
79www.fieldmanager.nl - 5/2022

The worker is king 
www.gkbmachines.nl

Vakblad Fieldmanager heeft een klein belrond-
je gedaan bij een aantal betrokkenen over deze 
ontwikkeling. De BSNC zou buiten de raad wor-
den gehouden, omdat het een organisatie is 
die voornamelijk leden heeft die opereren met 
een commercieel oogmerk. Dit lijkt in tegen-
spraak met de conclusie uit een eerder artikel 
in dit vakblad over dit onderwerp 
waarbij steeds uitgegaan wordt van het 
principe all parties involved. Overigens reage-
ren vertegenwoordigers uit de BSN-gelederen 
daarop met de opmerking dat het commerciële 
karakter qua leden weliswaar klopt, maar dat 
de BSNC verder een vereniging is zonder 
winstoogmerk en dat de BSNC als club bij uit-
stek heeft laten zien dat het opereert met oog 
op een breder algemeen belang.

Nieuw systeem ging uit van all parties involved, maar dus niet op basis van
gelijkwaardigheid

Met ingang van 2023 zou het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem (KwaZo2.0) operationeel moeten wor-

den. In dit systeem zouden de stakeholders: NOC*NSF, VSG en BSNC en mogelijk als vierde partij het 

Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) gaan samenwerken. Deze partijen zouden in de 

oorspronkelijke plannen allemaal zitting nemen in één Programmaraad. In een nieuwe opzet wordt 

de BSNC nu buiten deze raad gehouden. Of POS in de Programmaraad zitting gaat nemen is ook 

nog niet duidelijk.
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Geen toegang voor BSNC in 
Programmaraad nieuw 
Kwaliteitszorgsysteem

Opzet van het KWAZO model waar BSNC nog zitting heeft in de Programmaraad .



81www.fieldmanager.nl - 5/2022

Andere betrokkenen reageren weer begrijpend. 
Vooral met de gemeentelijke leden heeft BSNC 
momenteel een wat lastigere verhouding. 
Een aantal gemeentes heeft enkele maanden 
geleden pro forma hun lidmaatschap opgezegd 
met als onderliggende boodschap dat de BSNC 
beter moet aantonen wat de meerwaarde van 
de organisatie is voor gemeentes.

De BSNC heeft inmiddels ook al gereageerd 
naar de andere partijen met de mededeling dat 
dit betekent dat ze zich volledig terugtrekken 
uit het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem. Dit legt 
mogelijk ook een bom onder de betaalbaarheid 
van het nieuwe zorgsysteem, waarover recent 
nog overeenkomst was bereikt. Edward van der 
Geest: ‘Omdat wij geen volwaardig lid van het 
nieuwe Kwaliteitszorgsysteem zijn, kunnen wij 
ook niet garant staan voor de producten die uit 
dit systeem naar voren komen. Daarom zijn wij 
uit het overleg gestapt.’

André de Jeu legt in een reactie naar 
Fieldmanager uit dat deze beslissing is geno-
men vanuit de stuurgroep met daarin verte-
genwoordigers van het ministerie van VWS, 
NOC*NSF en VSG. De Jeu: ‘Ik vertegenwoordig 
een ledenorganisatie en kan daarom niet tegen 
de wens van de leden in gaan.‘

ACTUEEL
2 min. leestijd

Rol en functie Programmaraad
Wat is ook weer de Programmaraad? 
Daarvoor citeren wij uit een eerder artikel 
dat in Fieldmanager 2 van 2022 is 
verschenen:

’De Programmaraad gaat functione-
ren als spin in het web van het nieuwe 
Kwaliteitszorgsysteem. Dat betekent dat de 
raad inventariseert welke wensen er in de 
markt leven en besluiten kan nemen. Als 
een marktpartij van mening is dat bepaalde 
normen of zaken veranderd moeten wor-
den, kan dit als discussiepunt op de agenda 
van de Programmaraad gezet worden, die 
vervolgens kan beslissen om dit voor een 
aanvullend advies bij een taakgroep uit te 
zetten. Belangrijk hierbij is dat dit allemaal 
in het openbaar gaat gebeuren. De verga-
deragenda’s worden openbaar gepubliceerd 
en alle besluiten zijn op internet na te lezen. 
De Programmaraad bestaat uit acht perso-
nen, gelijkelijk verdeeld over de verschillende 
bloedgroepen, die ook eigenaar worden van 
het systeem.’

’Omdat wij geen volwaardig 
lid van het nieuwe Kwaliteits-
zorgsysteem zijn, kunnen wij 
ook niet garant staan voor de 
producten die uit dit systeem 
naar voren komen. Daarom 
zijn wij uit het overleg 
gestapt’

Edward van der Geest BSNC

Andre de Jeu
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