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Aurkezpena
Q-epeak, bikaintasunaren aldeko herri-erakunde zenbaitek osatutako
taldeak, hamar urte bete ditu honez gero. Zorionak!
Ohoregarri da IVAPentzat urteurren honetan partaide izatea, argitalpen
honen bitartez. Lan honek, ekimen txalogarri horrek orain hamar urte hasita zuen bideren lekukotza eskaintzen dizue, guztion eragimenari esker
eta ahaleginaren fruitu etorkizunean ere jarraipena izango duenak.
Lan honek Q-epea taldea du sorburu eta helburu, zeren:
Aitortu eta aintzatetsi nahi ditu bai urte hauetan zehar proiektuarekin konprometitu diren erakunde publikoak, bai zenbait saio, jardunaldi, mintegi
edota Herri Administrazioetako Kudeaketaren Bikaintasunari buruzko
Kongresua arrakastaz burutzeko ahaleginetan ibili diren erakundeotako
pertsonei ere.
Gainera, eta konpromiso horren erakusgarri eta adibide, argitalpen
honetako edukiak landu dituzten pertsonak Q-epeako kide dira ala
taldeko kide izan dira hamar urte hauetan edota, bestela, partaide eta
bidelagun aktibo izan ditugu hizlari gisa, jardueraren baten arduradun
bezala, eta abar.
Ikasketa partekatua, Lankidetza eta Errespetua dira talde honen izpiritua
auspotzen duten balioak eta, horri esker, bikaintasunaren bila abiatzen
den edozein euskal erakunde eroso txertatu daiteke taldean. Ziur nago
balio horietan oinarrituta, bai Q-epea bai berau osatzen dugun erakundeak aurrerabidean jarraituko dugula eta, nor bere neurrian, Euskal Autonomia Erkidekoko herri-erakundeen modernizazioa bultzatzen.
Encar Echazarra Huguet
IVAPeko zuzendaria
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Q-epea:
10 urteko historia

10 urte

Q-epearen historia 2001ean hasi zen, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza Sailak eta EUSKALITek bilera batzuk egin baitzituzten, bi erakundeen arteko lankidetza-harremanak sendotzeko, etengabeko hobekuntza
eta erabateko kalitatea sustatzea eta dinamizatzea helburu hartuta.
Hasieran, hiru urterako lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, honako helburu hauekin:
 EAEko Administrazioan kalitateari buruzko berariazko foroa sortzea,
foru-aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin, udalekin, erakunde autonomoekin eta erabateko kalitatearen eta bikaintasunaren kudeaketan
aurrera egindako sozietate publikoekin, esperientziak trukatzeko eta
elkarrekin ikasteko.
 Bizkaiko Foru Aldundiak bikaintasun-sariak lortu dituzten zuzendari
eta enpresekiko harremanak izatea bideratzea, haietatik ikasteko.
Hitzarmen horren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza
Sailak laguntza emango zuen, EUSKALITek koordinatuko zituen urteko
lan-plangintzak antolatzeko eta gauzatzeko gastuak ordaintzeko.
Lehenengo helburua betetzeko (alegia, esperientziak trukatzeko foro bat
sortzeko) EUSKALITek dei egin zien erakunde publiko batzuei, haiekin elkarlanean ari baitzen zenbait ekintzetan, eta dagokigun ekimena sustatuko zuen taldea osatzeko proposamena egin zien, helburu hauek oinarri
hartuta:
 kudeaketa-praktika onak partekatzea eta hedatzea
 lan-dokumentuak modu irekian trukatzea
 beste erakunde publiko zein pribatu aurreratu batzuetako zuzendaritzako kideak gonbidatzea, esperientziak partekatzeko
 aurrerabide horiek beste erakunde publiko batzuei helarazteko ekintza publikoak antolatzea
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Hasiera
2002an sei erakundek parte hartu zuten talde sustatzailean: Bizkaiko Foru
Aldundiko hiru erakundek (Ogasun eta Finantza Saila, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea eta Lantik), Eusko Jaurlaritzako Administrazioa
Eraberritzeko Bulegoak, Getxoko Udalak eta EITBk.
Erakunde horiek erabaki zuten Q-epea – Erakunde Publikoen Elkargune
Aurreratua (Q lortzeko bidean) izena jartzea taldeari, horrenbestez ikusarazteko erakunde parte-hartzaileen erronka aipagarrietako bat zela
kudeaketan aurrera egitea eta, une egokian, kudeaketa-kalitatearen Q
ziurtagiriak, Eusko Jaurlaritzak eman eta EUSKALITek administratzen dituenak, lortzea.
Bi osoko bilkura egin zituzten; lehenengoan (2002ko uztaila) erakunde
bakoitzak bere bilakaera eta etorkizunerako planak azaldu zituen, hobekuntzaren alorrari erreparatuta, eta bigarrengoan (2002ko urria) zenbait
gai aztertzeari ekin zioten, “lidergoa” eta “pertsonak” ardatz hartuta.
Hala ere, jarduera aipagarriena izan zen Kalitatearen Europar Astean
estreinakoz parte hartu zutela, “Kalitatea eta bikaintasuna erakunde
publikoetan” gai hartuta. Jardunaldi haietan Danimarkako Aarhus Customs and Tax-en esperientzia ezagutzeko eta haiekin ikasteko aukera
izan zuten.

Sei ziren, sei
2003an Q-epeak bere ibilbidean aurrera egin zuen, hasierako sei erakundeekin.
Hiru osoko bilkura egin zituzten 2003an. Lehenengoa apirilean egin
zuten, “Lidergoa eta pertsonak” gaiaren inguruan. Gainera, EITBren Durangoko garai hartako instalazioak bisitatu zituzten.

12

10 urte

Bigarren osoko bilkura uztailean egin zuten, gai honi buruz: “Autoebaluazio-prozesurako metodologia”. Iraileko bilkuran lidergoaren gaia jorratu
zuten berriro.
Kalitatearen Europar Astean parte hartu zuten, “EFQM bikaintasun-eredua tokiko administrazioan aplikatzea” gaia lantzeko. Agerpen hura
egiteko, Alcobendasko Udaleko eta Esplugues de Llobregateko Udaleko
kide gailenak gonbidatu zituzten, kudeaketa-eredu berrien eremuan erreferentziazkoak baitziren bi udal horiek.

Hitzarmena, Misioa, logotipoa,
finantzaketa-eredua, sartzeko
baldintzak eta abar definitzea
2004an Q-epearen ezaugarriak osatzeko alderdi batzuk garatu zituzten:
1. Hitzarmena definitu zuten. Hitzarmen horretan adostu zuten, besteak
beste:
 Q-epea izan dadila erabateko kalitatearen bidean konprometitutako
EAEko administrazioetako erakundeen marka-irudia, eta kolektibo
horren barruan zenbait lantaldek jardun dezatela. Talde horietako
bat erakunde fundatzaileek edo sustatzaileek osatua, une hartan
Q-epean zeudenek osatua, alegia. Proposatu zuten kolektiboan sartzeko interesa zeukaten gainerako erakundeei eskatzea, baldintza
gisa, EUSKALITen Konpromiso Diploma lortu izana.
 Q-epea une hartan osatzen zuten erakundeak antzeko beste erakunde publiko batzuen kolektiboen buru izatea.
 2004an hiruzpalau lan-saio egin zituzten (saio pilotuaren ostean metodologiak ebaluatzeko, guztientzako interesaren azpi-irizpidea aintzat
hartuta). Erabaki zuten kanpoko txostengile bat aukeratzea, Q-epeako
kideentzat berriak ziren gaietarako.
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2. Misioa, Ikuskera eta Balioak definitu zituzten. EUSKALITek koordinatu
zuen eginkizuna, eta lan horrek emaitza hauek izan zituen:
MISIOA
Q-epea kudeaketako bikaintasunaren bilaketan konpromisoa duten Euskadiko zenbait erakunde publikok osatutako taldea da (Administrazioa eta enpresa publikoak), eta helburu bikoitza du:
• Gure erakundeen kudeaketaren hobekuntzan aurrera egitea,
ikasketa partekatuaren bitartez
• Kalitatearen kultura sustatzea EAEko administrazio publikoan
IKUSKERA
Q-epeak ezaguna izatea nahi du, Euskadin eta Euskaditik kanpo,
kudeaketa aurreratuaren esparruan erreferentzia den erakunde publikoen talde gisa, horrela laguntza eman ahal izateko Euskadiko
erakunde publikoen kudeaketaren modernizazio prozesuari.
BALIOAK
Gure Misioa aurrera eraman ahal izateko, honako balio hauek hartuko ditugu oinarri gisa:
• Ikaskuntza partekatua: Informazioa eta ezagutza modu aktiboan partekatzeko borondatea; baina, halaber, informazioaren gaineko ardura erakutsiz.
• Elkarlana: beste pertsona eta erakunde batzuekin elkarlanean
aritzea, kudeaketako bikaintasuna lortu ahal izateko.
• Errespetua pertsonei eta erakundeei: erakunde bakoitzaren
esfortzua eta ekarpenak aintzatestea, bakoitzak aurrera egiteko duen erritmoa edozein izanda ere.
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3. Taldearen logotipoa definitu zuten.
Orduko hartan EITBren txanda zen eta bere lanaren emaitza honako hau
izan zen:

Logotipo hori orain arte egon da indarrean, eta X. urteurrenean erabaki
dugu berritzea.

4. Finantzaketa-eredua definitu zuten.
Hitzarmen alde anitzekoaren zirriborroa prestatu zuten, bi baldintza hauek
aintzat hartuta:
 Q-epea (talde sustatzailea) osatzen duten kideek EUSKALITek emandako Kalitatearekiko Konpromiso Diploma eduki behar dute.
 Kide bakoitzak gutxieneko zenbateko bat jarri behar du, egindako
jardueren eta Q-epeako kide-kopuruaren proportzioan
5. Sartzeko baldintzak definitu zituzten.
 Kide izan nahi duen erakunde orok hobetzeko arloei buruzko diagnostiko bat eduki behar du, eta diagnostiko horrek erakundearen
arduradunen gogoetaren emaitza izan behar du.
 Lanerako egitasmo bat eduki behar dute, hobetzeko arloen artean
lehentasunezkotzat jo dituztenei ekiteko.
 Zenbait ekintza gauzaturik edo abiarazirik eduki behar dituzte, erakundea bikain bihurtzeko konpromisoaren erakusgarri (pertsonen
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eta bezeroen gogobetetzea neurtzeko inkestak, EFQM ereduaren
bidezko autoebaluazioa, zuzendaritza-taldeari EFQM ereduari buruzko prestakuntza ematea, EUSKALITeko ebaluatzaileen elkartean
parte hartzea, prozesuen mapak zehazturik eta dokumentaturik izatea eta abar).
 Erakundearen arduradun gorenak eskabide bat sinatu behar du, eta
bertan adierazi behar du bikaintasunaren bidean aurrera egiteko borondatea, urtero-urtero etengabeko hobekuntzarako planak garatuz
aurreratzeko borondatea, alegia.
 Gainerako kideek bezalako diru-kopurua jarri behar du, egingo diren
jardueren kopuruaren eta jarduera horien kostuaren araberakoa.
Q-epea taldeko kide bihurtzeko prozesua:
 EUSKALITek egingo ditu idazkaritza teknikoari dagozkion eginkizunak, eta, hala, Q-epea taldean sartu nahi duten erakundeen eskabideak jasoko ditu, eta, ondoren, Q-epeari aurkeztuko dizkio sartzeko
baldintzak betetzen dituztenen eskabideak.
 Q-epea taldea osatzen duten kideen gehiengo soilak onartu beharko
du kide izateko eskabidea. Kide berriaren erakundean Q-epea taldearen bilera egingo da, eta, bertan, kide berriak kudeaketan egindako
aurrerapenak aurkeztuko dizkio taldeari, elkar ezagutzen hasteko.
Baina definizioak egiteaz gain, bestelako zereginak ere bazituzten. Ekintzei heldu eta bi osoko bilkura egin zituzten, eta bilkura haietan gai ospetsu batzuk agertzen hasi ziren: “memoriak idaztea” (maiatzeko bilkura)
eta “prozesukako kudeaketa” (iraileko bilera).
Kalitatearen Europar Astean parte hartu zuten, jakina. Urte horretan, inaugurazio-ekitaldian parte hartu zuten. Jardunaldi horietako ekitaldi nagusiaren arduraduna Jon Imanol Azua izan zen, e-novating lab-en lehendakari eta zuzendari nagusia, eta hitzaldi hau eman zuen: “Administrazio
publikoak: espazio berritzaileak ekonomia sortzailearentzat eta ongizate-gizartearentzat”.
EITBk zilarrezko Q saria lortu zuen.
EUSKALITek urrezko Q saria lortu zuen.
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Errefortzuak heldu ziren
2005ean lau erakunde berri sartu ziren taldean:
 Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra.��������������������
Gipuzkoako Zuzendaritza Probintziala
 Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra. Bizkaiko Zuzendaritza
Probintziala
 VISESA
 Ertzaintzako Ikuskapen Orokorreko Alorra
Erakunde berriak sartzean bilkura gehiago egin zituzten. Bost bilera egin
zituzten, honako gai hauek lantzeko:
 Martxoan: sartu berri ziren lau erakundeen jarduera nagusien aurkezpena
 Maiatzean: “Plan estrategikoen sistematizazioa”
 Uztailean: “Inkestak eta bezeroen eta pertsonen adierazleak”
 Irailean: “Pertsonak kudeatzea”
Kalitatearen Europar Astean parte hartzeko aukeratutako gaia izan zen
“Zergatik behar da kudeaketako bikaintasuna Administrazioan?” eta
Oscar Morachok, garai hartan Zumarragako Ospitaleko gerente zenak,
eman zuen hitzaldia.
VISESAK zilarrezko Q saria lortu zuen.
EUSKALITek Prize saria lortu zuen (Kalitatearen Europako Saria).
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Herri-administrazioetako
kudeaketaren bikaintasunari
buruzko I. Kongresua. Bilbo
I. Kongresuak markatu zituen taldeak 2006an egindako jarduerak. Lehenengo Kongresu horretarako jarritako helburua zen administrazio publikoen kudeaketaren bikaintasunari buruzko esperientziak eta metodologiak trukatzeko foroa sortzea, adituen eskutik, eta administrazioaren alor
desberdinetan eta hainbat eremutan (tokiko erakundetan, foru-erakundetan, erakunde autonomikotan, estatuko erakundetan eta nazioarteko
erakundetan) kontrastatutako kudeaketa-praktika onak ezagutzea.

I. Kongresuak lortutako arrakastaz gain, urte hori garrantzi handikoa izan
zen, kide berri hauek sartu baitziren taldean:
 Gasteizko Udala
 Bilboko Udala
 IVAP, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
Osoko bilkuretan eta Kongresua prestatzeko egin zituzten bileretan adierazle-multzoa diseinatzen hasi ziren eta urtebete beranduago abian jarri
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zuten. EITBko instalazioak bisitatu zituzten, bigarren aldiz. Orduko hartan
Bilboko egoitza berria bisitatzea egokitu zitzaien.
Kalitatearen Europar Asterako aukeratutako gaia izan zen “Herri-administrazioetan lan egiten duten pertsonen gogobetetzea. Esperientziak
eta ikasitakoak”. Gaia garatzeko foro bat aurkeztu zuten, erakunde hauek
osatua: Getxoko Udala, Bizkaiko Ogasuna, Gasteizko Udala, Bilboko
Udala, IVAP, Ertzaintza, Administrazioa Eraberritzeko Bulegoa eta Visesa.
Enrique Sacanell aholkulari independenteak koordinatu zuen ekitaldia.
Aurkezpen-formatu horrek lortutako arrakastaren ondorioz, Europar Astearen hurrengo edizioetan errepikatu egin zuten.
Getxoko Udalak zilarrezko Q saria lortu zuen.

Q-epea 2.0
2007an Q-epearen weba sortu zen. Web orriak harreman-gune berri bat
eskaini zuen. Esperientziak partekatzeko modu berriak. Komunikatzeko
beste modu batzuk. Informazioa partekatzeko modu berriak.

Gainera, webgunea eskura jartzean, aurreko urteko adierazle-multzoari
dagokion tresna inplementatzeko aukera sortu zen.
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2005ean erakunde berriak taldean sartzen hasi zirenetik, joera hori ez da
eten. 2007an erakunde hauek sartu ziren taldean:
 SPRI Taldea, Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea
 Durangoko Udala
 Gipuzkoako Foru Aldundiko Kalitate Zuzendaritza
 IHOBE
Bestalde, lehenengo bajak gertatu ziren taldean: Bizkaiko eta Gipuzkoako
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak, hain zuzen. Urte horretan
egindako osoko bilkurak bi ardatz hauen ingurukoak izan ziren: alde batetik, adierazle-multzoa garatzen jarraitzea, eta, bestetik, hurrengo urtean
egitekoa zen II. Kongresua planifikatzea.
Europar Astean Q-epeak bi ekitaldi sustatu zituen.
Lehenengoan gai honi heldu zioten: “Herritarren ahotsa (bezeroak) herri-administrazioetan: igurikimenak, parte-hartzea eta
asetasuna”. Ekitaldia foro/eztabaida formatuan egin zuten, Enrique
Sacanellek gidatuta, eta erakunde hauek parte hartu zuten: HAEEk,
Gasteizko Udalak, Bizkaiko Foru Ogasunak, Getxoko Udalak eta
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak.
Bigarren ekitaldia SPRIrekin batera antolatu zuten, eta erakunde
horren instalazio berrietan egin zuten, honako gai hau lantzeko:
“EFQM ereduari buruzko erronkak herri-administrazioan”. Azalpenak honako txostengile hauen ardura izan ziren:
• Q-epea
• EFQM Brusela, Challenges of de Public Sector
• Ministry of Finance, Slovakia
• West Lothian Council, Scotland
Ertzaintzako Ikuskapen Orokorreko Alorrak zilarrezko Q saria lortu zuen.
EITBk urrezko Q saria lortu zuen.
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II. Kongresua. Gasteiz
2008. urtea. Gezurra bazirudien ere, II. Kongresua antolatzeko garaia iritsi zen. Denbora beti aurrera! Urte horretan Gasteizen antolatu zuten.
2006an, lehenengo edizioak, parte-hartzaileei eta kalitateari erreparatuta,
arrakasta lortu ostean, helburua zen foro hori, administrazio publikoen
kudeaketan bikaintasunaren bidea urratzeko esperientziak eta metodologiak partekatzeko sortua, finkatzea eta sendotzea. Edizio horretan uztartu zituzten, alde batetik, tokiko administrazioko, foru-administrazioko,
administrazio autonomikoko, estatuko administrazioko edo nazioarteko
administrazioko arlo desberdinetan kontrastatutako kudeaketa-praktika
on zehatzak gauzatutako administrazioetako arduradunen presentzia,
eta, bestetik, kanpoko adituen presentzia, administrazio publikoen kudeaketaren alorreko erronkei buruzko hausnarketa sustatzeko.

Urte horretan honako erakunde hauek sartu ziren taldean:
 EJIE
 Osakidetza
 Arabako Foru Aldundia
 Eusko Legebiltzarra
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Apirilean egindako osoko bilkuran, Enbor aholkularitza-enpresak aurkezpen bat egin zuen “Pertsonen asetasuna eta aintzatespena” gai hartuta.
Iraileko bilkuran, berriz, prozesukako kudeaketaren gaiari heldu zioten;
izan ere, gai hori behin eta berriro landu da Q-epearen historian.
“Erronkak Herri Administrazioan: lidergoa” izan zen Kalitatearen Europar Asterako aukeratutako gaia. Foro/eztabaida formatuan gauzatu
zuten, Enrique Sacanellek koordinatuta, eta eztabaida horretan parte
hartu zuten Tolosako alkate eta EUDELen lehendakari Jokin Bildarratzek
eta K2K Emocionando enpresako Pablo Aretxabaletak.
Gurutzetako Ospitaleak zilarrezko Q saria lortu zuen.
Osakidetzako Bilboko eskualdeak urrezko Q saria lortu zuen.

Osoko bilkurak eta bilera paraleloak
2009an 23 erakunde zeuden jada Q-epean, honako biak gehitu baitziren:
 Itelazpi
 Osatek
Erakunde-aniztasun horrek taldea aberastu zuen, parte-hartzaileek esperientzia desberdinak, erakunde-kultura desberdinak eta jarduteko modu
desberdinak ekarri baitzituzten taldera. Baina aniztasun horrek zailtasunak ere sortu zituen kudeatzeko garaian. Zailtasun horien ondorioz, bilkura-sistemetan aldaketak egitea planteatu zuten: bilera paraleloak sortu
ziren. Hainbeste erakunderen artean, askotan ez zituzten interes berdinak partekatzen.������������������������������������������������������
Berariazko premiak zeuden, taldearen zati bati zegozkienak, baina ez talde osoari; eta, premia horiei erantzuteko, bilera paraleloak ezarri zituzten. Horrenbestez, taldearen urteroko funtzionamendudinamika honela egituratu zuten: lau osoko bilkura (urteko lehenengoa,
betiere, taldean berriki sartutako erakundeak aurkezteko eta jardueren
plangintza egiteko) eta bi bilera paralelo.
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Dinamika hori probatzeko, bi bilera paralelo antolatu zituzten 2009an:
 Maiatzean: “Prozesukako kudeaketa eta taldeen kudeaketa”
 Irailean: “Erantzukizun sozial korporatiboa eta gobernu zuzena”
Eta osoko bilkura hauek egin zituzten:
 Otsailean: Taldean berriki sartutako erakundeak eta jardueren plangintza
 Martxoan: “Hausnarketa estrategikorako metodologia”
 Ekainean: “Ezagutzaren kudeaketa”
 Irailean: “Erantzukizun sozial korporatiboa eta gobernu zuzena”
Europar Asteko ekitaldian World Café teknika erabili zuten, orduan berria,
“Administrazio publikoan berrikuntzak egiteko oztopoak eta egokierak” gaiari ekiteko.
Galdakaoko Ospitaleak urrezko Q saria lortu zuen.
EITB taldeak Prize saria lortu zuen (Kalitatearen Europako Saria).

III. Kongresua. Donostia
Eta 2010ean III. Kongresua iritsi zen. Hirugarren ediziorako jarritako helburua zen foro hori, administrazio publikoen kudeaketan bikaintasunaren bidea urratzeko esperientziak eta metodologiak partekatzeko sortua,
erreferentziazkoa izatea estatuan. Aurreko edizioetan bezala, Kongresuan uztartu zituzten, alde batetik, tokiko administrazioko, foru-administrazioko, administrazio autonomikoko, estatuko administrazioko edo
nazioarteko administrazioko arlo desberdinetan kontrastatutako kudeaketa-praktika on zehatzak gauzatutako administrazioetako arduradunen
presentzia, eta, bestetik, kanpoko adituen presentzia, administrazio publikoen kudeaketaren alorreko erronkei buruzko hausnarketa sustatzeko.
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Urte horretan honako erakunde hauek sartu ziren taldean:
 Bermeoko Udala
 Bizkaiko Teknologia Parkea
 Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, DBEB
Halaber, eskarmentu handiko bi erakunde eraginkor atera ziren taldetik,
tamalez: Bizkaiko Foru Ogasuna eta Ertzaintzako Ikuskapen Orokorreko
Alorra.
Osoko bilkura hauek egin zituzten:
 Urtarrilean: Taldean berriki sartutako erakundeak eta jardueren plangintza
 Martxoan: “Ezagutzaren kudeaketarako tresnak”
 Irailean: “Lidergoaren ebaluazioa eta kudeatzaileen gaitasunak”
Kongresuaren antolaketarekin lanpetuta zeudenez, bilera paralelo bakarra egin zuten. Zerbitzu Karten gaia jorratu zuten, eta lantaldeak helburutzat hartu zuen ebaluazio gurutzatua egiteko sistema bat abian jartzea.
Urte horretan, Kalitatearen Europar Asterako gaia izan zen “Administrazio publikoak ere bikaintasunaren bidean”. Aurkezpena mahai-inguru
formatuan egin zuten. Enrique Sacanellek gidatu zuen mahai-ingurua,
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10 urte

eta Q-epeako zenbait kidek azaldu zituzten kudeaketako bikaintasunerako bidean lehenengo urratsen eragile izandako funtsezko alderdiak.
Osakidetzako Ekialdeko eskualdea finalista da
Kalitatearen Europako Sarirako.

Zirkulua handitu zen
2011ren hasieran, EJIE ez zegoen jada taldean, eta kide berriak sartu
ziren gero eta osoagoa zen elkartean:
 Ermuko Udala
 Sestaoberri
 Euskal Herriko Unibertsitatea
Zerbitzu Karten inguruan sortutako taldeak bere eginkizunean jarraitu
zuen. Jardunaldi bat antolatu zuten; hain zuzen, jardunaldi horretan
Euskal Herriko Unibertsitateak kontatu zuen Zerbitzu Karten berariazko
eredu bat abian jartzeko izandako esperientzia, eta EUSKALITek ebaluazioen alorreko esperientzia azaldu zuen. Irailean bigarren bilera paraleloa egin zuten, “Gobernu arduratsua” gaiari heltzeko.
Osoko bilkura hauek egin zituzten:
 Urtarrilean: 2010eko jardueren aurkezpena eta balantzea. Sartu berri
ziren erakundeen
 aurkezpena. Jarduera-plana
 Apirilean: “Pertsonak aintzatestea” (Isabel Fernández)
 Ekainean: “Elkarrizketarako gaitasunak eta coaching ontologikoa”
Kalitatearen Europar Asterako aukeratutako gaia da “Datu pertsonalen babesa eta informazioaren kudeaketaren gardentasuna herri
-administrazioetan”.
Osakidetzako Bilboko eskualdea finalista izan
zen Kalitatearen Europako Sarirako.
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2012: Q-epearen hamargarren
urteurrena
2012 hasi da, IHOBEk agur esan du, eta honakoan sartu dira taldeaM
 Donostia Kirolak
 Elika
 Eusko Jaurlaritzako Bulego Judizial eta Fiskala
Bi erronka handi ditugu aurrean: IV. Kongresua eta 10. urteurrena.
10 urte betetzeak hau esan nahi du, iraganeko, gaurko eta etorkizuneko
erronka gisa:
 Ibilbide luzea egin dugula
 Esperientzia on eta txarrak izan ditugula
 Esperientzia horietatik guztietatik ikasi dugula
 Arrakastak lortu ditugula
 Porrotak izan ditugula
 Zorionak eman dizkigutela, kritikak heldu zaizkigula, aholkuak eman
dizkigutela
 Erakunde berriei ongietorria eman diegula
 Agur esan behar izan dugula
 Barre egin dugula, eztabaidan aritu garela, planifikatu dugula, azterketak egin ditugula, erronkak jo ditugula
10 urte betetzeak esan nahi du talaia batean eserita gaudela, atzera begiratu eta egindako ibilbidea ikus dezakegula, eta, aldi berean, aurrera
begiratu eta urratzeko daukagun bidea ere ikus dezakegula.
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10 urte

Bai garrantzitsua dela egiteko modua!
Q-epea inkonformismo handiz jaio zen. Status quo-arekin ados ez egotearen ondorioz jaio zen. EAEn arlo publiko hobea eta eraginkorragoa
lortzea helburu hartuta, Euskadin eta Euskaditik kanpo erreferentziazkoa
izatea zuen helburu.
Urratzailea eta inkonformista izan behar da Administrazioa eta bere erakundeak aldatzen ahalegintzeko. Hotzean pentsatuta, gizandien erokeria
da: zenbat zama eta zenbat inertzia dagoen arlo publikoan!
Eta urratzaile izateko, norbera izan gabe sustatutako aldaketa horren
biktima edo martiri, lan-ereduak eta erakunde-adimena behar dira. Prest
egon behar!
Q-epea sortu zen beharrezkoak ziren baldintzak bete zirenean eta aldaketa-proiektu horri ekitea erabat zentzuzkoa zenean. Laurogeita hamarreko urteen erdialdetik hasita, EUSKALITek zuzendarien eta enpresen
oinarri bat sendotu zuen, masa kritiko handiz, enpresak kudeatzeko ereduan funtsezko aldaketak sustatzearen alde.
2000. urtean, Euskadin benetako haztegia zegoen, garai hartan Erabateko Kalitatea esaten zitzaionaren alde, gaur egun Kudeaketako Bikaintasun gisa hobeto onartzen den ereduaren alde, alegia. Ehunka profesionalek eta hainbat eta hainbat enpresek aplikatzen zuten EFQM eredua.
Harritzeko moduan, gure idiosinkrasiarekin bat datorren estiloarekin: oso
irekia eta altruista, enpresen artean esperientziak, trukeak eta ezagutzak
partekatzeko. Halaber, Osakidetzan eta Hezkuntzan aurrerabide handiak
egin ziren garai hartan, arlo pribatuan egindakoen parekoak.
Egoera eta ingurua horiek zirela sortu zen arlo publikoa eraldatzeko proposamen hori, enpresa publiko inkonformisten zuzendaritzako kide inkonformisten apustu gisa. Guztiok ondo asko genekien erakunde batek,
berak bakarrik, ez zuela ia ezer esan nahi EAEko arlo publikoan dauden
ehun eta hamar mila enpleguen multzo askotarikoan. Horrenbestez, bikaintasunaren aldeko eraldaketa egiteko, kontu anekdotikoetatik abiatu
eta olatu baten indarra hartzera iritsi behar genuen, hainbat erakunderen
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atxikimenduarekin, eta erakunde haien artean zenbait erakunde adierazgarri eta indartsu ere barne hartuta.
Horregatik, oso positiboa da hasierako sei erakunde fundatzaile haietatik
egungo hogeita zazpi erakundera pasatu izana, EAEko administrazioen
hiru mailen presentzia orekatuarekin (erakunde autonomikoak, foru-erakundeak eta tokiko erakundeak) eta enpresa publikoak tartean sartuta.
Erakundeen berezko ezaugarria da beren jarduerak saltzeko eta justifikatzeko gaitasuna. Horrenbestez, historiari buruzko atalean gorabehera horiek guztiak jaso ostean, Q-epearen funtsezko lau giltzarri nabarmendu
nahi ditugu, elkartearen arima eta berezko estiloa adierazteko.
Lehena: emaitzetarako orientazioa. Q-epean aintzatespen- eta lorpentasa handia nabari da hamar urteko ibilbide horretan. Horrenbestez baieztatzen da, hain zuzen, ekintzak gauzatzea eta aldaketa-planak ezartzea
eta garatzea helburu duten erakunde publikoen elkartea dela.
Bigarrena: eragiteko gaitasuna. Adierazle nabarmenena taldeko kideen
kopuruaren etengabeko gorakada da, sartzeko betekizun zorrotzak dituela aintzat hartuta. Halaber, ateak zabaltzeko egunetan –urtero egiten da
deialdia– eta antolatutako hiru kongresuetan argi eta garbi azaldu da Qepeak jendea biltzeko duen gaitasuna. Beraz, eragile hedatzailea da.
Hirugarrena: konpromisoa. Erakunde eta pertsona askok lan-konpromisoak hartzen dituzte beren gain. Eskuarki, jarritako epean eta arrazoizko
zorroztasunez betetzen dira konpromiso horiek, planifikatutako osoko
bilkuren eta gai jakinei buruzko bileren bitartez. Konpromiso horiek lan
pertsonalari emandako orduak dira. Eta konpromisoaren osagarri ezin
hobea da fidagarritasuna “egingo duguna esaten dugu, eta hartutako
konpromisoen arabera egiten dugu”. Konpromisoaren beste adierazle
bat da autofinantzaketa-eredua, kuoten eta matrikulen bidez, babeslerik
gabe; horrenbestez, ekitaldiak eta kongresuak diseinatzeko askatasunaren aldeko apustu handia da.
Eta, laugarrena: trukeak eta harremanak. Harreman pertsonalak zaintzen
dira, lan-mahaiaren eta otordu-mahaiaren arteko orekari eusten jakitea da
kontua. Q-epearen aktibo funtsezkoena da truke-sare zabal bat eratzea,
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10 urte

eta harremanak eta konfiantza-inguruneak sortzea arlo pertsonalean eta
profesionalean. Erakundeetan lorpenak eta hutsegiteak izan ditugu, bietako esperientziak izan ditugu; horregatik, garrantzitsua da arrakastei zein
porrotei buruz jarduteko eta haietatik ikasteko ohitura sortu izana. Kideen
kopurua haztean, beldur ginen ez ote zen harremanen freskotasun hori
galduko, baina hazten eta, aldi berean, lehengo estiloari eusten jakin izan
dugu.
Q-epeak noiznahi porrot egiteko arriskua zuen. Helburua lortzeko ezintasunagatik. Lortezinaren beldurrez edo etsipenez. Diskurtso edo gogoeta fatalistetara jotzeagatik. Baina ez da horrelakorik gertatzen, eta ez
da inoiz gertatu.
Mugitzea eskatzen duen herrialde bat dago. Inkonformismoa dago. Urratzaile izateko prest dauden zuzendaritzako kideak eta profesionalak
daude. Inkonformismoak pertsona positiboak behar ditu, inkonformismoaren esanahi hoberena ulertzen duten pertsonen premia, alegia; eta
esanahi horren muina da soluzio-proposamenik gabeko arazorik ez planteatzea. Horrela ikusita, etorkizun bikaina dugu aurrean.
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Q-epearen 10 “lagunek”,
kudeaketan adituak, gure taldearen
inguruko iritzia ematen digute

10 urte

Joxetxo HERNÁNDEZ DUÑABEITIA
Gerente de ASLE, Agrupación Sociedades
Laborales de Euskadi

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

2. Erantzukizunen banaketa bilatu beharko lukete estrategiak eta
ekintza-planak zehazterakoan, dagozkion prozesuen bidez pertsona
Ezohiko ekimena da, ez baita batere
guztiak aintzat hartuta.
ohikoa Administrazioko erakundeek 3. Pertsonengan sormena sustatu
beren buruari kudeaketan eraginkorbeharko lukete bestelako produktu
tasun handiagoa eskatzea; ez gaude
eta zerbitzuetan berritzeko, bezehorrelakoetara ohituta.
roen izapideak erraztuz eta haien
Ez daukat zalantzarik erreferentzia
gogobetetze-maila areagotuz.
eta eredu dela administrazio guztientzako eta balio handiagoa ema- 3. galdera.- Zer beste erronkari heldu
ten diola pertsonak kudeaketa admi- beharko lioke Q-epea ekimenak banistratiboan duen egitekoari, uztartu lioa ekartzen jarraitzeko bai bere eraegiten duelako pertsona erakundea- kundeetara eta bai esparru publikora,
ren hobekuntzarekin eta sustatu egi- oro har?
ten duelako lanaren bidez pertsonak 1. Lehenik eta behin, eutsi egin beharbere burua garatzea. Kanpotik goresko dio orain arte egindakoari, oso
tekoa eta txalotzekoa iruditzen zait.
garrantzitsua baita. Erran zaharrak
esaten duen moduan, “goiari eutsi”
2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
behar dio.
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu
2. Hainbesteko ilusioa sortu duen
erronkarekin bat egin ez duten administrazioko erakundeetara proiektatu behar ditu bere esperientziak.
1. Taldean grina eta gogoa piztu eta
sustatuko duten lidergoak sortu 3. Gizartean ikusarazi behar du zer
beharko lituzkete.
egiten den, nola egiten den, zer
beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako bideari
arrakastaz aurre egiteko?
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pentsatzen eta bizitzen duten
pertsonek, zer konpromiso duten, beren arrakastak, alderatutako balorazioak zein diren… (Esan
ohi dugu telebistan agertzen ez
dena ez dela existitzen).
4. Kudeaketan egin den aurrerapena beste esparru batzuetako erakunde bikainekin alderatu behar
dugu.
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10 urte

Eduardo GONZÁLEZ LOMBIDE
Gerente Hospital de Mendaro. Osakidetza.

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

Uste dut ekimenak ibilbide oparoa
izan dezakeela. Halaber, uste dut horrela izateko oinarriak jartzen ari direla lehen fase honetan.
Taldearen jarduera benchmarkingeko iturri garrantzitsua izan daiteke
beste erakunde batzuetan jada indarrean diren kudeaketarako ezaguerak eta jardunbide egokiak eskuratzeko kezka duten erakunde
publikoentzat.
Nire iritziz funtsezkoa da barne-komunikazioa, baita erakunde publikoen gidaritza eta trakzio-lana ere.
Uneotan biak ala biak bultzada eta
babes irmoaren premian daudela
iruditzen zait, ekimenak gorako bideari jarrai diezaion.
2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu
beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako bideari
arrakastaz aurre egiteko?

* Enpresa publikoetan kudeaketaren
bikaintasunak duen eginkizun funtsezkoaz jabetu beharko lukete.
* Erakunde publikoetako gidariek lidergoa agertu beharko lukete.
* Pizgarriz saritutako kudeaketa-sistemak ezarri beharko lirateke herri
erakundeetan
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu
beharko lioke Q-epea ekimenak balioa ekartzen jarraitzeko bai bere erakundeetara eta bai esparru publikora,
oro har?

• Sendotu egin behar da Q-epea.
Lema eramango duen Zuzendaritza Batzordea eratu behar da eta
Batzar Nagusi dinamikoa sortu.
• Liderren egitekoa lehentasunezkoa
da berdinen arteko engaiamendu/
komunikazio horretan. Dinamizatzaile-lana hartu behar dute beren gain.
• Funtsezkoa da barneko engaiamendua, eta, gerora, partaidetza
hori kanpora iragaztea.
• Aparteko organismo bat edo Euskaliten mendeko bat sor daiteke herri
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erakundeetan bikaintasuna kudeatzeko. Sektorizazioak engaiamendu
handiagoa ekar dezake.
•Q
 -epeak edo erakunde kudeatzaile
horrek hainbat jardun babestu eta
sustatu beharko lituzke: prestakuntza-jarduerak, benchmarkingekoak,
trukekoak, sektorizatutako taldeentzako adierazle komunak, etab.
Funtsezkoa da liderren egitekoa.
•B
 esteren artean gai hauek jorratu
beharko lirateke:
* Krisitik ateratzeko bideak
* Baliabide urriak kudeatzea
* Herri erakundeen egitekoa krisian
* Eta abar
Erakunde kudeatzaileak “ad hoc” antolatutako ekitaldietan jorratu beharko lirateke gai horiek, arlo horietako
bakoitzeko adituen eskutik.
• Benchmarkingeko harremanak ere
egin beharko lirateke beste erakunde batzuekin edo puntako herrialdeetan martxan diren era horretako
ekimenekin, erakunde horien eskutik ikasteko eta zer gai jorratzen dituzten jakiteko.
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10 urte

Oscar MORACHO DEL RÍO
Socio Director Innovasalud

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

1. Bezeroak/herritarrak eta gizartea
kudeaketaren ardatz hartzea: herri-administrazioek zalantzarik ez
uzteko moduan urrundu beharko
lukete segizio politikotik eta norbanako jakinen edo alderdien epe
motzerako interesetatik, eta haietako bakoitzak argi eta garbi zehaztu
beharko luke zer emaitza lortu nahi
duen herritarrei edota gizarteari
begirako jardueren balio erantsia
hobetzeko, eta horretara bideratu
beharko lituzke jardun guztiak.

Ekimena oso positiboa eta interesgarria da, baita ezinbestekoa ere.
Herri-administrazioaren aldetik herritarrentzako eta gizartearentzako
emaitzak hobetze aldera abiatutako
ekimen guztiak mesedegarri dira denontzat, eta elkarrekin ikastea, baita
bikaintasuna bilatzea ere, aldaketarako eta hobekuntzarako eragile garrantzitsuak dira horretarako.
2. Lantresnak aldatzea: Badira azpimarratzeko moduko salbuespe2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
nak, baina oro har, herri-adminisarloan funtsezko zer hiru alderdi hartu
trazio gehienetan ez da, ezta hubeharko lituzkete beren gain herri-adrrik eman ere, kudeaketarako lanministrazioek bikaintasunerako bideari
tresna aurreraturik erabiltzen, eta,
arrakastaz aurre egiteko?
aldiz, bestelako enpresa-esparru
Herri-administrazioek aldaketa sabatzuetan oso erabiliak dira tresna
kona behar duten uneotan, eraginhoriek, hala nola informazioaren
kortasuna lortzeko bidean, eta hala,
kudeaketan, teknologiaren kudeaegiturak nabarmen sinplifikatu eta siketan eta bereziki pertsonen kunergiak sortu behar dituzte, eta fundeaketan.
tzionatzeko moduak premiaz mo- 3. Prozeduratik prozesura: herri-addernizatu behar dituzte. Horrez gaiministrazioek, onenean, prozedunera, hauek izan daitezke funtsezko
ra ugari landu dituzte beren jarduhiru alderdi:
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nak erregulatzeko eta arautzeko,
eta sarri askotan iduri du arautze
hori bera dela helburua. Era berean, alferreko zirkuituak ezartzen
dituzte, balio erantsirik batere
gabe eta eraginkortasunik batere
gabe. Bezeroa ardatz hartuko duten prozesuen ikuspegia ez dute
aintzat hartu administrazio gehienek, eta premiaz heldu beharko
liokete bide horri.
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu
beharko lioke Q-epea ekimenak balioa ekartzen jarraitzeko bai bere erakundeetara eta bai esparru publikora,
oro har?

Q-epea taldeak bere gain hartu
beharko lukeen erronka oso zaila
da garatzeko, baina orain da ekimen
horren jarduna inoiz baino beharrezkoago, herri-administrazioak hobetzea lortuko badugu. Gaur egun
halako jarrera itsua sortu da kostuei
eusteko, batere bereizketarik egin
gabe eta herritarrei eta berrikuntza
sozialari begirako ikuspegi bateraturik gabe, eta horrek arriskuan jar dezake gaur egungo lorpen sozialetako
bat baino gehiago. Komenigarria litzateke elkarren artean koordinatutako hiru ildotan urratsak ematea:
1. Q
 -epea eta egiten duen lana gehiago hedatu beharko litzateke. Gaur
egun gutxien behar dutenek daukate ekimenaren berri; hau da, bikaintasunerako bidean jada lanean ari
diren erakundeetako profesionalek,
eta, aldiz, herri-administrazioetan,
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oro har, eta herritarren artean ez
dago hain hedatuta.
2. H
 erri-administrazioei bultzada eman
behar zaie eguneroko zereginean
lantresna horiek ezar ditzaten. Nahiz
eta egiazko erronka herri-administrazioek berek ezarri behar duten,
Q-epeak eragin garrantzitsua izan
dezake administrazio horiek, herritarrak eta gizartea sentsibilizatzeko
zereginean. Komenigarria litzateke
komunikabideetan oihartzun handiagoa izatea, herritarrek jakin dezaten bikaintasunerako bidea egin
litekeela, eta horrez gain, beharrezkoa ere badela. Areago, ekimenean
partaide diren eta ez diren erakundeak iragartzeko urratsak ere eman
daitezke, eta euskarri bat sor daiteke, jardunbide egokien berri jakiteko
ez ezik, saihestu beharreko jardun
desegokien berri jakiteko ere.
3. Kudeaketa eta kudeaketaren emaitzak hobetzeko bide horretan aurrera egin behar da, jardun egokiak
trukatuz eta elkarrekin eta elkarrengandik ikasiz. Alde horretatik, erabilgarria izan daiteke lantresnak modu
askean banatzea, gai zehatzei buruzko jardunaldiak egitea edo web
-orrialdeen bidez jardun egokien
berri jakiteko eta horiek partekatzeko plataformak eskura izatea.
Eutsi goiari, zorterik onena eta bide
arrakastatsua opa dizuet!

10 urte

Juan José GOÑI ZABALA
Director Desarrollo de Personas de TECNALIA

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi duzu Q-epea ekimenari buruz?

Hainbat topaketetan parte hartu
dut, bai entzule modura eta bai hizlari modura, pertsonak eta jakintzak
kudeatzeko jardun egokien inguruko gaietan. Bikaintasuna lortzeko
eginahalean du sorburua ekimenak
eta beste hainbat osagai garrantzitsu biltzen ditu, lankidetzarako
kultura eta jarduna zabaltzen duten hainbat osagai. Dudarik gabe,
hainbat erakunde publikoren aurrerapenak eta arazoak azaltzea lehen
urratsa da jakintza jasotzeko eta
kasuan-kasuan irtenbide egokiak
zehazteko.
Lankidetzaren jardun horretan funtsezkoa da denborak aurrera egin
ahala harreman-eremuari eustea,
horrek konfiantzazko sareak sortzen
baititu eta sare horretan ehuntzen
baita eta isurtzen baita jakintza. Beti
iruditu izan zait Q-epea ondo ari dela
lanean, eta, beraz, ekimenak 10 urte

bete dituen honetan, zorionak eman
nahi dizkiet harreman eta koordinazio horri eusten dioten guztiei.
2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu
beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako bideari
arrakastaz aurre egiteko?

Herri-administrazioek eginkizun zaila
dute, ez baita batere erraza garapenerako eta bizitza-kalitatea bermatzeko
funtsezkoak diren baliabide eta zerbitzuak administratzea eta kudeatzea,
eta, alde horretatik, jarduteko esparru
ugari dituzte. Hirutara mugatu beharko bagenu, hiru hauek aipatu beharko
lirateke: eraginkortasun administratiboa, zerbitzuaren kalitatea eta bokazioa, eta gaitasun sozialak sortzea.
Alde batetik, eraginkortasun administratiboaren oinarriak ezartzeko
prozesu administratiboak sinplifikatu
egin behar dira operatibotasunaren
aldetik, informazioaren teknologietan izan diren aurrerapenaren eskutik
eta erabiltzen diren sistema eta datuak normalizatzearen bidez.
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Bigarren alderdi bat zerbitzu publi- - Pertsonak eta erakundeak baliabide
eta emaitzen eraginkortasun-irizpikoen modernizazioarekin loturik
deetara lotzea
dago: gaitasun pertsonalak eta batez
ere teknologikoak gehitu behar dira - Ikasteko eta gaitasunak garatzeko
zerbitzu horietan, herritarren ikuspeaukera handiak emango dituzten
gune emankorrak sortzea
gia aldarazteko, herritarrek hauteman
dezaten beren ekarpenek izan dutela - Eragile publiko eta pribatuen arteerantzuna.
ko ateak zabaltzea eta lankidetza
sustatzea
Eta, azkenik, ahalegin berezia egin
behar da honako balio hauek susta- - Enpresa- eta gizarte-berrikuntza sustzeko: jakintzaren egitura ukiezinak, tatzeko programa publikoak zehazteikerketa, helduen prestakuntza au- rakoan aurrerapenez jokatzea.
rreratua… Izan ere, gizartearen eta
enpresen garapenerako gune bat
ziurtatuko dute balio horiek.
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu
beharko lioke Q-epea ekimenak balioa
ekartzen jarraitzeko bai bere erakundeetara eta bai esparru publikora, oro har?

Ez daukat zalantza izpirik Q-epearen
erronkak garrantzitsuak izango direla
eta ekimenaren etorkizuneko plangintzetan txertaturik izango direla,
erakundearen hurrengo hamarkadari
begira. Beharbada azpimarratu behar
da etorkizunari begira beharrezkoa
izango dela baliabideak optimizatzea
eta sormenez jokatzea, gutxiagorekin gehiago egiteko eta beste modu
batera egiteko. Ekuazio berri horrek
zer pentsa handia emango digu.
Alde horretatik, herri-administrazioak
aurrean dituen erronken artean honako hauek aipa ditzakegu:
-P
 rozesuak berrikustea, herritarrek
eta enpresek ekarritako balioak oinarritzat harturik
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10 urte

Máximo FRAILE ESCRICH
Técnico Auditor de Calidad
del Gobierno de la Rioja

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

erakundeok nola egiten dugun sekretupean gordetzeko beharrik ez
dugu batere, guztiz bestela baizik.

Gaur egun gizarte-sareek zer arrakasta duten ikusita, bere garaian
ohiko gizarte-sare baten ekimena
izan zela iruditzen zait: hainbat pertsona, profesional, beren erakundeen kudeaketa hobetzeko kezkarekin, jardun egokiak elkarren artean
partekatuz eta kanpoan hoberenak
bilatuz, jardunaldien eta bereziki bi
urtean behingo biltzarren bidez.

2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu
beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako bideari
arrakastaz aurre egiteko?

EFQM bikaintasun-ereduak berak
irizpide eragileak ezartzen baditu
ere, zer egin behar den alegia, niri
“txekeoa” egiteko gaien zerrenda soil
bat aplikatzea gustatzen zait, abiaraziko diren planak edo proiektuak
arrakastatsuak izango diren jakiteko.
Hortaz, bikaintasunerako bidea plan
bat litzateke:

Ekimenari 10 urtez bizirik eusteak
esan nahi du bi legealdi gutxienez
iraun duela, kontuan hartuta izendapen libreko pertsonen aldaketak
eta iraunkortasuna galtzeak zer arris- 1. Liderren atxikimendua: ez badaude
ku sortzen duen, eta, horrenbestez,
proiektuari atxikirik, prozesu geldoa
urteurrena ospatzeak adierazten du
izango da.
ekimenak indarrean eta indartsu di2. Pertsonak: liderrek ez badute lorrauela.
tu pertsonak proiektura atxikitzea,
Ikustea, begiratzea, alderatzea, parteherstura sentituko dute, pertsonek
katzea eta ikastea xede duten ekimen
gauzatu behar baitituzte ekintzak.
guztiak oinarrizkoak eta funtsezkoak
3. Baliabideak: horiek gabe etsipena
iruditzen zaizkit, eta are gehiago adjabetuko da gutaz.
ministrazioen artean; izan ere, herri
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Plana bada EFQM ereduarekin alderatuta gure bikaintasun-maila zein
den jakitea, ereduak berak ezartzen
ditu jarraitu beharreko urratsak (ez
dago asmatu beharrik): plan estrategikoa, mapa eta prozesu bidezko kudeaketa, baliabide, pertsona, aliantza
eta teknologien kudeaketa, eta, nola
ez, gure emaitzak onenekin neurtzea
eta alderatzea. Ordea, erronka da liderren atxikimendua lortzea, erakundeko pertsonak horretaz jabetzea
eta, modu horretara, pertsonak ere
engaiatzea.

zigor-araubidea oso bermatzailea
da”. Eta egoera ez da aldatu.

Beraz, badakigu zein den bikaintasunerako bidea: hortxe dago EFQM
eredua eta hor daude aurreko galderan adierazitako baldintzak. Ikuskatzeko sistema bat dugu, baita
eginkizunak ebaluatzeko sistema bat
ere. Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuak ezartzen du eginkizunak ebaluatzeko sistema, baina sistema horri eskatzen diot taldea eta
zerbitzua ere ebaluatzeko (izan ere,
indarrean jarraitzen du aspaldiko nagusikeria politikoak: nireei dena eta
Azken urteotan Errioxako gobernuan
aurkariei hutsa).
izan dudan esperientziak erakutsi dit
kalitatezko ekoizpenaren truke pizga- Alde horretatik, Administrazio arteko
rriak emateak lagundu egiten duela Kalitateko Sarea ikuskatzeko talde
pertsonen esku-hartzea bultzatzen, bat koordinatzen ari naizen honetan,
eta, beraz, funtsezkoa iruditzen zait erronka hau planteatu nahi dizuet:
ikuskatzeko sistema bat, eginkizunak
neurri hori.
ebaluatzeko sistema bat ezartzeko
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu gai izan zaiteztela, horren arabera
beharko lioke Q-epea ekimenak ba- langile publikoei era bateko edo beslioa ekartzen jarraitzeko bai bere era- teko ordainsaria emateko, bikaintakundeetara eta bai esparru publikora, sun-aitortzei lotuta.
oro har?
Martxan jartzen baduzue, hemen
Bigarren galderaren amaierari hel- daukazue boluntario bat laguntzeko
duko diot berriro: duela urte asko, prest eta gure taldean egiten duguna
1996an hor nonbait, Logroñoko partekatzeko gertu.
Udaleko langileen arloko zinegotzi
nintzela, horrela esan zidaten Udaleko bertako zerbitzuburu bikainek:
“administrazioan berdin ordaintzen
badiozu + 1 lan egiten duenari, 0
lan egiten duenari eta – 1 lan egiten duenari, erakundean ulertzen
da – 1 lan egin behar dela; izan ere,
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10 urte

Jesús MARTÍNEZ MARÍN
Responsable de Formación del Centro de
Estudios Jurídicos y Formación especializada
Departamento de Justicia de la Generalitar de
Catalunya

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

Aukera izan nuen Q-epeak 2010ean
antolatu zuen herri-administrazioetako Kudeaketaren Bikaintasunari
buruzko III. Biltzarrean parte hartzeko, eta ekitaldi hartan jakin nuen
Q-epeak ematen duen balio erantsi
handiaren berri, ekimenak jakintzarako eta elkarrengandik ikasteko ekimenak hezurmamitzen baititu, oso
beharrezkoak herri-administrazioetan. Modu bakarra dago kalitatezko
metodologia zorrotzak ezarri eta lan
bikaina bultzatzeko: irmo eta zertan
ari garen jakinda, Q-epeak martxan
jarritako laguntza eta hedapenerako
ekimenen bidez, gainerakoan bultzada horrek ez du arrakastarik izango. Horrenbestez, orain inoiz baino
gehiago zaindu behar dugu erakundearen babes eta bultzada hori.
Q-epea aitzindaria da, eta eredu nabarmena gaur egun.

2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu
beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako bideari
arrakastaz aurre egiteko?

Agendan gai asko ditugu lantzeko.
Ez bat, ez bi eta ez hiru. Nire iritziz,
lehentasunezkoa da hiru noranzkotan lan egitea.
1. Funtzio Publikoa modernizatu
behar dugu joko-arau berriak sartuta. Langile publikoen lan-harremanen oinarrian dauden arauak, adibidez, gaur egun erabat gainditutako
marko burokratiko-administratibo
batean ezarritakoak dira. Sareko
lana, lankidetzazkoa, zeharkakotasuna, enplegatuek berritzeko autonomia izatea, etab. aintzat hartu
beharreko ezaugarriak eta balioak
dira langileen eguneroko zereginetan.
2. Gizarteari zerbitzu erabatekoa
emateko kultura berria. Modu naturalean, aldaketarako agenda bat
ezartzea da kultura horren funtsa,
agenda horren bidez prozesu eta

43

zerbitzu berrietan falta den guztia
behingoz bultzatzeko: gardentasuna, berrerabilera, sailen eta administrazioen arteko operatibotasuna, datu irekiak, etab.
3. Ikasteko bestelako kultura bat sustatzea: iraunkorra, nonahikoa, kokatua, herri erakundeak erakunde
adimentsu bihurtzeko helburua lagunduko duena. Ez da erronka makala. Aurre egingo bazaio, gainera,
ez da aski teknologian eta azpiegituretan inbertitzea. Erronkaren
muina, bistan da, pertsonak dira.
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu
beharko lioke Q-epea ekimenak balioa ekartzen jarraitzeko bai bere erakundeetara eta bai esparru publikora,
oro har?

Aipagai ditugun balio berri horiek
ikusarazteko plataforma izaten jarraitu behar du Q-epeak, eta hor egin
behar du ahalegina. Uste dut badagoela lekua urtean behin ekitaldi/
biltzar bat egiteko, eta ez bi urtean
behin, gaur egun egiten den moduan.
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10 urte

Antonio DÍAZ MÉNDEZ
Director de Área en la Dirección de Formación
y Estudios
Federación Española de Municipios y Provincias.

1. galdera.- Zure bizitza profesiona-

Bestalde, zuekiko harremanean beti
lean gure berri jakin ahal izan duzu nabaritu izan dudan hurbiltasuna
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi eta profesionaltasuna nabarmenduko nuke.
duzu Q-epea ekimenari buruz?
Kanpoan saritu eta aitortutako bi- 2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
kaintasun-mailak eskuratu dituzten arloan funtsezko zer hiru alderdi harEuskal Herriko enpresa eta erakun- tu beharko lituzkete beren gain hede publikoen emaitzak aintzat har- rri-administrazioek bikaintasunerako
bideari arrakastaz aurre egiteko?
tuta, azpimarratu behar da Q-epea
ekimena bikaina izan dela, eta, hein 1. Zer gertatzen den ulertu behar dute,
“garaiak aldatu” egin direla, J. Subibatean, baita eredugarria ere. Alde
ratsek esango lukeen moduan, eta
horretatik, erreferentzia eta jarduteahalegina egin behar dute, herritako eredu izan daiteke beste autonorrek gaur egun administrazioei esmia-erkidegoentzako.
katzen dioten horretara egokitzeko:
Kalitatearen arlo horretan diharalde batetik zorroztasuna eta zintzoduten EAEko herri erakundeetako
tasuna jokabideetan, eraginkortasun
handiena lanean, eta, bestetik, eraprofesional eta buruekin izan dubilgarritasun-zentzua: egiten dugudan hartu-emanaren arabera, nana erabilgarria dela ikusi eta hautebarmenduko nuke babestuta eta laman behar dute herritarrek.
gunduta sentitu direla beren lanean
eta erreferentzia profesional argiak 2. Krisiaren egokiera baliatu behar da
antolaketaren estrategia eta diseiizan dituztela. Eskertzekoa da hori
nua doitzeko: baliorik sortzen ez
guztia.
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duten hainbat eginkizun, prozedura eta are prozesu (edo programa)
bertan behera utzi behar dira eta
pertsonak eta baliabideak bestelako lehentasun batzuetara bideratu
behar dira. Kalitatea kudeatzeko
sistema bat finkatu behar da, kostuen analisi zorrotzean bermatuta (hil ala bizikoa da uneotan hori)
eta estrategiarekin lotuta. Prozesu
horrekin guztiarekin batera prestakuntza eta “kudeaketa profesionalizatzeko” borondate politikoa
bideratu behar dira.

de bati aholkurik ematea. Gainera,

3. A
 zkenik, bikaintasunerako bidea
arrakastatsua izango bada, baliabideak jarri beharko dira berrikuntzarako, erabateko gardentasunez
jarri ere.

–baita horretara iristeko laguntzak

Sareko teknologiek ahalmena dute
“herritarren iritzi eta ekarpenak jasotzeko” eta entzuketa hori sendotzeko, baita barneko eta kanpoko jakintzaren ahalmen izugarria kudeatzeko
ere, eta, alde horretatik, teknologia
horiek oso lagungarri izan daitezke
prozesu horretan.
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu

ez daukat ekimenaren ezaguera
sakon-sakonik eta, beraz, ez naiz
ausartzen

gomendiorik

ematera.

Horrez gain, “kanpotik” ari naiz, eta,
hortaz, arriskuak handiak dira.
Uneotan betetzen dudan karguaren
ikuspegitik, iradokiko nizueke tokiko
esparrua gehiago lantzeko, kalitateko prozesuetan herri txiki, ertain
eta handietako udal gehiagoren esku-hartzea izan dadin, eta, era horretara, bikaintasuneko eredu argiak
ere– izan daitezen, ez soilik hiri handietarako, baita erakunde ertain eta
batik bat txikietarako ere.
Bestalde, beharbada gehiago sakondu beharko litzateke publiko-pribatu nahasketa horretan, elkarreragin
handiagoa lortu beharko litzateke
enpresa eta administrazioen artean
bikaintasunerako eginahal eta bide
hori elkarrekin egiteko. Uste dut batera egin dezakegula bidaia hori, elkarri asko lagunduz.

beharko lioke Q-epea ekimenak ba-

Azkenik, administrazioen arteko tru-

lioa ekartzen jarraitzeko bai bere era-

kea eta lankidetza bideratu beharko

kundeetara eta bai esparru publikora,

litzateke, eta herri-administrazioe-

oro har?

tan beharrezkoak diren aldaketa eta

Uff, oso zaila egiten zait orain arte erreforma sakonak modu adimennahiko arrakasta izan duen erakun- tsuan bultzatu beharko lirateke.
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10 urte

Manolo SERRANO CANÓN
Jefe del Servicio de Modernización y Calidad del
Ayuntamiento de Málaga.

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu

dua bikaina bada, esperientziak txalogarria izan behar du guztiontzat.

eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

Q-epea ekimenaren berri jakin
nuenetik, administrazioen arteko
lankidetzarako jardun egokia iruditu zitzaidan, zorroztasun teknikoa,
hurbiltasuna, elkarren artean lotutako esperientziak eta beste hainbat
ekarpen bidera zitzakeen zerbitzu
partekatua. Eta hori, zerbitzu propio
batek ematen duen hurbiltasunetik
eta baliabide partekatu baten optimizaziotik.
Q-epearekin zuzenean hartu-emanetan jartzeko egokiera izan dudanean, goi-mailako zerbitzua eskaintzen duela iruditu zait: profesionala,
espezializatua, diziplinak ondo ezagutzen dituena, errealitate publikotik hurbilekoa eta berritzailea, baita
modu egokian aurkeztua ere.
Eta ekimen horretako kideen tratua,
eskuragarritasuna eta egiteko mo-

2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako
bideari arrakastaz aurre egiteko?

Nire iritziz, kudeaketa publikoak honelakoa izan beharko luke:
Harremanetan oinarritua: kudeaketa ez da sistema edo lan-tresnen
batuketa hutsa. Antolaketa-unitateen artean, lan.tresna integratuen
artean, loturiko prozesuen artean,
taldeko lanean, sarean… partekatu
behar da. Jarduera eta zerbitzu publikoek zeharkako erantzunak eskatzen dituzte, eta kudeaketak bermatu egin behar ditu erantzun horiek.
Kontingentea: Kudeaketak sustatu eta bermatu egin behar du jarduerak gauzatzea, administrazioek
erantzukizuna hartzea, horixe baita
herri erakundeetan defizit nagusie-
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takoa. Hainbat formula daude ahalegina eta ahalegin horren aitortza
uztartzen laguntzeko, bai banakoen
mailan eta bai departamentuen edo
arloen mailan: kontratu-programa,
proiektu bidezko kudeaketa, kargen
ebaluazioa, meritua saritzea…

lagun dezala. Aldaketa horiek mailaz
maila, modu eraginkorrean eta kostu-denbora-onura ratio onenarekin
egin beharko lirateke.

Pertsonentzako eta pertsonekin:
antolaketan, egituretan, sistemetan
eginiko aldaketen ondoren, garaia
da pertsonekin antolaketa garatzeko. Kudeaketak eragile guztien engaiamendua sustatu behar du, buruzagi politikoena eta zuzendaritza
organoetako kideena, bai eta goikargu eta langile guztiena ere. Eta
ez da alde batera utzi behar interes
-talde guztien ekarpen handiagoa
lortzea, eta bereziki, erabiltzaileen
atxikimendua.

Ikerketarako ildoak eta gure administrazioetan kalitatearen eta bikaintasunaren etorkizunari buruzko ereduak berriro zehazteko bideak susta
ditzala. Gaur egun indarrean diren
ereduak eta tresnak berriro definitzeko, integratzeko eta sinplifikatzeko bideak, hain zuzen.

Administrazioen arteko lankidetza
-ildoa, jardun egokien trukea eta
ikasketa partekatua susta dezala.

Nork bere esparruan ezartzeko formatu berriak eta sektore pribatukoen aldean bestelako aitortza-formulak bila ditzala.

Gure administrazioen errealitatera
egokitutako aplikazioak diseina di3. galdera.- Zer beste erronkari heldu tzala, haien egituran, lengoaian, albeharko lioke Q-epea ekimenak ba- deraketa-bankuetan…
lioa ekartzen jarraitzeko bai bere eraKalitatearen eta bikaintasunaren erakundeetara eta bai esparru publikora,
gina, egiazkoa eta azkarra, lortzen
oro har?
saia dadila, bai kudeaketan eta bai
Ez naiz pertsonarik egokiena Q-e- herritarrekiko emaitzetan.
peari eta ekimenean partaide diren Lidergo publikoa bultza dezala.
erakundeei erronka berriak ezartzeko, baina, nolanahi dela ere, esparru
publikoaren ikuspuntutik, hauxe eskatuko nioke taldeari:
Gure herri-administrazioetan antolaketa mailako aldaketei begira esku
hartzeko gidak edo tresnak sortzen
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10 urte

Isabel FERNÁNDEZ HIDALGO
Consultora - Formadora - Coach
IFH

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi duzu Q-epea ekimenari buruz?

Q-epea elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko eredu ezin egokiagoa
da, elkarrizketarako gune bat sortu
baitu (grezierazko dia-logos berbak,
hain zuzen, partekatua, elkarren artekoa, adierazi nahi du).
Ikuspegi partekatu horrek aukera
eman dio taldeko kide bakoitzari
nork bere kabuz egin ezingo lituzkeen gauzak egiteko: informazioa
trukatzeko, lan egiteko eta ikasteko
beste modu batzuei buruz gogoeta
egiteko aurrez eskuraezinak ziren
helburuak lortzea ahalbidetuko duten gaitasun berriak nork bere erakundean txertatuta.
Aldaketa-garaietan, aprendizek lurra heredatuko dute, eta orojakileak
oso prestatuta egongo dira jada
existitzen ez den mundu batean

moldatzeko, esan izan du Eric Hofferrek.
Hala, urteotan guztiotan, egun daukagunak sorturiko etsipenaren aurrean, Q-epeak bere gain hartu du
erantzukizuna eta etorkizunera begirako ikuspegia ezarri du, eta lema
horri helduta, eskueran dituen gaitasunak eta baliabideak erabili ditu
gertaeren berezko joera aldatzeko.
2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu beharko lituzkete beren gain herri-administrazioek bikaintasunerako
bideari arrakastaz aurre egiteko?

Herri-administrazioetan bikaintasuna lortzeko bidean eta aldaketa prozesuan aurrera egingo bada, lehenik
eta behin onartu behar da erakundeak sistema bizien antzekoak direla, moldatu eta garatu egiten direla
eta bere burua berrasmatzeko gai
direla. Zer pentsatzen dugun, horrela sentitzen gara; zer sentitzen
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dugun, horrela jokatzen dugu eta coaching deritzona erronka berria
eskuratzen ditugu ikusten ditugun izan daiteke Q-epea taldearentzat.
emaitzak. Eta eraldaketa hori akti- Taldeen helburua da errendimendua
batzekotan, erakunde bakoitzaren eta eraginkortasuna lantzea, eta,
barrutik, talde eta pertsona bakoi- horren bidez, haien ahala aldeen
batuketa soilak lukeen ahalmena
tzaren baitatik aktibatu behar da.
Emoziorik gabe aldaketarik ez da- baino nabarmen hobea izatea. Hain
zuzen, taldeei prozesu horretan lagoela jabetzen garelarik, hurrengo
guntzea da taldeko coachinga.
erronka da emozioak kudeatzea,
herri-administrazioan irtenbide era- Coaching horren helburua da:
ginkor eta afektiboena aurkitzeko Sistema ororen heldutasun kulturala
aukera emango digu emozionalta- lortzeko bidean laguntzea
Norbanako bakoitzaren nahiz kolektibo osoaren autonomia, ardurak
Horretarako, beharrezkoa izango da
eta errendimendu eraginkorra garasinesmen mugatzaileak arrazoitzea;
tzen laguntzea
izan ere, gaurko erakundearen sinesTaldearen arrakasta neurtzea aurrez
men eta emozioen araberakoa izanezarritako adierazleen bidez
go da bihar izango garen erakundeaTaldeko pertsonen arteko harreren errealitatea eta erakunde mota.
manak lantzeaz arduratzea, baita
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu pertsona horiek barnean nahiz kanbeharko lioke Q-epea ekimenak ba- poan nola erlazionatzen diren azlioa ekartzen jarraitzeko bai bere era- tertzea ere
suna lortzea.

Erakunde osoaren aldaketa eta,
areago, kulturarena, oro har, bideoro har?
ratzeko dinamika bat sortzen lagun“Taldean lan egitea ez da dohain
tzea.
bat, borondatez eta zertan ari garen
kundeetara eta bai esparru publikora,

jakinda eginiko hautua baizik, eta
taldekideek, beren hutsegite, beldur
eta zailtasunen aurrean adierazten
duten giza ahultasunean oinarritzen
diren konfiantzazko lokarrien josturatik sortzen da”, Patrick Lencioniren arabera. Hori dela eta, taldeko
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10 urte

Albert GALOFRE ISART
Consultor

1. galdera.- Zure bizitza profesionalean gure berri jakin ahal izan duzu
eta gurekin kolaboratu duzu. Zer iritzi
duzu Q-epea ekimenari buruz?

esaten diote zenbait egilek) bazterrera uzteko ahalegina. Azken batean, beren egitekoa ez betetzea
baita, esaterako, gaizki egindako lanak errepikatzea, baliorik sortzen ez
duten jardueretan denbora eta dirua
alferrik galtzea, alferreko egitura hierarkikoak eratzea, gero zakarretara
joango diren dokumentuak eta fotokopiak eskatzea, etab.

Ezin dut besterik esan: Q-epeak
abiatutako jarduera guztiak ondo
zehaztuak, ondo bideratuak eta
aurkeztuak iruditu zaizkit, eta, horrenbestez, nahita ere ezingo nuke
jarrera kritikoagoa izan, nire iruzkin
askotan ohikoa denez.
Aldiz, sektore pribatuko erakunde
handietako kalitate-sistemen hel2. galdera.- Zure iritziz, kudeaketaren
arloan funtsezko zer hiru alderdi hartu burua da sinplifikatzea eta kostuak
beharko lituzkete beren gain herri-ad- aurreztea. Beraz, eta laburbilduz,
ministrazioek bikaintasunerako bideari sektore publikoan, benetako unean,
arrakastaz aurre egiteko?
aurrez aurrekoan, egin da indarra,
Nire ustez herri-administrazioek he- herritarra administrazioarekin harrerritarrekiko edo bezeroekiko zerbi- manetan jartzen den une horretan,
tzua hobetzera, haien gogobetetzea hasiera batean beharrezkoa ere balortzera, bideratu dituzte funtsean zelako. Adibideak jartzearren, hor
kalitatea kudeatzeko sistemak, eta, dira zerbitzu-zorroetan oinarrituriko
bigarren mailan utzi dute barne-era- sistemen joera edo prozesuak hobeginkortasuna hobetzeko eta gastua tzeko programa asko eta asko.
aurrezteko ahaleginarekin loturiko
guztia. Bigarren mailan utzi dute,
funtsean, beren egitekoa ez betetzeak sortzen duen ordaina (horrela

Kalitatearen eta eraginkortasunaren
arrazoibide horri jarraituz, uste dut
arrazoizkoa dela iradokitzea kalitateko unitateek inork baino lehenago
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justifikatu behar dutela erakunde publikoetan kostu-etekin aldetik egiten
duten ekarpena. Izan ere, kalitatearen ikuspegitik behin eta berriro errepikatzen da hobetzeko neurtu egin
beharra dagoela, egia da hori, baina
bada garaia norbaitek justifikatzeko,
adibide bat jartzearren, ISO 9000
ziurtagiri batek zer ekarpen egiten
duen etekin ekonomiko eta sozialean, ziurtagiri hori ezartzeko egin
zen gastuarekin eta horri eusteko
kostuarekin alderatuta.

kundeetara eta bai esparru publikora,
oro har?

Lehenik eta behin, Q-epeak jabetu
egin behar du eta argi eduki, aurreko
erantzunean esan dugun moduan,
herri-administrazioek gaur egun aurrean duten egoera ez dela sortu
zirenean zuten egoera bera, baina
galdera egiteko moduak berak adierazten du Q-epea ideia berriei zabalik dagoela.
Mamiari helduz, uste dut ahalegin
berezia egin behar dela kudeaketa
publikoa berritzeko eta arazo zaharrei konponbide berrien bidez aurre
egiteko xedea duten ekimen guztietan, eta, alde horretatik, ekimen berrien etengabeko ekarria egin behar
du Q-epeak.

Hori esaten dut uste dudalako zerbitzu-zorro askok ez dutela, bere horretan, ekarpen handirik egiten, azken
batean erakundeak lehendik betetzen
zituen konpromisoak finkatzera mugatzen direlako. Eta iruditzen zaidalako, adibidez, ISO 9000 ziurtagiriek
aurrez erakundeetan indarrean ziren Orobat, ahalegina egin behar du jarlan-prozedurak jasotzen dituztela, dueren balioa aztertzera eta eraginkortasuna hobetzera bideratutako
apenas aldaketarik egin gabe.
Bestalde, nire iritzia da ezin dela ku- esperientzia praktikoak sustatzeko.
deaketaren bikaintasunaz hitz egin
gaur egungo egoera ekonomiko zaila alde batera utzita, herri-administrazioak ere testuinguru zail horretan
mugitzen baitira. Egoera hori dela
-eta, kalitateko unitateek bestelako
ekarpen batzuk egin behar dituzte:
lehen-lehenik barne-eraginkortasuna
hobetu behar dute, ahaztu gabe noski, baina aurrekoaren ondoren, bezeroari eman beharreko zerbitzua.

Kalitatea kudeatzeko esparru guztietan,
baita aipatu berri ditugun bi horietan
ere, erreferentziatzat har daitezkeen
esperientzien banku bat eskura izatea
oso erabilgarria dela iruditzen zait.

Azkenik, niri iritziz premiazkoa da
prestakuntzako edo komunikazioko jarduerak bultzatzea, kalitateko
unitateei beren kultura pixka bat aldatzen laguntzeko, hartara prestatuta egon daitezen beren jarduerak
3. galdera.- Zer beste erronkari heldu beste modu batera bideratzeko eta
beharko lioke Q-epea ekimenak ba- gaur egungo erronkei modu egolioa ekartzen jarraitzeko bai bere era- kian aurre egiteko.
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Q-epeako partaideak

10 urte

AVPD
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

Bermeoko Udala

Bilboko Udala

Durangoko Udala

55

Ermuako Udala

Getxoko Udala

Gasteizko Udala

Arabako Foru Aldundia

56

10 urte

IFAS
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea, Bizkaiko Foru Aldundia

LANTIK
Bizkaiko Foru Aldundia

Gipuzkoako Foru Aldundia

Berrikuntza eta Administrazio Elektronikorako Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritza

57

Bulego Judizial eta Fiskalaren Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritza

Donostia Kirola
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián / Donostiako Udala

EITB

ELIKA
Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria
Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunarako Euskal Fundazioa
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10 urte

ITELAZPI

IVAP
Instituto Vasco de Administración Pública
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

OSAKIDETZA

osatek

59

Parlamento Vasco
Eusko Legebiltzarra

Parque Tecnológico de Bizkaia
Bizkaiko Parke Teknologikoa

SESTAO BERRI 2010
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10 urte

UPV-EHU
Universidad del Pais Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

VISESA

Q-epeako Idazkaritza Teknikoa
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10 urte argazkietan

2005
XI. kalitatearen europar astea

64

10 urte

65

2006
Herri-administrazioetako kudeaketaren bikaintasunari buruzko I. Kongresua. Bilbo

66

10 urte

67

2006
XII. kalitatearen europar astea

68

10 urte

69

2007
XIII. kalitatearen europar astea

70

10 urte

71

2008
Herri-administrazioetako kudeaketaren bikaintasunari buruzko II. Kongresua. Gasteiz

72

10 urte

73

2009
XV. kalitatearen europar astea. World-café

74

10 urte

75

2010
Herri-administrazioetako kudeaketaren bikaintasunari buruzko III. Kongresua. Donostia
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10 urte

77

2010
XVI. kalitatearen europar astea

78

10 urte

79

2011
Q-epearen osoko bilkuretako bat

80

10 urte

81

2011
XVII. kalitatearen europar astea
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Q-epea

10 urte - 10 años

Q-epea
urte
años

