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Hoe goed moet de dienstverlening van de overheid zijn? Waar mag de burger op

rekenen als ze in contact komt met een overheidsdienst? De Algemene Rekenkamer

is in maart jl. weer met een interessant rapport gekomen. Onder de titel
'Klantgerichtheid pubtieke dÍenstverlening'ziin z5 uitvoerende diensten onderzocht
op de mate waarin

zii de burger als afnemer van overheidsdiensten

weten te

bedienen. Het woord'schol<kend'raakt al sneI sleets als we het over
Rel<enkamerrapporten hebben, maar

dit rapport

mag

eÍ zi jn. Het is niet

zo

spectaculair als het rapport over bijvoorbeetd het (mis)bruik van de Technoleaseconstructie, maar op een andere manier raakt het veel harder.

STsCHTE RESULTATEN
n het Regeerakkoorcl van 1994 zijn een paar fi.aaie voornenlens over verbetering van de kwaliteit van de clienstverlening opgenolnen. Erg concreet was het allenraal
niet, maar het was winst dat het er stond. Het rapport van de
Rekenkamer laat zien dat het kabinet in haar zachte voornt,
mcns is blijven steken. Slechts vier van de 25 onderzochte
organisaties voeren regehnatig onderzoek uit oncler hun
aftremers. acht laten zelfs op geen enkele nranier merken
nienwsgíerig te zijn naar het oordeel van cle mensen <lie ze
bedienen. Klachten? Driekwart van cle organisaties heeft het
niet goed geregeld. Gegevensbescherrning? Slechts zes doen
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regelnratig onderzoek naar de beveiliging. Minder dan de
helft van de overheidsdiensten heeft concrete voornerrlens
om zaken als de telefonische ber-eilöaar.heid te verbcteren.
Het Rekenkamerrapport gaat er alleen in een bijlage op in,
maar om nog wat beter in beeld te krijgen waar we het eigenIijk over hebben, is het aardig om naar het punt van de kwali
teitskosten te kijken. Kwaliteitskosten zijn al die kosten die te
maken hebben met het niet in één keer goecl doen van de
dienstverlening, omdat <le beslissing bljvoorbeeld onjuist of
niet op tijd is geweest. Voor twee onderzochte organisatres
worden deze op zo'n 76% van cle totale kosten geschat, het_
geen mij in vergelijking met reel clienstverlenencle organisa_

ties in het bedrijÍl;leven noÍa aan clc nrilcle kant liilit. Als clar
percentage vertaald wordt naar het totalc. bedra.q clat
gemoeid is met dienstverlening aan bur-gers dan pratcn we
o\rer een bedrag var-r vele en vele mil_iarden guldcns. Zoncler te
willen suggereren dat die kwaliteitskosten tot nul te reduceren zijn, praten we dan over bcdragen waarmee het financicringstekort in cjén keer kan rvorden gedekt en waar-bij cle
bedragen die gemoeid zijn met een Technoleaseconstructie
of het Limburgse woningschandaal geheel in her niet vallen.
En dan hebben we het nog l.relernaal niet over de beleving
van degene die het slachtoffer is geweest van cle verkeercle
beslissing.

Ern opEN

DEUR

Nien'rand is tegen een goede kwaliteit, iedereen is ervoor.
Zeggen dat die l<waliteit beter moet wor.den, is als het intrap
pen van een deur die al lang uit de scharnieren is eehaald.

Het lrsultaat is een beweging in de lucl.rt. En die tr-apbewe.
ging wordt dan ook vrolijk gemaakt. Waarom is er dan nict

[lcer van terecht gekomen?

Twee antwoorden.

Het cerste antwoord heeft tc rlaken met de dic'nsrver.icncr:de orgar.risatie zelf. Natuurlijk vinden zc het belan.qriik, nraar
ze hebbcn nauwelijks echte prikkeis om cot.rcreet te norclcr,

1.r

als het orn vcrbetering van dic limmliteit gaat' Ze moeteD
grotc' mocite doen, tlaar voor wie doen ze dat eigenliik?
Vrrrg hct een organisatie als de Informatie Beheer Groep
(lBG). Jc kan nrstig zc§lgen dat die otganisatie tot voor kort
cerst en vooral was ingericht op het vern'rogcn om zo snel
mogelijk wetswijzigingen tc kunnen doorvoeren. Niets ldantgerichtheid. Ntr is hct raPPort juist over de IBG het meest
positief. Dat is te vcrklaren als je ziet hoe de IBG juist door de
afrrcmer meer centraal te stellen tegelijk ook nreer greep oP
haar cigen lot liikt te krijgen. Ook zij staan nog aan het begiu'
maar er is duidelijk wat aan het veranderen. Tegelijk zijn er
nog wesclijk veel diensten waar de bereidheid om anders
met de klant om te gaan, in wezen aflrangt van de ellende clie
de medewerkers op vetjaardagsfeestjes hebben als ze moeten
uitleggen waar ze werken. Steecls uraar uitleggen waarom
iets fout gaat. zonder dat daar eigenlijk een goede

uitlegvoor

is, kan ook een reclen voor vcrbeteren zijn.

Hct twccde antwootd heeft te makcn met een het feit dat
het thetna over dc grensli.in heen ligt van het politiek primaat. Dit rapport van cle Rckenkamer moet in het verlengde
worden gczien van een belangrijk rapPort uit 1994 over de

verzelfstaudiging van diensten. Naar aanleiciing daarvan
rvcrd destijds tnootd cn brand geschrcven over'het feit'dat
die verzelfstancliging helemaal

uit

de hand was gelopen. Wat

er uit de hand was gelopen was niet zozeer dc verzelfstandiging zell als wel de wiizc waaroP het vanttit de departementen werd begeleid en aangesttlurd. Ofliever gezegd' hoe dat
niet werd gedaan. De reactie van cle kant van de politiek was

duidelijk dit kan niet. Wii hebben het primaat en dat uroet
zijn claarna gewoon door'
gegaan, maar de vanzelfsprekendheicl was er voorgoed van
aí. Het huidigc' rapport is geboren vanttit de minstens zo
zo bliiven. De verzelfstandigingen

belangriike vraag: is verzclfstandiging nu goecl voor de
samcnleving of niet? Ziin de resultaten van verzelfstan<li.qde
diensten rvel ofniet betcr dan niet-verzelfstandigde diensten?
Een niet onbelangrijke vraag.

had er een van zijn weinige ntatticreu mec' iu hauden om
zich nog mee te profilct'en, Tony Blair heeft ntt cle kans om
het van heDr over te nelDen.

Dr.;rsrrtl
De positie van Diikstal. als verantwoordelijk minister, is

niet prettig. Er is niet zo heel vccl voor uodig our hem in
dezelfde lastige positie te brengcn als bij de beuoetning van
de politiecommissarissen. Fotrneel gebonclen orn zich er

niet

mee te bemoeien, kan hij er als 'coördinerend bewindspersoon'wel politiek op wotden aangesproken. Daarbij heeft hij
persoonlijk best de nodige affiniteit met het theDla, maar
echte speelmimte heeft hij niet. De belangri.ilate zaken van
het regeerakkoorcl zijn binnen gehaald, mct de kwaliteit van
de diensrverlening valt geen politieke ecr te behaleu, dus is
dc boodschap: rustig blijven. Er is in ieder geval geett enkele
basis op grond waarvan Dijkstal nu zijn collega's ett de verzelfstandigdc dienstcn zott kuntten dwingen otn ccht werk
vau dietrstverleniDg te maken. Dc verhoudin[I ttlssell departe
ment en dienst is nog zo onduiclelijk dat het een cleParte
ment met de statns als clic van Biuueulanclse Zalien domweg
niet wordt toegestaan onr er zich mec te bemoeien. Dus rrekt
de Minister een mocdig gezicht en zal hij in het debat onge
rwijfeld stellen dat het vanzelfsprekend cle bevoegdheid van
clke dienst afzondcrliik is om er het beste van te uraken.

War oaN?
Ititiek

is maklielijk. oplossingen verzinuen is icts anders.

Às het gaat om de lq^/aliteit van dicnswerlening is er echter
heel veel mogelijk. Het begint met een heldere visie. samengevat op de manier waaroP bijvoorbeeld in Groot-Brittanniè
stcccls vanuit clezelfcle zes bcplinselcu over dienstverlening

wordt gesproken.
Instrumenten zijn er inmiddcls ook genoeg. Ze moeten

WTnTEN VtsRZELFSTANDIGDE DIENSTEN
BIJTI]R?

lijkt te aarzelen om met een stevi.g anrwoord te
Van
25 onderzochte organisaties zijn er 11 verzelfde
komen.
Deze
11 lijken het relatief wat beter te doen dan
standigd.
Het rapport

niet-verzelfstandigde diensten. Echter, onrdat over de hele
linie geldt dat er nog zo weinig aan kwaliteitszoryJ wordt
gedaan. blijkt het nog te woeg te zdn our met harde atlrwoorden te komen. Dat bevestigt het gevoel van ondergetekende
dat verzelfstandiging een proces van jaren is, maar het is een
teleurstelling voor degeneu clie zoeken naar harde. politiek
bruikbare antwoorden. En dus moet er op een andere ntanier
worden .geredeneerd. Vinden we kwaliteit van de dienstverle
ning aan burgers nu belangrijk of niet? En zo ja' vraaruit

allcen wel goed worden onderstettnd en bewaakt. Opvallend

is de groei in het

aantal gebruikers van

hct

Model

Ne<lerlandse Kwaliteit binnen de overheid. Ourdat dit een in'
strument voor zelfevalnatie en niet van controle is, lijkt hier-

ulee een stille revolutie binnen de overheid in gang te zijn
gezet. Er zijn andere instrumenten als certiírcering clie hier
en daar hun meerwaarde tonen. Opvalleud is het nagenoeg

zijn van kwaliteitshandvestelr, het enige instrttmeut
clat overheidsdiensten echt dwingt oln collcreet te zijn over

afi,rrezig

hun dienstverlening.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om centelr en instrumenten. Kwaliteitwol'dt niet door cle Kanrer gemaakt en laat
zich niet door een Rekenkamer beschrijven' Kwaliteit worclt
gemaakt aan een loket, in een brief, in eeu gesprck. Het is
een l«arestie van houding, van het goede woord' een intelli-

blijkt dat dan. wat hebben we er voor over?

gente beslissing. Het is het echte geheim van dienstvcrlening.

In Groot-Brittannië wordt sinds 1991 een beleicl op dit punt
gevoerd dat zo consistent eu krachtig is dat labottr het zollder meer overneemt nu zij aan de macht komt. In Nederland

waarbij alleen voorbeeldgedrag echt helpt onr het oP een
hoger plan te brengen. Het zou mooi zijn als Minister en
kamer hun eigen goede voorbeeld gaan geven. r

moet zo'n beleid met een loep worden gezocht. Hoe dat
komt? Our van een bepaalde beweging een succes te maken
moet er, zoals dat heet, draagrllak zijn. Dat begint doorgaans
aan de top; daar nroet wordeu aangegeven dat het belangrijk
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