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Gemeente en publiek

"I Ioosgeëerd publiek",
\-oor u liet een bekcncle nieuu'sbricf oncler een nieuwc
11à:r1lr. N:1 jarenlang de lezer te heltlrcn ltereikt onclcr
tle titcl 'Nieur,i,sbrief Scn-ice (lentra r-..ur cle overl.reicl"
is qckozen voor een nieuu.e titel. \r\rij mcnen dat de
n j(ii\\ r t;tti rie leilir.re' bctcr clekt en u.c oncierstrepelr
cr l.ret belanq nree \'àn e cn goede diensn'erlening aan
hct publiek cloor een qelneente.

''I I,,---..1. 1 1.rr1,Jir('.
1n hcr eircus i: rluzc krcer altrjd .le aanliordiq'inq r-oor:

ecn gctiurttlc stLrnt. In het ger-,rl r an dezc nieurisbricf
r,rlt cllt u el rr.rcc. \\-e blijr-cn u ltedienen met bijdragcn
.lie u lertler kurrnen l.rclpen rnet c1c pubiieke djcnst-
verlening. De stunt zit herr.r in hct fenomeen r.,an de
publicke diensn-erler.ring zclf. I{et lijkt hcel vanzelf-
splekcnd orn de burq-er van clienst te zijn. Ns redactie
hcbbcn rvij echter al lang gcleerd dat een gJoccle

tlie nsn-crleninq niet var.rzelfsprekencl is. I)e vcrhalen
die u'ij in de loop der tijd hebben lnosen onrvangen

ltcruiqen r.aak van visie en veel energie, rnaar kunnen
cn u'illen niet verhullen dat er nogr.eel rnoet sebeu-
ren. Technische en logistieke problernen doen zich
naturrlijk voor, maàr de knelpunten schuilen vo«tral in
clc r.raag l-roe je mensen in bcwegino' zet richting een
bctcre clienstverlening. Een bctere dienstverlening'
vreagt lvei dcgelijk om ecrl anclere l.rouding, cen an<ler
gedrag. De beïrrvloeding cn-rn lraàgt l1iet ()n1 'trucs',
maar is wel een 'act', ir.r het bijzoncler een belanceeract
tussen de nooclzirak l'an vernieuu.ing' en cle wellscn \,r1n

rle rnedeu.crkers.

"F{ooggeëercl pub1iek",
I-Iet werken aan de inrichting van een goede publieke
dienswerlening wordt meestal niet gedaan in ldeurrij-
ke pakjes en in l-ret licht van de schijnwerpers. Inte-
gendeei, de kans bestaat dat mensen het "saai" vinden

dat n claar aan wilt werken, voor zover ze er al genoe!ï
van \{reten om er iets r.an te vinden. A1s redactie weten
lve echter hoe boeiend het kan zijn om de burger
claadu,erkelijk beter te bedienen. Het is veel meer dan
hier u'at l-randieer doen en daar g,at efficiënter te $.er-
ken. Elke keer blijkt dat het r.eranderen yan een enkel
onderdeel van de pubiieke dienswerlening door-werkt
naar de rest van de organisatie en andersom. De in-
richting van een nieuwe fiont-office heeft altijd gevoJ-
gen voor de back-office. De acr van het knippen van
beiden komt meestal neer op een proces van knippen,
plakken, pappen en nathouden. Een act die weinig in
het circris te zien valt, maar er niet minder knap om is.

"I{ooggeëerd publiek",
Een nieuwe titel betekent voor ons op zich nog geen
nieuwe inhoud. Wel willen wij, in het verlengde van
de hele beweging binnen de publieke secror, het be-
reik van de nieuwsbriefverder uitstrekken tot een
aantal nieuwe onderwerpen en thema's. Een paar bal-
len die we in de Iucht willen gooien en door onze au-
teurs laten opvangen:

- integratiethema's
Naast de van OL2000 bekende geihtegreerde loket-
ten, zoals het vastgoed-, het bedrijven- en gehandi-
captenloket, zullen we zien dat er op nog andere ma-
nieren tot integratie worclt overgegaan. Bijvoorbeeld
de recente experimenten met een vreemdelingenloket
zullen ook door cle nieurvsbrief worden gevolgd;

- kwaliteitsthema's
De rneeste vormen van (veranderingen in) dienswerle-
ning worden ondersteund vanuit kwaliteitsprogram-
ma's. Er is op dit rnoment veel beweging in kwali-
teitslancl. \\rij zullen u op de hoogte blijven houclen in
ontwikhelingen rondom lNl(-model, ISO 9000, kwa-
Iiteitshandvesten e.d.
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- veranderthema's
Een gezegde luidt: "iedereen wil naar de hemel gaan,
maar niemand wil erwoor sterven." Met name via onze
praktijkverhalen willen wij u op de hoogte blijven
houden van succes- en faalfactoren bij de verbetering
van de dienswerlening.

- zrctuele thema's
Regelmatig;c zullen rvij aanclacht besreclen aan bijzon-
dere them:r's al s cclrrespc»rclentictr«vaiitei t, dc ki,alitei t
van dc infonnatievoorziening, clc rol r.an inspecties,
e.cl.

- over de balie
Onze rubriek 'over de balie' is de plek u,,aar meclede-
lingen worden gedaan over acfuele gebeurtenissen,
congressen en bijeenkomsten. Ook u kunt hier uw
medecielingen kwijt. Zo zoudenwij het op prijs stellen
indien €ïerneenten ons een bericht doen toekclmen
wanneer zij eennieuwe balie openstellen of een andere
ontwikkeling willen kunnen laren zien. Ook zouden
wij graag de inogelijkheid willen aankondigen voor
een bezoek aan nieuwe faciliteiten r.oor dienstverie-
ning.

\Àtaarde lezer,
\Àrij hopen u de komende periode de voor u relevante
ontwikkelingen rondom publieke dienswerlening in
gemeenteland te blijven voorieggen. In de prakijk van
deze nieuwsbriefbent u ook onze (potentiële) aureur.
\Àrij zijn en blijven onvermindercl seinreresseeril in
verslagen van u\{, eigen ervaringen. Het is daarbij niet
in de eerste plaats belangrijk dat het om projecten eaat
die al helemaal zijn afgerond. -luist projecten die nog
moeten worden doorgevoerd kunnen boeiende in-
zichten bieden in het proces van verbetering. Natuur-
lijk zijn u,-ij geinteresseerd in uw successen. Wij ra,eten
echter dat u, als lezer, ook minstens zo zeer gemte-
resseerd bent in de dingen die wellicht niet in één keer
goed gaan. In die zin \\.eten r.ve van elkaar dat het om
echt koorddansen gaat en dat een goed circusardest
altijd net doet alsof die valt voordat hij zich weer op-
richt en naar het einde van het koord ioopt. Het is dan
goed om te weten dat er een veiligheidskoord is, rnaar
het hoeft niet te r,vorden gebruikt. Deze nieuwsbrief
wil uw veiligheidskoord zijn.

De redactie

,CT ËN OVERHEID

Elektronisch openbaar bestuur
Steeds meer mensen krijgen toegang tot
Internet, is het niet thuis dan wel op het werk
of op school. E-mail is de afgelopen jaren snel
ingeburgerd geraakt als nieuwe vorÍn van
communicatie, naast de traditionele maar met
eigen mogelijkheden. FIer aantal gebnrikers van
Girotel neemt toe, het raadplegen van de NS-
Reisplanner op diskette is langzarnerhand heel
gewoon, in een stratenboek op cd-rom vindt je
sneller de weg, en wie koopt er tegenwoordig
Ílog een papieren encyclopedie?

lnformatie- en communicatietechnologie
(rcT)

lJat het themir ICT en openbaar besruur nu in de be-
langstelling sraar, berekenr niet dat overheden de in-
formatie- en comrnunicatietechnologie pas kort Elele-
den hebben onrdekr. Integendeel, ner ais Irij veel
cornmerciële irr [r rrmcticr cnverkerrde or-ganisa ties
(zoals banken, verzckerinq-smaatschappijen) ziin vanaf
de zer.entiger jaren administratieve processen geauro-
mirtiseerci. I{et accent 1ag op reristr:rties
(boekhouding) en geeer-ensbestanden, het GBA js daar
1-ret bekendste voorbeeld van. De personal compurer
die in de tweede helft van de tachtiger jaren zijn intre-
de deed u,erd aanvankelijk ook vooral gebruikt voor
kantoorauronratisering orn processen efficiënter te la-
ten verlopen, zoals teksfferwerking.
FIet is dan ook niet toevallig dar er in de tijd rverd
gesproken van automatisering of IT, de C van com-
municatie is er pas later bijgekomen. De opkomst v:rn
Internet is daar debet aan. \Àrie een krant van begin
1995 openslaat zoekt vergeefs naar het woord Inter-
net. Nu staat er op eike pagina r,.el iets. Dat betekent
dat in relatief kor-te tijcl automatisering een volkomen
andere dimensie heeÍt gekregen. Naruurlijk bestond
elektronische gegevensuiru,isseling (trDI) al ianger,
maar Internet mazrkt pas ongestructlrreerde communi-
catie rnogelijk en interactie los van plaats en tijd. Het
gebruik varl computers is dan ook niet langer beperkt
tot de intertle bedrijfsvocrinq, mlar gaar cen rol spelen
in de dienstver:lening van de overheid en het derno-
cratische proces. Daarrnee is ICT van belang gewor-
den voor de relaties tussen cle drie actoren in het be-
stuurlijke proces.

I{ortom, zoncler clat we het beseffen li,ordt de r,,irtuele
wereld reëei" In die wereld rnag.de overheid nicr ont-
breker.r. FIoe doet de overheid het op het gebiecl van
electronic goverllment, in vergelijking rnet het be-
drijfsleven op het gebied van elecffonic cornmerce?

Openbaar bestuur
In een vertegenwoordigencle deir.rocratie verloopt het
politieke proces in theorie als volgt. De burger kiest
een bestuur, dat maakt beleid en draagt verwoigens
irmbtenaren op dat beleid uit te voeren. De burger is
daar al dan niet mee revreden en laat dat bij de vol-


