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door Peter Noordhoek

John Major zit vast in het
zadel. Terwijl zijn ambtenaren al
bezig waren met briefings voor de
nieuwe bewindslieden van Labour,
sleepten hij en zijn Conservatieve
Partrj, tegen alle verwachtingen
in, alsnog een mandaat voorlijf
jaar regeren bij de kiezers weg.
Met een eigen kiezersmandaàt, en
met Thatcher nu definitief op de
achtegrond, kan de premier-nu
zijn persoonlijk op het beleid te
zetten.

Gelet moet worden op twee van
zijn programmq's voor het open-
baar bestuur: het Next-Steps pro-
gramma ('grote operaties') en
het handvest voor de burger, het
Citizen's Charter. Drs. peter
Noordhoek, projectleider bij De
Baak, het Management Studie-
centrum van het VNO, legt uit
waarom beíde ook voor
Nederland van belang zijn.

'Vechteenheden' werden ze wel
genoemd, de projectteams, die onder het
vorige kabinet belast werden met beide
operaties. De best and brightesÍ werden in
die eenheden geplaatst, en gevochten heb_
ben ze. Maar wat ze echt geholpen heeft
om greep te krijgen op het grote over_
heidsapparaat, was het feit daize werkten
met een rechtstreeks mandaat namens de
premier. Anders dan in Nederland. waar
de minister-president de kar niet kan of wil
trekken, konden de mensen yan de ,Next_

Step Unit' en de 'Citizen,s Charter Lhit'
zich telefonisch aandienen met: ,The pri_
me-Minister has a question for you'. En dat
scheelt een stuk.

Het'Next Step'-programma omvat een
reeks van maatregelen, bedoeld om beter
greep te krijgen op de uitvoerende organi_
saties van de Britse overheid. Daarniee is
het in feite de Britse versie van wat hier in
Nederland wel'de Grote Operaties, zijn
genoemd: een geheel van maatregelen,
zoals privatisering en deregulering, die
zijn bedoeld om het functioneren.ào A"
overheid te verbeteren. Centraal staat de
vorming yan goyernmental agencies:
agentschappen die bedoeld zijn om de uit_
voerende taken van de Britse overheid
voor hun rekening te nemen.

Bedacht moet wel worden, dat dit pro_
gramma niet alleen de kwaliteit van d"
overheid dient, maar dat er ook een poli_
tieke agenda schuil gaat, die typisch Èrits

is en in Nederland niet goed denkbaar. De
ageltschappen fungeren namelijk in de
praktijk als een instrument is omzeggen_
ichap uit handen van de lokale (Ëes:
Labour)-overheden te halen. Zo gaai .eo
nieuw opgericht agentschap fungeren als
rrlksorgaan voor scholengemeenschap_
pen. die zich via een zogeheten 'opt-oui._
clausule hebben kunnen Iosmaken van het
gezagyan de lokale overheden.

Privatisering in Nederland een
gepasseerd station waar de trein

amper is gestopt

.Uit beleidsmatig oogpunt blijft nietre-
mrn tnteressant te zien hoe met dit pro_
gramma de macht van de Civit Serviie js
aangepakt. Grote onderdelen van her
rijksapparaat zijn fysiek en beleidsmatie
door middel van de vorming ru., ug"nti
schappen op afstand geplaatit. Nietíin_
der dan de helft van alle werkers in de
overheid heeft als gevolg hiervan de amb-
telijke status moeten prijsgeven. Zo ont_
stond ook de ruimte om het traditionele
benoemingscircuit van de Civil Service te
doorbreken en mensen van buitenaf te
benoemen, op grond van bewezen
managementcapaciteiten. De ironie wil.
dat.terwijl wij in Nederland nog steeds
pogingen doen om binnen de rijksdienst
een heuse Civil Service te realiseren. men
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lent overheid voor lok aalingrrjpen
ffi aliteitsnorÍn dienstverlening

Charter geeft Britse burger
klachtrecht én recht op

compensatie als service tekort
schiet

Hoe die compensatie in de praktijk vorm
moet krijgen is iets waar de Britten zelf ook
nog niet helemaal uit zijn. (Zo meende een
directeur van British Rail daÍ genoegdoe-
ning niet altijd in de vorm van geld hoefde:
Mensen die op een vertraagde trein staan
te wachten zou toch ook een drankje kun-
nen worden aangeboden. Waarop een pas-
sagier hem lik op stuk gaf: 'zorg er dan eerst
even voor dat er toiletten komen').

Met het Charter gaat het echter om meer
dan alleen een klachtrecht met compensa-
tiemogelijkheden voor burgers, het is ook
een sturingsinstrument voor de (centrale)
overheid. Het Citizen's Charter dwingt de

uitvoerende organisatie om een kwaliteits-
programma op te zetten en norÍnen voor de
eigen dienstverlening te formuleren. Ze
moet zich zo dus wel op de burger-klant
richten.

Die dwang is nodig, leert de hardnekki-
ge praktijk, want uitvoerende organisaties
plegen hun heil nu eenmaal te verwachten
van de centrale geldgever verwachten en
zeker niet van de klant. Dat is dodelijk
voor iedere poging tot decentralisatie.
Hoeveel er ook over 'de burger' of 'de
klant' wordt gesproken, de organisatie zal
altijd over haar schouder naar het centra-
le niveau blijven kijken om te zien waar
dat mee bezig is. De centrale organisatie
zelf zal bij het eerste het beste incident in
de verleiding komen om de teugels weer
aan te halen, want'wie betaalt bepaalt',
nietwaar? Met andere woorden: bij elke
decentralisatie of verzelfstandiging is er
een mechanisme nodig dat er voor zorgt
dat èn de organisatie op de klant gericht
blijft èn bij incidenten de centrale organi-
satie niet in de verleiding hoeft te komen
om in te gaan grijpen. Als zo'n mechanis-
me is het Citizen's Charter in wezen
bedoeld. Klachtrecht en compensatiere-
gelingen fungeren daarbij als sluitstuk.

Voor de centrale overheid biedt het
Charter een mogelijkheid om het budget
van de organisatie te sturen. De mate
waarin een organisatie volgens de normen
presteert wordt in de financiering tot uit-
drukking gebracht. En dat kan boeiende
vo[nen aannemen. Ombij de spoorwegen
te blijven: op een bepaald traject werd Bri-
tish rail verboden een tariefsverhoging in
te voeren zolang nog geen kwaliteitsver-
betering in het vooruitzicht kon worden
gesteld.

Er is nog een aspect aan het Citizen's
Charter dat de aandacht verdient. Het Citi
zen's Charter lijkt namelijk ook een aardig
alternatief te kunnen vorÍnen voor gang-
barejuridische procedures. In beginsel bie-
den deze de compensatiemogelijkheden,
maar in de praktijk blijkt zo'n gang voor
de burger zeer ingewikkeld. En een ander
bezwaar is dat zo'n juridische procedure de
gewraakte organisatie niet echt ruakt. Ze
wordt immers buiten de direct betrokkenen
in de organisatie om afgewikkeld, waar-
dobr deze er ook niets van leren. Het Char-
ter garandeert bij een klacht nu juist een
directe terugkoppeling op de organisatie,
met alle leereffecten vandien.

Moeten we in Nederland, in navolging
van de Britten, ook kiezen voor zo'n 'kwa-
liteitshandvest'? Veel belangstelling voor
het Britse Citizen's Charter is er totnogtoe

niet. Bij het verschijnen van het White
Paper heeft een aantal gemeenten om
nadere informatie gevraagd, maar daar
bleef het dan ook bij.

Sceptici zulen er op wijzen, dat alleen al
het gebrek aan centrale sturing binnen de
Nederlandse overheid de introductie van
zo'n handvest erg moeilijk maakt. De
minister-president noch de minister van
Binnenlandse Zaken verkeren in een posi-
tie om andere departementen op dit punt
naar hun hand te zetten. En dan is er ook
nog de lokale autonomie, die zich tegen
het centraal invoeren van een Citizen's
Charter veÍzet. En de meeste uitvoerende
diensten zitten bij de lokale overheid.

G e en b elang st e lling N e der lands e
gemeenten voor

'kwaliteitshundvest'

in Engeland trots is op het feit dat men zo
de macht van Oxbridge-clan eindelljk
heeft kunnen breken.

Bij de beoordeling van het Next Step
programma moet niet worden vergeten dat
de kwaliteit van de Britse overheid in veel
opzichten ver achterligt achter bij die in
Nederland. Wat niettemin frappeert is dat
men in Groot-Brittannië, indien eenmaal
een besluit tot verandering is genomen, veel
voortvarender dat besluit weet door te voe-
ren. Dat was te zien bij privatisering, dat is
nu ook weer te zien bij vorming van de
nieuwe zelfstandige organen. Het extreem
trage tempo waarin men in Nederland met
privatisering bezig is geweest, steekt hier
wel erg schril bij af. Bij privatisering bij-
voorbeeld gaat het in Nederland in feite om
een gepasseerd station waar nauwelijks bij
is gestopt. Het is duidelijk dat men er eigen-
lijk nooit in geloofd heeft. Veel verder dan
het idee alleen heeft men ambtelijk zelden
durven gaan.

l{et Citizen's Charter legt elke uitvoe-
rende overheidsorganisatie de verplich-
ting op normen vast te stellen voor de
kwaliteit van de dienstverlening aan de
burgers. Deze normen moeten worden
gepubliceerd en jaarlijks aangepast. Blijft
de organisatie daarna in gebreke ten
opzichte van het eigen normen, dan kan
de burger rechtsstreeks klagen bij de orga-
nisatie en eventueel compensatie eisen.
Concreet: als de Britse spoorwegen op een
bepaald traject een meer dan gemiddelde
vertraging oplopen, kunnen ze op basis
van het 'Passengers Charter' door de pas-
sagier worden verplicht om tot compen-
satie over te gaan.

Bovendien kan men tegenwerpen dat de
overheid in Nederland op veel plaatsen al
bezig is met het vaststellen van norÍnen en
daarom de noodzaak van een Citizen's
Charter ontbreekt. En toegegeven, op ter-
reinen als de gezondheidszorg en het open-
baar vervoer, waar in Engeland de belang-
rijkste Charters voor zijn gemaakt, zijn we
in Nederland aanmerkelijk verder dan in
Groot-Brittannië. Niettemin, er blijft alle
reden om zich af te vragen of de lokale
overheden echt wel zo voortvarend zijn
met het verbeteren van de kwaliteit van
hun dienstverlening. Er zijn nog te. veel
gemeenten waar de burger allesbehalve
zeker is van een antwoord op de briefdie
hij aan B&W stuurt. Alleen al door hun
openbaar karakter zou in zulke gevallen
een 'kwaliteitshandvest' analoog aan het
Citizen's Charter een belangrijk wapen
voor de burger kunnen zijn.

Kwaliteitshandvesten zullen het gemak-
kelijkst kunnen worden gerealiseerd voor
de uitvoerende diensten van een gemeente.
We zien het al: in de hal van de Gemeente-
lijke Sociale Dienst hangt een handvest met
een aanduiding van de dienstverlening
waarop de cliënt aanspaak mag maken.
Statistieken over gemiddelde wacht- en
behandeltijden kunnen de burger een beeld
geven van wat hij mag eisen en de dienst
zelf de mogelijkheid geven om de verbete-
ring van de dienstverlening te demonstre-
ren. Bij de tram- en metrolijnen worden,
net als in Londen, borden geplaatst waar-
op het Handvest staat gepubliceerd, inclu-
sief een grafiek met de mate waarin men er
in slaagt vertragingen te vermijden. Waar-
om eigenlijk niet?


