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Artikel 34-vragen van fractie 50PLUS.
In meer dan 130 gemeenten is, op verzoek van het kabinet in 2011, een zogenaamd
kwaliteitshandvest opgesteld. Een kwaliteitshandvest is bedoeld om burgers en ondernemers een set
beloften aan te bieden over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Naar de mening van
onze fractie bestaat er in Vlissingen niet zo’n kwaliteitshandvest.
Bijgaand een uitgave van het ministerie van Binnenlandse zaken ism met o.a. de VNG hoe in 7
stappen tot een kwaliteitshandvest te komen.
Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:
1. Klopt het dat Vlissingen niet beschikt over een kwaliteitshandvest? Zo ja, kunnen we daar als raad
dan over beschikken? Zo niet, waarom heeft het college de afgelopen 10 jaar niet gezorgd voor een
dergelijk handvest?
2. Is het college bereid, wanneer het handvest er niet is, alsnog stappen te zetten om tot een door de
raad vastgesteld kwaliteitshandvest te komen. Zo niet, waarom niet?
3. Een kwaliteitshandvest is bedoeld o.m. dat burgers en ondernemers weten waar ze met hun
gemeente aan toe zijnen wat ze kunnen verwachten, wanneer er zaken aan de orde zijn die hen
betreffen. Wil het college dat burgers en ondernemers van tevoren weten wat ze van hun college
kunnen verwachten? Of wil het college dat liever niet en waarom niet?
Dank bij voorbaat voor de serieuze beantwoording van onze vragen!

Fractie 50PLUS (Kris van Wezel)
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Leeswijzer
Het invoeren van een kwaliteitshandvest bestaat uit zeven stappen. De essentie ervan is
verwoord als een aantal acties in het begin van ieder hoofdstuk. Het zevenstappenplan is
van toepassing op een brede variëteit aan organisaties: van een gemeente, tot een
politieregio, of een grote uitvoeringsorganisatie met meerdere vestigingen. Organisaties
kunnen de stappen naar behoefte invullen. Iedere stap kan worden afgestemd op de
kenmerken van de eigen organisatie.
Deze brochure is primair bedoeld voor de opdrachtgever voor het invoeren van een
kwaliteitshandvest, het lijnmanagement en de projectleider die de invoering in de praktijk
aanstuurt. Meer informatie over kwaliteitshandvesten met servicenormen is te vinden op de
website www.burgerlink.nl/kwaliteitshandvesten. Op deze site kunt u bijvoorbeeld online
een film zien, waarin medewerkers vertellen over hun ervaringen met servicenormen.
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Inleiding
Burgers zijn kritischer geworden over de kwaliteit van dienstverlening van de overheid.
Zij stellen hogere eisen aan hun contacten met publieke instellingen. Het huidige kabinet
wil met burgers werken aan verbetering van de publieke dienstverlening. Kwaliteitshandvesten
zijn een manier om dit gezamenlijk te doen. Daarom streeft het kabinet ernaar dat alle
overheidsorganisaties met burgercontacten in 2011 werken met een kwaliteitshandvest.
Sinds 2005 hebben ruim 150 overheidsinstellingen een kwaliteitshandvest ingevoerd.
Een kwaliteitshandvest is een vernieuwend en effectief instrument gebleken om
“klantgerichte dienstverlening” concreet te maken. De kern van een kwaliteitshandvest is
dat een overheidsorganisatie door middel van servicenormen een aantal concrete beloften
aan haar klanten doet over de kwaliteit van de dienstverlening. Deze servicenormen zijn
duidelijk zichtbaar, op de balie van de organisatie of op de website. Veel overheidsorganisaties
werken al met servicenormen of servicegaranties: gemeenten, provincies, politie,
waterschappen, zorg en onderwijs.
Servicenormen maken een organisatie namelijk transparanter. Dat vereist lef. Als de norm
niet is gehaald, is dat voor de buitenwereld zichtbaar. Burgers kunnen de organisatie daarop
aanspreken. Het introduceren van een kwaliteitshandvest biedt daarnaast veel voordelen;
zo is het personeel veelal enthousiast over de invoering van servicenormen.
Dit 7 stappenplan biedt u hulp bij het opstellen en invoeren van een kwaliteitshandvest.
Want zeg nou zelf: een tevreden klant is toch wat iedere organisatie wil?
Veel succes!
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Wat is een kwaliteitshandvest?
De kern van een kwaliteitshandvest is een set beloften van een overheidsinstelling aan burgers
en ondernemers over de kwaliteit van dienstverlening. In de praktijk worden deze beloften ook
servicegaranties of servicenormen genoemd.
Servicenormen gaan over wachttijden (balie, spreekuur), reactietermijnen (bezwaarschriften,
e-mails), termijnen van afhandeling (aanvraag vergunning), en over de inhoudelijke kwaliteit van
diensten. Maar ook over bejegening, zoals vriendelijke dienstverlening.
Burgers dragen bij aan verbetering van de dienstverlening door een overheidsdienst erop aan te
spreken als een servicenorm niet is gehaald. Dat is voor de overheidsdienst een signaal om de
dienstverlening te verbeteren.

Voorbeeld: De gemeente Woerden belooft een turbovergunning voor kleine bouwwerken
binnen vijf werkdagen te leveren. Als deze servicenorm niet wordt waargemaakt ontvangt
de aanvrager een korting op de leges voor de vergunning.

Effectieve kwaliteitshandvesten
Een kwaliteitshandvest is effectief als het voldoet aan drie voorwaarden, de 3 C’s:

Cliëntgerichte servicenormen
Om cliëntgericht te gaan werken moeten de wensen van burgers het uitgangspunt zijn.
De servicenormen moeten gaan over onderwerpen die burgers belangrijk vinden
voor dienstverlening.

Communicatie
De inbreng van burgers is alleen effectief als zij de normen zelf kunnen toetsen. Dat betekent
dat een burger op het moment van de dienstverlening de servicenorm kent en kan beoordelen of
de belofte wordt waargemaakt.

3

Compensatie
Een kwaliteitshandvest komt neer op “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. En “belofte
maakt schuld”. Daarom moet de overheidsorganisatie aangeven wat ze doet als de service
norm niet is waargemaakt. Dit noemen we compensatie. Dat is in de meeste gevallen een
duidelijk excuus, al of niet gecombineerd met een kleinigheidje zoals een bloemenbon van
€5 of €10, een toegangskaartje voor het plaatselijke museum of theater, een kopje koffie etc.
Transparant communiceren van de servicenormen levert druk 'van buiten' om waar te
maken wat je belooft. Burgers leveren deze externe prikkel. Het is daarom belangrijk dat
burgers weten wat de gevolgen zijn als de servicenorm niet wordt gehaald.
Van fouten kun je leren. Het aantal overschrijdingen van de servicenormen is belangrijke
informatie voor verbetering van de dienstverlening. Registreren van de prestaties en het
aantal compensaties is daarom onderdeel van de bedrijfsvoering en verbetercyclus van
een organisatie.

Kwaliteitshandvest en compensatie: de woordkeuze
“Kwaliteitshandvest” en “compensatie”: is de woordkeuze wel goed? Organisaties zeggen wel
eens dat deze begrippen een verkeerd beeld oproepen. Ze krijgen de indruk dat ze een zwaar
traject ingaan, terwijl het om eenvoudige instrumenten gaat.
• Een “compensatie” is een aardigheidje. Daarmee compenseert de organisatie
bijvoorbeeld niet de schade voor te lang wachten. Het aantal compensaties registreren,
is wel een eenvoudige en goede manier om na te gaan hoe de bedrijfsvoering functioneert.
• Een kwaliteitshandvest is conceptueel een eenvoudig instrument.
Het gaat om ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’, maar dan transparanter en beter.
De kern van een kwaliteitshandvest zijn de servicenormen (servicegaranties of zorggaranties).
En met dat begrip kan iedereen uit de voeten.
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Voordelen van een kwaliteitshandvest
Verbetering van dienstverlening raakt binnen een organisatie aan vele aspecten van de
bedrijfsvoering. Zo is het noodzakelijk dat de frontoffice en de backoffice de werkzaamheden
op elkaar afstemmen. Een kwaliteitshandvest is conceptueel een eenvoudig instrument.
Voor medewerkers en burgers maakt het duidelijk wat de kwaliteit van uw dienstverlening
aan burgers of bedrijven is. De voordelen op een rij:
1.

2.

3.

4.

5.

Dynamiek in de organisatie en verbetering van dienstverlening
Wat betekent klantgericht zijn eigenlijk? Interne discussies over kwaliteitsbeleid worden
plotseling heel concreet als ze worden vertaald naar servicenormen. Door te registreren hoe
vaak een servicenorm wordt gehaald is zichtbaar welke aspecten van de dienstverlening
goed zijn en welke verbeterd moeten worden.
Directe burgerbetrokkenheid
Een kwaliteitshandvest haalt de burger naar binnen. Servicenormen gaan uit van wensen
van burgers. In een focusgroeponderzoek vraagt een organisatie aan de eigen klanten wat
zij verwachten van de dienstverlening. Burgers leveren directe input voor de verbetering van
dienstverlening van de overheidsorganisaties waarmee zij contact hebben. Suggesties voor
verbetering door ervaringsdeskundige burgers geven nieuwe inzichten. Het motiveert
medewerkers klantgerichter te werken.
Minder klachten
Servicenormen geven duidelijkheid over onder andere wachttijden en afhandeltermijnen.
Deze duidelijkheid vooraf zorgt ervoor dat het aantal klachten afneemt.
Hogere klanttevredenheid
Door servicenormen aan burgers te communiceren weten burgers wat zij kunnen
verwachten. Burgers kennen de servicenormen en toetsen of die zijn waargemaakt.
Is dat niet het geval, dan weten burgers dat dit gevolgen heeft en ontvangen zij een
vorm van compensatie, in ieder geval een excuus. De combinatie van duidelijkheid over
verwachtingen, de mogelijkheid van een check door de klant en compensatie bij
overschrijding geeft de klant het gevoel serieus te worden genomen en dat verhoogt
de klanttevredenheid.
Hogere medewerkertevredenheid
Tevreden klanten leiden tot meer tevreden medewerkers. Het omgekeerde
geldt trouwens ook!
In bijlage 1 worden de tien kwaliteitseisen van de BurgerServiceCode beschreven. Het zijn
uitgangspunten voor het vormgeven van de relatie tussen burger en overheid in de moderne
digitale samenleving. Ze zijn vanuit het perspectief van de burger opgesteld.
In bijlage 2 is het Normenkader voor Bedrijven te vinden. Dit normenkader is gebaseerd
op de wensen van landelijke ondernemersorganisaties, het bevat een meetinstrument voor
de dienstverlening aan bedrijven.
In bijlage 3 is een voorbeeld van een kwaliteitshandvest te zien. De gemeente Sevenum geeft
hierin aan wat de inwoners van Sevenum van hun gemeente mogen verwachten.
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1 Neem het besluit om een
kwaliteitshandvest in te voeren
Acties:
1. Maak in de organisatie het besluit bekend een handvest in te voeren met een
streefdatum voor de invoering.
2. Benoem een projectleider en stel budget beschikbaar.
De start van het proces is een besluit om een kwaliteitshandvest in te voeren. Om voortvarend
van start te kunnen gaan, is het van belang dat het bestuur zich hierachter opstelt en het besluit
bekendmaakt.
Het invoeren van een kwaliteitshandvest vraagt durf en doorzettingsvermogen. Vooral omdat er
vaak een brede cultuurverandering in de organisatie voor nodig is. Het is van belang vaart in het
proces te houden. Daarvoor moet een projectleider worden aangesteld die de steun heeft van
het bestuur.

Tips voor de projectleider:
•

•

Onderbouw het besluit om een kwaliteitshandvest in te voeren met gegevens uit uw
organisatie. Overtuig met cijfers in de hand. Wat is de top 10 aan klachten binnen uw
organisatie? Wat zijn de wachttijden aan de balie? Welke wachttijd is haalbaar?
Formuleer de ambitie over het niveau van de dienstverlening.
Bijvoorbeeld ‘De beste dienstverlener van de regio worden’.
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2 Stel een conceptset met
servicenormen op
1.
2.
3.

Acties:
Onderzoek bij burgers welke aspecten van dienstverlening relevant zijn voor
servicenormen en welk serviceniveau zij wensen.
Stel een conceptset met servicenormen op.
Bereik overeenstemming met de leiding over de compensatieregeling.
Stel in deze fase een lijst met mogelijke servicenormen op. Om klantgerichter te gaan
werken moet een organisatie zich richten op de wensen van klanten. Op dat gebied zijn de
klanten nu eenmaal dé experts! Ga daarom na wat voor de klant relevante normen zijn. Via
klachtanalyses kan achterhaald worden welke servicenormen burgers of ondernemers
belangrijk vinden. Zoek als projectleider daarvoor contact met de klachtencoördinator.
Ook kan informatie ingewonnen worden bij baliemedewerkers.
Focusgroepen en spiegelgesprekken ((zie bijlage 4) zijn een goede manier om klantkennis
te vergroten. Servicenormen zijn bij voorkeur kort en krachtig. In één oogopslag moeten
burgers kunnen zien wat zij van de organisatie kunnen verwachten. Overheidsorganisaties
verschillen sterk in het aantal en soort producten en diensten waarvoor de servicenormen
zijn ontwikkeld. De servicenormen voor producten en diensten moeten goed zichtbaar zijn
op de plek van dienstverlening, bijvoorbeeld de website of de publieksbalie.

Relevante normen
Klantgerichte normen richten zich op aspecten van de dienstverlening die belangrijk zijn
voor uw burgers. Een eerste interne oriëntatie levert vaak al een voorlopig goed beeld op.
Het is nuttig dit beeld te toetsen door uw klanten direct te bevragen in een behoefteonderzoek, bijvoorbeeld met focusgroepen. Tijdens foscusgroepbijeenkomsten wordt vaak
in korte tijd duidelijk wat klanten echt belangrijk vinden.
In Groot-Brittannië en Nederland is onderzoek gedaan naar de aspecten van dienstverlening
die het meest invloed hebben op klanttevredenheid in de publieke sector. De belangrijkste
aspecten die klanten tevreden stemmen zijn de dienst zelf, de tijdigheid van levering,
adequate informatievoorziening en bejegening.

De dienst zelf
Burgers komen uiteindelijk voor de inhoud van de dienst (genezing, de oplossing van een
diefstal, kennisverwerving, een paspoort, een vergunning etc.). Het is dus belangrijk dit
aspect in servicenormen te verwerken.

Voorbeeld: Onze school geeft een ex-leerling gratis bijscholing wanneer werkgevers
niet tevreden zijn over het opleidingsniveau.
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Tijdigheid van levering
Iedereen wil snel geholpen worden. Een klant die te lang moeten wachten zal niet tevreden
zijn over de dienstverlening, ook niet als de bejegening vriendelijk is en het resultaat goed.
Betrek het aspect van tijdigheid daarom bij het opstellen van de normen. Denk daarbij aan
de wachttijd bij de balie, maar bijvoorbeeld ook aan de termijn waarbinnen de klant
antwoord mag verwachten op een aanvraag of bezwaarschrift.

Voorbeelden:
• De wachttijd bij het loket burgerzaken is maximaal 20 minuten.
• Een melding over de straatverlichting is binnen twee werkdagen opgelost.

Adequate informatievoorziening
Inzicht in het proces dat een burger moet doorlopen om een product of dienst te verkrijgen
is een ander aspect dat belangrijk is voor dienstverlening.

Voorbeelden:
• U kunt digitaal de voortgang van de behandeling van uw aanvraag van een vergunning volgen.
• U ontvangt binnen twee uur een digitale bevestiging van uw melding over de openbare ruimte.

Bejegening
Het handvest kan ook een ‘zachte’ norm bevatten, bijvoorbeeld over vriendelijke bejegening.
In verscheidene onderzoeken wordt het belang van een correcte bejegening onderstreept,
klachten over onheuse benadering komen namelijk regelmatig voor.

Voorbeelden:
• U wordt door ons vriendelijk en professioneel behandeld.
• Wij bieden u privacy door u de mogelijkheid te bieden in een aparte kamer
aangifte te doen (politie).
• Als u onze bejegening niet vriendelijk vindt, verzoeken wij u ons daar direct op aan te spreken.
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Tips voor het opstellen van servicenormen
1.

De normen moeten concreet en - zo mogelijk - meetbaar zijn. Belangrijk is dat ze in ieder geval
toetsbaar zijn door een burger/klant tijdens de dienstverlening zelf. Dus: ‘U wordt geholpen
binnen 15 minuten’ (‘hard’) en niet ‘Klaar terwijl u wacht’ (‘niet concreet’). De klant moet zelf
kunnen bepalen of de normen gehaald worden. Voorkom dat de stem van de ‘interne
bedrijfsvoering’ in de beloften doorklinkt: dus niet ‘95 procent van de brieven is afgehandeld
binnen twee weken’, maar ‘U ontvangt van ons binnen twee weken een antwoord’.

2.

Formuleer servicenormen zorgvuldig, houd de taal eenvoudig en bouw niet onnodig reserves in
bij de formulering van servicenormen. Vermijd bij het formuleren woorden en zinsneden als:
• niet, nooit (probeer positief te formuleren)
• altijd (dat is immers al het idee van een belofte)
• gemiddeld, in de meeste gevallen (heeft geen betrekking op een belofte aan een individu)
• met uitzondering van, op voorwaarde dat, tenzij (dan is het geen belofte meer)
• wij proberen, wij streven ernaar om (een belofte is meer dan een goed bedoelde poging)

3.

Overspoel uw klanten niet met informatie. Anders wordt een handvest geen middel om
tevredenheid te verbeteren, maar juist een veroorzaker van ontevredenheid bij klanten. Zorg dat
klanten op het moment dat ze een dienst ontvangen de relevante servicenormen zien. De
normen voor wachttijden en bejegening aan de balie staan bijvoorbeeld in de centrale hal, de
productnormen staan op de website bij de verschillende producten (bijvoorbeeld bij een
paspoort) en de normen voor afhandeling van klachten staan in het behandelbericht.

4.

Het is een goede gewoonte om in het rijtje servicenormen ook een klachtenregeling op te nemen.
Een belangrijk achterliggend doel van kwaliteitshandvesten is om de klantrelatie te verbeteren; u
wilt een reactie van klanten uitlokken, zodat u een aanknopingspunt voor verbetering hebt.

5.

Een handvest gaat in beginsel alleen over uw beloften aan de klant. Het gaat over uw
dienstverlening. De overheid verwacht van burgers fatsoenlijk gedrag (geen agressieve
benadering). Huisregels zijn nuttig, maar horen eigenlijk niet thuis in dit document. In de
praktijk gebeurt dit echter wel eens. Het gevaar is dat het document te lang wordt en de klant er
geen acht meer op slaat.

Compensatie
In het kwaliteitshandvest staat ook de aard van de compensatieregeling. Binnen uw organisatie is
het dan ook van belang om te bespreken wat de consequenties zijn als een belofte niet is
waargemaakt. Over de aard en de vormgeving van de compensatie kan snel veel discussie
ontstaan. Het verdient aanbeveling hierover op managementniveau afspraken te maken, die min
of meer als voldongen feit worden gepresenteerd aan de medewerkers. Compensatie raakt
tenslotte de bedrijfsvoering. Het is een van de dragers voor een betere kwaliteit van uw
dienstverlening.
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Het geven van een tegenprestatie of compensatie overtuigt de klant ervan dat de organisatie
hem serieus neemt. Idealiter is de organisatie hierin proactief: de klant krijgt een
compensatie zodra de servicenorm is overschreden, zonder dat hij of zij erom hoeft te
vragen. Het aantal compensaties fungeert als een zeer eenvoudig en effectief bedrijfs
voeringsignaal. Als te vaak compensatie wordt uitgekeerd, is dat een prikkel om de kwaliteit
van de dienst te verbeteren of als waarborg om de kwaliteit op peil te houden. Compensatie
mag geen middel worden om een slechte uitvoering van dienstverlening af te kopen.
Compensatie bestaat in ieder geval uit het aanbieden van een excuus of een excuuskaart.
Daarnaast kan een organisatie besluiten om iets extra’s te geven, bijvoorbeeld:
• een cadeaubon of een bloemenbon van €5 of €10
• thuisbezorgen van een te laat geleverde dienst (rijbewijs, paspoort)
• een voorrangsbon (als u terug moet komen)
• een bedrag overmaken naar een goed doel
• een setje fietslampjes
• een kaartje voor het plaatselijke theater of de bioscoop

In bijlage 4 wordt de inzet van focusgroepen en spiegelgesprekken als manier
om de klantkennis te vergroten nader uitgelegd.  
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3 Vraag uw medewerkers
mee te denken
Actie:
1. Plan bijeenkomsten met managers en medewerkers.
2. Bespreek of de conceptnormen haalbaar zijn in de huidige bedrijfsvoering.
Als een hoger ambitieniveau wenselijk is, initieer dan verbeteringen rond
knelpunten in de bedrijfsvoering.
3. Stel de definitieve set servicenormen op.
Met de conceptset servicenormen in de hand gaat de projectleider de organisatie in. Alle
medewerkers die met de servicenormen te maken krijgen, kunnen meedenken. Hierdoor
ontstaat draagvlak om te werken met servicenormen.
Het verbeteren van de dienstverlening vraagt van iedereen grote inspanningen en vaak een
andere attitude. Dat betekent dat het bestuur belangstelling moet tonen voor de inhoud van de
servicenormen voor de cultuurverandering bij de dienstverleners zelf.
De input van klanten tijdens het focusgroeponderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de cultuurverandering. Wanneer medewerkers als toehoorder bij een focusgroepenonderzoek
aanwezig zijn, horen zij direct wat hun klanten wensen voor de dienstverlening. Opnames van
focusgroepen kunnen - afhankelijk van gemaakte afspraken met de leden van een focusgroep aan medewerkers worden getoond om duidelijk te maken wat klantgericht werken concreet voor
een klant betekent. De gespreksleider van een focusgroep kan hier ook op een beeldende wijze
verslag van doen.
Een denkbaar tijdpad is:
1.

Begin met een bijeenkomst met het middenmanagement waarin bestuur of topmanagement
zich duidelijk achter de invoering van een kwaliteitshandvest met servicenormen opstelt en de
doelstelling toelicht. Een bestuurder licht de set normen toe en geeft achtergrondinformatie over
het belang van compensatie en communicatie. Er wordt feedback gevraagd op de conceptset van
servicenormen waarbij knelpunten in de bedrijfsvoering boven tafel komen. Aan het
middenmanagement wordt steun toegezegd bij de uitvoering. De manager die gewend was te
werken met een (interne) norm waarbij 80% van de klanten binnen een bepaalde tijd geholpen
wordt, moet nu ook de overige 20% op tijd helpen. Maar hoe te handelen als er pieken
optreden? En als er een griepepidemie is? De weerstand tegen een kwaliteitshandvest is vaak het
gevolg van de vrees dat men alle problemen van de organisatie zelf moet oplossen. Inzicht kan
ontstaan door de vraag voor het middenmanagement aan de orde te stellen “Welke inspanning
c.q. middelen zijn nodig om hobbels te overwinnen? En licht dat eens toe.” Deze gesprekken
vormen ook een reality-check op de conceptnormen.
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2.

Roep vervolgens de medewerkers bijeen om ze uitvoerig in te lichten over de invoering van
het kwaliteitshandvest. Relevante medewerkers zijn al in een eerder stadium betrokken bij
de keuze van de concept servicenormen. De bijeenkomst wordt ingeleid door het hogere
management. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: Hoe zien klantgerichte
servicenormen er uit? Wat betekent de implementatie van een handvest voor de werkwijze
van de medewerker binnen de organisatie? Hoe kunnen we zorgen voor een vriendelijke
attitude naar de klanten? Ook als de omstandigheden even niet meezitten? Ook kunnen
suggesties gedaan worden over wijzigingen in de conceptservicenormen.

3.

Organiseer gezamenlijke bijeenkomsten met middenmanagement en medewerkers. Zorg
ervoor dat er niet meer dan twintig mensen op de bijeenkomst zijn over de servicenormen
die voor hen van toepassing zijn. De deelnemers moeten actief een inbreng kunnen hebben
op de laatste versie van de normen. Vergeet niet ook het personeel in de backoffice een
bijdrage te laten leveren. Zij moeten in een tijdig stadium betrokken worden. Om eventuele
weerstanden weg te nemen kunnen ervaringsdeskundigen uit andere organisaties als
ambassadeurs optreden.

4.

Licht medewerkers in het reguliere werkoverleg in over het definitieve kwaliteitshandvest
met de servicenormen en de compensatie.
In bijlage 5 is het stappenplan voor medewerkers van de Gemeente Woerden opgenomen.
In de gemeente Woerden is de totstandkoming van de servicenormen “bottom-up” ingestoken
door de afdelingen te vragen “afdelingsnormen” op te stellen.
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4 Test het kwaliteitshandvest
1.

2.
3.
4.

Actie:
Organiseer de invoering van het kwaliteitshandvest in de organisatie,
zoals de registratie van de resultaten: in hoeveel gevallen zijn de servicenormen
niet gehaald en hoeveel compensaties zijn verstrekt?
Maak een document waarin alle aspecten van een kwaliteitshandvest
voorkomen en leg dat ter finale besluitvorming voor.
Bepaal de duur van de testperiode.
Gebruik de testperiode ook om het communicatiemateriaal te testen.

Voor een testperiode gelden een aantal richtlijnen:
•
Een testperiode is kort: minimaal een week, maximaal drie maanden.
•
Registreer de behaalde resultaten. Houd bij hoeveel excuses er zouden zijn geweest of
hoe vaak een materiële compensatie zou zijn verstrekt. Dit is een duidelijke indicator van
de haalbaarheid van de normen op dat moment.
•
Mocht in de testperiode blijken dat de normen niet reëel zijn, pas dan waar mogelijk de
bedrijfsvoering aan en vervolgens de normen.
•
Test in deze periode ook het communicatiemateriaal zoals folders.
Nadat de opmerkingen van de medewerkers zijn verwerkt, zijn de servicenormen – na bestuurlijke
akkordering – definitief geworden. Voor een effectieve uitvoering van de servicenormen is nodig
dat de prestaties kunnen worden gemeten. Het kan nuttig zijn eerst een tijdje proef te draaien.
Daarmee vermijd je eventuele discussies over wat mis kan gaan. Het ambitieniveau is een zorgvuldige
afweging tussen wat klanten wensen voor het serviceniveau en wat haalbaar is in de bedrijfsvoering.
Houd in de discussies steeds duidelijk voor ogen dat het doel van een kwaliteitshandvest is de
dienstverlening te verbeteren.
Ter herinnering: het besluit dat het kwaliteitshandvest er gaat komen, is al genomen.
Dus het gaat alleen nog maar om een ambitieuze maar realistische invulling.
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5 Publiceer met stijl
1.
2.

3.

Actie:
Maak een communicatieplan met een planning en stel de datum vast waarop het
kwaliteitshandvest openbaar wordt.
Inventariseer de diverse verschijningsvormen van het handvest (folders, brieven,
internet, flat screen, plaatselijke krant). Stem de productie af op de datum van
openbaarmaking van het kwaliteitshandvest.
Laat de vormgeving (folders e.d.) verzorgen door een professionele vormgever.
Werken met een kwaliteitshandvest begint pas écht met de openbaarmaking. Zowel de klanten
als de medewerkers moeten de servicenormen kennen. De openbaarmaking is een belangrijk
moment. Creëer een feestelijk publiciteitsmoment.

Kennen uw klanten de normen?
Een kwaliteitshandvest kan alleen effectief werken als uw klanten de normen kennen.
Er zijn verschillende manieren om de bekendheid van de normen te bevorderen:
1.

Presenteer servicenormen overzichtelijk. Een burger kan in één oogopslag zien wat voor hem/
haar de relevante normen zijn.

2.

Publiceer actief de servicenormen op de plaatsen waar de dienst wordt verleend. Geef bij elk
product de norm weer, bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging van een brief, op de balie en
natuurlijk op uw website. Een eenvoudig pamflet opgehangen op een prikbord of een folder in
een rek trekt weinig aandacht.

3.

Maak het handvest herkenbaar in de huisstijl op.

4.

Het is nuttig dat medewerkers klanten ook actief wijzen op de servicenormen. Bijvoorbeeld bij
privacygevoelige zaken: stelt u prijs op een aparte spreekkamer?

5.

Een persbericht is een goede manier om uw servicenormen te communiceren, maar
misschien zijn er andere vormen die uw publiek aanspreken? Men kan denken aan een talkshow,
een banner op uw website, een aansprekend opgemaakte pagina in de wijkkrant of verspreiding
in buurthuizen.

6.

Geef bij de normen een duidelijk contactadres aan. Neem bij het kwaliteitshandvest een duidelijk
contactadres op (bijvoorbeeld klacht@gemeente.nl).

7.

Let erop dat het handvest gedurende een langere periode bruikbaar is.
In bijlage 6 is een voorbeeld opgenomen van servicenormen gecommuniceerd in de centrale hal
van Politie Bureau Rijswijk.
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Kennen medewerkers de normen?
Vergeet de eigen organisatie niet! De kennis van medewerkers kan op de volgende manieren
worden bevorderd:
1.

Publiceer de normen intern op placemats, dienbladen, mokken of posters. Zorg ervoor dat
de normen voor iedereen zichtbaar zijn.

2.

Zet iedere maand een norm in de schijnwerpers via het personeelsblad of intranet.

In bijlage 7 is een voorbeeld opgenomen van de zorggaranties van het medisch centrum Atrium.
In bijlage 8 is een voorbeeld opgenomen van het kwaliteitshandvest van de gemeente De Ronde
Venen en de gerichte communicatie van servicenormen via de website.
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6 Organiseer de borging van
het handvest in de organisatie
Actie:
1. Organiseer de registratie verspreiding van de geregistreerde resultaten (de mate
waarin de normen zijn gehaald en het aantal compensaties) binnen de
organisatie. Bezie welke ict-toepassingen behulpzaam kunnen zijn.
2. Werk in een plan van aanpak uit hoe de resultaten in de bedrijfsvoering op een
reguliere wijze in werkoverleggen aan de orde komen.
Het invoeren van een kwaliteitshandvest is een project. Het heeft een duidelijk einde,
namelijk de lancering van het handvest. Vanaf dat moment is het handvest een structureel
onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om van tevoren de borging in de
organisatie te organiseren.

Houd rekening met de volgende essentiële punten:
•

•
•
•

Registreer in welke mate aan de norm wordt voldaan en hoe vaak de norm niet is gehaald.
Dit is onderdeel van een professionele bedrijfsvoering. Verantwoording afleggen hoort daarbij.
Het is belangrijk dit van te voren met de betrokken medewerkers goed door te spreken.
Zie niet af van registreren, omdat u vreest dat medewerkers zich daardoor gekwetst voelen.
Neem de normen en de bijbehorende prestaties ook op binnen de bestaande
managementrapportages.
Bepaal noodzakelijke maatregelen om de overschrijding van de normen te voorkomen.
Als er klanttevredenheidsonderzoeken zijn, zorg er dan voor dat er ook aandacht wordt
besteed aan de servicenormen uit het handvest.

Houd de servicenormen levend
•

•

•

De betrokkenheid van de medewerkers kan als volgt worden bevorderd:
Geef terugkoppeling over het handvest in werkoverleggen. Informeer medewerkers over de
doelen en de tussenstanden. Neem prestatiestaatjes op in interne en externe nieuwsbrieven.
Het is motiverend als mensen vanuit de basis zien dat de top het handvest zeer belangrijk
vindt en zich ervan bewust is dat de werkvloer veel werk verzet.
Geef de normen een plaats in het functioneringsgesprek. Het leidende principe hierbij is dat
de resultaten niet gebruikt worden om individuele medewerkers af te rekenen. Zij moeten wel
zoveel mogelijk medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de resultaten.
Organiseer zo nodig trainingen, met name op het fenomeen ‘klantgerichte attitude’. Veel
klachten komen voort uit een weinig professionele bejegening. Hoe bied je excuses aan?
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•

Een goed onderhoud van het handvest is erbij gebaat dat de verantwoordelijkheden van
topmanagement, middenmanagement en de uitvoerende medewerkers/baliemedewerkers
helder worden vastgelegd, zo mogelijk gerelateerd aan het behalen van de servicenormen.
Daar hoort ook - waar mogelijk - een zo ver mogelijke delegatie van bevoegdheden naar de
werkvloer bij. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van de compensatie. Dit resulteert in
werkplezier en trots op de organisatie en uiteindelijk in een betere dienstverlening.

Overige tips om het handvest levend te houden:
•

De gemeente Maastricht heeft een klantregisseur aangesteld voor het kwaliteitshandvest
van de publieksbalie. Dit is geen manager, maar iemand die afkomstig is uit de groep
baliemedewerkers zelf. Het is zijn taak om te kijken naar de bezetting aan de balie en de
mate waarin de normen gehaald worden. Op het moment dat het druk is, roept hij extra
mensen op. Ook geeft hij het goede voorbeeld: hij biedt klanten excuses aan als een norm
uit het handvest niet is gehaald.

•

Een buitenstaander die onderzoekt of de normen zichtbaar aanwezig zijn en worden
nageleefd, is ook een mogelijkheid. Met behulp van mystery guest-onderzoek is het mogelijk
te toetsen of de dienstverlening op orde is. Het zorgt ervoor dat de aandacht voor het
kwaliteitshandvest niet verslapt.

In bijlage 9 vindt u een voorbeeld van openlijke registratie van de resultaten van het
Kadaster in het Jaarverslag 2007 op koers naar de toekomst.
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7 Evalueer het kwaliteitshandvest
Actie:
1. Bepaal de datum van de evaluatie van de servicenormen.
2. Onderbouw tijdig het oordeel over - eventueel - gewenste aanpassingen van de
servicenormen.
3. Stel een planning op voor eventuele wijzigingen in de bedrijfsvoering als na de
introductie van servicenormen blijkt dat aanpassing daarvan wenselijk is.
Voor veel publieke organisaties is dienstverlening aan burgers en ondernemers de corebusiness. Uiteindelijk streven veel organisaties ernaar de dienstverlening voortdurend te
verbeteren in een plan-do-check-act-verbetercyclus. Een kwaliteitshandvest met servicenormen
kan daar op de volgende wijze worden ingepast.

Beleidsontwikkeling
niveau
dienstverlening
op basis van
BurgerServiceCode

Kwaliteitshandvesten

Daadwerkelijke
dienstverlening

Feedback
organiseren via:
• Klanttevredenheidsonderzoek
• Burgerpanels
en focusgroepen

Bedrijsvoering

• Mystery guest
onderzoek

Conclusie:
1. Doe niets

Evaluatie

• Certificering van
klantgerichtheid

2. Pas aan

Evaluatie
Kies vooraf een duidelijk evaluatiemoment en werk daarnaartoe. Nadat de feedback op waarde
is beoordeeld, is de centrale vraag of de organisatie tevreden is met het niveau van de
dienstverlening. Is dat niet het geval, dan kan worden besloten de gehele cyclus te doorlopen.
De evaluatie kan zich toespitsen op de volgende vragen:

1.

Is een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening zichtbaar?
Een goede evaluatie vraagt prestatiemetingen van de organisatie en zo mogelijk ook vergelijking
met andere organisaties. Laat blijken dat de organisatie niet alleen de eigen prestatie heeft
verbeterd, maar ook beter scoort dan andere organisaties.

20

2.

Zijn de juiste normen gekozen?
Soms kunnen er geheel andere behoeften ontstaan of is een reële behoefte over het hoofd
gezien. Daarom blijft het - ook bij toekomstige evaluaties - van belang de burger erbij te
betrekken. Burgerconsultaties moeten pragmatisch zijn. Bij een meer fundamentele
vraagstelling naar de aard van de normen kan een focusgroep nuttig zijn. In de evaluatie kan
ook de vraag aan de orde komen of het handvest breder moet worden ingevoerd binnen de
organisatie. Bijvoorbeeld dat meer afdelingen met servicenormen gaan werken.

3.

Kunnen de normen aangescherpt worden?
De inhoud van de servicenormen zal door de tijd heen veranderen. De verandering van de
normen kan een aanscherping betreffen. Een aanscherping is lang niet altijd nodig. Op een
gegeven moment is een bepaalde wachttijd gewoon acceptabel. Een voorbeeld van een
wenselijke aanscherping is het duidelijk achterblijven van één schakel in de dienstver
leningsketen, bijvoorbeeld wanneer een efficiënter werkende postkamer de beantwoording van
een brief aanzienlijk sneller kan laten plaatsvinden. Een aanzienlijk aantal organisaties werkt
(nog) niet met een compensatieregeling. Denkbaar is dat het proces van kwaliteitsverbetering
een impuls krijgt door de externe prikkel aan te scherpen via een vorm van compensatie.

4.

Zijn de medewerkers en de klanten nog bekend met het kwaliteitshandvest?
Ontleen aan de door u georganiseerde feedback informatie over de mate waarin medewerkers
en uw (potentiële) klanten op de hoogte zijn van de servicenormen.

Wanneer maakt u klantgerichte dienstverlening concreet?
Zeven stappen, veel actiepunten en specifieke voorbeelden. Informatie waarmee wij u
hopen te inspireren en motiveren uw dienstverlening te verbeteren. Vele organisaties zijn
u al voorgegaan. Er zijn momenteel ruim 150 overheidsinstellingen die servicenormen
communiceren. Zij zeggen wat zij doen en doen wat zij zeggen met als resultaat meer
tevreden klanten. Wanneer volgt u? Want zeg nou zelf: een tevreden klant is toch wat
iedere organisatie wil?
Dit zevenstappenplan is dé aanzet voor het invoeren van servicenormen. Uiteraard horen
wij graag uw ervaringen en op- of aanmerkingen via kwaliteitshandvesten@burgerlink.nl.
Veel succes!

21

Bijlagen
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Bijlage 1
BurgerServiceCode
De BurgerServiceCode wordt door veel organisaties gebruikt als uitgangspunt
bij de vormgeving van de dienstverlening. Het bevat - geaccepteerde - algemene
uitgangspunten van beleid die een voorwaarde zijn om de dienstverlening in de
organisatie goed neer te kunnen zetten.
1.

Keuzevrijheid contactkanaal - Als burger kan ik zelf kiezen op welke manier ik met de
overheid zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie,
brief, telefoon, e-mail, internet).

2.

Vindbare overheidsproducten - Als burger weet ik waar ik terecht kan voor
overheidsinformatie en -diensten. De overheid stuurt mij niet van het kastje naar de
muur en treedt op als één concern.

3.

Begrijpelijke voorzieningen - Als burger weet ik onder welke voorwaarden ik recht heb op
welke voorzieningen. De overheid maakt mijn rechten en plichten permanent inzichtelijk.

4.

Persoonlijke informatieservice - Als burger heb ik recht op juiste, volledige en actuele
informatie. De overheid levert die actief, op maat en afgestemd op mijn situatie.

5.

Gemakkelijke dienstverlening - Als burger hoef ik gegevens maar één keer aan te leveren en
kan ik gebruik maken van pro-actieve diensten. De overheid maakt inzichtelijk wat zij van mij
weet en gebruikt mijn gegevens niet zonder mijn toestemming.

6.

Transparante werkwijzen - Als burger kan ik gemakkelijk te weten komen hoe de
overheid werkt. De overheid houdt mij op de hoogte van het verloop van de procedures
waarbij ik ben betrokken.

7.

Digitale betrouwbaarheid - Als burger kan ik ervan op aan dat de overheid haar digitale zaken
op orde heeft. De overheid garandeert vertrouwelijkheid van gegevens, betrouwbaar digitaal
contact en zorgvuldige elektronische archivering.

8.

Ontvankelijk bestuur - Als burger kan ik klachten of meldingen en ideeën voor verbeteringen
eenvoudig kwijt. De overheid herstelt fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten
om daarvan te leren.

9.

Verantwoordelijk beheer - Als burger kan ik prestaties van overheden vergelijken, controleren
en beoordelen. De overheid stelt de daarvoor benodigde informatie actief beschikbaar.

10. Actieve betrokkenheid - Als burger krijg ik de kans om mee te denken en mijn belangen zelf te
behartigen. De overheid bevordert participatie en ondersteunt zelfwerkzaamheid door de
benodigde informatie en middelen te bieden.
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Bijlage 2
Servicenormen voor ondernemers
Het Normenkader voor Bedrijven is ontwikkeld door de Werkgroep Normenkader. Deze
werkgroep bestaat uit deskundigen van verschillende gemeenten, de Regiegroep Regeldruk, de
VNG, het projectteam Kwaliteitshandvesten van programma Burgerlink (BZK) en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Het project “Normenkader voor Bedrijven” heeft als doel het verbeteren van de individuele
dienstverlening aan ondernemers. Het normenkader is gebaseerd op de minimale wensen van
ondernemers en is één van de vertrekpunten voor een kwaliteitshandvest voor bedrijven. Ten
behoeve van de opstelling van een gemeentelijk kwaliteitshandvest worden de landelijke wensen
van ondernemers vertaald naar de lokale situatie. In een kwaliteitshandvest worden de wensen
van ondernemers - voor zover mogelijk - vertaald in servicenormen die
voor ondernemers zichtbaar moeten zijn.
Door VNO-NCW en MKB Nederland is de Quick Scan gemeentelijk dienstverlening uitgevoerd.
Uit deze quick scan zijn 10 ondernemerswensen naar voren gekomen.

Ondernemerswensen
1.

Afhandeltermijnen zijn eenduidig
Als ondernemer kan ik ervan op aan dat de gemeente binnen de wettelijk gestelde termijnen
blijft. Wanneer het om een relatief eenvoudige aanvraag gaat, waarbij geen inspraakprocedures
doolopen hoeven worden, kan ik daarnaast van de gemeente een inspanning verwachten om
mijn aanvraag sneller af te handelen. De gemeente verstrekt statusinformatie over mijn aanvraag.

2.

De gemeente anticipeert op termijnoverschrijding
Als ondernemer kan ik zaken doen met de gemeente. Afspraken over producten zijn wederkerig.
Wanneer de gemeente termijnen overschrijdt, dan stelt de gemeente informatie over de
hersteltermijn aan mijn onderneming beschikbaar.

3.

Dienstverlening is transparant
Als ondernemer kan ik het afhandelproces voor gemeentelijke producten of diensten eenvoudig
opvragen en beoordelen. De gemeente stelt alle benodigde informatie actief beschikbaar zodat
mijn onderneming weet wat er van onze zijde wordt verwacht. De gemeente verstrekt mij deze
informatie in begrijpelijke taal.

4.

Contacten zijn professioneel en capabel
Als ondernemer kan ik ervan op aan dat de gemeente voldoende inhoudelijke kennis en
deskundigheid heeft om als serieuze gesprekspartner op te treden. De gemeenteambtenaar
maakt een afweging tussen de belangen, onderbouwt de eigen standpunten met goede
argumenten, zoekt met mijn onderneming naar oplossingen, anticipeert op procedures en kan
deze goed uitleggen.

5.

Lasten van toezicht zijn beperkt
Als ondernemer word ik door de gemeente niet met onnodige toezichtlasten belast. De gemeente
coördineert daarom het gemeentelijke toezicht. Mogelijk worden controles afgestemd en
geïntegreerd. De gemeente informeert mij waarvoor de verzamelde gegevens worden gebruikt.
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6.

Toegankelijkheid krijgt aandacht
Als ondernemer kan ik de gemeente gemakkelijk benaderen. Responstijden zijn kort en
vragen worden snel en adequaat beantwoord. De gemeente biedt de mogelijkheid voor
mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie: aan de balie, op afspraak, brief, telefoon,
e-mail en internet.

7.

Informatie is actueel
Als ondernemer heb ik recht op juiste, actuele en relevante informatie. Documentatie en website
zijn altijd up-to-date.

8.

Klantgericht en betrokken
De dienstverlening is goed. Daarnaast krijg ik als ondernemer de kans om mee te denken met de
gemeente, om ideeën voor verbetering te geven en om mijn belangen te behartigen. De
gemeente staat open voor verandering en sluit aan bij mijn behoefte.

9.

Deugdelijke besluitvorming
Als ondernemer kan ik ervan op aan dat de gemeente een deugdelijke besluitsvormingsprocedure
doorloopt en dat de gemeente in vergelijkbare situaties, vergelijkbare beslissingen neemt. Verder
motiveert de gemeente het genomen besluit voldoende.

10. Administratieve Lasten zijn beperkt
Als ondernemer hoef ik gegevens maar één keer aan te leveren, zodat ik als ondernemer niet met
onnodige administratieve lasten wordt belast. De gemeente garandeert een sober regelsysteem
gebaseerd op risicoanalyse, minimale gegevensuitvraag, vertrouwelijkheid van gegevens en
zorgvuldige (elektronische) archivering.
Met een meting (de z.g. zelfscan) kunnen de gemeenten inzichtelijk krijgen in welke mate de
dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van het landelijke bedrijfsleven. De resultaten van
de meting kunnen aanleiding zijn de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De wensen van het
plaatselijke bedrijfsleven en de resultaten van de zelfscan kunnen een vertrekpunt zijn voor het
opstellen van lokale servicenormen voor bedrijven, die kunnen worden opgenomen in een
gemeentelijk kwaliteitshandvest. Om de verwachtingen van een handvest te kunnen vervullen,
moeten ondernemers ook aan enkele randvoorwaarden voldoen. Immers een gemeente kan een
aanvraag niet in behandeling nemen als deze niet compleet is ingevuld. Kortom, het Normenkader
is gericht op het managen van de verwachtingen tussen ondernemers en de overheid.
Voorbeelden van reeds bestaande servicenormen zijn:
Gemeente Sevenum
•
Elke ondernemer binnen de gemeente heeft een accountmanager die zich ontfermt over al zijn
vragen. Hij/zij is het centrale aanspreekpunt voor de ondernemer.
Gemeente Woerden
•
Reguliere bouwvergunning Binnen 12 weken beslissen wij over uw aanvraag om reguliere
bouwvergunning; dit is een bouwvergunning voor bouwwerken als een dakopbouw, een woning
en verbouwingen van een bedrijfsruimte
•
Horecavergunningen Als u een horecavergunning aanvraagt, nodigen wij u binnen twee weken
uit voor een intakegesprek.
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Bijlage 3
Voorbeeld van een kwaliteitshandvest
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Additionele informatie over organisatorische aspecten:
Vindbaarheid/Communicatie
De servicenormen zijn gepubliceerd/bekendgemaakt bij de klanten via de gemeentelijke website
en in het plaatselijke huis-aan-huis-blad, folders, posters, de gemeentegids.

Betrokkenheid klant
Hoe is vastgesteld dat de normen aansluiten op wat er leeft bij klanten?
Het kwaliteitshandvest is een uitvloeisel van het onderzoek naar de wensen van de klant dat de
gemeente Sevenum heeft uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer
diepgaande beelden met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente Sevenum. Niet de
tevredenheid was onderwerp van onderzoek maar wensen en verwachtingen van de klanten.
Pas als die zijn geïnventariseerd kan tevredenheid worden gemeten. In vier verschillende panels
(drie met inwoners, één met ondernemers) zijn verwachtingen en ervaringen geïnventariseerd
en deze hebben uiteindelijk geleid tot een top 10 van maatregelen. Deze top 10 van maatregelen
heeft de input gevormd voor een tiental interne werkgroepen die met de maatregelen aan de
slag zijn gegaan.

Betrokkenheid personeel
Hoe is het personeel over de ontwikkeling van het kwaliteitshandvest geïnformeerd en de
betrokkenheid van de medewerkers geborgd?
De uit het onderzoek naar de wensen van de klant ontstane top 10 van wensen is door
werkgroepen van 2 à 3 werknemers nader bestudeerd op haalbaarheid. In deze werkgroepen is
getoetst of de door klanten geopperde servicenormen haalbaar zijn en wat er voor nodig zou
zijn om deze normen te realiseren. Het kwaliteitshandvest is dus ontstaan door de klant en
vervolgens op haalbaarheid getoetst door de medewerkers. In de praktijk zijn 90% van de
normen, zoals aangedragen door de klanten, overgenomen in het definitieve handvest.
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Bijlage 4
Focusgroepen en spiegelgesprekken
Focusgroep
Korte omschrijving
Een succesvolle overheidsorganisatie weet wat haar klanten wensen en richt haar dienstverlening
daarop in. De vraag is alleen: hoe kom je er achter wat klanten willen? Met een focusgroep krijgt u op
een eenvoudige en snelle manier een aantal aanbevelingen om uw dienstverlening klantgerichter te
maken. Een focusgroep bestaat uit acht tot twaalf personen en een onafhankelijke gespreksvoorzitter
die een gesprek voeren op basis van ervaringen van burgers/ondernemers met de dienstverlening
van een publieke organisatie. Zij zijn immers de deskundigen op het gebied van uw dienstverlening.
Doel
Het doel van focusgroeponderzoek is op een snelle en eenvoudige wijze − in een groepsgesprek −
kwalitatieve informatie te verkrijgen over de behoeften van burgers/klanten. Onderzoek met focusgroepen
wordt om verschillende redenen ingezet. Bedrijven gebruiken het om na te gaan of ze een nieuw product
met succes in de markt kunnen zetten. Overheidsorganisaties kunnen focusgroepen inzetten om inzicht
te krijgen in de klantgerichtheid van servicenormen op onderdelen van dienstverlening.

Spiegelgesprek
Korte omschrijving
Een spiegelgesprek is evenals een focusgroep een groepsgesprek met een groep cliënten onder
leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Het verschil is dat bij een spiegelgesprek rondom
de groep cliënten nog een kring zit met zorgverleners, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en
fysiotherapeuten. Vooral in de zorg komen spiegelgesprekken veel voor. Tijdens het spiegelgesprek
gaan patiënten in op de vraag hoe zij de dienstverlening van de zorginstelling tijdens hun opname of
behandeling hebben ervaren. De zorgverleners mogen zich hier niet in mengen: hun taak is luisteren.
Na het gesprek krijgen zorgverleners en patiënten de gelegenheid om elkaar aanvullende vragen te
stellen. Het is ook mogelijk om een tweede ronde in te lassen, waarin medewerkers ingaan op de
ervaringen van patiënten met de dienstverlening en op de vraag hoe het anders kan.
Doel
Een spiegelgesprek maakt zorgverleners bewust van de positie en beleving van de patiënt.
De directe confrontatie met de mening van de patiënt heeft veel effect op hun gedrag, wat
de kwaliteit van de dienstverlening in de zorg ten goede komt.

Waarom focusgroepen en spiegelgesprekken?
Focusgroepen en spiegelgesprekken zijn een goede manier om de gebruikers van uw diensten actief
te betrekken bij de verbetering van uw dienstverlening. De gespreksdeelnemers wordt niet alleen
gevraagd of ze al dan niet tevreden zijn over de kwaliteit van uw dienstverlening; van hen wordt
verwacht dat ze actief meedenken en met suggesties voor verbetering komen. Een focusgroep of
spiegelgesprek vraagt niet veel tijdsbeslag van de deelnemers (anderhalf tot twee uur) en leidt vaak
tot verrassende noties en aanbevelingen, waar de organisatie zelf niet snel opgekomen zou zijn.
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Bijlage 5
Stappenplan servicenormen
van de gemeente Woerden
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Bijlage 6
Communiceren in de centrale hal
van Politie Bureau Rijswijk
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Bijlage 7
Zorggaranties Medisch Centrum Atrium
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Bijlage 8
Publiceer duidelijk op de website.
De Ronde Venen: kwaliteitshandvest en
productcatalogus
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Bijlage 9
Verantwoording resultaten Kadaster
Begin 2004 heeft het Kadaster zijn Kwaliteitshandvest gepubliceerd. Hierin zijn normen
opgenomen voor onder meer de kwaliteit van de producten, de leveringssnelheid en de
afhandeling van klachten.
De klant kan zich hiermee beroepen op levertermijnen en ook op de kwaliteit van de geleverde
producten. Het Kadaster heeft een mooie manier om de resultaten te publiceren zoals
onderstaande tabel laat zien. Daarin zijn een aantal scores op de normen in 2007 opgenomen.
Meer informatie kunt u vinden in het Kadaster Jaarverslag "Op koers naar de toekomst,
Jaaroverzicht 2007" of op www.jaarverslag-kadaster.nl/nederlands/trefwoorden/kwaliteit.

Bron: Investeringsloop Kadaster. Op koers naar de toekomst. Jaarverslag 2007
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