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Britse benchmarks vaïl
overheid en bedrij fsleven
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In dit artikel wordt materiaal uit vooral Groot-Brittannië gepresenteerd over de pres-
taties van overheidsdiensten. De cijfers zijn gebaseerd op de toepassing van het

EFQIVÍ-model, in Nederland bekend als het Model Nederlandse Kwaliteit. Het blijld dat
de Britse overheidsinstellingen niet slecht presteren, zeker niet in vergelijking tot het
Britse bedrijfsleven. Doch: rroor een echte verbetering moet er een doorbraak komen

in de ontwild<eling van overheid.sorganisaties.

p dit moment is er weer veel belangstelling
voor het onderling vergelijken van prestaties,
ook binnen en tussen overheidsorganisaties.

In die belangstelling voor prestatie-indicatoren zit een
soolt golfbeweging. Voortdurend tracht men doeistellin_
gen in cdfers te vangen, merkt vervolgens dat dit lastig
kan zijn, zweert daarom de kwantitatieve doelstellingen
weer af om daarna te merken dat men toch niet zonder
kan, etcetera. Het regeerakkoord van paars II laat zien dat
de belangstelling voor prestatie-indicatoren nu weer op
een hoogtepunt is. Met name in hoofdstuk VII over de
'kwaliteit van de overheid'wordt expliciet gesproken over
prestatie-indicatoren en wordt als middel om die indicato-
ren te vinden gesproken over. 'uroniioring' en ,visi.taties,.

Het is niet voor het eerst dat het streven naar de invoe-
ring van prestatie-indicatoren op de agenda staat bij de
overheid terwijl er in de praktijk weinig van terechtkomt.
In dit artikel wordt aan de hand van voorbeelden uit
Groot-Brittannië aangegeven hoe het anders kan. Toch is
dit niet genoeg. Er zai biijken dat suuctureie factoren er
verantwoordelijk voor zdn dat de prestaties van overheids_
diensten tegen een plafond aan lopen. Ook deze worden
besproken.

Ontwikkelingen

Er is een aantal ontwild<elingen bij de overheid aan de
gang die een beter beeid van hun prestaties geven clan tot
nu toe het geval is. Deze ontwikkelingen zijn in c1e prak_
tijk nauw verbonden aan twee stromingen. De eerste stro-
ming heeft te maken met de toename van het aantal
verzelfstandigingen van overheidsdiensten en c1e daarrnee
gepaarde gaande toenemende belangstelling voor inte_
graal management. Dit heeft het denken over zaken als
planning en control veranderd. Voor een extra iinpuls
heeft corporate governance gezorgd, omdat het in de
praktijk vraagt om een nog meer omvattencle wijze van
verslaglegging. De tweede stroming heeft te maken met de
introductie van al1e11ei systemen voor kwaliteitszorg.
Benchmarking - het consequent vergelijken van organisa_

ties op specifieke prestaties - is daarvan eerder de uit-
l<omst dan een aparte bewegirrg. Drie instrumenten voe-
ren hier de boventoon: de zogenaamde Balanced Score
Card, kwaliteitshandvesten en het Model Nederlandse
Kwaliteit. De Baianced Sore Card vormt in feite de brug
tussen fínanciële en niet-íinanciële prestaties door finan_
ciële kengetallen met andere te combineren.

Kwaliteitshandvesten dwingen een dienst heel con_
creet, dus vooral jcwantitatiei te formuleren wat het
niveau van de dienstverlening is. Het model van het
Instituut Nederlandse Kwaliteit (ook wel INK_urodel) is de
meest omvattende benadering. Omdat het model inmid_
dels vrij breed is besproken, ook in dit tijdschrift, wordt
hier afgezien van een verdere beschrijving van het model.
Wel is het hier relevant te vermelden dat het proces van
het werken met het model start met een korte positiebe_
paling door een organisatie en wordt vervolgd met een
meer uitgebreide zelfevaiuatie. Deze zelfevaluatie wordt
vervolgens geaudit. Op basis van deze audit kan uren in
aanmerking komen voor een prijs of onderscheiding. Voor
dit laatste wordt een schaal van 1000 punten gehanteerd,
waarmee wordt aangegeven hoe ver een organisatie op
weg is richting totale kwaliteit. Last but not ieast is het
van belang om het INl(-model te plaatsen tegen de achter-
grond van een Europese kwaiiteitsbeweging. Als afgeleide
van het model van de European Foundation for euality
Management kan het een basis vormen voor internatio-
nale vergelijking.

Prestaties van Britse overheid

De overheid van Groot-Bríttannië heeft relatief wat later
met het EFQM-model kennisgemaakt dan de Ne<lerianclse
overheid. Vervolgens is - en dat is een patroon dat in
Groot-Brittannië vaker te zien vajt - cle ontwikkeling wel
veel sneller gegaan. Dit betekent overigens niet dat men in
Groot-Brittannië denkt dat de kwaliteit van de publieke
sector zo geweldig is. Zeker nadat Labour aan de rracht is
gekomen, wordt er openlijk gezegcl dat er in cle voorgaan_
de decennia kaalslag is gepleegd op de Britse overheid.
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200.000 mensen (.agencies kan men zien als op afstand

geplaatste, uitvoerende cliensten). De agencies varieerden in

omvang van 35 tot 72000 werknemers en omvatten nage-

noeg elke vorm van publieke dienstverlening' In de pilot

werd gekeken of een versimpeld EFQM-model bij de 30

agencies toepasbaar was. Meer concreet was het doel om

voorbeelden van 'best practices' te vinden die dan als voor-

beeld voor andere organisaties zouden kunneu gaan func-

tioneren.
Het positieve resultaat van deze pilot leidde tot een

tweede fase van het programrna, vooral gericht op uitbrei-

ding van het aantal deelnemende organisaties en een ster

kere projectstructuur. Vooraf was men huiverig' De Group

vreesde problemen, orndat cleelname aan het programma

geheel wijwillig was. Verder verwachtte men ook dat er

bezwaren zouden ontstaan tegen het vergelijken van in

feite zeer ongelijksoortige organisaties. De respons heeft

de verwachting echter ver overtroffen. Meer dan 100 orga-

nisaties hebben (cijfers tot aan maart 1998) aan het pro-

gfamma meegedaan. De organisaties omvatten in totaal

360.000 medewerkers, uit een totaal aantal ambtenaren

van 468.000!1

Een derde fase is nu van start gegaan2, waarin gedu-

rende drie jaar de deelnemende organisaties de tijd krd-

gen om twee assessments te doen en om benchmarking

een vaste rol te laten spelen. Onderdeel van deze fase is

onder meer het maken van bulkafspraken met een viertal

vaste externe ondersteuners. Twee daarvan doen de feite-

lijke ondersteuning (waaronder de British Qualiry
Foundation) en twee verzorgen de externe validering van

de zelfevaluaties (waaronder het Civil Service College)'
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Toch zijn er veel voorbeelden van goed presterende publie-

ke dienstverleuers'
De ir-rstrurnenten om prestaties meetbaar te maken - in

het bijzonder de Citizen's Charters en het Charter Mark

Initiaiive - zijn overigens precies dezelfde onder Labour als

die onder de Conservatives. Iir het begin dacht Labour nog

wel aan naamswdzigingen van cie initiatieven' maar zelfs

daar heeÍt men grotendeels van afgezien' De centrale rol

biijft daarbij gereserveerd voor een aantal projectgroePen

uo, d" Cabinet Office. Deze laatste is het uitgebreide

ministerie van Algemene Zaken dat de minister-president

ter beschikking staat en veel directer wordt gebruikt dan

in Neclerland. In dit artikel concentreren wij ons op de rol

van cle 'Efficieny and Effectiveness Group', een van de

projectgroepen van de Cabinet Office'

In 1996 werd er door deze Group een pilot uitgevoerd
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Egnr 1 Pl6Í,ades Britse ovefieidsdiensten

Het Cabinet Office is gaan onderhandelen over een vaste
prijs voor alle vormen van ondersteuning, dwars door de
hele publieke sector heen.

In figuur 1 staan de geaggregeerde r:esulfaten aangeven
voor 50 van de organisaties die in de t\4/eede fase hebben
meegedaan. Per aandachtsgebied wordt aangegeven wat
de minimum- en maximumscores zijn. Via de metl-rodiek
zoals de EFQM die internationaal gebmikt, worclt voor
zowel bedlijven als overheidsdiensten dit in een bepaald
puntentotaal omgezet3. Wat we dan zien, is aliereerst een
gemiddelde prestatie die rondom de 350 punten schom-
melt. Daarin zitten pieken en dalen. Opvaliend is dat de
scores voor de zogenaamde resultaatvelden veel meer uit-
eenlopen dan die voor de organisatievelden. Dit is overi-
gens consistent met de eerste Nederlairdse eivaringen van
iret model, waarin telkens blijkt dat organisaties grote
moeite hebben met het invrrllen van de relevante maat-
staven en gegevens in de resultaatvelden.

Het model hecht veel beiang aan de 'waardering door
klanten'. Het Cabinet Office vreesde dat het gecompliceer-
de klantbegrip van de overheid een hindernis zou vormen
voor de hantering ervan. In de praktijk is hier niets van
gebleken; het blijkt alrhans niet moeilijker te zijn dan
voor een groot bedríjfom de uiteenlopende belangen van
verschillende part{en ('stakeholders') te wegen.

Verder valt in het Britse voorbeeld vooral de lage score
op als het gaat om'impact on socíety'. De waardering
door de rnaatschappij van wat de organisaties doen, zou
dus zeer laag zijn. Ook dit is voor een deel een meetpro-
bleema, maar het heeft zeker ook te maken met het feit
dat de (negatieve) waardering van de maatschappij door
(te) veel publieke organisaties als een soort vanzelfspre-
kendheid wordt gezien.

Vergelijking met Britse bedrij fsleven

Heel interessant is dat men de cijfèrs van de publieke
organisaties heeft kunnen vergelijken rrret die van het
bedrijfsleven en in het bijzonder de flnanciëie dienst'r,erle-
ning. Het model is in Groot-Brittannië primair ingevoerd
binnen dat bedrijfsleven, het staat dtar bel<end als het

'business excellence model'. I-1et is i-net nan-re toegepast in
sectorell als transport {de orgar-risatie rroor pakl<etpost TNT
heeft de EFQM-prijs 1998 gervonnensl, telefonie en finan-
cièle diensfver-lening. Van zo'n 1500 beclr.ijr.en zijn de eer-
ste uitslagen van de zelÍèvaluatie bekend. In het kacler van
het benchmar-kingproj ect worclt ri aarbij zowel vergeieken
met de EFQM-prijswinnaars ais met het gelniclcielde van rie
bedrijrren die aan zeifevaluatie doen ídie overigens tot de
groep betere bedrijrren hjken te irehoren).

In vergelijking met l.ret bedrijfsleven bleek - opvaliencï! -

dat de beste 259lo van de betrolrken publieke cliensten het
beter doen dan het bedrijfsleven in terrlen van r",aarde-
ring door klanten, en het bijna net zo goed doen a1s de
bedrijven als het gaat om eindresultaten, beleid en strate-
gie en management van financiële rniddelen. De enige
twee gcbieden waarin pubiieke cliensten aanmerkelijk
achter'1open op het beCrijfsleven zijn de gebieden leider-
schap en het gebruik van niet-financiële rridcielen (auto-
matisering, en dergelijke).

In een vergelijking met de EFeM-prijswinnaars komt
eruit dat de beste pubtieke diensten op een behoorldk
aantal onderdelen dicht in de buurt l<omen van de
winnaars, in het bijzonder waardering door klanten en
waardering door medewer-kers. Het feit dat dergelijke
hoge resultaten mogelijk blijken, geeft her Cabinet Office
hoop dat het daadwerkelijk mogelijk is om pubiieke dien-
sten op een hoger niveau te krijgen. I(or-tom: het betekent
een doorbreking van de gebruikelijke scepsis over pubiie.
ke organisaties.

Beter dan financiële dienstverleners?

Regelmatig is uit onderzoek gebleken dat Britse burgers in
de praktijk niet of nauwelijks onderscheid naken tussen
de dienstverlening van financiële instellingen en die van
overheidsorganisaties. Vandaar dat het heel interessant is
om de prestaties van beide dienstverleners te vergelijken.
Heel bijzonder is het overigens dat het Britse verzekerings-
bedrijf het benchmarkingproject van de Cabinet Office tot
voorbeeld heeft genomen voor een eigen project. Er zijn
nu 50 verzekeringsbedrijven die zichzelfvolgens het

Figuur 2 Vergelijking ,.net prilswinnaas Brirse bedÍiifsleven
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EFQM-moclel evaluelen. Hier is het dus het bedrijfsleven

clat de Publieke sector volgtl

Kijker-i we iraar de resultaten van deze vergelijking,

dan blijkt dat er in de cijfers een grote parallel zit tussen

c1e cijfers van de publieke sector en de fïnanciële dienst-

verlening. Concurrentie en de noodzaak om winst te

maken zijn dus op zich nog geen garantie voor een ander

profiel. Het profiel van <1e financièle dienstverleners is

ook niet per definitie beter, integendeel zelfs. Het resul-

taat is v'errassend positiefvoor de publieke dienstverle-

ners. De banken en velzekeringsmaatschappijen blijken

over vrijwel de hele linie het slechter te doen dan de

Figuur 3 Vergeliiking Brise overheidsdiensten met vezekeringsbranche

publieke dienstverleners. Het Cabinet Office zelfvoert
daarbij aan dat in de periode van meting het Britse bank-

en verzekeringsbedrijfdoor een moeiluke periode ging.
\blgens de observatie van de auteur van dit artikel was

het echter in dezelfde periode ook niet best gesteld met de

waardering voor overheidsorganisaties.

Vervolg op benchmarks

Hoe wordt nlet de resultaten omgegaan? De Cabinet Cffice
is, net zoals in Nederland het lvlinisterie van Binnenlandse
Z:rken, er ernstig voor beducht een te sturende rol te spe-

Ien. Dat betekent niet alleen dat de deelname aan het Pro-
ject vrij'wiilig is, dat betekent ook dat men terughoudend
meI de gegevens moet omgaan. Tegelijk wil men we1 dat
.ic infhrm.a'.re br.)draagt aaFI eer goede benchm.rrkprai<t:ri:.
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bereid hebben verklaarcl, zijn vervolgens beleid de vragen-

de organisatie te helpen met informatie over hun aanpak.

Het is niet duidelijk wat op dit inon-rent het daadwcrkelijk
gebruik van deze service is. De indruk bestaat dat organi-
saties nog vooral met zichzelf en de eigen evaluatie bezig

zijn.
Hoe vertrouwelijk zijn de gegevens die in het bestand

staan? De Britse Labour-regering maakt veel werk van het
zogenaande 'open government'-programma, dat gericht is

op meer openheid van overheidsorganisaties. Ook volgens

de Cabinet Office is de realiteit dat de gegevens in het
databestand niet geheim kunnen blijven op het moment
dat er openbaarheid zou worden geëist. In de praktijk is

dat echter (nog) niet aan de orde geweest. Zelfverklaren ze

dit onder meer uit een lvezenlijke desinteresse bij het
publiek over de manier waarop publieke diensten intern
zijn georganiseerd; het gaat om het resultaat.

In dit verband is het interessant om de vergelijking met
Nederland te maken. Ook hier is relatief weinig publieke
belangstelling voor de feitelijke prestaties van overheids-

diensten. Wel hebben we onlangs aan cle hand van de

zogenaamde kwaliteitskaart in het lager onderwijs gezien

dat gegevens niet geheim kunnen biijven. Sindsdien is er

een brede publieke discussie over wat nu feitelijk de pres-

taties van scholen zijn en hoe deze gemeten en gewaar-

deerd moeten worden. Het blijkt dan overigens dat
kwalitatief goede informatie schaars is. In ieder geval

blijkt geheimhouding dus niet iets wat je kunt afdwingen.

Hoe staat Nederland ervoor?

Hoe staat Nederland er eigenlijk bij als we een vergelijk-
baar databestand zouden hebben? De auteur van dit arti-
kei heeft regelmatig studiereizen naar Groot-Brittanniè
georganiseerd en hij weet dat vrij veel deelnemers ver-

wachten dat hun beeld wordt bevestigd dat cle

Nederlandse overheid het per saido beter doet dan de

Britse. Dit intuitieve beeld wordt meestal ook prompt
bevestigd door de Britse gastheren, die hun overheidsorga-

nisaties overwegend kenschetsen als verarmd en verpoli-
tiekt. Toch lijken de gegevens van de databank
nadrukkelijk in een andere richting te wijzen. De meeste

ewaring met het modei in Nederiar-rd is tot nu toe opge-

daan in de straírechtketen, het onderwijs en de zorg. Het
'beei<i daan,aa,is riat een.crganisatie=hea niet slechr doet
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Conclusies

De eei'ste Britse ervarir-rgen rret het n-rodc.l lelen dat de
geniicldelde Britse overheidsdienst op een score zir rian
gemídde1d 350 punten. Gelet op de eer-.te Nederlandse
enaringen is dit eerder aan de iroge dan aan de lage karrt.
Tegeiijk betekent dit puntenaantal niet meer clan dat men
nog volop in de overgang is van de eerste fase (activiteit-
gericht - [ot 200 puirten) naar de tlv-eede fase (proces-

gericht - 400 punten). Vooropgesteld dar 1-ret hier om
gemiddelden gaat, blijken de ovelheidsdiensren al heel
snel tegen een barrière aan te lopen.

Dit a11es betekent dat er heel goed nageclacht noet
rtorden over 14/at we van overheidsdiensten verwachten als

het gaat om hun vermogen zichzelf te sturen en te ont-
wikkelen. We mogen niet van overheidsdiensten verwach-
ten dat zij op output kunnen worden gestuurd en hun
processen op orde hebben als niet de voorwaarden aan-
wezig zijn om deze diensten zich op een verantwoorde
manier te laten ontwikkelen.

Het is tegeiijk goed oin te constateren dat we niet
somber hoeven te zijn als het gaat om de prestaties van
overheidsdiensten. In vergelijking met het bedrijfsleven is

de prestatie niet structureel slechter en in een aantai
gevallen zelfs beter. De Britse ervaringen laten zien dat
het motiverend is om prestaties te vergelijken. De innova-
tieve wijze waarop dit in Groot-Brittannië is gebeurd, ver-
dient lofen navolging6. ffi

Noten

1. Martin Samuels, Next Steps Team, Efficiency and Effectiveness Group

Cabinet )ffice - Towards Best Practlce. An evaluatíon of the first tvvo

years of the Publíc Sedor Benchmarking Project 1996-98.

London, january 1998.

2. Public Sector Benchmarking Project. Phase Three. Cabinet 0ífice, London,

october 1998.

3. De verschillende velden krijgen daarbij een bepaalde weging. De scores

lopen van 0 tot 1000 punten, Alle partiien die met het model werken,

benadrukken dat de scores niet te absoluut mogen worden gezien.

4. De techniek van het model vraagt erom om datgene wat men direct

voor de opdrachtgever; de minister doet, te toetsen in het veld 'eind-

resultaten'- Het veld 'waardering maatschappij' is vooral bedoeld om

de meer indirecte impact in beeld te brengen, blijkend uit bijvoorbeeld

berichten in de media. gevolgen van het werk voor het milieu, en

dergelijke.

5- Voor een ovezicht van de piijswinnaars en onderscheidingen:

European Quality - Aspects of Excellence EFQI\4, Brussel 1998-

6. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de auteur van dit

artikel via telefoonnummer 01BZ - 684545 of e mail northedge@compu-

serve.com of direcl met de website www.open.gov.ulíco/cohome.htm.

*E Atlï:i.JË Peter Noordh oek is adyiseur en kennispartner yarL

h et I t t s titut tt N e tí e rl an d s e It w\ al it e it.
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3500 ZL Utrecht, of bel (030) 253 64 63
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Minder uet,
meer groente en fruit
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Dr: Nederlandse Kankerbcstri jding besreedr uw
gclJ a.rn orrJerzorL en r ,r r lr. lrtrrrg r,\ er nÍe!.{.r1

tie crr I'ehrndclrrrg rcrr k.rnker Girrr 2ntr00.
Inforrnatie? ilel 0800,022 66 22 (gratis). +
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politie, het


