er goed meegewerkt om zaken te herstellen zonder het totaal van de audit te veel
in het teken van de controle komt te staan.
Een ander punt raakt de taxaties, iets waardoor leden aan zien komen te moeten stoppen met deze
voor het vak belangrijke activiteit. De audit heeft hierin een stevige signalerende functie. Richting de
NVM op metaniveau, al tijdens de 1e fase ten aanzien van de rol van NRVT. Vooral echter naar veel
kantoren zelf toe, omdat deze zich kwetsbaar maken door niet goed op de nieuwe eisen in te spelen.
Ook al gaat het niet altijd om dwingende regelgeving, het kantoor heeft er baat bij om het te horen
als er bijvoorbeeld slordigheden in de berekeningswijze zijn of in de bewijsvoering.
Entree & exit heeft onder meer met de in een kantoor aanwezige competenties te maken. Het zijn de
kantoren zelf die opvallend vaak aangeven dat het daarin rond het ondernemerschap, de benutting
van de kantoorautomatisering en de kantoorvoering ontbreekt, en zeker niet alleen bij de
binnendienstmedewerkers. Deze signalen zijn bijvoorbeeld aan de Academie voor Vastgoed
doorgegeven. Andersom blijkt de audit zelf een soort opleiding te zijn. Het is daarom voorstelbaar
dat het doen van een audit kan betekenen dat er vrijstelling komt voor (een deel van) de NVM PEpunten.
3

Vakpunten

De professie van de makelaar-taxateur wordt door een groot aantal normen en factoren beinvloed.
Het grootste deel daarvan bevindt zich echt in het verenigingsdomein: het zijn ‘eigen’ dingen, zelf te
beinvloeden. Controle is minder spannend, de behoefte aan coaching is groter. Uit de audits komt
naar voren dat veel kantoren best een spiegel of ondersteuning kunnen gebruiken, mits ze voelden
dat het tot een concreet resultaat leidt. In diezelfde praktijk van de audits, valt ook te zien dat voor
zover het niet over eenmanskantoren gaat, er binnen de kantoren veel te doen is over de wijze van
samenwerking, met name tussen buiten- en binnendienst. Audits hebben daar een positief effect op.
Ook voor de vakpunten geldt wel degelijk dat er vooraf een drempel moet worden genomen. Gaat
eenmaal de audit lopen, dan werkt het andersom en dan is men doorgaans open tot zeer open over
de druk en de problemen. Auditoren zijn geschrokken van het grote aantallen makelaars dat recent
met een burn-out te maken heeft gehad. Er is ook een andere kant: er zijn meer dan genoeg
kantoren die het gewoon goed doen en waar de auditoren echt uitgedaagd worden om meerwaarde
te leveren. Soms kan dat net verder gaan dan een bevestiging geven dat men op de goede weg is.
Dat wordt niet altijd geloofd, ook als het wel zo is.
4

Transitiepunten

In elke audit neemt de makelaar-ondernemer tijd om zijn of haar visie op de toekomst te geven.
Daarbij wordt vaak het woord ‘transitie’ gebruikt. Zeker rondom taxaties ziet men deze snel op zich
afkomen. Er zijn kantoren die in de audit zichtbaar met deze transitie bezig zijn, waarbij opgemerkt
kan worden dat internetmakelaars nog geen audit hebben gehad. Er zijn prachtige voorbeelden van
kantoren die zowel digitaal als vakmatig klaar lijken voor de toekomst en in dat opzicht door de
betrokken auditor op de betreffende aspecten als ‘excellent’ zijn beoordeeld.
Tegelijk valt op hoe vaak de visie op de toekomst van het vak niet in lijn ligt met de visie op de
toekomst van het eigen kantoor. Het vak uitoefenen, doorgaan zoals men bezig is, zo luidt de insteek
voor veel kantoren. Ook als het bijvoorbeeld om minder werken of de opvolging gaat. Dat mag
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natuurlijk, net zoals het geen verplichting is om een uitgeschreven marketing- of toekomstplan te
hebben. Dat is de keuze van de ondernemer en die keuze wordt opvallend vaak gemaakt. Toch valt
juist op dit punt veel te spiegelen, want het heeft wel consequenties en de nodige kantoren voelen
zich gevangen in een negatieve spiraal van met elkaar samenhangen druk op de courtage en
werkdruk. Het is op dit punt, in regelmatig diepgaande gesprekken, dat de audit waarschijnlijk haar
grootste effect kan krijgen.
5.3

Waar staat de audit na de pilot?: een SWOT-analyse

Sterk
Als sterk kan in ieder geval worden beschouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kantoren hebben in meer of mindere mate baat gehad bij de audit
In alle kantoren is goed, soms diepgaand gespiegeld over de toekomst van vak en kantoor
Daarbij heeft audit tot een betere benutting geleid van de unieke datacollectie van de NVM
De signalen uit de audits in de pilot hebben tot menig concreet vervolg geleid
Voldoende kantoren en auditoren hebben meegedaan
De audits leveren een scherpe foto op van de leden, zowel op kantoor- als landelijk niveau
Veruit de meeste kantoren krijgen positief terug op de audit, alle auditoren zijn enthousiast
Enkele problematische audits zijn door auditor en auditbureau goed opgevangen
Het beoordelingssysteem werkt zoals bedoeld en maakt maatwerk mogelijk
De pilot is organisatorisch prima verlopen. Het auditbureau staat als een huis
Het werk van ondersteunende diensten als Data & Research, Relatiebeheerders, Juridische
Dienst en Communicatie wordt beter benut voor de leden

•
Zwak
Als zwak kan gelden:
•
•

•
•
•
•
•

Het is moeilijker gebleken om Business en A&LV-kantoren in de pilot te betrekken.
De kantoren hebben in de pilot hebben zich vrijwillig opgegeven. Ondanks meerdere
kantoren die bij de start van een audit wel degelijk weerstand hebben getoond, kan dat bij
verplicht stellen anders liggen
De audits zal in directe zin nooit tot de opruiming van ‘rotte appels’ leiden waarop door
sommige leden wordt gehoopt
Want als kantoren iets willen verbergen, dan kunnen ze dat.
De belasting van een dag auditeren kan als zwaar worden ervaren
Kantoren die al goed zijn, ervaren minder verbetering aan het einde van de audit
Het communiceren van wat ‘excellent’ is in kantoren zou eigenlijk beter moeten

Kansen
Kansen die de audit de NVM en haar leden geeft:
•

Het is een unieke kans om kantoren in velerlei opzichten efficiënter te maken en de kwaliteit
van dienstverlening te verbeteren
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•
•
•
•

Het aantal ‘kleine’ tekortkoming en dossiervorming en bedrijfsvoering is al aanzienlijk bij de
vrijwillige audits. Doorvoering van het auditstelsel leidt tot minder ‘achterstallig onderhoud’
De audits kunnen tot een nog betere data benutting uit Midas etc. leiden, ook richting
Business en A&LV
Het stelsel kan leiden tot een minder grote bedreiging van de komst van externe
toezichthouders met hogere kosten dan de audits meebrengen
Het stelsel kan de buitenwereld, inclusief toezichthouders, overtuigend laten zien dat de
NVM haar eigen kwaliteit serieus neemt

Bedreigingen
Bedreigingen zijn er in de vorm van:
•
•
•
•
•
•

5.4.

Een auditstelsel dat onvoldoende tegemoetkomt aan de wens tot meer controle
Kantoren die na een audit het predicaat ‘voldoet’ krijgen die in een later stadium toch falen
of failliet gaan
Kantoren die in hun ogen goed functioneren en daarvoor te weinig erkenning krijgen
Te weinig auditoren of auditoren die hun rol onvoldoende aankunnen
Hoge kosten van de audit
Onvoldoende benutting van het auditstelsel in de richting van (externe) toezichthouders,
waardoor controles dubbel of volgens niet passende normen wordt gedaan
Tot slot: wat zien we?

Als we de cirkel rond maken voor deze pilot, wat zien we dan?
Er is begonnen met een puzzel. Hoe kan je een kantoor toetsen zonder bij het biedingsproces
aanwezig te kunnen zijn? Daar dienden zich twee oplossing voor aan. De eerste was de voor de hand
liggende van het dossieronderzoek als aangrijpingspunt. Het gevaar daarvan was (en is) dat het al
snel ervaren zou worden als een wat pietluttige controlerende audit. Dat moest vanuit de
doelstellingen van NVM 2020 beslist vermeden worden. Daarom was het zeer gelukkig dat de NVM
over een voor een branche-/beroepsvereniging unieke en naar elkaar als leden toe openbare bron
van data beschikt in de vorm van Midas, naast de al sterk openbare informatie zoals die via Funda en
de websites van de kantoren ontsloten kon worden. Dat samen, zorgt ervoor dat een auditor echt
goed voorbereid een audit in kan gaan en richting de makelaar-ondernemer kan zeggen: dit zijn de
data die ik kan vinden, wat is jullie verhaal er achter?’, daarmee in potentie de aanzet gevend voor
een toekomstgerichte audit.
In potentie, want er werd rekening mee gehouden dat lang niet elk kantoor een uitgewerkte
toekomstvisie heeft. Dat bleek ook. Bij heel veel makelaar-ondernemers is de toekomstvisie er ook,
maar deze zit in het hoofd en loopt lang niet altijd gelijk op met de realiteit van alle dag. De opzet is
zo door ontwikkeld dat de auditor in dat geval maatwerk kan toepassen via de zgn. ‘3-weg analyse’
zoals hij of zij die in het begin van de audit maakt. Ook het dossieronderzoek kan op maat worden
gedaan, maar blijkt wel nodig als check op het verhaal van de makelaar-ondernemer.
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De audits hebben inmiddels de hele praktijk van de NVM-kantoren laten zien, in al haar enorme
diversiteit: ‘geen kantoor is gelijk’. In het overgrote deel van de audits, was het kantoor na afloop
toch tevreden over het verloop van die audits. Een gebrek aan kennis was zelden een knelpunt, wel
blijkt dat een goede match tussen kantoor en auditor enorm belangrijk is en dat, ondanks ook in dit
opzicht goed werk van het auditbureau, zal altijd een kwetsbaarheid in deze intercollegiale aanpak
zijn. Echter juist dat intercollegiale aspect wordt het meest gewaardeerd aan de hele opzet.
De auditor komt binnen bij kantoren waar de volle druk van de markt gevoeld wordt. De crisis zit
menig makelaar-ondernemer nog in de botten, maar de markt is op menig plaats alweer omgeslagen
naar een situatie waarin de verkoop zo hard gaat, dat het nu vechten is om elke klant die wil
verkopen. Ondertussen gaat ook de wijze van taxeren op de kop en moeten makelaars nadenken
over een toekomst die wordt bepaald door algoritmes en andere digitale ontwikkelingen. Een auditor
moet dat allemaal meenemen en niet blijven steken in bijvoorbeeld een ontbrekend
identiteitsbewijs. Tegelijk is dat ontbrekende bewijs vaak niet zonder betekenis als het gaat om de
vraag of een kantoor de zaken voldoende onder controle heeft. Dat laat zich echter minder duiden in
termen van ‘controle’ of ‘coaching’. Een auditor hoort het verhaal van de makelaar-ondernemer, ziet
in de dossiers en verschillende uitingen hoe het kantoor opereert, spreekt ook met de medewerkers
en komt tot een advies over de beoordeling. Daarover wordt van collega tot collega een slotgesprek
gevoerd, dat aansluit bij wat is gehoord en gezien. Complimenten worden gegeven, bemerkingen
geconstateerd en als het kantoor er open voor staat, wordt er intensief gesproken over de toekomst
van het kantoor. Auditor en kantoor nemen weer afscheid van elkaar.
Al deze audits bij elkaar geven natuurlijk wel een beeld van de NVM-makelaar. Er zijn veel kantoren
die, ondanks soms pittige bemerkingen, hun zaken goed op orde hebben. Anderen moeten echt het
been bijtrekken. Het aantal bemerkingen in z’n totaal is niet gering. Dat betekent dat er nog veel
moet gebeuren. Tegelijk is er geen aanleiding om negatief te zijn over de kantoren of het
auditstelsel. Het voelt vooral aan als ‘onderhanden werk’.
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BIJLAGE I
Algemene conclusie over de meerwaarde:
Voor de leden is de directe meerwaarde van dit auditstelsel groot, van welke kant je het ook bekijkt.
Er zijn twee beperkingen, maar die gelden altijd: 1) het is wat het kantoor met de uitkomsten doet
wat de echte meerwaarde bepaalt, en 2) reeds goede kantoren zullen er minder aan hebben dan
kantoren die nog een slag te maken hebben. Daarnaast is er nog een directe meerwaarde in de vorm
van een betere dienstverlening en communicatie NVM. De audits werken sterk aanvullend op
bijvoorbeeld de handhavingsactiviteiten. In het verlengde ervan is het meer dan aannemelijk dat met
de audit de positie van de NVM richting bijvoorbeeld externe toezichthouders wordt versterkt.
Alle punten van directe meerwaarde worden hier achter elkaar gepresenteerd, in volgorde van het
verloop van een audit.
a.

Voorbereiding

1.1
Gebruik voor leden toegankelijke informatie – meerwaarde: groot
Midas blijkt een fantastische basis voor een gedegen inhoudelijke voorbereiding van de audit en dus
de aanleiding voor een inhoudelijk gesprek met de makelaar-ondernemer over de (toekomstige)
prestaties van het kantoor. Het is nog te vroeg om tot een meting te komen van een eventueel
toegenomen gebruik van Midas door de aandacht die er in de audit aan gegeven wordt, maar een
krachtiger interventie is moeilijk denkbaar. De NVM en haar leden heeft met de data van Midas iets
heel bijzonders in handen, zeker ook in vergelijking met andere sectoren. Door de tot nu toe lage
benutting kan vooral gezegd worden dat de NVM met deze data ‘zilver’ in handen heeft. De audits
kunnen veel betekenen in het veranderen van zilver in goud, de ‘Midas-touch’.
1.2

Gebruik openbaar beschikbare informatie – meerwaarde: gemiddeld

Uit de audits rijst per saldo het inzicht dat de meerwaarde van Funda en ook de meerwaarde van de
reviews aan het afnemen is. De waardering is die voor stromend water: zonder kan je niet, maar je er
echt op onderscheiden ook niet. Ook voor de audit zelf is Funda met haar review functie matig
effectief, terwijl het voor de marketing nog wel degelijk onderscheidend kan zijn. Het lijkt er op dat
de tijd die gedurende de audit aan Funda wordt besteed (verder) afneemt.
1.3

Wijze van presentatie kantoor – meerwaarde: groot

Hoe een kantoor zich presenteert via de eigen website en social media is een prachtig bron ter
voorbereiding van een audit. Daar zou het kantoor zelf ook af en toe naar moeten kijken, want het
levert veel inzichten op. Daarbij valt op dat de uitstraling van de site en social media lang niet altijd
gelijk is aan wat de auditor op het kantoor aantreft: doorgaans is het kantoor beter. Wat een gemiste
kansen. Ook blijkt dat de zakelijke informatie op sites vaak afwezig of niet correct is.
1.4

Wijze van voorbereiding door auditor: gemiddeld

Een goede voorbereiding maakt nog geen goede audit en een mindere voorbereiding hoeft een audit
niet te laten mislukken. Vandaar de weging van ‘gemiddeld’. Tegelijk blijkt glashelder uit de
evaluaties hoe de goede voorbereiding de auditor krediet geeft en de audit op een hoger niveau tilt.
De meerwaarde is in dat opzicht wel degelijk groot. Eigenlijk is het niet goed dat kantoren verrast zijn
over de goede voorbereiding. Hoe vaak kijken kantoren naar hun eigen informatie? Leerpuntjes.
752

Trusting Associations

b.

Introductiegesprek

1.5

Collegiale audit – meerwaarde: groot

Weinig punten zullen een hogere waardering hebben dan het collegiale karakter van de audit. In
bijna elke evaluatie komt dit terug, ook bij evaluaties waarvan het kantoor zegt dat ze elders of in
andere vormen ook audits hebben meegemaakt. De meerwaarde schuilt vooral in de herkenning en
het onmiddellijke begrip, terwijl de erkenning van de deskundigheid er ook is. De 50-kilometer grens
en de mogelijkheid om nee tegen een auditor te zeggen, werkt probleemloos.
1.6

Duur en opzet van de audit – meerwaarde: matig

Het tijdpad van een audit wordt over het algemeen goed beheerst. Een dag is bij veruit de meeste
audits nodig. Knelpunten kunnen o.a. zijn: de duur van de audit en de vraag hoe meerdere
vestigingen worden geaudit. In de praktijk lijken beide problemen hanteerbaar. Lastiger blijkt de
vraag hoe meerwaarde te geven aan kantoren die al goed bezig zijn, los van de bevestiging die het
kantoor krijgt dat men goed bezig is.
1.7

Omgaan met weerstand – meerwaarde: gemiddeld

Weerstand tegen de audit, voor zover aanwezig, is doorgaans niet op de auditor zelf gericht en
verdwijnt in de loop van de audit. Mogelijk is dit anders bij de start van audits met een verplicht
karakter, maar ook in de pilot waren er meerdere audits waar weerstand werd getoond.
1.8

Kantoor, NVM en afdeling – meerwaarde: groot

De audits worden door de kantoren gebruikt om zowel hun kritiek als loyaliteit richting de NVM te
uiten. De meerwaarde daarvan is dat de leden zich in vertrouwen kunnen uiten richting collega’s,
ook al wordt doorgaans begrepen dat dit op zich geen rol heeft in de audit.
Verder valt op dat er een relatie lijkt te zijn tussen het functioneren van afdeling, kantoor en de
leden onderling. Binnen afdelingen waarin de onderlinge gunfactor hoog is, lijkt de concurrentiedruk
voor kantoren beter hanteerbaar.
In termen van governance, werkt het goed dat de auditor optreedt als adviseur richting het
auditbureau en niet zelf namens de NVM een oordeel velt. Het helpt blijkens evaluaties om de goede
balans tussen coachen en controleren te behouden zonder dat daar onnodige spanning op komt.
1.9

Omvang kantoor en specialisme – meerwaarde: gemiddeld

Omvang van het kantoor of kennisniveau van de auditor is belangrijk en onderscheidend, maar met
de juiste (combinatie van) auditoren niet doorslaggevend. Ook voor grotere of gespecialiseerde
kantoren of bijzondere omstandigheden biedt de audit meerwaarde.
1.10

Meningen over de toekomst van het vak – meerwaarde: matig

Het moet gezegd worden: in letterlijke zin is het uiten van een visie op het vak voor de audit van
betrekkelijk gering belang. Het kan zelfs afleiden van datgene wat onderzocht moet worden; het is
immers niet zonder meer zo dat het kantoor zich vrij voelt om naar de eigen visie te handelen. Een
mooi trendverhaal is, zo blijkt ook in de auditpraktijk, geen garantie dat een kantoor zich aan de
trends in de eigen markt weet te onttrekken. Wel is het goed om via de uiteenzetting van het vak iets
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te proeven van het enthousiasme waarmee hij of zij als ondernemer de markt tegemoet treedt en
kan het voor de NVM relevant zijn om te leren welke visies er op het vak leven. Zijn er dan geen
andere kanalen waarmee dat kan? Zeker, denk aan Programma-management, Relatiebeheerders en
afdelingsvergaderingen, maar de setting is wel anders.
1.11

Formuleren toekomstvisie kantoor – meerwaarde: groot

Het hanteren van de 3-weg analyse leidt tot een groter dan verwachte meerwaarde: 1) Het leidt tot
maatwerk, zonder dat dit ten koste gaat van de validering. Dit laatste omdat het dossieronderzoek
en het onderscheid tussen incidentele en structurele tekortkomingen voldoende verhelderend
werkt. 2) het voorkomt dat de audit vast komt te zitten in de tegenstelling tussen coachen en
controleren. Beide kanten worden op een logische manier verbonden, waardoor vrijblijvendheid
wordt vermeden en er toch ook voldoende ruimte is voor het verdiepende gesprek; 3) geen kantoor
wordt in de steek gelaten, want er is altijd een manier om het kantoor opnieuw te prikkelen.
1.13 Bedrijfs- en verdienmodel, inclusief courtage
De audit zelf kan de marges niet verhogen. Wel leidt het duidelijk tot kantoren die opnieuw, of op
nieuwe manieren, nadenken over het bedrijfs- en verdienmodel van het kantoor. Uiteindelijk moeten
ze het zelf doen. De tijd is domweg te kort na de audits om te kunnen constateren of ze kantoren
hun model hebben kunnen verbeteren of niet.
Dit betreft alleen de directe punten.
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BIJLAGE II
Aanbevelingen
Alle aanbevelingen op een rij:
I

Aanbevelingen directe meerwaardepunten

a. Bij de voorbereiding:
1. Het gebruiksgemak van Midas moet omhoog, anders blijft de relevantie voor leden en audit
te beperkt. De wijze van exporteren van data (ook geprint) en het combineren van data kan
omhoog, zodat op kantoorniveau een goed beeld verkregen kan worden over de grenzen van
plaatsen heen.
2. Binnen Business en A&LV lopen initiatieven om de kwaliteit van de data te verhogen. Op
grond van de verwachtingen tot nu toe mag verwacht worden dat audits tot een versnelling
van deze acties kunnen leiden.
3. Funda blijft een belangrijke basis voor de verkoop van panden, maar het onderscheidend
vermogen neemt af. Van een concurrentievoordeel is het meer een ‘commodity’ geworden.
4. Er moet wellicht aan een andere opzet of opvolger van de reviews op Funda worden
gedacht. Als het teveel als een goed nieuws show wordt ervaren, vermindert dat ook de
waarde voor de kantoren.
5. Dit neemt niet weg dat er ook daadwerkelijk veel goede reviews worden gegeven voor de
diensten van een kantoor. Reden voor kantoren om toch achter reviews aan te blijven gaan
en de reviews op zowel kantoor als NVM-niveau beter te benutten.
6. Kantoren hechten sterk aan hun website, maar doordenken die website niet altijd goed
genoeg. Dit leidt o.a. tot een ander beeld van het kantoor in de voorbereiding dan bij het
bezoek. Een punt van aandacht voor NVM en leveranciers die kantoren daarin ondersteunen.
7. Op de website ontbreekt het regelmatig aan de vermelding van KvK- en btw-nummer.
Regelgeving vraagt daar wel om. Er is geen regelgeving die om een disclaimer vraagt, maar
het is wel verstandig om te doen. Misverstanden hier omheen kunnen met wat voorlichting
aan de leden verholpen worden. Disclaimers, hoewel niet verplicht, kunnen ook beter
worden opgenomen.
8. Ook het NVM-logo blijkt regelmatig te ontbreken. Ter validering van deze bevinding is het
verstandig hier breder onderzoek naar te doen en als NVM te bespreken of en hoe daar actie
op te nemen.
9. We zien in de voorbereiding een lichte verschuiving van Funda en website richting met name
het social medium Facebook. Het is de vraag of Facebook werkelijk de plaats van website en
Funda in gaat nemen, of dat dit medium juist weer plaats zal gaan maken voor andere
platforms.
10. De voorbereidingstijd van de auditor betaalt zich uit in meerwaarde tijdens de audit zelf. Dat
moet gekoesterd worden. Aan de zijde van NVM en kantoren start dit met het goed op peil
houden van de eigen data en informatie. Dit geldt ook voor Business en A&LV.
11. Het aantal auditoren met kennis van Business en A&LV moet omhoog.
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12. Vooraf wordt door auditoren geen kennisgenomen van eventuele handhavings- of andere
juridische dossiers. Dit moet zo blijven.
13. De tijd die auditoren besteden aan de voorbereiding is relatief veel. Dit moet goed
gemonitord worden, zeker als de oorzaak bij het kantoor ligt omdat te weinig data of andere
informatie beschikbaar blijkt of contact voor de planning van de audits uit de weg wordt
gegaan.
b. Introductiegesprek
14. het collegiale karakter van de audit werkt zoals het bedoeld is, mede door de goede
voorbereiding van de auditoren. De leden die meedoen waarderen dit breed. Communiceer
dit, of laat kantoren en auditoren zelf hun verhaal vertellen.
15. Een generalistische instelling lijkt belangrijker voor de makelaar-ondernemer dan een
specialistische, maar zonder specialistische kennis kan men niet. Een goede spreiding van
specialismen onder auditoren hoort ook bij de prioriteiten.
16. Het 50-kilometer criterium is ruim genoeg en leidt niet tot problemen. In bijzondere gevallen
kan hier, goed kijkend naar de kwaliteiten van de auditor en de karakteristieken van het
kantoor van worden afgeweken.
17. Het auditorbestand is nog te krap en te eenzijdig qua samenstelling, ook geografisch. De
leden verwachten terecht een auditor die bij hen past.
18. Deelnemende kantoren tevoren (nog) nadrukkelijk(er) informeren over de aanpak van de
audit.
19. Bij meerdere vestigingen waar nodig het auditteam ver genoeg uitbreiden om bezoek aan
extra vestigingen kunnen doen.
20. Bezie of in de planning van de audits het mogelijk is om minder audits uit te voeren in het
tweede en vierde kwartaal om zowel kantoren als auditoren minder te belasten.
21. Onderzoek de relatie tussen het functioneren van afdelingen en de leden onderling, ook met
het oog op het doorvragen naar redenen en mogelijkheden voor meer onderlinge
samenwerking.
22. Voor toekomstige audits moet het beleid ten aanzien van grotere kantoren worden
doorontwikkeld en een pool van geschikte auditoren worden opgebouwd.
23. Hetzelfde geldt als het gaat om het opbouwen van een pool met auditoren met
specialistische (vak)kennis.
24. Makelaars-ondernemers tonen tijdens audits een echte visie op het vak en hechten ook aan
dat vak. Op metaniveau kunnen de uitkomsten van audits als aanvulling dienen op discussies
over de toekomst van het vak binnen de NVM.
25. Breed wordt onderkend dat de taxatiefunctie onder druk staat, of op z’n minst – zeker in de
B2B-markt, tot een scheiding van makelen en taxeren zal leiden. Het wordt wel gezien als
integraal onderdeel van het makelaarsvak en dat aankomende verlies wordt echt als een
verlies gezien.
26. Makelaars-ondernemers tonen tijdens audits een echte visie op het vak en hechten ook aan
dat vak. Op metaniveau kunnen de uitkomsten van audits als aanvulling dienen op discussies
over de toekomst van het vak binnen de NVM.
27. Breed wordt onderkend dat de taxatiefunctie onder druk staat, of op z’n minst – zeker in de
B2B-markt, tot een scheiding van makelen en taxeren zal leiden. Het wordt wel gezien als
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28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.
43.

integraal onderdeel van het makelaarsvak en dat aankomende verlies wordt echt als een
verlies gezien.
Veel kantoren zitten gevangen in een spiraal van steeds lagere courtages. Een shake-out
wordt breed verwacht. Ondertussen houdt men elkaar (te) veel in de gaten. Meer
anticyclisch opereren of experimenteren met het verdienmodel biedt wellicht perspectief.
Doordat bedrijfs- en verdienmodellen vaak niet expliciet gemaakt zijn, gaat hier veel tijd
inzitten gedurende de audit. Dit kan in de knel komen met het doen van onderzoek.
Makelaar-ondernemers geven aan dat ze vele soorten opleidingen kunnen volgen bij de
Academie voor Vastgoed en elders, maar dat een opleiding ‘hoe zet ik een bedrijf op?’ daar
niet bij zit. Basale kennis over bedrijfsvoering ontbreekt geregeld.
De precieze bewoordingen van de Erecode lijken in de auditpraktijk weinig uit te maken. Iets
om mee te nemen in de discussie over de bewoordingen op het niveau van de NVMLedenvergadering.
De Erecode draagt bij verkeerde communicatie een dubbele boodschap in zich van
stimulering en controle. Het is verstandig hier bij verdere redactie van de Erecode rekening
mee te houden.
Blijf kantoren wijzen op het belang van een juiste registratie.
Zorg in ieder geval dat de websites en andere openbare vermeldingen actueel zijn als het om
registraties gaat.
Voer de discussie over de vraag of het huidige registratiestelsel past bij de ontwikkelingen in
de arbeidsmarkt.
Audits hebben hun grootste meerwaarde als naar aanleiding van registratieproblemen de
discussie wordt gevoerd over het personeels- en opleidingsbeleid van een kantoor, niet als
de audit enkel wordt gebruikt om de juistheid van registraties te toetsen.
Het is belangrijk om een verbinding tussen de audits en de registratie van PE-punten te
leggen. PE-punten geven naast de registratie een indicatie van de competenties waar een
medewerker van een kantoor over beschikt.
Het advies is om de medewerkers van kantoren die een audit krijgen daarna een jaar lang vrij
te stellen van de verplichting om NVM gerelateerde PE-punten te verzamelen.
Het aantal overtredingen van NVM-regelgeving ten aanzien van samenwerkingsvormen lijkt
af te nemen, tegelijk weten veel kantoren niet precies waar ze aan toe zijn en is de discipline
niet groot ten aanzien van het melden ervan.
Het aantal mogelijke samenwerkingsvormen neemt toe. Voor zover auditoren hierin mee
moeten kunnen denken, is het goed als bijvoorbeeld vanuit de NVM er een visie op de
verschillende vormen verschijnt en welke eisen daaraan mogen worden gesteld. Het
deelnemingscriterium zoals dat nu geldt (art. 12 Lidmaatschapszaken) is gemaakt in een
andere tijd.
Onderschat de impact van een CL- of tuchtrechtprocedure voor het betrokken lid van de
NVM niet. Er gaat een duidelijk preventieve werking van uit. Communiceer zowel de
uitspraken als de impact.
Over de werking van de Geschillencommissie bestaat de indruk dat deze te veel aan de zijde
van de consument zou staan. Onderzoek dit nader.
In de combinatie van klacht- en tuchtrecht met audits beschikt de NVM in beginsel over een
samenhangend geheel van elkaar aanvullende interventies. Niettemin kent elke vorm haar
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beperkingen en die zullen goed moeten worden gecommuniceerd. Als niet alles wordt
verwacht van de audits, kan er nuchter worden gesproken over een sterke aanvulling.
c. Onderzoeksfase:
44. Er is niet zelden sprake van een strakke rolverdeling in een kantoor, in het bijzonder tussen
‘buiten’ en binnen’. Dit kan tot gevolg hebben dat men elkaars rol onvoldoende kent of over
kan nemen, wat het kantoor kwetsbaar maakt. Intern en in opleidingsverband dient daar
meer aandacht voor te zijn.
45. Spreek als kantoor meer over de onderlinge taakverdeling.
46. Maak als kantoor meer gebruik van checklists voor dossiers om overzicht te behouden.
47. Neem bestemmingsplannen op in het dossier, ook als je bekend bent in het gebied.
48. Het lijkt er op dat de dossieropbouw bij Wonen over het algemeen beter verzorgt is dan bij
de andere disciplines, terwijl ook daar veel bemerkingen worden gemaakt. Onderzoek wat
daar de oorzaak van is en wat daar zo nodig aan kan worden gedaan.
49. Neem als kantoor biedingen op in het dossier.
50. Neem aantekeningen, onderbouwing van de waarde en berekeningen op basis van de
meetinstructie op in het dossier, mede vanwege het risico van aansprakelijkheid.
51. Op veel kantoren wordt te weinig met elkaar gesproken over de gang van zaken, zeker
tussen buiten- en binnendienst. Dat de audit een belangrijke stimulans blijkt voor deze
gesprekken is goed, maar geeft ook te denken.
52. Het lijkt er op dat kantoren steeds beter nadenken over de styling van de panden die ze in de
verkoop hebben, maar dat minder zijn gaan doen als het om het eigen pand gaat. Zo worden
kansen gemist.
53. Ook over de inrichting van een kantoor kan nog beter worden nagedacht, zeker als het gaat
om het gevaar elkaar te storen bij het voeren van (telefoon)gesprekken.
54. Bijvoorbeeld brochures blijven een belangrijk onderdeel in de marketingmix. Niet alles gaat
digitaal. Hou daar rekening mee in bijvoorbeeld de advisering van kantoren.
55. Richting kantoren: maak meer gebruik van mogelijkheden automatiseringspakket, werk meer
digitaal en gestructureerd en volg cursussen waar ze beschikbaar komen.
56. Leveranciers moeten maximaal ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van
pakketten.
57. Digitalisering en een sterk vakmatige invulling van het makelaarswerk kunnen elkaar heel
goed versterken. Benut de voorbeelden die daarvan zijn.
58. In situaties waarin medewerkers van meerdere rechtspersonen toegang hebben tot het
systeem. Het is zaak in verband met AFM-regelgeving en privacywetgeving extra gewaakt
worden voor goed wachtwoordgebruik e.d.
59. Het niet vermelden van met name de Btw op enkel inclusieve wijze bij consumenten gebeurt
nog te vaak. Concurrentieoverwegingen worden hierbij vaak genoemd: makelaars houden
elkaar vast in verkeerd gedrag. Meer communicatie en elkaar aanspreken, ook binnen de
afdelingen, is belangrijk.
60. Onderzoek als NVM of afdeling de redenen voor de constatering dat in veel gevallen niet tot
onmiddellijke aanmelding in Tiara wordt overgegaan. Deze kwestie kan om meer dan
handhaving vragen of om aanpassing van de regelgeving en wel aansluitend op de digitale
ontwikkelingen zoals die plaatsvinden.
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61. Het bewustzijn is er bij veel kantoren dat de activiteiten van makelen en taxeren in de
toekomst gescheiden gaan worden. Veel kantoren hebben die keuze echter niet gemaakt,
omdat ze eigenlijk vinden dat beide bij elkaar horen.
62. Het aantal gevallen waarin banken toch een waardeverklaring van kantoren vragen neemt af.
Die ontwikkeling moet verder worden gestimuleerd.
63. Bij taxatiewerkzaamheden ontbreekt het te vaak aan bewijzen in bijvoorbeeld de vorm van
aantekeningen voor meting en berekeningswijzen, waardoor de dossiervorming tekort
schiet. Het belang hiervan moet worden onderstreept.
64. De werkwijzen van NWWI en TMI worden als een ongemakkelijk keurslijf ervaren, dit geldt
met name voor het vinden van geschikte referentiepanden. De gewenning is wel groter aan
het worden, maar onderliggende vragen over toekomstige ontwikkelingen worden nog te
weinig beantwoord. De auditors kunnen dit wel aanhoren, maar van hen kan niet gevraagd
worden dat ze het oplossen.
65. De vraag of de audit een alternatief of aanvulling vormt voor een NRVT-controle mag en
moet worden gesteld. Voorlopig blijkt de audit vooral een waardevolle spiegel voor het
kantoor, ook op het terrein van taxatie en dat heeft al een eigen waarde.
66. Benut de audits vooral voor het spiegelen van de marketingplannen van het kantoor. Omdat
deze plannen doorgaans niet opgeschreven of getoetst zijn, levert de audit een versnelling in
het denken op. Als dat ook tot een concretisering leidt in de vorm van uitgewerkte plannen is
dat meegenomen.
67. Keer op keer is werkdruk een item in de agenda en wordt verteld door de makelaarondernemer of de medewerkers dat er niet op tijd is bijgestuurd. De auditor kan geen tijd
maken die er niet is, maar goed de spiegel voorhouden op dit punt blijkt wel nodig. Het
hangt van de kwaliteit van het gesprek af en dus ook de mate waarin de auditor gehoord
wordt, maar op dit punt wordt ook blijkens evaluaties veel meerwaarde gegenereerd.
68. Zorg voor verdere efficiencyslagen op kantoorniveau. Analyseer daartoe regelmatig de
kantoorprocessen. Laat bijvoorbeeld de KA’s hierin faciliteren.
69. Maak kantoren meer bewust van kwetsbaarheden als het gaat om sleutelbeheer. Geef
tegelijk ook de goede voorbeelden die er absoluut zijn door via gerichte communicatie.
70. Er worden zeer geregeld tekortkomingen in het archiefbeheer geconstateerd. Maak kantoren
er opnieuw alert op dat gebreken in het archiefbeheer – en in de digitale back-ups – ernstige
consequenties kunnen hebben.
71. Naar aanleiding van de audit is de informatie over de bewaartermijnen opnieuw op een rij
gezet. Help dit overzicht verspreiden, want er blijkt nog de nodige onduidelijkheid te zijn.
72. De uit de audits voortgekomen ‘handreiking dossieropbouw’ wordt al veel gebruikt, maar het
bestaan ervan kan nog breder worden gecommuniceerd. Wel opletten dat het als
handreiking wordt gehanteerd en niet als een pakket regelgeving.
73. De audits en de advisering vanuit de Juridische Dienst zijn sterk aanvullend op elkaar. De
lessen uit beiden kunnen elkaar versterken.
74. Kantoren kunnen baat hebben bij eigen vormen van klanttevredenheidsmeting, bijvoorbeeld
door social media in te zetten voor de klantbeleving onder jongeren.
75. De uit de audits voortgekomen ‘handreiking dossieropbouw’ wordt al veel gebruikt, maar het
bestaan ervan kan nog breder worden gecommuniceerd. Wel opletten dat het als
handreiking wordt gehanteerd en niet als een pakket regelgeving.
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d.

Beoordelingsfase:
76. De audits, inclusief de wijze van adviseren en oordelen, lijken de juiste toon te hebben
getroffen blijkens evaluaties en observaties. Per saldo lijkt de impact groot. De tijd is echter
nog te kort om het effect met zekerheid te kunnen vaststellen. Daarvoor is het nodig na
enige tijd opnieuw te meten of de audit te herhalen.
77. De audits raken onvermijdelijk ook de sfeer van privé. Dat kan nuttig of onvermijdelijk zijn,
maar er mag geen misverstand over zijn dat de audits primair op de kantoorvoering zijn
gericht.
78. Herijk en communiceer over de rol die makelaars in de politiek kunnen spelen en de rol van
social media hierbij.
79. Kloppen de de beelden wel over de aard van het vak en het commerciële karakter van
kantoren? In een groot aantal kantoren zijn de ambities veeleer op de professie gericht dan
op commerciële groei.
80. Bij besluit tot brede invoering van de audits moet er rekening worden gehouden met een
aantal situaties waarin een zgn. ‘Bijzonder protocol’ moet worden ingevoerd voor kantoren
die structureel niet in staat zijn.

e. Rapportage en vervolg:
81. Voor de doorwerking op langere termijn zijn de rapportages onmisbaar. De kwaliteit lijkt
blijkens evaluaties (ruim) voldoende. De waarde van de rapportage van de rapportage ligt
mede in de basis die het geeft voor de volgende audit. Bij een volgende ronde moet de echte
meerwaarde dan blijken.
82. Communiceer de goede voorbeelden uit de rapportages.
83. Zorg voor een digitale kluis waarin alleen kantoor, huidige en toekomstige auditor en
auditbureau toegang hebben. Dit kan ook helpen bij de voorbereiding en vertrouwelijk
houden van audits.
84. Handhaaf de huidige wijze van werken met ‘voldoen onder voorwaarden. Er gaat een
preventieve werking van uit. Maak het tegelijk mogelijk dat auditoren zelf gaan kijken of aan
voorwaarden is voldaan.
85. De huidige wijze van beoordeling met punten die als ‘excellent’ kunnen worden beschouwd
levert veel goede voorbeeld op, maar de benaming knelt. Alternatieven zijn welkom.
86. Een alternatief zou kunnen zijn om aan te sluiten bij een ‘award scheme’/prijsvraag.
Auditoren zouden dan een kantoor met excellente punten kunnen aanmoedigen zich
hiervoor te melden. Een directe voordracht door de auditor lijkt niet gewenst.
87. Blijf aandacht besteden aan de informatieverstrekking richting te auditeren kantoren.
Schakel daar ook de auditoren voor in.
88. Zorg voor ten minste een halfjaarlijkse inhoudelijke verantwoording van de werking van het
auditstelsel ten behoeve van algemeen bestuur en kalibratiebijeenkomst.
89. Koester het collectief van auditoren. Het betekent een grote kwaliteitsimpuls voor de gehele
vereniging. Laat auditors mede daarom rouleren.
90. Doorgaan met het auditstelsel betekent ook een commitment om voldoende kandidaten te
leveren. Het doel is een pool van auditoren dat goed het gehele ledenbestand zal
weerspiegelen.
91. Een auditor is geen opleider of adviseur, maar er zijn wel raakvlakken. Zorg daarom voor een
goede informatiestroom tussen auditbureau en interne en externe leveranciers.
760

Trusting Associations

92. De uitkomsten van audits kunnen op metaniveau gebruikt worden voor het inspireren of
toetsen van nieuw beleid, maar terughoudendheid is gewenst. Auditbureau en bestuur
moeten dit bewaken.
II

Indirecte meerwaardepunten
93. De uitkomsten van audits kunnen op metaniveau gebruikt worden voor het inspireren of
toetsen van nieuw beleid, maar terughoudendheid is gewenst. Auditbureau en bestuur
moeten dit bewaken.
94. Afdelingen hebben baat bij een omgeving waarin kantoren elkaar niet alleen beconcurreren
maar ook elkaar regelmatig wat gunnen en van elkaar willen leren. Audits kunnen daar een
stevige bijdrage aan leveren, maar het zijn de afdelingen en haar leden zelf die hier een
succes van kunnen maken.
95. Er moet een extra inspanning richting BOG- en AOG-kantoren plaatsvinden op het moment
dat het auditstelsels volledig start. In de uitrol kan dit vanwege het tijdbeslag het beste
gefaseerd gebeuren.
96. Data Research en de audits profiteren sterk van elkaar. Het verdient aanbeveling om data op
kantoorniveau te kunnen optellen, in plaats van alleen op gemeenteniveau.
97. De rol van relatiebeheerder en auditbureau is sterk aanvullend. Houden zo. Zorg er daarbij
voor dat het voor relatiebeheerders inzichtelijk is wanneer audits plaatsvinden, om te
voorkomen dat er bijvoorbeeld gelijktijdig kantoren worden bezocht.
98. Deze aanvullende werking geldt ook sterk voor de Juridische Dienst. Door de nabijheid tot
het auditbureau dient extra gewaakt te worden voor de vertrouwelijkheid.
99. Er is een kritische houding binnen de kantoren ten opzichte van de werkzaamheden van
NRVT tot nu toe. Op het moment dat meer helderheid is over de vraag of en hoe de NVM
zich tot de NRVT gaat verhouding, is het zaak ook te bezien hoe de verhouding met de audits
zal zijn op het vlak van taxaties. Op dit moment maken taxaties gewoon onderdeel uit van
het reguliere onderzoek en dat levert genoeg op om de werkwijze niet te veranderen.
100. Zorg voor een snelle en accurate verwerking van registraties
101. Maak het mogelijk dat makelaars vindbaar zijn op zowel de eigen naam als die van de
echtgenoot – partner
102. Streef naar enkelvoudige registratie van meerdere hoedanigheden
103. De audits hebben duidelijk een eigen positie ten opzichte van vormen van interne toezicht
zoals het tuchtrecht, het verschijnen voor de Geschillencommissie of de handhaving via CL.
Bij een verdere ontwikkeling van de audits blijft het zaak overlapping te voorkomen.
104. De ontwikkeling van audits op basis van intercollegiale toetsing is een investering in het op
afstand houden van extern overheidstoezicht. In ieder geval is het een manier om leidend te
blijvend als het om de normstelling gaat.
105. Ketenpartners, zoals het notariaat, kunnen met dezelfde problemen te maken krijgen,
bijvoorbeeld als het gaat om de erkenning van digitale handtekeningen. Waar nodig moeten
signalen worden doorgegeven en afstemming worden gestimuleerd.
106. De meerwaarde van de audit is niet alleen rationeel, in bijvoorbeeld termen als coaching of
controle. Het is ook een manier om tot verdieping van het NVM-lidmaatschap te komen, een
andere wijze van ontmoeten en elkaar in de ogen te kijken. Het alternatief van volledige
concurrentie met een harde toezichthouder aan de zijlijn is geen betere oplossing.
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A4
Gebruik maken van de interventiepyramide
“Using the intervention pyramid”
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Using the intervention pyramid:
bringing control and movement to quality interventions
Here it is described how interventions to promote quality in associations can be classified and used. It links
back to chapter 17 of the main study and chapter 16 of ‘branchebrede kwaliteit’ (Noordhoek, 2011). In this
attachment 200+ examples are given for possible interventions. These are generic intervention. Associations
can intervene in many other ways, as fits their specific model and context.
First an overview is given of all interventions feasible for associations that want to control their quality of
comply to existing standards: attachment 4a.
After that examples of interventions are given that can be used to promote more movement in the quality of
an association: attachment 4b.
Each intervention is placed within a (part of) the intervention pyramid as described in chapter 15 (sometimes
the same intervention comes back at other places in the pyramid. As much as possible, the interventions are
placed in such a way that an indication is given whether it can best be used at the front (left) or back (right)
side of the pyramid or for the ‘check’ on the result of earlier interventions.
Though it is true that most interventions can both be applied in the context of quality improvement for the
purpose of control and movement, there is often a significance difference. This overview shows significantly
more interventions for the front side than for the back side, and more for the control aspect than for the
improvement aspect of quality interventions.
In the end it is hoped that all intervention come together in some balance, which includes an increase of
interventions at bringing movement in the quality of associations.
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1

Interventies om de kwaliteit te beheersen

1.1

Beheersen: basiskwaliteit

1.1

Beheersen: basiskwaliteit

1.1.1

Voorkant

1.1.1.1.

1.1.1.3.1

Interventies
niets doen; marktwerking; Branchebasis: statuten en (huishoudelijk)
reglementen; (de)centrale besluitvorming; Basisafspraken:
(model)verordeningen; convenanten; licenties en andere overeenkomsten;
verantwoordingskaders: regels voor de Jaarverslaglegging; metaregelgeving;
juridische kwaliteitskaders: Aanwijzingen voor de Regelgeving;
Niets doen
Geen interventie plegen is ook een interventie. Bijvoorbeeld in pionier situaties
kan dat erg nuttig zijn.
De markt haar werk laten doen
Marktwerking de kwaliteit laten bepalen is ook een interventie. Beheersing is
gering. Beschrijving van de markt en het verzamelen van kengetallen is een start.
Branchebasis: grondslagdocumenten als statuten en (huishoudelijk) reglementen

1.1.1.3.2

Statuten en (huishoudelijke) reglementen, evenals (oprichtings)akten en, in het
geval van publiekrechtelijke organen, wettelijke besluiten blijven de juridische
basis voor elke georganiseerde branche. Niet zelden zijn ze alleen bedoeld om in
geval van een probleem in te zetten. Toch loont het de moeite regelmatig te
bezien of de bepalingen nog actueel zijn. Daarbij: niet zelden zijn de interventies
die men eigenlijk al wil plegen beschikbaar via het juridisch grondslagdocument,
maar weet men eenvoudig niet meer wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.
Het informeren van de (nieuwe) leden hoort erbij. Aanvullend op Statuten en
reglementen kunnen ook 'beleidsregels' worden geformuleerd die bindend voor
leden kunnen werken.
Branchebasis: (de)centrale besluitvorming

1.1.1.2
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1.1.1.4.1

1.1.1.4.2

1.1.1.4.3

1.1.1.5

1.1.1.6.1

1.1.1.6.2

1.1.2

De wijze waarop wordt vergaderd en besluiten worden genomen zegt veel over
de cultuur en slagkracht van een branche. Wordt er genotuleerd of wordt
volstaan met een besluitenlijst? Wordt teruggekomen op eerder genomen
besluiten? Wat is de gang van zaken? Wordt er eerst decentraal in (regionale of
functionele) commissie of werkgroep vergadert, of wordt alles plenair gedaan?
Hoe worden algemene ledenvergaderingen gedaan? Wordt gebruik gemaakt van
elektronisch stemmen? Alles draagt bij aan een wel of niet gedragen basis voor
besluitvorming in een branche.
Basisafspraken: (model)verordeningen
Met name in branches waar besluiten publieke werking kunnen hebben, spelen
verordeningen een rol. Daarvoor geldt hetzelfde als voor statuten, e.d.:
regelmatig tegen het licht houden. In het geval leden of aangesloten
brancheorganisaties in staat moeten zijn een verordening op te stellen, kunnen
ook modelverordeningen worden opgesteld, bij voorkeur in dialoog met de
betrokkenen binnen en buiten de branche. Een extra dimensie wordt verkregen
door het accent te leggen op de meetbaarheid, zodat effecten van
kwaliteitsverbetering beter zichtbaar worden. Een voorbeeld daarvan in de zorg is
'evidence based richtlijnenontwikkeling'. Voor het toetsen ervan kan gekeken
worden naar het 'Integraal Afwegingskader' Rijk (IAK).
Basisafspraken: convenanten
Convenanten zijn een steeds belangrijker vorm van zelfregulering aan het worden.
Onderzoek laat zien dat ze niet altijd effectief zijn omdat ze niet scherp of
vooruitstrevend genoeg geformuleerd worden. Draagvlak en juridische
houdbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden.
Basisafspraken: licenties en andere overeenkomsten
Een aantal branches hanteert voor verschillende doeleinden
(licentie)overeenkomsten tussen brancheorganisatie en haar leden. Werken deze
overeenkomsten, hebben alle partijen er voordeel van, helpen ze om de kwaliteit
te beheersen? Zo ja, scherp mee doorgaan. Zo nee tegen het licht houden, ook
met het oog op effecten op de mededinging.
Verantwoordingskaders: regels voor de jaarverslaggeving en andere financieeljuridische kaders. Zelfreguleringsprocesrecht
Zowel de leden van de branche als de brancheorganisatie zelf hebben met
strenge regels te maken als het om de verantwoording gaat. Te weinig aandacht:
kwetsbaar. Te veel aandacht: bureaucratie. De meeste eisen ten aanzien van de
financieel-juridische informatie zijn afgeleid van de accountancy regels (IFRS).
Voor branches met een publiek karakter kunnen daarbij extra
verantwoordingseisen gelden. Veel van deze kaders maken onderdeel uit van het
zelfreguleringsprocesrecht zoals dat in ontwikkeling is.
Juridische kaders: metaregelgeving en de verbetering ervan
Elke vorm van wet en regelgeving maakt deel uit van een groter geheel. Een reeks
van activiteiten helpen of hebben geholpen om tot betere regelgeving te komen.
Relevant zijn o.a.: Aanwijzingen voor de regelgeving; Handhavingsladder VenW;
Programma Kwaliteit van Wetgeving; Kwaliteitssysteem juridische regelgeving
Rijk; Integraal Afwegingskader rijk (IAK). Daarnaast is ervaring opgedaan met de
benchmark van juridische functies op aspecten als opdrachtgeverschap,
dossierbeheer, incidentenmanagement en kennismanagement.
Juridische kaders: doorwerking generieke regelgeving
Veel overheidsregelgeving hoeft niet direct op een branche betrekking hebben,
maar kan in de werking ervan wel relevant zijn. Interventie kan hier het
beschikbaar maken van juridische kennis zijn via bijvoorbeeld een eigen bureau
binnen de branche. Sommige branches hebben een vaste relatie met een
rechtsbijstandsverzekeraar en/of advocatenkantoor.
Achterkant
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1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

1.1.2.2.1

1.1.2.2.2

1.1.2.3.1

1.1.2.3.2

1.1.2.3.3

Interventies
Toepassing tuchtrecht, rechtmatigheidstoetsing; tipgevers en klokkenluiders;
toetsingskaders juridische kwaliteit; klachtenregeling en ombudsfunctie;
wetgevingsvisitatie; toezicht: checklist Tafel van 11, programmatisch handhaven;
Rijksbrede experiment internetconsultatie wetsvoorstellen.
Entreetoetsing: toelatingsaudit
Branches passen de toelatingsaudit vooral toe voor de entree van
bedrijfs(vestigingen), kantoren van professionals en institutionele leden, niet voor
de entree van individuele leden. Dit kan via een simpel formulier gaan tot een
uitgebreide toets op bedrijfsvoering en integriteitsrisico's. Het onderzoek kan door
de branche zelf gebeuren of door een toezichthouder buiten de branche, over te
nemen door de brancheorganisatie.
Entreetoetsing: examenreglement, stageverordening
Elke branche met een streng toelatingsbeleid hanteert een vorm van examinering
of toetsing. Zeker wanneer de branche de toetsing niet zelf doet, maar laat doen
door een extern (opleiding)instituut hoort een examenreglement, doorgaans
bewaakt door een examencommissie, erbij. Een vorm van stage is standaard en
daarvoor gelden aparte afspraken, c.q. een stageverordening als het om een
beroepsorganisatie met wettelijke grondslag gaat. Er kan een bron van spanning
komen als leden met een grote omvang hun eigen scholingsactiviteiten gaan
organiseren. Doorgaans wordt de oplossing dan gezocht in de formulering van
(aangescherpte) eindtermen.
Signalering: tipgevers, klokkenluiders en incidentmeldingen
In elke ledenorganisatie ligt het fenomeen 'klikken' gevoelig. En tegelijk is het lang
niet altijd eenvoudig om tijdig signalen over misstanden te krijgen. Om de
drempel te verlagen zijn er klokkenluidersregelingen en klinklijnen en worden
soms tipgevers beloond. Daarnaast is er bijvoorbeeld in de accountancy verplichte
incidentmelding (met sanctie bij verzuim) bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM).
Signalering: klachtregeling, ombudsfunctie
Een bijzondere vorm van een toetsingskader, en een die tegelijk zeer breed
voorkomt binnen branches is de klachtenregeling. Dit is een manier met omgaan
met signalen van klanten en burgers. Tijdige beantwoording van alle klachten is
essentieel en die beantwoording mag niet alleen procedureel van aard zijn wil het
impact hebben. In het verlengde van de klachtenregeling ligt de ombudsfunctie.
Een aantal branches kennen een ombudsman of vrouw om de branche scherp te
houden. Een risico bij zowel de klachten- als de ombudsfunctie is dat deze gaat
juridificeren.
Toetsingskaders: toepassing tuchtrecht
Het tuchtrecht heeft een sterk intercollegiale kant (zie 1.3), maar onmiskenbaar is
het in vergaande mate een forum geworden voor beoordeling op basis van een
juridische toetsbare systematiek. Uitkomsten kunnen zijn: uitspraak en publicatie
uitspraak ('naming and shaming'), boete, schadevergoeding, schorsen, schrappen.
Toetsingskaders: rechtmatigheidstoetsing
Toetsing op de rechtmatigheid is doorgaans gericht op de jaarstukken van leden
en brancheorganisatie, met het oog op de verantwoording richting derden,
waaronder de fiscus. Het geldt ook voor statuten, reglementen en verordeningen,
overeenkomsten.
Toetsingskaders: sectoreisen
Het kan voor komen dat een sector regels of richtlijnen formuleert waar de
beroepsverenigingen binnen de sector aan dienen te voldoen. Dit speelt zeker bij
branches die het voorwerp van toezicht zijn door product- en bedrijfschappen,
maar het speelt ook bij andere branches. Soms zijn dit zelfs sectorafspraken die in
internationaal verband zijn afgesproken.
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1.1.2.3.1

1.1.2.4.1

1.1.2.4.2

1.1.2.4.3

1.1.2.5.1

1.1.2.5.2

1.1.2.5.3

1.3

1.1.3.1.1

1.1.3.1

Toetsingskaders: juridische kwaliteitszorg
Juridische kwaliteitszorg is de functie die zorg draagt voor het systematisch in
kaart brengen en beheersen van de juridische risico's. Door het hanteren van
allerlei toetsingskaders en checklists wordt gekeken naar de juridische
houdbaarheid van processen en uitspraken. Sterkste voorbeeld toetsingskader:
regulatory impact assessment, zoals voorgestaan door de OECD. Het Nederlandse
Integraal Afwegingskader (IAK) komt daar het dichtste bij.
Toetsing regelgeving: wetgevingsvisitatie
Het totaal van de juridische en wetgevende functie van het Rijk is object
geworden van een visitatie. De drie die tot 2010 zijn gehouden hebben
belangrijke tekortkomingen blootgelegd in de professionaliteit waarmee het
wetgevingsproces wordt aangepakt. Inmiddels krijgt deze aanpak vervolg op
lokaal niveau.
Toetsing regelgeving: audit juridische kwaliteit ('legal scans')
In allerlei vormen worden er scans en andere auditvormen aangeboden om de
juridische kwaliteit te onderzoeken. Enkele daarvan geven een grondig inzicht in
de mate waarin er risico's in juridische trajecten worden gelopen.
Toetsing regelgeving: internetconsultatie wetgeving
Er is een Rijksbreed experiment internetconsultatie over wetsvoorstellen. Van alle
wetgeving wordt 10% op het internet gepubliceerd en krijgen burgers de kans om
commentaar te geven.
Toezicht: mededinging
Mededingingsregelgeving bepaalt in belangrijke mate de ruimte voor
interventies. Branches en hun leden zijn regelmatig voorwerp van onderzoek naar
kartelvorming door de NMa. Sinds 2010 kan de NMa ook persoonlijke boetes
geven.
Toezicht: Tafel van 11
Om na te gaan of het toezicht goed is ingericht, is er een vragenlijst beschikbaar,
de zgn. 'Tafel van 11'. Deze start bij het gewenste effect op het gedrag van de
burger.
Toezicht: (programmatisch) handhaven
Multi-criteria-analyse zoals die hoort bij het programmatisch handhaven
beschrijft systematisch wat het effect is van bepaalde vormen van regelgeving en
hoe daarbij de handhaving kan worden verbeterd.
Check
Interventies
Evaluatie ex-ante: wetgevingskwaliteit, visitatie; Evaluatie ex-post; Meta-evaluatie
Evaluatie: ex ante
Het tevoren toetsen of regelgeving werkt - inclusief een uitvoeringstoets - wordt
niet vaak gedaan, maar zou standaard moeten zijn. Vormen van 'impact
assessment' worden al jaren bepleit, maar zijn in de praktijk zeldzaam. Er liggen
uitspraken dat departementen hier structureel toe over zullen gaan. Wellicht dat
branches hier meer aan moeten herinneren.
Evaluatie: visitaties wetgevingsfunctie
Het totaal van de juridische en wetgevende functie van het Rijk is object
geworden van een visitatie. De drie die tot 2010 zijn gehouden hebben
belangrijke tekortkomingen blootgelegd in de professionaliteit waarmee het
wetgevingsproces wordt aangepakt. Inmiddels krijgt deze aanpak vervolg op
lokaal niveau. Binnen het Rijk is een aparte functie die betrekking heeft op de
wetgevingskwaliteit. Actal is een belangrijk lichaam om de administratieve
lastendruk voor bedrijven te monitoren en advies aan het kabinet te geven voor
de vermindering ervan. Haar mandaat is in 2011 verlengd.
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1.1.3.2

1.1.3.3.

Evaluatie: ex post
Het oordeel achteraf over de kwaliteit van wet- en regelgeving kan van invloed
zijn op nieuwe regelgeving. Doorgaans is ex post evaluatie in de regelgeving
ingebouwd. Zo niet, dan kan een beroep op het parlement worden gedaan om tot
parlementair onderzoek over te gaan. Daar kunnen hoorzittingen of ander vormen
van parlementair onderzoek deel van uit gaan maken.
Evaluatie: meta-evaluatie
Meta-evaluatie beschouwt het geheel van een complex van regelgeving en de
checks-and-balances daarbinnen. Er wordt een oordeel over de effectiviteit
gegeven en uitspraken gedaan over het vervolg.

771

Trusting Associations

1.2

1.2

Beheersen: proceskwaliteit

Beheersen: proceskwaliteit

1.2.1
Voorkant

1.2.1.1

Interventies
Signalen over de klantgerichtheid: keurmerk, garantieregelingen/servicenormen/
kwaliteitshandvesten; sterrenregelingen; uitkomsten klantentevredenheidsmetingen.
Signalen over het proces: certificering op basis van procesbeschrijving op basis van de ISOfamilie; erkenningsregelingen: onderscheiding, prijs. Daarnaast: Lean Management; Six
Sigma; Sociotechniek; Quality Function Deployment (QFD); Kaizen; SqEME; Moments of Truth
(MoT); Fittest Survival. Etc.
Signalen over product- en dienstkwaliteit: keurmerk: logo, symbool, zegel, etc.
Het keurmerk is het klassieke middel voor branches om zich te onderscheiden. Met de
toename van het aantal keurmerken is ook de onderscheidende waarde verminderd, maar
het blijft een interessante 'minimum' interventie. Bekend is dat consumenten niet 'achter het
keurmerk' kunnen kijken. Om het extra solide te maken zijn extra maatregelen, waaronder
effectieve communicatie, noodzakelijk. Een keurmerk kenmerkt zich door het gebruik van
een symbool. Er zijn meer symbolen die onderscheidend kunnen werken naast een logo,
zoals: zegel, naamplaatjes, etiketten, speldjes, etc. Een dynamische variant hierop is het
sterrensysteem zoals dat bijvoorbeeld in de horeca wordt toegepast en ook steeds vaker op
bij webwinkels wordt toegepast. In toenemende mate geldt dat het onderscheidend
vermogen beperkt is en niet meer of minder dan een onderdeel is van de totale
marketingmix. Overigens; veel consumenten zijn niet in staat het onderscheid te zien tussen
private keurmerken en overheidslogo's. Er is een ontwikkeling om de eisen die aan
keurmerken worden gesteld steeds zwaarder te maken en de verlening van het keurmerk te
onderwerpen aan een vorm van accreditatie. Definitieve erkenning vindt mede plaats door
opname van het keurmerk door de Consumentenautoriteit. Sommige keurmerken kennen
hun eigen vorm van toetsing of inspectie, net zoals bijvoorbeeld ook het sterrensysteem in de
horeca.

1.2.1.2.1 Signalen over klantgerichtheid: garantieregelingen/servicenormen/kwaliteitshandvesten/
ombudsman
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Het 'niet goed, geld terug' is één van de basisprincipes van het zakendoen en in ieder geval de
basis voor heel wat garantieregelingen. Omdat een goede garantieregeling om risicospreiding
vraagt, is dit bij uitstek een van de dingen gebleken die het beste op brancheniveau geregeld
kan worden. Tegelijk zijn de voorwaarden en premies die er mee gemoeid zijn soms ook
reden om de branche juist te verlaten. Per saldo dwingen garantieregeling tot opschaling,
terwijl de wens van individuele bedrijven juist zal zijn om het exclusief te houden. De inhoud
van de garantieregeling wordt mede bepaald door de 'servicenormen'; de bepaling van het
niveau waarop de service wordt geachte te worden gegeven en het niveau waarop zo nodig
tot uitkering wordt overgegaan. Over de bepaling van dit niveau is altijd veel te doen. De kern
zou moeten zijn dat de verwachtingen van de klant leidend zijn. Er zijn ook servicenormen die
op overheidsniveau worden gehanteerd: kwaliteitshandvesten. Incidenteel wordt de term
ook binnen branches gehanteerd. Branches met een semi-publiek karakter kennen ook vaak
een 'Ombudsman', waar consumenten met hun klachten terecht kunnen.
1.2.1.2.2 Signalen over klantgerichtheid: waarderingsonderzoek
De voorbeelden van klantentevredenheidsonderzoek (KTO) zijn niet te tellen, mede omdat
veel branches het als onderdeel van hun kwaliteitssysteem verplicht stellen. Tegelijk is het
ene KTO het andere niet. In toenemende mate gaat de belangstelling uit naar de vraag: 'zou u
dit bedrijf aan een ander aanbevelen? (Net Promotor Score), maar verwacht mag worden dat
de centrale vraagstelling nog verder zal verschuiven. Ondertussen worden digitale vormen
van feedback op sites, inclusief klanten review /recensies, meer en meer belangrijk.
1.2.1.3.1 Procesbeheersing: procesbeschrijving op basis van ISO-normen
De meest klassieke van alle vormen van certificering is zelf ook aan verandering onderhevig.
Zo is er de nieuwe ISO 9004:2009 richtlijn voor het managen van een organisatie richting
duurzaam succes. Door een sterke verbinding met het duurzaamheidsthema te maken wil
men vanuit de International Standard Organization relevant en actueel blijven. Per saldo
staat men in Nederland kritischer tegenover ISO dan in het buitenland. In Nederland zal het
niet snel loskomen van een bureaucratisch imago, in het buitenland leeft deze discussie naar
het lijkt minder. Voor branches en hun organisaties zijn er meerdere strategieën denkbaar
ten aanzien van klantenonderzoek: stimuleren, (laten) uitvoeren, benutten uitkomsten.
1.2.1.3.2 Procesbeheersing: procesbeschrijving op basis van ISO-afgeleide certificering

1.2.1.4

Voor een fors aantal branches geldt dat er op de ISO-normen gebaseerde
certificeringsvormen zijn die toch in belangrijke mate zijn afgestemd op de specifieke
processen van de branche zelf. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld de HKZ-normen.
Voordeel: snellere herkenbaarheid. Nadeel: na verloop van tijd gaat het gebrek aan
vergelijkbaarheid opbreken. Daarbij valt te zien dat branches doorschieten bij de vertaling en
meer regelen dan strikt noodzakelijk is.
Erkenning: prijzen en onderscheidingen

Er bestaat niet zoiets als een prijs voor de beste branche - wellicht dat die er zou moeten
komen. Wel zijn er vele vormen van prijzen en onderscheidingen voor leden van branches.
Aan de voorkant van de piramide speelt vooral datgene wat het bedrijf zelf moet doen om in
aanmerking te komen voor een prijs of onderscheiding. Weinig voorbereiding geeft een
relatief lage impact, maar ook minder 'bureaucratie'. Bij veel voorbereiding geldt dat
andersom. De branche doet er verstandig aan niet zomaar een prijs of onderscheiding in te
stellen, maar vooral goed na te denken over wat het van het lid vraagt.
1.2.1.5
Procesbeheersing: instrumenten
Voor procesanalyse en -toepassing ('Quality Function Deployment') bestaan vele
instrumenten, zowel op statistische basis als op gedragsniveau. Voor het eerste worden
vooral de 'seven tools' veel gebruikt: stroomdiagram, turflijsten, histogrammen, Paretoanalyse, oorzaak-en-gevolg-analyse, correlatiediagram, controlekaarten.
1.2.1.6.1 Procesverbetering: continu versus schoksgewijs verbeteren
Er zijn in de kwaliteitszorg ruwweg twee benaderingen voor kwaliteitsverbetering: continu en
schoksgewijs. Van het eerste is Kaizen (Imai) het meest bekende voorbeeld, van het tweede
Business process Redesign (BPR, Kaplan) het meest bekent. Beiden dateren uit de tachtiger
jaren. Lean lijkt een opvolger te worden van Kaizen, BPR heeft nog geen concrete opvolger.
1.2.1.6.2 Procesverbetering: continu verbeteren: Kaizen
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Kai-zen is een Japanse kwaliteitsbenadering, gebaseerd op de gedachtegoed van continu
verbeteren. Kaizen is het tegengestelde van herontwerp. Er wordt stapsgewijs verbeterd.
Mits strikt volgehouden, levert dit een grotere kwaliteitssprong op dan klassiek herontwerp.
Op dit moment is er nog geen vergelijkbare beweging in China ontstaan.
1.2.1.6.3 Procesverbetering: continu verbeteren: LEAN
De LEAN management benadering is een vorm van continu verbeteren gericht op goed
doordenken van processen met het oog op de efficiëntie en het vervolgens stapsgewijs
verbeteren. Er is veel aandacht voor de menselijke factor.
1.2.1.6.4 Procesverbetering: procesherontwerp
Business Process Redesign is de methode op basis waarvan alle processen in één slag worden
doordacht en opnieuw ingericht. Het uitgangspunt is 'tabula Rasa', het blanco vel papier, om
op die manier te voorkomen dat de ballast uit het verleden wordt meegenomen. BPR staat
voor sprongsgewijze verbetering
1.2.1.6.3 Procesverbetering: Survival of the fittest
Er zijn een reeks procesverbeteringstechnieken beschikbaar die allen zijn gericht op een grote
sprong of een krachtig leidend principe. Vaak hebben de interventies in feite een nieuwe
verpakking van oude principes, maar daarmee kunnen ze nog wel meerwaarde hebben.
1.2.1.14 Procesverbetering: innovatietechnieken

1.2.2

Voor procesverbetering zijn vele instrumenten beschikbaar die een innovatief karakter
hebben. De meeste zijn gericht op het in beweging krijgen van de kwaliteit (2.2). Diezelfde
technieken kunnen ook worden toegepast voor een betere beheersing van de kwaliteit. Zo
zijn er door middel van brainstormtechnieken bijvoorbeeld authentificatiemodules
ontwikkeld voor het veilig kunnen communiceren van apparaten met elkaar of helpen bij de
monitoring van processen. Hier gaat het er om dat innovatie twee kanten op kan werken.
Achterkant

Interventies
toelatingsaudits; accreditatie audits; procesaudits; productaudits.
1.2.2.1.1 Entreetoetsing: toelatingsaudit
Branches passen de toelatingsaudit vooral toe als het niet om de entree van individuele
leden gaat, maar van kantoren of organisaties. Wordt voldaan aan de lidmaatschapseisen?
Vaak maakt de financiële positie deel uit van het onderzoek. Deze vorm van toelatingsaudit
heef geen externe werking.
1.2.2.2.2 Entreetoetsing: accreditatie audits op basis van de ISO-normering
Certificatie op basis van de NEN-ISO familie is letterlijk en figuurlijk de standaard in
brancheland. Voordeel: grote mate van herkenbaarheid. Een toenemend aantal
(overheids)organisaties en verzekeraars eist het vanwege de mogelijkheid aansprakelijkheid
uit te sluiten. Toezichthouders baseren hun methodieken er op. In die zin is ISO een veilige
investering. Nadeel: betrekkelijke meerwaarde ten opzichte van andere leden, plus dat de
beperkingen van ISO-certificering genoegzaam bekend raken. Toch mag de kracht van een
(internationaal) erkend certificaat niet worden onderschat. De ene ISO-norm is de andere
niet. Ruwweg: er zijn normen op het niveau van product en dienst, er zijn normen op
(management)-systeemniveau (de bekende NEN-ISO 9001-9004 familie) en er zijn
accreditatienormen. Deze laatsten bepalen de auditsystematiek en borgen de kwaliteit van
de certificeerder (zie 1.1.2.1). Een succesvolle certificering vraagt een gedegen aanpak, waar
de organisatie maximaal bij betrokken moet worden. Het is belangrijk om al in een vroeg
stadium contact het kader waarbinnen gecertificeerd gaat worden goed af te stemmen met
de certificerende partij. Hou er rekening mee dat de ISO-normen aan bijstelling onderhevig
zijn. Deelname aan commissie en werkgroepen van de NEN is een manier om daar tijdig
signalen over te krijgen of zelfs invloed te kunnen uitoefenen.
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1.2.2.2.3 Entreetoetsing: accreditatie audits op basis van eigen normering
Verschillende branches kennen eigen vormen van accreditatie. Met name binnen het
onderwijs zijn deze van belang en heeft de accreditatie een belangrijke externe werking
richting financiers. De accreditatie is niet zelden een mix tussen een audit op het niveau van
het (opleidings)proces en een integrale audit op instellingsniveau. De normen zijn niet zelden
ISO-geïnspireerd, maar vormen uiteindelijk de uitkomst van een onderhandelingsproces
tussen branche en externe partijen.
1.2.2.3.1 Procesaudits op basis van de ISO-normen: extern toetsing
Zowel op organisatieniveau (zie integraal) als op product-, dienst- en aspectniveau kan
toetsing van op ISO-normen gerelateerde normen plaatsvinden. In beginsel gebeurt dit op
basis van externe toetsing. Dit zal doorgaans door een gespecialiseerd bureau en bedrijf
gebeuren. Voorwaarde is dat aan de daarvoor geldende auditeisen wordt voldaan en dat het
bureau of bedrijf is geaccrediteerd om de audit uit te voeren. De Raad voor Accreditatie
(inmiddels een hybride combinatie van een Zelfstandig Bestuursorgaan en tevens onderdeel
van een internationale NGO) is daar een stuk strenger op geworden en oordeelt kritisch.
Problemen en geschillen kunnen bij de Raad worden gemeld.
1.2.2.3.2 Productaudits op basis van aan ISO verwante normen: externe en branche toetsing
Er bestaat een enorm aantal auditsystemen die een mix zijn tussen sectorgebonden normen
en een ISO-geïnspireerde aanpak. De meeste hiervan bevinden zich van oudsher in sectoren
die tegen de industrie aanleunen, maar dusdanig specifieke eisen kennen dat er een apart
normenstelsel voor bestaat. De Sterlab en Sterin eisen voor laboratoria zijn daar een bekend
voorbeeld van. Inmiddels zijn maatwerkstelsels als deze overal te vinden. Met name in de
zorg en veiligheidssector zijn ze nu sterk in opkomst (HKZ-normen; CE-index
patiëntentevredenheid, etc.) De toetsing gebeurt op een wijze die herleidbaar is tot ISOnormen (er wordt ook op dezelfde wijze geaccrediteerd), alleen wordt de eigenlijke toetsing
vooral gedaan door bureaus met een duidelijke affiniteit met de sector. Hiernaast is nog een
groep maatwerksystemen die (tevens) onder het toezicht staan van andere landen of
internationale organisaties. Zo moeten farmaceutische en biomedische branches heel goed
op de hoogte zijn van het toezicht zoals dat door de Amerikaanse Federal Drug
Administration (FDA) wordt uitgevoerd.
1.2.2.5
Procesaudits: intern: interne audits
De meeste 'oudere' branches beschikken over eigen manieren om de leden scherp te houden
op het punt van productkwaliteit. Soms wordt daarbij dicht aangesloten bij het beeld dat de
buitenwacht van de branche heeft. Zo gelden er voor de naam 'echte bakker' normen.
Worden die niet gehaald dan komen in het Verplicht Kwaliteitstraject onder leiding van
Gildemeester en een vakspecialist. Aanvullend wordt er met een mystery shopper gewerkt
voor de winkels. Zo beschikt menig branche over een eigen, op maat gesneden vorm van
toetsing op product en procesniveau.
1.2.3
Check

1.2.3.1

1.2.3.2

Interventies
risico-analyses; management review
Volgen: monitoren en modellen voor het volgen van ontwikkelingen
Risicoanalyse model (RAM) en andere hulpmiddelen zijn beschikbaar om op metaniveau de
werking van processen te volgen. Dit gaat van simpele knelpuntenanalyses tot integrale
wegingskaders op actuarieel niveau.
Volgen op metaniveau
ISO:9000 en andere normenkaders vragen om frequent uitgevoerde management reviews.
De praktijk is dat deze reviews vaak niet worden uitgevoerd of niet concreet genoeg. Het is
de rol van de kwaliteitsfunctie om het management scherp te houden. Ook de werking van
het operationeel auditprocesmodel kan onderwerp zijn van een check op metaniveau. Werkt
alles volgens verwachting?
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1.3

Beheersen: professionele kwaliteit

1.3

Beheersen: professionele kwaliteit

1.3.1

Voorkant

1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

1.3.1.1.3

1.3.1.1.4

Interventies
Werving en selectie: entreevoorwaarden; opnemen (in register): opleidingen, stages; na het
opnemen: beroepseed (het is een eer), gedragscodes, protocollen; persoonlijkheidskennis en
Passendheid binnen het team: persoonlijkheidstesten en –indelingen; permanente opleiding;
integriteitsbevordering; in beeld brengen administratieve lasten professionals/medewerkers;
geen interventie; rust creëren
Opnemen: voorwaarden bij werving en selectie
De kwaliteit van een branchevereniging wordt in belangrijker mate bepaald door de vraag wie
er wel en niet lid willen en mogen worden. De werving en selectie is dus van strategisch
belang. In de praktijk zijn de entreevoorwaarden vaak mild. Eenvoudig opgegeven van
adresgegevens is niet zelden voldoende. Strakkere interventies zijn: referenties opgeven,
verplicht intakegesprek, assessment, vakbekwaamheid tonen, bereidheid
contributies/afdrachten te betalen, de bereidheid deel te nemen aan intervisie en andere
professionaliseringsmaatregelen te verklaren. Naarmate het commerciële belang dat zoals
dat verbonden is aan het lidmaatschap van de branche groter is zal men sneller overgaan tot
het stellen van deze eisen. Branches doen er verstandig aan de eisen niet te verlagen en waar
mogelijk te verhogen. Overigens is het opstellen van een privacyreglement ook een
randvoorwaarde bij maatregelen rondom de entreevoorwaarden.
Opnemen (in register): opleidingen, stages.
Opname als lid kan aan voorwaarden worden gebonden. Het volgen van opleiding(en) is de
meest gangbare. Na het voldoen aan de opleidingseisen, inclusief een mogelijke stage en het
voldoen aan exameneisen, volgt inschrijving in een register. Interventies rondom opleiding
kunnen zijn: openbaar maken diplomaregister, openbare afstudeerbijeenkomst met foto's in
de (vak)media. De opleidingen en stages kunnen zo worden geformuleerd dat bijvoorbeeld
onderscheidende werkstukken ('meesterstuk') moeten worden uitgevoerd.
Opnemen: persoonscertificering
Persoonscertificering is in sommige branches aan de orde. Persoonscertificering is in ieder
geval aan de orde bij veel auditfuncties. Zo is er het Europees certificaat Quality Auditor van
de European Organisation for Quality. Ook in de opleidingswereld is sprake van
persoonscertificering. De meningen over persoonscertificering zijn verdeeld, maar is mede
logisch in het licht van de opkomst van ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel).
Opnemen: beroepseed, beroepscode, gedragscodes, protocollen, zwarte lijsten
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Na het besluit tot opname in de branche zijn er diverse rituelen en verhalen waar de nieuwe
leden deelgenoot van kunnen worden gemaakt. Het afleggen van een beroepseed, of
simpelweg het in een speech, verhaal, benadrukken dat opname 'een eer' is kan belangrijker
zijn, evenals het vertellen van de (ontstaans)geschiedenis van de branche en het uitreiken en
(toelichten van) een gedragscode (bijvoorbeeld een 'ethische code') of protocol. Dit kan weer
in verschillende vormen gebeuren, steeds gericht op de sociale handelingen waardoor zowel
aan het nieuwe lid als de bestaande leden duidelijk wordt gemaakt dat het nieuwe lid erkend
is en weet waar deze zich aan te houden heeft. Bij de beroepseed is dat geen vraag, maar bij
gedragscodes en protocollen moet de vraag worden gesteld of deze alle leden bindt of niet.
Soms wordt aan een gedragscode de eis verbonden dat medewerkers van leden een
'Verklaring van goed gedrag van overheidswege afleggen, danwel dat duidelijk is dat leden
niet op een 'zwarte lijst' staan. Bij sommige zwarte lijsten hoort openbaarmaking via het
internet als extra sanctie. in dat geval kan er spanning zijn met privacy regels.
Na het opnemen: persoonlijkheidskennis en passendheid binnen het team.
Er zijn een reeks interventies beschikbaar die kunnen helpen als het gaat om
persoonlijkheidskennis en de vraag naar passendheid binnen het team: Meyers-Briggs Type
Indicator, Belbin en andere persoonlijkheidstesten en –indelingen. Doorgaans worden deze
toegepast in het kader van opleidingssituaties, maar waarom niet in het kader van het
regulier en onderling contact binnen de branche? Toepassing van deze testen vraagt wel om
bewaking; persoonlijkheidstesten vertellen nooit de hele waarheid over een persoon. Meer
dan aanreikers voor een gesprek zijn ze niet.
Na het opnemen: begeleiding, voorwaardelijke toelating, mentoraat, verplichte coaching
Veel branches, beroepsorganisaties kennen na de opname als lid een verplichte vorm van
begeleiding, vaak in de vorm van voorwaardelijke toelating, mentoraat en verplichte
coaching. In veel gevallen wordt het geheel overgelaten aan de toegewezen mentor of coach
om de begeleiding gestalte te geven, in enkele gevallen is dat strakker geregeld en is de
rapportage over de voortgang voorwaarde voor definitief lidmaatschap. In de praktijk zal het
zelden mis gaan in deze periode, maar ondenkbaar is het niet.
Collectieve (arbeids)voorwaarden
Veel van de omstandigheden die de professionele kwaliteit bepalen worden geregeld in de
collectieve (arbeids)voorwaarden, al dan niet gekoppeld aan sancties. Leden horen deze
voorwaarden ter hand gesteld krijgen bij aanvang, als het even kan samen met een
toelichting of training. Bij arbeidsvoorwaarden moet ook goed worden gelet op het indirecte
effect op de kwaliteit. Met name arbeidstijden zijn van invloed op de mate waarin
klantentevredenheid en medewerkerstevredenheid in evenwicht zijn.
Blijvende geschiktheid: competentiegericht werken, dilemmatraining
Doorgaans mede op basis van een assessment worden medewerkers beoordeeld op de mate
waarin ze in staat zijn de afgesproken functie blijvend te vervullen. Daarvoor competenties
gekoppeld aan het profiel van de functie. Over het algemeen is dit iets dat de leden van een
branche doen en niet de branche zelf, maar het zou zeker mogelijk zijn, mede omdat het
ontwikkelen van de competentiebeschrijvingen meer en meer iets wordt dat op
internationaal niveau wordt opgepakt en de discussie daarover op brancheniveau wordt
opgepakt. Een geschikte interventie voor het scherp houden van competenties is
‘dilemmatraining’; dilemma’s op het werk worden, bijvoorbeeld in het kader van intervisie,
voorgelegd.
Blijvende geschiktheid: permanente opleiding
Na de initiële opleiding, dient het leren in principe door te gaan. Branches zijn een goede
omgeving voor vakopleidingen. Aan het lidmaatschap en de daarbij horende rechten kunnen
voorwaarden worden verbonden zoals het regelmatig volgen van aanvullende
opleidingsmodules. In meerdere beroepsorganisaties is hiervoor een apart (punten)systeem
ontwikkeld, inclusief tijdregistratie en handtekening zetten, soms aan het begin en einde van
elk dagdeel). Zonder aanvullende dagdelen opleiding geen bevoegdheid tot uitoefening vak.
Meer stimulerende maatregelen zijn ook denkbaar (bijv. het volgen van opleidingen leidt tot
vrijstellingen). Het uitreiken van (aanvullende) diploma's kan ook tot binding leiden. Het
organiseren van eigen vormen van permanente opleidingen wordt (te) weinig als een
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eigenstandige interventie gezien, omdat het initiatief in de regel bij scholen en
opleidingsinstituten wordt gelaten.
Randvoorwaarden: integriteitbevordering
Integriteit is een apart thema voor een vele branches/beroepsorganisaties. Gedragscodes zijn
er op vele plaatsen. Met name daar waar gelden van derden worden beheerd is het een
verplichting om hier ook in professionele zin aandacht aan te besteden. Er zijn meerdere
voorbeelden van commissies die zijn ingesteld om de integriteit te beoordelen - doorgaans
met een preventieve opdracht, om het onderscheid met tuchtrecht te maken - maar deze
fungeren over het algemeen niet tot tevredenheid; er worden te weinig incidenten gemeld.
Gerichte toetsingen organiseren op basis van integriteit is ook lastig; de komst van de
commissie plaats degene die wordt onderzocht bijvoorbeeld in een slecht licht. Om die reden
worden integriteitthema's doorgaans meegenomen in andere vormen van beoordeling.
Onderzoek heeft overigens aangetoond dat het gericht aandacht besteden aan integriteit,
juist aan het begin van een termijn, zowel de alertheid als de teamvorming sterk bevordert.
Randvoorwaarden: administratieve lasten professionals
Professionals hebben één permanente klacht: ze moeten veel doen dat in hun ogen niets met
het vak zelf te maken heeft. Voor een deel is dit klagen niet terecht; ze definiëren hun vak
dan te smal. Voor een belangrijk deel is de klacht terecht. Branches helpen hun leden door
gericht onderzoek te doen naar de administratieve last van de regels zoals die voor de
branche gelden. Deze interventie wint aan kracht als ook de interne regels van de branche
zelf worden meegenomen in dergelijk onderzoek. Inventariseren alleen is niet voldoende.
Vervolgens zal er discussie en besluitvorming moeten zijn over de vraag welke regels
daadwerkelijk kunnen worden afgeschaft. De branche doet er raadzaam aan de professionals
hierbij te betrekken.
Randvoorwaarden: de 3 R's: rust, reinheid en regelmaat
Eén interventie die stelselmatig wordt vergeten, maar wel degelijk meerwaarde heeft is: niets
doen. Niet als dat niets doen een kwestie van verwaarlozing is, maar als het nietsdoen een
bewuste keuze is om bijvoorbeeld rust te geven in een oververhitte situatie - met teveel
interventies! - is rust precies wat de dokter voorschrijft. Hetzelfde geldt ook voor de
begrippen reinheid en regelmaat. Heel veel gedijt pas goed als het onder de 3 R's wordt
gebracht.
Doorontwikkeling: integraal HRM, IIP
De HRM-functie verdient aparte aandacht, mede door dat de positie van de personeelsfunctie
niet over even sterk is. De kwaliteitsbenadering die daar het meest uitgesproken bij aansluit is
IIP. Dit is een certificeringschema waarin de wijze waarop de organisatie de medewerkers
weet te motiveren centraal stelt. Typerend voor de benadering is de hantering van veel open
normen.
Afscheid nemen: exitinterviews, afscheidsbijeenkomsten, afscheidscadeaus
Een afscheidsrede zoals een hoogleraar die houdt, is iets dat op andere plaatsen ook
meerwaarde heeft. Zoals het binnenkomen van een branche gemarkeerd mag worden, zo kan
dat ook gebeuren met een afscheid. Naast een afscheidsrede kan gedacht worden aan
getuigschriften, persoonlijke geschiedenissen, erelidmaatschappen, e.d. Branches dienen te
beschikken over kennis ten aanzien van het verstrekken van Koninklijke onderscheidingen.
Jubilea van leden/bedrijven en instellingen binnen de branche dienen in principe door
branchevertegenwoordigers te worden bezocht. Afscheidsrecepties zelf zijn nuttig, maar
gebeuren doorgaans op bedrijfsniveau en hebben een relatief lage symbolische waarde.

1.3.2

Achterkant

1.3.2.1.1

Interventies
Intercollegiale toetsing; organisatieopstelling, peer review; integriteittoets; tuchtrecht;
naming and shaming
Professionele toetsing individueel: intervisie en intercollegiale toetsing
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Professionals hebben niet zelden moeite met het accepteren van gezag van anderen dan de
eigen collega's; het is confronterend, maar zij begrijpen mij wel. Daarom zijn er juist op het
terrein van de professionele kwaliteit veel initiatieven op dit terrein. De termen intervisie en
intercollegiale toetsing lopen in de praktijk door elkaar heen. In beide gevallen wordt binnen
een kleine groep collega's een case voorgelegd - doorgaans met het karakter van een
professioneel dilemma - en gaat men daar op spiegelen vanuit de eigen ervaring. Bij intervisie
is het spiegelen genoeg. Het is in die zin geen op beheersing gerichte interventie (zie daarom
2.3). Bij intercollegiale toetsing kan het zo zijn dat de uitkomsten van de casebespreking
bepalend kan zijn voor verdere deelname aan de groep. In dit laatste geval is het proces een
stuk minder veilig dan bij intervisie. Het is echter wel een rijkere manier om bijvoorbeeld
kennis te maken met een nieuw lid dan een standaard gesprek. Beide vormen moeten
onderscheiden worden van het standaard werkoverleg, waarin kennisdelen centraal hoort te
staan.
Professionele toetsing collectief: peer review
Bij collectieve professionele toetsing spreken we doorgaans van peer review: 'gerespecteerde'
collega's die in commissie- of redactieverband uitspraken doen over elkaars werk. Het object
is dan dus niet de organisatie, maar het vak. Het fenomeen komt uit de wetenschap, waar
systematisch peer review wordt gedaan op elkaars wetenschappelijk werk. Voor deze
beoordeling kan er sprake zijn van meerdere vormen, zoals: (1) double-blind (ten minste drie
lezers die het niet van elkaar weten, (2) non-blind; een vaste redactie van bekende peers
beoordeelt, en (3) participatieve peer reviews, waarbij de peers deels deelnemen in elkaars
onderzoek. Het fenomeen peer review krijgt inmiddels toepassing in vele beroepsorganisaties
- en strekt zich steeds meer uit tot teamniveau. Geen individu is beter dan het team waarin
hij of zij functioneert. De beoordeling hiervan levert wel problemen op omdat heldere
maatstaven lastig zijn te formuleren.
Professionele toetsing: als onderdeel audit
Er ontstaan enkele voorbeelden van integrale auditbenaderingen, waarbij er organisatiebreed
wordt gekeken en waarbinnen vervolgens ook oordelen worden gegeven over individueel
functioneren. Vooral in de zorg wordt hiermee geëxperimenteerd. Dit ontwikkelt zich tot een
ware integrale audit (1.4)
Handhaving (collectieve) voorwaarden: arbeidsvoorwaarden
Bij conflicten rondom arbeidsvoorwaarden is er een systeem van checks & balances om de
maatregelen met consequenties voor de kwaliteit in beeld te houden (al is de klant daar
doorgaans geen partij in). Bij ernstiger conflicten is er o.a. het College Arbeidszaken.
Handhaving collectieve voorwaarden: kantooreisen
In de Advocatuur kent men de Centrale Controle Verordeningen (CCV). Dit is een pro-actief
instrument voor het houden van intern (toe)zicht op advocaten en hun kantoren. Over het
algemeen gaat het hierbij om praktische zaken. Deelnemers vullen het zelf in, waarna er een
(digitale) steekproef volgt.
Integriteittoetsing: tuchtrecht bij klachten klanten
Tuchtrecht tref je vooral aan in de oudere beroepsorganisaties, zeker als ze een publieke
status hebben. De oorsprong van tuchtrecht is de beoordeling van leden door leden. In
toenemende mate is dat aspect echter verloren gegaan en is het tuchtrecht in hoge mate
gejuridificeerd (zie 1.1.2.1). Op dit moment staat het tuchtrecht onder druk omdat het
onvoldoende preventieve werking heeft. Een interventie zou kunnen zijn om het peer-to-peer
karakter van het tuchtrecht te herontdekken.
Integriteittoetsing: tuchtrecht bij schending beroepseed, gedragscodes en protocollen
Bij vermeende schending van interventies die te maken hebben met formele codes, wordt
doorgaans verwezen naar het tuchtrecht. De signalering kan van buiten komen, maar loopt in
eerste instantie altijd via een lid van de branche. Voordat het tuchtrecht in beeld komt, is er
doorgaans eerst sprake van één of meerdere waarschuwingen, al dan niet op schrift. Het
karakter van deze interventie is doorgaans passief, c.q. afhankelijk van de actie van anderen.
Soms kan de branche echter het signaal geven om aan een bepaald onderdeel van eed, code
of protocol extra aandacht te besteden.
Sancties: waarschuwing, boete, schorsing, tijdelijk uit verband plaatsen, publicatie, zwarte
lijst (naming and shaming) door branche
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Sancties hebben een als het goed is een breder effect dan alleen op het in overtreding zijnde
lid. Alleen al het bestaan van sancties kan een preventief effect hebben. Het treffen van een
maatregel tegen een lid, in de vorm van een waarschuwing, schorsing of meer ('schrappen
van het tableau'), is echter lang niet altijd effectief, mede omdat veel van de mogelijke
sancties in de praktijk slechts spaarzaam worden toegepast. Worden er toch sancties
toegepast, dan kan het goed zijn dat noch bij de eigen leden, noch bij de buitenwereld
voldoende bekend is dat er maatregelen genomen zijn tegen een 'rotte appel'. Om die reden
is er druk om meer transparant te zijn in het toepassen van sancties. Het maken van
publiciteit rondom getroffen maatregelen en het daarbij expliciet noemen van de overtreder
kan onderdeel zijn van een 'naming and shaming' strategie. Daarvoor moeten zwarte lijsten
en andere vormen van sanctieregisters worden opgesteld.
Sancties: waarschuwing, boete, ontzegging, dwang, vervolging, publicatie door
toezichthouder
Zowel de interne als externe toezichthouder kunnen over een fors aantal sancties beschikken.
De interne toezichthouder beschikt over een extra wapen in de vorm van 'peer pressure',
maar kan doorgaans niet over het volle aantal sancties beschikken. De externe
toezichthouder kan dat wel, maar staat meer op afstand en moet juridisch een keuze maken
tussen een bestuursrechtelijke gang of een strafrechtelijke gang. In het laatste geval is de
afhankelijkheid van de vervolgingsbereidheid van het openbaar Ministerie groot. Voordat een
toezichthouder tot een definitieve sanctie komt, zijn er interventies als een waarschuwing
('gele kaart') en schorsing in te zetten, al heeft deze laatste in de praktijk al het karakter van
een zware sanctie gekregen. Wordt daadwerkelijk tot sanctie overgegaan ligt dat bij de
bestuursrechtelijke gang vooral in de sfeer van een boete en (bestuurs)dwang. Bij een
strafrechtelijke gang staan alle middelen van het strafrecht open, tot en met gevangenisstraf.
Een (tijdelijke) ontzegging uit het lidmaatschap is een sanctie die in principe alleen aan de
interne toezichthouder, c.q. het bestuur van de branche is voorbehouden. Aan de sancties
kan extra gewicht worden gegeven door met naam en toenaam tot publicatie over te gaan
('naming en shaming').
Check
Interventies
Evaluatie, spiegelen

1.3.3.1

1.3.3.2

Evaluatie
Het geven van een goed beeld van de mate waarin de professionele kwaliteit wordt beheerst
vraagt, meer dan in het geval van proceskwaliteit, om kwalitatief onderzoek, inclusief
(groeps)gesprekken. Interventies zijn gespreksrondes, panels, internetraadpleging. Ligt het
gevoelig, dan is het logisch om een commissie vol professioneel gezag (peers, bij voorkeur uit
het buitenland) samen te stellen. De branche doet er wijs aan te kijken naar de effectiviteit
van eerdere evaluaties voordat er een nieuw onderzoek of een nieuwe commissie aan het
werk wordt gezet.
Spiegelen
Voor een goede beheersing van de professionele kwaliteit is frequent spiegelen noodzaak. De
leden mogen weten dat er aandacht is voor hun kwaliteit. Artikelen in de vakbladen, sprekers
van buiten die worden ingezet in vakbijeenkomsten; alles is mogelijk. De resultaten ervan
kunnen worden verzameld in bijvoorbeeld een kennisinstituut van de branche.
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1.4

Beheersen: integrale kwaliteit

1.4.1

Voorkant

Interventies
Integrale sturing: PDCA, IMWR. Integrale kwaliteit: ISO, INK, EFQM; prestatiesturing: keurmerk, BSC,
Cockpit; Systeemtheorie; Integraal veranderen: vierfasenmodel, SqUEME, flexibiliteitsmodel
Volberda; integraal risicodenken: NAT, HRO; Integrale regelgeving: IAW
1.4.1.1.1 Integrale sturing: PDCA - IMWR
Ook zonder gebruik van modellen is een vorm van integrale sturing mogelijk door toepassing van de
zgn. Deming-cirkel en daarvan afgeleide benaderingen. Basis voor de Deming-cirkel is het denken in
termen van plan-do-check-act (P-D-C-A). Deze cyclus systematisch doorlopen betekent werken aan
integrale kwaliteit als dit breed door de organisatie heen gebeurt. Het INK heeft een variant
gelanceerd die meer is gericht op de motivatiekant van de cirkel: inspireren-mobiliseren-waarderenreflecteren (IMWR). Zowel P-D-C-A als I-M-W-R passen bij de gedachte dat 'kwaliteit' een
doorbraakbegrip moet zijn: de gedachte dat alles met elkaar samenhangt en niet als afzonderlijke
entiteiten benaderd kan worden.
1.4.1.1.2 integrale sturing; governancemodel
Voor het ontwikkelen van een aanpak van integrale sturing zijn de ontwikkelingen rondom
governance uiterst relevant. Het denken rondom governance is nog lang niet uitgekristalliseerd. Het
begon met een vorm van stakeholderanalyse en integriteitsdenken en is nu een denkmodel
geworden voor het omgaan met kansen en risico's in de publieke ruimte van de onderneming, met
de daarbij horende checks & balances.
1.4.1.2 Integrale kwaliteit: ISO, INK, EFQM
Het opstellen van een kwaliteitshandboek in ISO-kader of het schrijven van een op basis van INKmodel kan sterk integrerend werken. Voor ISO is de keuze van het procesontwerp (blauwdruk) daarin
een belangrijk moment. Toewijzing van (management)verantwoordelijkheid ook. Het schrijven van
een zelfevaluatie op basis van het INK-model vraagt om een organisatiebrede aanpak. INK staat voor
'Instituut Nederlandse Kwaliteit'. Het is afgeleid van het Europese EFQM-model (European
Foundation for Quality Management), de Amerikaanse Baldridge Award en de Japanse DemingAward. Met name het EFQM-model is belangrijk voor branches die zich internationaal willen
profileren. De systematiek en ISO en INK is (nog) niet helemaal gelijk, noch die van INK en EFQM,
maar de basisprincipes zijn ruwweg hetzelfde.
1.4.1.3 Processturing: systeem- en regeltechniek, systeemleer, sociotechniek

781

Trusting Associations

1.4.1.3

1.4.1.4

1.4.1.5

1.4.1.5

1.4.1.6

1.4.2

Systeem- en regeltheorieën kijken naar de wereld als een samenhangend geheel van op elkaar
inwerkende processen. Die processen kunnen daarmee worden beheerst. Een belangrijke variant van
de systeemtheorie gaat er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van
zijn relaties. De sociotechniek is daarbinnen weer een stroming gericht op het verbeteren van het
functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en
organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken. In de woorden van De
Sitter gaat het om “complexe taken in een eenvoudige organisatie in plaats van eenvoudige taken in
een complexe organisatie”.
Prestatiesturing: integraal keurmerk
Er is sprake van een keurmerk op integraal niveau als alle dominante aspecten van de
bedrijfsvoering, inclusief mogelijk integriteitsaspecten worden meegewogen. Diverse keurmerken
bewegen zich in die richting.
Prestatiesturing: Balanced Score Card, Cockpit, MIS
Integraal sturen veronderstelt het op permanente basis kunnen beschikken over een goed beeld van
organisatie en branche. Een overzicht van sleutelinformatie is dan essentieel, zowel voor de directe
aansturing als de vergelijking van prestaties binnen en tussen organisaties en branches. Een reeks
instrumenten is hiervoor beschikbaar. Met name de 'conckpitbenadering' - inclusief 'stoplichten' heeft aantrekkingskracht, waarbij de verdeling van de prestatie-indicatoren/'key performance
indicators' (KPI's) vaak wordt bepaald via de Balanced Score Card. Voor het INK-model is er een
variant beschikbaar gebaseerd op een weergave van het model op A3-formaat. Prestatiedenken is
niet meer weg te denken en op veel plaatsen is sprake van een overdaad aan informatie. Deze wordt
verder bij elkaar gebracht in management informatiesystemen (MIS). In een volgende fase zal het
'patroondenken' belangrijker worden. Brancheorganisaties hebben vaak problemen om een beeld
van alle prestaties te krijgen, maar in sommige branches zijn zij juist de basisbron voor veel
basisinformatie voor de systemen van de aangesloten leden.
Integraal veranderen: 4fasen, Squeme, Volberda
De grens tussen kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling is dus op integraal niveau. Vanuit het
kwaliteitsdenken zijn er meerdere interessante bijdrage aan het denken over integraal veranderen.
Hardjono's 4 fasen-denken is relevant in de afweging welke interventie wenselijk is gegeven de
opdracht waar men voor staat. Squême is een INK-achtige interventiemodel met expliciete aandacht
voor de culturele component. Volbeda brengt focus aan in het denken over flexibiliteit van
organisaties en wat dat betekent voor het aanpassingsvermogen.
Integraal risicodenken: NAT, HRO
Risicodenken en kwaliteitsbenaderingen kunnen nauw met elkaar verbonden zijn. Statistische
methoden om risico's te signaleren liggen mede aan de basis van veel ISO-normeringen. Een meer
integrale risico-afweging vindt plaats in het kader van benaderingen als de 'Normal Accidentstheory'
(NAT), High Reliability Organizing' (HRO; hoog betrouwbaar organiseren) en Resilience Engineering'
(RE).
Integraal regelgeven: IAW
Voor veel branches is het vermogen tot integraal handelen in sterke mate afhankelijk van de
kwaliteit van de wetgeving. Het Integraal Afwegingskader Wetgeving (IAK) strekt er toe dat
wetgeving aan een integrale afweging wordt onderworpen alvorens het aan een politiek oordeel
wordt onderworpen. Het IAK is geïnspireerd op een vergelijkbaar kader voor 'regulatory impact
assessment' als de OECD hanteert. De invloed van het IAK is nog beperkt.
Achterkant

Interventies
Beoordeling op organisatieontwikkeling: Deming, INK; Beoordeling op systeemniveau; ISO, Peer
review; Beoordeling op sturingsniveau: Cockpit van de organisatie; peer review
1.4.2.1.1 Beoordeling organisatieontwikkeling: systeemleer: Demingcirkel, lerende organisatie
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1.4.2.1.2

1.4.2.1.3

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.2.4.1

1.4.2.4.2

1.4.2.4.3

Het beoordelen van de mate waarin een organisatie zich ontwikkeld richting de gestelde doelen is
een activiteit die zich voor een belangrijk deel onttrekt aan objectiveerbare maatstaven. Zaken als
leiderschap laten zich moeilijk in normen vatten. Op basis van de systeemtheorie wordt er daarom
vooral gekeken naar de mate waarin organisaties en hun systemen een inherente consistentie tonen.
Dus: doen ze wat ze zeggen dat ze doen en leren ze van hun acties? Met name gurus als Deming
hebben dit denken verder gebracht, waarbij de Deming-cirkel van plan-do-check-act (P-D-C-A) veruit
de meeste bekendheid heeft verworven. Deze cirkel is in toenemende mate verweven geraakt met
het double-loop learning van Argyris en anderen ('de lerende organisatie'). Het INK zelf heeft
inmiddels een aanvulling op de Demingcirkel ontwikkeld in de vorm van de IMWR-cirkel (zie 2.4).
Beoordeling organisatieontwikkeling: INK: prijs, onderscheiding, certificaat, krachtmeting
Erkenning voor het werken op basis van het INK-model kan verschillende uitkomsten hebben - prijs,
onderscheiding, certificaat - maar de wijze van beoordelen is in essentie dezelfde: een breed
samengesteld team van peers en deskundigen beoordeelt de zelfevaluatie van de te auditen
organisatie op basis van een vaste systematiek, waarbij er op een 1000 puntenschaal wordt gekeken
naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. De hoogte van de score wordt bepaald door de mate
waarin de audittee er in de ogen van het auditteam in slaagt consistent op basis van de zelfgekozen
doelen de gewenste resultaten te realiseren. De prijs en onderscheiding wordt gegeven bij resp. 500
en 400 punten, het certificaat kan al na 300 punten worden gegeven, maar dan moet er een
significante sprong in de bedrijfsvoering zijn gemaakt. De 'Krachtmeting' is een andere vorm. Deze is
zonder puntentelling en richt zich op een strategisch vraagstuk in een mix van een professioneel
oordeel van kennispartners met hard onderzoek ter plaatse. Buiten het INK is er een door Deloite &
Touch en de Universiteit Utrecht ontwikkeld ‘Business Maturity Model’ dat zich richt op de duurzame
ontwikkeling van de organisatie. Als verschillende ontwikkelingsniveaus van de organisatie goed in
balans zijn, zullen de prestaties van de organisatie ook beter zijn.
Beoordeling organisatieontwikkeling maatwerk en aspectaudits, gateway
Al dan niet op ISO:9000 of INK/EFQM geïnspireerd, zijn er een groot aantal auditvormen als
maatwerk ontstaan. Daarnaast zijn er integrale aspectaudits ontstaan die eveneens op een verbeterof systeemgerichte wijze auditeren. Van deze laatste zijn de "gateway' audits op ICT-gebied een
bekend voorbeeld.
Beoordeling integrale bedrijfsvoering: keurmerk
Keurmerken die op het niveau van de integrale bedrijfsvoering zijn ontwikkeld stellen extra eisen aan
de beoordeling hiervan. Doorgaans komt dit in handen te liggen van een onafhankelijke instantie.
Accreditatie en (h)erkenning daarvan door een (Consumenten) autoriteit is het doel.
Beoordeling op resultaatniveau: impact assessment, cockpit van de organisatie, stoplichten
Daarbij gaat het om meting op punten als efficiëntie, kosteneffectiviteit en coherentie. Wat is de
'impact' die zij hebben op de bedrijfsvoering? Om de metingen handzaam bij elkaar te brengen is
door Kerklaan e.a. de 'cockpit voor de organisatie' ontwikkeld. Het ‘stoplichten systeem’ dat hierin
werd geïntroduceerd is op veel plaatsen nagevolgd.
Beoordeling op systeemniveau: ISO: management review
Naast toetsing op proces- en productniveau, is het ook mogelijk om op het niveau van het
(management)systeem te auditen. ISO 19011 geef hiervoor aparte richtlijnen. Bekend zijn de
aspectaudits zoals die op behoorlijk integraal niveau worden uitgevoerd op de KAM-aspecten
(kwaliteit, arbeid en milieu), gebaseerd op de ISO:14000 normenfamilie. Nieuw is de richtlijn op basis
waarvan bedrijven hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk ondernemen mee kunnen
borgen: ISO:26000: de ‘social responsibility standard’. Voor deze laatste worden (vooralsnog) geen
audits uitgevoerd op basis waarvan certificering mogelijk is, maar wordt wel een document gemaakt.
Beoordeling op sturingsniveau: integrale accountantscontrole
De recht- en doelmatigheid van het financieel sturingsinstrumentarium wordt steeds meer voorwerp
van onderzoek. Dit gebeurt zo grondig dat het andere, meer open manieren van toetsing ter zijde
kan drukken. Voor deze controle zijn de internationale standaarden voor accountantscontrole van
toepassing.
Beoordeling op sturingsniveau: auditcommissie, Raad van Commissarissen
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1.4.2.5

1.4.3

Het governance-systeem wordt steeds belangrijker in de discussie over kwaliteit. Hoe zijn de checks
& balances georganiseerd. De auditcommissie zoals die nu aan de raad van Commissarissen wordt
verbonden heeft doorgaans een primair financiële optiek. in toenemende mate mag worden
verwacht dat de RvC de raad van toezicht scherp houdt op integraalniveau, dus inclusief
kwaliteitsaspecten. De branche heeft hierin niet alleen een stimulerende rol, maar zet in
toenemende mate ook kaders neer of ontwikkeld die voor de branche.
Beoordeling op draagvlak: draagvlakonderzoek
Nagenoeg elke inzet op een integrale kwaliteitsbenadering is een schok voor het systeem. Is er dan
voldoende draagvlak aanwezig. Draagvlak laat zich op vele manieren onderzoeken. Alleen een
schriftelijke enquête is doorgaans niet betrouwbaar genoeg. Gesprekken horen er ook bij.
Betrokkenheid vanuit de medezeggenschap zou uitgangspunt moeten zijn. Zeker dit laatste valt ook
op brancheniveau te organiseren.
Check
Interventies

1.4.3.2

Transparantieverslagen
Binnen de accountancy zijn de 'transparantieverslagen' in opkomst (op basis art. 30 Besluit toezicht
accountantsorganisaties). Deze gaan in op de interne procedures, systemen en functies rondom
kwaliteit en onafhankelijkheid). Dit hoort ook de werking van het interne
kwaliteitsbeheersingssysteem te omvatten, zoals de uitkomst van reviews, incidenten op het gebied
van integriteit, aard van ontvangen klachten en wijze van afwerking van de klachten. De
transparantieverslagen meten nadrukkelijk meer dan compliance documenten zijn.
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1.5

1.5

Beheersen: ketenkwaliteit

Beheersen: ketenkwaliteit

Voorkant
Interventies
Ketenanalyse ketenregisseur, ketenplan, guiding principle, customer journey mapping,
probleemsturing
1.5.1.1
Ketenanalyse: instelling(en) en partij(en) centraal
Ketens en netwerken nemen vele vormen aan. Om greep te krijgen op de keten zijn er meerdere
vormen van ketenanalyse denkbaar. Standaard is de commissie, met vertegenwoordigers van de
verschillende ketenpartners. De commissie kan voorstellen doen voor de inrichting van de keten en
daar een (governance)code voor formuleren. Om te bepalen of er op ketenniveau kan worden
gewerkt zijn meerdere analysemodellen beschikbaar. Binnen het INK-model is een aparte fase
'ketengericht' geïdentificeerd om dit in beeld te brengen. Modern Ketenlandschapsonderzoek gaat
verder en wordt in toenemende mate probleemgestuurd, mede door ontwikkelingen op het
terrein van de keteninformatisering.
1.5.1.2.1 Keteninrichting: ketenregisseur
Wie is de baas in de keten? Het antwoord op die vraag wordt verschillend gegeven. In moderne
ketenanalyse wordt gezegd: het probleem is de baas. In meer klassieke ketens wordt een
ketenregisseur aangesteld, vaak in nauw overleg met de betrokken branches. Deze kan op
onderdelen over doorzettingsmacht beschikken, maar gebruikelijker is dat het een
signaliseringsfunctie is op basis waarvan ketenpartners eigen actie moeten nemen. Sommige
ketens zijn zwaar geformaliseerd en omvatten veel kritische processen. In die gevallen kan de
regisseur een grotere doorzettingsmacht krijgen.
1.5.1.2.2 Keteninrichting: ketenplan
Na de ketenanalyse volgt het ketenplan. Op basis hiervan worden de processen door de keten
getrokken, bijvoorbeeld met het oog op het ontwikkelen van (branche-overstijgende)
dienstverleningsconcepten. Keteninformatisering speelt hier een zware rol in. Hier zijn
standaardprotocollen voor geregeld, mede vallend onder ISO- of verwante ITIL-normen.
1.5.1.2.3 Keteninrichting: burger centraal
Ketens worden mede ingericht op basis van een 'Guiding Principle'. Eén van die principes kan
burger- of klantgerichtheid zijn. Dit komt dat de klantentevredenheid van een organisatie of
branche negatief wordt beïnvloed als ketenpartners hun bijdrage niet leveren op het gewenste
niveau. in de uitwerking van het principe betekent dit dat ketens worden georganiseerd rondom
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'levensgebeurtenissen', zoals geboorte, verhuizen, werk vinden, overlijden. Via 'customer journey
mapping' wordt de klant in diens beleving van de levensgebeurtenissen gevolgd.
1.5.1.2.4 Keteninrichting: probleem centraal
Mede door uitgebreid ketenlandschapsonderzoek wordt duidelijk dat ketenpartners die geen
dwingende verplichtingen aan elkaar hebben (zoals wel het geval is in productieketens) het beste
voor een probleemgestuurde aanpak kunnen kiezen. Er is dus geen eenduidige eigenaar van de
keten, zoals een eindafnemer. Partijen worden bij elkaar gehouden door wederzijds belang.
Trekker is vaak degene die het meeste urgentie voelt bij het probleem.
1.5.1.2.5 Keteninrichting: plek centraal
Het inrichten van een keten door de betrokken partijen fysiek bij elkaar te brengen blijkt een van
de meest effectieve vormen van keteninrichting zijn, zowel in de private als de publieke sfeer. Het
veiligheidshuis is van dit laatste een voorbeeld. Aanpalende brancheorganisaties kiezen ervoor om
naar een gedeelde locatie en ondersteuning te gaan, mede in de hoop op een integrerende
werking. Er komen, ook via het 'nieuwe werken' steeds meer ketenbrede werkplekken en
applicaties beschikbaar.
1.5.1.3
Ketenbeoordeling: certificering
Om naar opdrachtgever en klant duidelijk te maken dat alle elementen van de ketens onder
controle zijn, wordt er door toeleveranciers gewerkt met vormen van ketencertificering. Dit geldt
met name bij exportketens. Zo weet de opdrachtgevers dat alle voorgaande elementen in de keten
ook via certificering zijn beheerst. Een specifieke vorm hiervan is 'multi site certificering'.
Achterkant
Interventies
Visitatie (internationaal), Commissie, ketenaudit
1.5.2.1.1 Toetsing keten op op niveau instelling(en) en partij(en)
Instellingen die veel belang hebben bij een brede (internationale) erkenning en ketengericht
werken aan bepaalde problemen (zoals bijvoorbeeld bij de wetenschap het geval zou moeten zijn),
maken gebruik van 'visitaties'. Peers leggen een 'bezoek' af aan elkaar en geven een oordeel. De
samenstelling van het visitatieteam is van belang. Hoe breder en internationaler hoe beter. Een
bijzondere vorm van visitatie is de 'commissie'. Bij een commissie gaat het doorgaans niet om een
algemeen bezoek, maar is er sprake van een gerichte opdracht.
1.5.2.1.2 Toetsing op niveau productketens
Bij ketens op productniveau wordt van certificering gebruik gemaakt. Elk onderdeel wordt
doorgaans apart gecertificeerd, met soms daarboven een certificering van de gehele audit. De
audits sluiten hier op aan, soms gebruikmakend van 'multi-site audit'. De toetsing wordt
doorgaans aan een beperkt aantal grote bureaus uitbesteed. Binnen die bureaus is sprake van veel
kennis op ketenniveau, wat onder meer weer de normontwikkeling op keten niveau kan
stimuleren.
1.5.2.1.3 Toetsing keten op niveau burger
In het geval van een organisatie van de keten rondom burgers of klanten, is er in het geval van
'customer journey mapping' sprake van een toetsing door de eindgebruiker zelf. Deze geeft het
oordeel over tevredenheid. Enigszins vergelijkbaar is de rol van de burger-klant als een
dienstverlener zgn. servicenormen hanteert, bijvoorbeeld in het kader van
garantieovereenkomsten of een kwaliteitshandvest. Het is zaak voor de ketenregisseur (kan ook de
branche zijn) om de signalen te verzamelen.
1.5.2.2
Ketenaudit
Ketenaudit: Een ketenaudit geeft een gefundeerd oordeel of advies over beheersing van een keten
als geheel. De ketenaudit richt zich alleen op dát aspect of onderdeel van het ketenproces dat
bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel en beheersing van de gehele keten (de oplossing van
het 'probleem'). De resultaten worden gerapporteerd aan de regisseur, eigenaar of opdrachtgever.
1.5.3

Check
Interventies
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1.5.3.1

1.5.3.2

Ketenonderzoeken op metaniveau
De verwevenheid van voortbrengingsprocessen wordt zo groot, dat er in toenemende mate
behoefte is om deze samenhang op metaniveau zichtbaar te maken. Vanwege de complexiteit is
computerisatie onvermijdelijk: 'chain computerisations'. De inzichten die hieruit ontstaat, kunnen
weer de basis vormen voor nieuwe ketenvormen.
Probleemanalyse op metaniveau
Wanneer is een ketenaudit een ketenaudit? Check of er wel een gemeenschappelijk probleem
wordt beoordeeld en of de aanbevelingen zo zijn geformuleerd dat de eigen bijdrage aan de keten
wordt geoptimaliseerd. Het mag niet zo zijn dat problemen van de ene partij naar de andere
worden doorgeschoven zonder dat er een kans is het onderliggende probleem aan te pakken.
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2

INTERVENTIES OM DE KWALITEIT IN BEWEGING TE BRENGEN
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2.1

Bewegen: basiskwaliteit
Interventiepiramide kwaliteitzorg (bewegend)
verwachtingen omgeving
inspecties
en
toezichthouders

media
en
(mede)overheden

organisatieverwachtingen

klantverwachting

basiskwaliteit
verwachtingen wetgever
© northedge 2007

2.1

Bewegen: basiskwaliteit

2.1.1

Voorkant

Interventies
Niets doen; prikkels benutten; Branchevorming: ontdekken, ontregelen, ontmoeten
2.1.1.1.1 Niets doen: tijd nemen

2.1.1.1.2

2.1.1.2.1

2.1.1.2.2

2.1.1.2.3

2.1.2

De natuurlijke reactie op een probleem is 'actie'. Te vaak betekent dit doen in plaats van
denken. Bewust niets doen, of in ieder geval de tijd nemen om na te denken, kan een grote
investering in kwaliteit betekenen.
Niets doen: marktwerking en andere prikkels volgen
Niet alles wordt beter door een ingreep. Er zijn situaties denkbaar dat orikkels zo op elkaar
inwerken - inclusief marktprikkels - dat verwacht mag worden dat er vanzelf het gewenste
evenwicht zal ontstaan. Dit vraagt uiteraard wel om een sterk inzicht in het betrokken systeem.
Branchevorming: ontdekken
Nieuwsgierigheid als basishouding. Openheid als enige norm. Onder de douche staan als
inspiratiemachine. Best practices. Reisbeschrijvingen, visualiseren, rizoombeschrijvingen
Branchevorming: ontregelen
Dereguleren loopt vaak vast in de belangenstrijd. Beter is het om te ontregelen; geen regels
meer te maken of te handhaven. De kern is: geen doelen stellen, verschillen koesteren,
‘proletarisch dereguleren’; alles wat van nut kan zijn om het vanzelfsprekende ter discussie te
stellen om zo ruimte te maken voor nieuwe gedachten.
Branchevorming: ontmoeten
Bijeenkomsten, gesprekken, speeddaten, haardvuursessies. Vooral ontmoetingen met degenen
die belang hebben bij een goede basis voor de branche. Interactieve beleidsvorming, al dan niet
via internet. Wetgevingsconsultatie.
Achterkant
Interventies

2.1.2.1

2.1.2.2

Intuïtief beoordelen, best practices, rizoom maken
Zien: intuïtief beoordelen: Blink!
Het start met zien wat er te zien valt. In toenemende mate wordt het daarbij logisch om het
intuïtief oordeel ('Blink') mee te laten wegen en te gebruiken in audits. Dit betekent ook een
erkenning van het intuïtieve oordeel van senior vakgenoten.
Inspireren
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2.1.2.3

Het is logisch en goed om op zoek te gaan naar 'best practices'. Inspiratie ontlenen aan goede
voorbeelden is al snel legitiem. Het is wel zaak oog te hebben voor overzettingsproblemen,
zeker als er sprake is van cultuurverschillen. Het zoeken naar best practices mag geen
vervanging worden voor actie in eigen huis.
Mobiliseren
Wordt iedereen er bij betrokken die er bij kan worden betrokken? Vaak wordt hierbij te snel in
structuren gedacht. Werken op basis van een voortwoekerend digitaal) netwerk, een 'rizoom'
kan productiever zijn. Hoe wordt sociale media ingezet. Worden leden en branchegenoten
eigenaar gemaakt van de basiskwaliteit?

2.1.3

Check

2.1.3.1

2.1.3.2

Interventies
Waarderen, reflecteren
Waarderen
Krijgen mensen de waardering de ze verdienen? Zijn de complimenten gemaakt en opgemerkt,
successen gevierd? Is de feedback authentiek, komt het binnen? Worden ook sceptici
gewaardeerd voor hun inbreng? Leidt het tot nieuwe acties? Wordt de alertheid en veerkracht
er groter door? Last but not least: wordt eigenaarschap voldoende bevorderd?
Reflecteren
Wordt er voldoende stilgestaan bij de gang van zaken? Worden algemene interventies wel
voldoende vertaald naar de specifieke karakteristieken van de branche? Wordt voldoende de
breedte en diepte ingegaan? Leidt dit tot baanbrekende inzichten, klein en groot? Wordt daar
voldoende mee gedaan?
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2.2

Bewegen: proceskwaliteit
Interventiepiramide kwaliteitzorg (bewegend)
verwachtingen omgeving
inspecties
en
toezichthouders

media
en
(mede)overheden

organisatieverwachtingen

proceskwaliteit
klantverwachting

verwachtingen wetgever
© northedge 2007

2.2

Bewegen: proceskwaliteit

2.2.1

Voorkant

2.2.1.1

2.2.1.2.1

2.2.1.2.2

2.2.1.3.1

2.2.1.3.2

Interventies
Marktwerking, beleving zoeken, incentives, kwaliteitscirkels, voorpraten en -doen,
kwaliteitscirkels, innovatietechnieken, het ‘nieuwe werken’, verbeelden en andere vormen van
‘interactief gaan’.
Marktwerking: beïnvloeden via eigen producten en diensten
Meerdere branche(-organisaties) bieden producten en diensten aan, vaak op het terrein van
financiële en juridische dienstverlening. De producten en diensten kunnen direct worden
doorverkocht van derden, maar kunnen ook een eigen kwaliteitskenmerk van de branche laten
zien.
Klantbewustzijn: beleving zoeken
Het doel is om mee te gaan met de bewegingen van de klant en hun beleving te zoeken.
Branche en brancheorganisatie beschrijven, verbeelden de eigen plaats in de
beleveniseconomie.
Klantbewustzijn: incentives
Geschenkbonnen, kortingsbonnen en andere incentives zijn een goede Nederlandse gewoonte
en er wordt stevig op ingespeeld, met de branche vaak in de rol van organisator opdrachtgever. Omdat de klant vaak liever één algemene bon heeft, dan vele verschillende,
staat de bon als klassieke manier om de branche te profileren onder druk. Schaalvergroting is er
ook als het om kortingsbonnen gaat, zeker met de opkomst van digitale 'Groupon' sites. Nieuwe
incentives moeten worden gevonden, gekoppeld aan de karakteristieken van de branche. Er is
ook hierin een markt voor authenticiteit en herkenbaarheid.
Procesbewegen door voorpraten, voorlezen en voordoen
(symbolische) verhalen. In de zorg kan op een site als patiëntervaring.nl gelezen en gezien
worden wat patiënten kan overkomen als ze zich door de zorg heen bewegen. Op rijksniveau is
de 'Kafka-brigade' ingesteld om voorbeelden van bureaucratisch gedrag aan te pakken, soms
nadat er voorbeelden werden ingebracht op de site van 'museumvoorovertolligbeleid.nl'. Zo
kunnen branches ook hun eigen sites inrichten om verhalen te verzamelen en acties te nemen.
Voordoen speelt een rol in bijvoorbeeld het vakonderwijs, bij het interesseren van leerlingen
voor het vak.
Procesbewegen door samenwerking: kwaliteitscirkels
Het werk organiseren in teams op basis van kwaliteitscirkels is een inmiddels klassieke manier
voor 'herding cats', die echter nog steeds relevant kan zijn. Prestatiebeloning of andere
incentives (leuk werk, goede ondersteuning, etc.)

2.2.1.4.1 Procesinnovatie: innovatietechnieken, gestructureerd, 'dom' zijn en hard werken
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Innovatie wordt vaak als de tegenhanger van kwaliteitszorg gezien, maar dat is een valse
tegenstelling. Innovatie moet voor sprongsgewijze verbeteringen in processen zorgen en
gebruikt daarvoor technieken die gericht zijn op losmaken in plaats van beheersen.
Brainstorming is daar het standaardvoorbeeld van. Er zijn veel varianten op, van streng
gestructureerd, inclusief scenariodenken, tot totaal serependitatief, associatief. Een bijzondere
vorm daarvan is het bewust 'dom' zijn, vanuit de gedacht ('als ik het denk te begrijpen, dan heb
ik nog niet genoeg doorgedacht. Ik blijf nog even dom.'). Een bijzonder vorm van slim zijn is
'hard werken'. Echte toppresteerders zouden dat in grote mate te danken hebben aan het
aantal uren dat ze ergens in hebben gestoken. Talent is een factor, maar hard werken en het
'inslijpen' van routines nog meer.
2.2.1.4.2 Procesinnovatie: 'het nieuwe werken'
Onder de term 'het nieuwe werken' gaat de trend schuil om steeds weer nieuwe en andere
vormen van samenwerking te zoeken, veel gebruik makend van (digitale) sociale netwerken.
Daar hoort thuiswerken bij, maar ook bij elkaar komen in grote open ruimtes, gericht op
ontmoeting ('bytes and bricks') Het nieuwe werken - 'horizontaal gaan' - is in grote mate
informeel en daarmee zijn ook de processen informeel.
2.2.1.4.3 Procesinnovatie: verbeelden, visualiseren
Verbeelden van hoe het kan. In de bakkersbranche laat een 'Boulangerieteam' van collega's met
beelden zien wat innovatie mogelijk maakt. We worden steeds meer gedreven door beelden en
steeds minder door woorden: ‘visualiseren’ is daarom essentieel.
2.2.1.8
Procesverbetering: interactief gaan
Veel procesverbetering komt tot stand door de marges te zoeken, grenzen te zoeken en niet af
te wachten tot alle omstandigheden optimaal zijn. De kwaliteitsguerilla behoort daartoe, maar
ook het principe van 'stout' zijn. Door stout te zijn worden grenzen al spelend verlegd.
2.2.2

Achterkant

Interventies
Verhalen vertellen, omkeren, spioneren, verdiepen, waarderend onderzoeken, stimuleren,
prikkelen en recenseren
2.2.2.1
Klantentevredenheid: verhalen vertellen
Op de site www.zorgkanaltijdbeter.nl kan iedereen zijn verhaal kwijt over hun ervaringen met
de zorg en gelijk suggesties doen voor verbetering. Bezoekers van de site kunnen daar weer
commentaar op geven. Dit is een vorm van klantenervaringen verzamelen via de
verhaaltechniek.
2.2.2.2.1 Proces spiegelen: omkeren
Kijken bij andere bedrijven en branches levert mogelijkheden op om de eigen processen te
spiegelen aan die van anderen. Wat gaat goed, wat kan slimmer?
2.2.2.2.2 Proces spiegelen: spionage
Er is ook een benadering waarbij processen worden gespiegeld via spionage bij andere
bedrijven en branches. Zonder toestemming is dit niet ethisch, maar er is een vorm waarbij,
met medeweten van de leiding van de betrokken bedrijven, er gericht bij elkaar wordt
gespioneerd en na afloop de ervaringen worden vergeleken, inclusief die met de beveiliging.
2.2.2.3
Proces verdiepen
Bij appreciative inquiry ('waarderend onderzoek') wordt bewust op zoek gegaan naar
succesverhalen. Deze worden geanalyseerd met het oog op het ontdekken van de
succesfactoren - die bijna altijd met gedrag te maken hebben - en het vervolgens overal
uitrollen ervan. Tegenover deze benadering staat de benadering van Hoog Betrouwbaar
Organiseren (HRO), die juist het accent legt op wat er mis kan gaan. In beide benadering gaat
het om een juiste analyse van de gedragsfactoren.
2.2.2.4.1 Proces prikkelen: innovatiestimulansen, prijzen, onderscheidingen
Innovatiestimulansen, prijzen, onderscheidingen blijven een belangrijke rol houden. In de
nieuwe vorm kunnen deze prijzen iets ludieks krijgen, of worden prijzen toegekend op basis van
onverwachte criteria: prijsuitreiking aan degene die ‘meer hebben gedaan dan redelijkerwijs
van hen mocht worden gevraagd’.
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2.2.2.4.2 Proces prikkelen: recenseren
Hielden in het verleden individuele recensenten bijvoorbeeld de theater- en horecabranche
scherp, nu kunnen via internet veel meer mensen meedoen aan product- en dienstbeoordeling.
Dit kan georganiseerd worden door de branches zelf, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om
‘slachtoffers’ zich te laten verdedigen, c.q. de discussie aan te gaan. Digitaal recenseren is
relatief gevoelig voor misbruik.
2.2.3

2.2.3.1

2.2.3.2

Check
Interventies
Meervoudig en interactief evalueren, hoorzittingen
Interactieve evalueren
Meervoudig en interactief evalueren is nodig als er bijvoorbeeld een grote schok door de
branche heen is gegaan die iedereen raakt. In zo’n geval is een gezagvolle stem van een
commissie(voorzitter) belangrijk zijn, maar het is net zo belangrijk iedereen die zich betrokken
voelt de gelegenheid te geven om digitaal en fysiek ‘stoom af te blazen’ en vervolgens
medeverantwoordelijk te maken voor het vervolg. Als dat goed gebeurd, kan de branche een
nieuw leven krijgen met extra betrokken leden.
Horen (hearings)
Gesprekken, interviews, hearings houden
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2.3

Bewegen: professionele kwaliteit
Interventiepiramide kwaliteitzorg (bewegend)
verwachtingen omgeving
inspecties
en
toezichthouders

media
en
(mede)overheden

organisatieverwachtingen

professionele
kwaliteit
klantverwachting

verwachtingen wetgever
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2.3

Bewegen: professionele kwaliteit

2.3.1

Voorkant

2.3.1.1

Interventies
IMWR, introducties, tegendenken, kwaliteitsprofielen, gedragscodes, alarmeringen, social
networks, passie tonen, diversiteit
I-M-W-R cyclus
Passie, Zelfmanagement, Disney

2.3.1.2

2.3.1.4.2

Entree: kennismaking
Een goed intakegesprek is het minimum voor de toetreding van een nieuw lid. Gesprekken
worden zoveel mogelijk gevoerd op basis van gelijkwaardigheid; het doel is het sluiten van
een emotioneel contract, af te sluiten nadat beide partijen elkaar zo goed mogelijk hebben
leren kennen.
Entree: andere introductie
De binnenkomst van leden is niet zelden niet meer dan een standaard administratieve
handeling. Vaak wordt niet duidelijk wat ze kwalitatief te bieden hebben. Om dat te
veranderen zijn er andere vormen van ledenintroductie mogelijk; andere vormen van
communicatie, andere vormen van presenteren bij introductie van leden via video’s, snelle
bedrijfsbezoeken e.d.
Gedrag: tegendenken, 'eigenwijs zijn', ‘stout zijn’, confrontatiegesprekken, crowd sourcing
Kwaliteitsverhoging is vaak het resultaat van de wens om grenzen te verleggen. Daarom
heeft een branche baat bij ‘tegendenken’. Er is een waarde in het 'eigenwijs zijn', ‘stout
zijn’ en het voeren van confrontatiegesprekken. Daarnaast zijn andere vormen van grenzen
verleggen denkbaar via ‘crowd sourcing’ en 'chaordisch denken'
Gedrag: kwaliteitsprofielen

2.3.1.5

Op het niveau van organisaties wordt er veel gebruik gemaakt van modellen die inzicht
geven in psychologische profielen. Karakter, interactie en ‘denkramen’ staan daarin
centraal. Op brancheniveau is de toepassing ervan niet gebruikelijk, terwijl ook daarbij de
vraag geldt of het profiel van de leden helpt of hindert bij het verhogen van de totale
kwaliteit van de branche. Relevante modellen zijn o.a. ‘Roos van Leary’, de ‘axenroos’, de
‘kernkwadranten’ benadering van Ofman, het Enneagram en verschillende
‘kleurentheorieën’, zoals die van De Caluwé en Vermaak.
Integriteit: gedragscodes

2.3.1.3

2.3.1.4.1

Een politieke partij heeft een brochure 'een betrouwbaar politicus' gepubliceerd, onder het motto:
'gedragscodes zijn er al genoeg, nu nog een richtlijn voor gedrag'. Daarbij gaat het om gedrag
gebaseerd op een uitwerking van de eigen politiek-principiële principes.

Integriteit: alarmeringen, klokkenluidersregelingen
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2.3.1.8

De melding van misstanden is essentieel voor het voorkomen van 'rotte appels' en andere
incidenten. De drempel voor het melden van incidenten is vaak echter hoog. Sceptici en
andere 'zwartkijkers' worden niet gewaardeerd. Om die reden is het nodig om de drempel
zo laag mogelijk te leggen via mogelijkheden voor anonieme melding en andere
klokkenluidersregelingen. Daar hoort ook de bescherming bij van de klokkenluider als deze
naar buiten is getreden. Omdat klokkenluiders vaak ook zelf vuile handen hebben, moet
daar zeer transparant mee worden omgegaan. Branches hebben hier een voortrekkende
rol in te spelen.
Interactief: gebruik social networks
De benutting van social media is een sleutelopgave voor elke branche: blogs, tweets en de
opvolgers daar weer van, horen erbij. Extra aandacht verdienen de Linkedin groepen; zij
zijn voorloper, bron en concurrent voor menig branche. Een voorlopersrol vanuit de
branche is nodig, bijvoorbeeld door zelf actief groepen in te stellen en de webmaster te
leveren. Schakel daar actieve leden voor in.
Passie laten zien: eigenaarschap tonen
Aandacht voor vakmanschap uit zich ook in passie voor het vak, beroep of professie. Via de
passie wordt men deelnemer en ‘eigenaar’ van het vak. Passie is iets dat men wil delen,
juist op brancheniveau. Dat kan door bijeenkomsten rondom het vak te beleggen of door
een museum van de branche in te richten.
Diversiteitsbeleid

2.3.2

De bijdrage van diversiteitsbeleid wordt onder meer gezocht in een grotere pool van
talenten, van meer elkaar aanvullende talenten en een breder draagvlak. Hoewel de
diversiteit op zich lijkt toe te nemen in besturen van branches e.d., is het de vraag hoe hard
dit gaat en in welke mate er actief op wordt gestuurd.
Achterkant

2.3.1.6

2.3.1.7

2.3.2.1.1

2.3.2.1.2

2.3.2.2

2.3.2.2

2.3.2.3

Interventies
Blink, organisatie-opstelling, voorleggen, gesprekken naar aanleiding van MTO, andere
functionerings- en beoordelingsgesprekken
Intuïtief beoordelen: Blink!, Flow
Malcolm Gladwell's 'Blink', en ‘in flow’ komen; het gebruik van intuïtie wordt steeds
belangrijker gevonden. Basis is de veronderstelling dat onze hersenen patronen zien die
we met rationele benaderingen niet zo snel kunnen volgen. Daar kan meer gebruik van
worden gemaakt, mits we blijven waken tegen vooroordelen. Om intuïtie meer kans te
geven moeten de omstandigheden wel goed zijn. Als we ‘in flow’ zijn, zijn de
omstandigheden optimaal
Intuïtief beoordelen: organisatieopstelling
In collectieven met veel verbaal vaardige medewerkers, kan het een doorbraak zijn om
met methoden te werken die zijn gebaseerd op visualisering en niet op basis van
gesprekken of teksten. Een effectieve vorm, ontleend aan intervisie, is de ‘organisatieopstelling’, waarbij aan een persoon wordt gevraagd om collega’s op bepaalde afstanden
van hem of haar te zetten. Daarmee worden letterlijk de onderlinge afstanden verbeeld.
Voor de veiligheid worden o.a. rollenspelers ingezet.
Integriteit: voorleggen
Als alternatief voor het toetsen van integriteit uit het vermoeden van mogelijke
misstanden, kan het toetsen gelden via het voorleggen van situaties die een
integriteitsaspect hebben. Vertrouwenspersonen zijn daar een uitgesproken voorbeeld van.
MTO's anders benutten: gesprekken, verband met klantgerichtheid zoeken
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO’s) worden op vele plaatsen gehouden,
maar vaak eerder om te ontevredenheid te meten dan om de tevredenheid te verhogen.
MTO’s kunnen ook mooie gelegenheden zijn om indringende gesprekken te voeren, pijn te
delen en kansen voor succes te vinden. Een van de minder vrijblijvende manieren om met
de resultaten van MTO’s om te gaan is het koppelen van klantwaardering aan de prestaties
van professionals.
Andere POP's, functionerings- en beoordelingsgesprekken
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Veel persoonlijke ontwikkelplangesprekken (POP’s), functionerings- en
beoordelingsgesprekken worden of niet gehouden of hebben een sterk ritueel karakter.
Dat zijn even zovele gemiste kansen. De branche kan een rol spelen door de gesprekken te
voeden met voor de kwaliteit van de branche spannende elementen en/of dilemma’s.
2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

Check
Interventies
Metadiscussie, beeldenstorm
Metadiscussie professionaliteit
Manager zijn is ‘uit’, professional zijn is ‘in’ en dus is iedereen ‘professional’. In een
metaevaluatie wordt diepgaand onderzoek gedaan naar de wijze waarop aan
professionaliteit wordt gewerkt binnen de branche en worden aanzetten gedaan voor een
nieuwe, scherpere invulling, wat zich o.a. kan vertalen in nieuwe lidmaatschapseisen.
Beeldenstorm
In elke branche zijn er beelden over de eigen professionaliteit. In een beeldenstorm komen
zoveel mogelijk brancheleden bij elkaar, gaan die beelden zo letterlijk mogelijk
‘verbeelden’, maar ook bespreken en ter discussiestellen. De ‘beeldenstorm’ vormt de start
van een vernieuwd beeld van de eigen professionaliteit.
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2.4

Bewegen: integrale kwaliteit
Interventiepiramide kwaliteitzorg (bewegend)
verwachtingen omgeving
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en
toezichthouders

media
en
(mede)overheden
integrale
kwaliteit
organisatieverwachtingen

klantverwachting

verwachtingen wetgever
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2.4

Bewegen: integrale kwaliteit

2.4.1

Voorkant

2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3.1

2.4.1.3.2

2.4.1.3.3

2.4.1.4.1

2.4.1.4.2

Interventies
Kernwaardendiscussie, businessmodel generatie, wijze man, leerstoel, wijze groep,
verhalen vertellen, sociale sturing, brainstorming en co-creatie
Kernwaarden formuleren
Het (her)formuleren van kernwaarden van een branche zet de basis voor de kwaliteit van
de branche. Dat kan in de vorm van een visie, missieverklaring zijn of in de vorm van een
artikel in een reglement. De wijze van formuleren moet het geheel omvatten, het proces
zoveel mogelijk leden betrekken.
Herontwerpen: business model generatie
Om beweging te maken is het maken (‘de generatie’) een nieuw businessmodel
(bedrijfsplan) verstandig, maar dan niet te traditioneel. Er is een actuele, integrale vorm
van ‘business model generatie’ die daar richting aan geeft, zelf het product van co-creatie
van vele auteurs.
Wijsheid I: wijze man, wijze groep, advocaat van de duivel
In het geval van een beroepsorganisatie waarbij extern overheidstoezicht niet wenselijk is,
kan het beter zijn om een 'wijze man' te hebben die regelmatig en met gezag de kwaliteit
van het toezicht tegen het licht houdt. Dus niet in individuele gevallen, maar structureel en
integraal.
Wijsheid II: (bijzondere) leerstoel instellen
Het is niet ongebruikelijk om een (bijzondere) leerstoel door een branche te laten
financieren. Soms gebeurt dat vanuit een dankbaarheid naar een persoon met grote
verdiensten voor de branche. Daar hoeft nets mis mee te zijn, maar een meer strategische
leeropdracht is ook denkbaar. in dat geval wordt van de (bijzonder) hoogleraar verwacht
dat deze een rol speelt die de branche de spiegel voorhoudt via onderzoek en
beschouwingen.
Wijsheid III: verhalen vertellen: poëzie, metaverhaal, parabel, suggestiemuren
Het formele verhaal van de kernwaarden en het bedrijfsmodel kan beter zo
gecommuniceerd worden dat het maximale binding geeft. Juist op integraal niveau is een
vorm van ‘verhalen vertellen’ (story telling’) nodig is. Niet standaard manieren maken
daarbij meer beweging dan de teksten van formele stukken.
Leiding I: tone at the top, sociale sturing
Naar de branche kijken in termen van de prikkels en impulsen. Zien waar vaart wordt
ontwikkeld en weerstand toeneemt. Nadenken over wat de toon van he bestuur moet zijn,
welke voorbeeldwerking wordt verwacht. Kortom; welke vormen van sociale sturing zijn er
beschikbaar naast de formele bevoegdheden?
Leiding II: leiderschapsstijl
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2.4.1.5

2.4.1.6

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.2

2.4.2.3

2.4.2.4

2.4.3

2.4.3.1

Binnen branches kan er een impliciete verwachting zijn als het gaat om de leiderschapsstijl
van voorzitter en directeur. Om de betrokkenheid te vergroten en verwachtingen te
doorbreken kan het nuttig zijn bewust te kiezen voor een andere stijl van leiding geven. Dit
speelt een rol bij de selectie, maar dit hoeft niet alleen dan te gebeuren.
Brainstormen/co-creatie
Brainstormen is, vooral als de methode gedisciplineerd wordt toegepast, een krachtige
vorm om buiten vaste kaders te denken, ook als het om de koers van de totale organisatie
gaat. Co-creatie, van bijvoorbeeld een nieuw beeldmerk of website, met partners in en
buiten de organisatie kan de gedachtevorming concretiseren en versnellen.
Ingrijpen: regie (niet) voeren
Om beweging te krijgen kan soms een strakke regie nodig zijn. Soms krijg je nog meer
beweging door los te laten of meer. Dat heet ‘A Dutch concert’: een orkest zonder dirigent.
Soms bewust wat anarchie inbrengen en dingen laten gebeuren.
Achterkant
Interventies
High trust, draagvlakmeting, cultuurthermometer, stresstest
High trust benadering
Bij een high trust benadering wordt er van uitgegaan dat alle normen naar vermogen
worden nageleefd - tenzij. Voor een goede hantering van de high trust benadering is het
van belang met strenge sancties te werken bij die partijen die het vertrouwen beschamen.
Draagvlakmeting
Draagvlakmeting is een formele verplichting van de SER voor PBO's. Uit de meting moet uit
de prestaties en de waardering van die prestaties blijken dat er nog voldoende draagvlak is
voor een PBO. Het idee van een draagvlakmeting kan, in mogelijk een minder formele
vorm, ook een idee zijn voor branches die te maken hebben met een beeld dat er geen
steun is voor het beleid vanuit de achterban.
Cultuurmeting
Er zijn diverse methoden ontwikkeld om de cultuur van een organisatie te meten, c.q. in
beeld te brengen. Het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (OCAI) van Cameron
en Quinn behoort tot de meer bekende. Er zijn ook thermometers die op een bepaald
aspect meten, zoals de ‘veiligheidscultuur’. Soms wordt dit instrument als een
‘Cultuurthermometer’ gehanteerd en wordt zichtbaar in hoeverre gewenste verschuivingen
in de bedrijfscultuur daadwerkelijk worden behaald. Op brancheniveau is deze benadering
naar wij weten nog niet toegepast, terwijl er wel veel over ‘de’ cultuur in een organisatie
wordt gesproken.
Stresstest / Omgekeerde benchmarking
Bij een stresstest die op bedrijfsniveau wordt gehouden, maar door de branche wordt
georganiseerd, worden de prestaties van de bedrijven afgezet tegen bepaalde scenario’s.
Op basis hiervan kan worden vastgesteld of de bedrijven ‘gezond’ genoeg zijn om
bijvoorbeeld een crisis goed door te komen.
In plaats van de prestaties van het bedrijf te meten en die te gaan vergelijken met de
prestaties van vergelijkbare bedrijven, kunnen ook de prestaties van (voorheen) goed,
maar nu slecht presterende bedrijven ter hand genomen en op de eigen prestaties gelegd.
Deze ‘omgekeerde benchmark’ kan voor een schokeffect zorgen.
Check
Interventies
Branche bewegingsmonitoren, Warren Buffett-test
Branche bewegingsmonitor
Er zijn vele ‘branchemonitoren’. Vaak hebben ze een financieel-economische achtergrond.
Op basis van kengetallen kunnen er trendmatig uitspraken worden gedaan. Waarom niet
ook regelmatig uitspraken doen over de mate waarin een branche ook inhoudelijk of
vakmatig in beweging is? Doelen en waarden van de branche-organisatie kunnen leidend
zijn in het doen van (kwalitatieve) uitspraken.
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2.4.3.2

2.5

Warren Buffett- test
De bekende investeerder Warren Buffett hanteert een sterke common sense
benaderingen bij zijn investeringsbeslissingen. Hoe zouden we naar de branche kijken als
we die filosofie hanteren? Maar pas op met teveel terugkijken: als geschiedenis alles was
(op de beur, dan waren bibliothecarissen de rijkste mensen’.

Bewegen: ketenkwaliteit
Interventiepiramide kwaliteitzorg (bewegend)
verwachtingen omgeving
media
en
(mede)overheden

keten
kwaliteit

inspecties
en
toezichthouders

organisatieverwachtingen

klantverwachting

verwachtingen wetgever
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2.5

Bewegen: ketenkwaliteit

2.5.1

Voorkant

Interventies
Lerend netwerken, code, public-private partnership, scenario-analyse
2.5.1.1 Lerende netwerken
Lerend netwerk: op basis van business cases. Een krachtig voorbeeld is ook de omslag in militair
denken in Irak en Afghanistan: van bedwingen via geweld, naar het bouwen van vertrouwen door
het bieden van hulp. Per saldo een integratie van 'defense, diplomacy and development'.
Ketenvorming: gezamenlijke code
Münchhauzenbeweging. Deze komt neer op de uitspraak: 'je mag geen 'nee' zeggen tegen elkaar.
Het uitgangspunt is dat een hulpbehoevend persoon nooit maar één probleem heeft. De
ondertekenaars van het Munchhauzenmanifest (woningcoöperatie, ROC, sociale dienst) beloven
elkaar te helpen bij personen met een meervoudige problematiek. Het wachten is op een
Munchhauzenmanifest tussen de betrokken koepels.

2.5.1.2 Grootschalige ketenvorming: publiek-privaat

Soms vindt er samenwerking op ketenniveau plaats, maar is het ambitieniveau te lag. Door ‘largescale public-private chain co-operation’ kunnen bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten, zoals
een Maasvlakte worden opgepakt. Door de schaal wordt het extra aansprekend en krijgt het een
eigen dynamiek.

2.5.1.3 Scenario analyse
Op basis van de met name door Shell geïntroduceerde methode van scenario-analyse worden
verschillende mogelijkheden (doorgaans 3 scenario's) door gedacht en doorgerekend. Daarbinnen
wordt soms aparte aandacht besteed aan de '0-optie' of het '0-scenario'; het scenario waarbij er
niets wordt gedaan of wat er al is juist wordt opgeheven. Die heffing kan soms zeer symbolisch
worden gedaan via een 'koffie en cake-sessie' waarbij niet over een entreeheffing maar over een
'verwijderingsbijdrage' wordt gesproken

2.5.2

Achterkant
Interventies
Ketens anders beoordelen, stresstest, integraal berichtgeving
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2.5.2.1 Ketens anders beoordelen
Omkeringen maken in het kijken naar ketens kan helpen om vastgeroeste visies los te maken. In
het boek ‘De intensieve menshouderij’ van Jaap Peters (2005) wordt zoiets bijvoorbeeld gedaan.
Een andere manier om een keten anders te beoordelen is door de digitale sporen van een branche
in beeld te brengen; meten van de dikte van het dataverkeer – en dat te waarderen.

2.5.2.2 Stresstest
In het verlengde van de kredietcrisis zijn er ‘stresstest’ voor de bankensector ontworpen. Hoewel
er strijd is over de vraag of de testen wel rigoureus genoeg zijn ingericht, hoeft het idee van een
stresstest ook voor andere branches en sectoren niet slecht te zijn, waarbij het logisch is alle
ketenpartners te betrekken.

2.5.2.3 Integraal kijken: berichten bundelen en laten becommentariëren
Door gebruik van moderne IT is het mogelijk heel snel alle inzichten op een bepaald terrein, c.q.
voor een bepaalde keten in beeld te krijgen. Dit doen bijvoorbeeld enkele inspecties samen door
op ‘Inspectieview’ alle relevante inzichten bij elkaar te brengen en daar commentaar op te laten
geven.

2.5.3

Check

Interventies
Ketenbeschrijving
2.5.3.1 Ketenbeschrijving
Ketens en netwerken veranderen voortdurend van gedaante. Voor de belangrijkste
ketens in een branche kan het wenselijk zijn die ketens regelmatig te beschrijven. Wil dat
ook wat teweegbrengen dan is een scherpe pen nodig en de moed om conclusies te
trekken. Bestaat de branche bijvoorbeeld nog over 5 jaar met de voortschrijdende
digitalisering (en is dat erg?)
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Dichter bij kwaliteit
Ik heb nooit gezocht naar kwaliteit
Dacht dat het mij zou vinden
Ik weet niet wat het is
of zou moeten betekenen
Heb er wel veel over gehoord
Maar ben in verwarring gebleven
Dacht dat het iets anders moest zijn
dan braaf beschreven processen
en net niet achterhaalde lessen
Ik kan het ook niet rijmend krijgen
Niet in woorden vangen
als een methode, instrument
Heb het altijd gezien als iets
dat dichter bij mij zou moeten staan
dan normen of statistieken
’t Zou dichter moeten staan
bij de mensen om wie het gaat
’t Zou dichter moeten staan
bij de nummers die tellen
Kwaliteit is een open deur
die zo vaak is opengetrapt
dat het is gaan tochten
En waait te vaak
met de mooie
bedoelingen weg
Dat kan anders

Uit: ‘Peter Noordhoek – Clichés op zoek naar de waarheid.’ Gouda, 2004
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