
en het klantbegeleidingssysteelll. Er kornen daarom
borden e.d. om klanten de weg te u.ijzen, ze u''orden
opmerkzaam gemaakt op het keuzepaneel en de ba-

liernedewerkers leggen uit waartoe het systeem dient
en waarom het belangrijk is dat lnen een numtnerbon-
netje uit het apparaat haalt. Oegstgeest gaat ook nog
het systeemprogramma aanpassen zodat baliemede-
werkers eÍ voor kunnen zorgen ciat ook een klant zon-
der bon toch geregistreercl rvordt. Jongsma: "\4r:rnt je

kan deze klant natuurlijk niet terug te sturen naar het
paneel.
Zo zljn er nog een aantal oneffenheden en wensen die
in het systeemprogramma aan- en ingepast moeten
r,vorclen. \À/ant het moet begrijpelijk zijn voor cle klant
en rnakkelijk bruikbaar voor medeu.erkers".

Ook al voldoet het systeem in Oegstgeest nog niet aan

alle wensen en zijn de statistieken nog niet helemaal
betrouwbàar, het levert veel informatie. Gegevens

over aantalien, wachttijclen, piekdrukte per dag, per
week en over langere perioden. Daar kunnen ze mee
verder: de bezetting afstemmen op de clrukte, de orga-
nisatie van informatie voorzien, r.verkprocessen aan-

passen, enz. I(ortotl al doende lerend op weg naar een

klantgerichte en efficiënte Centrale Balie.

Dit artikcl js tot st;rncl qekomen ckror biiclr,rgcn van: clrs.\. Hofstrl,

directeur \lcuntier Cirrlrrunicltie- et-i Organisatie--'\clvies te

Ií'impen ,r;rl den l.]ssel.

lIu-. A. 
-f ongsmr, projectcoördinator Ccn$ale 13alie, gertreente

Oeqstqeest.

Gemeentelijk Dienstencentru m
Gouda

In deze nieuwsbrief staat de verbetering van de
dienstvedening centraal. De inrichting van de
één-loket functie kan daarbij als de grote
trekker worden gezien voor een op de maat van
de burger toegesneden dienswerlening.
f{ieronder een impressie - gedaan als (mysterie

guest' - van het gemeentelijk diensten centrum
Gouda, een (school?)voorbeeld van een
dergelijk centrum.

De start: een nieuwe locatie
Zoals het geval is bij veel verbeteringen in cle dienst-
verlening is de noodzaak om opnieuw de fi.sieke
ruimte van de secretàrie in te delen de clirecte aanlei-
ding voor een verbetering van de aanpak van cle

dienswerlening. Het oude stadskantoorn oldeed niet
meer en in plaats van in de marges te blijven verbete-
ren koos men voor een heei nieuw concept. E,en nieuu-
concept dat rt'el een verhuizing betekencle van de bin-
nenstad naar een plek net erbuiten. Nle inu-oners
hebben een folcler over de verhuizing en het nieuu'e
concept gekregen, toch loop ik als een blind paard
naar de oude locatie. Gelukkig is de ver-wijzing naar

het nieuwe adres (net) voldoencie.
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De receptie: de kunst van het doorvragen
\,Vat zien u.e bij binnenkornst? De deur leidt ons di-
rect naar de centrale balie, een onvermijdelijkverdeel-
punt in de ruirnte. Aan de balie is verder niets bijzon-
clers te rnerken, op een paar kleine cietails na, zoals het
feit dat de balie is ingericht op staande bezoekers en

de baliemeclewerkers toch op ooghoogte blijven. Aan
het personeel des te meer te rnerken. Zelden mede-
u.erkers ontmoet die zo door-v-ragen als cleze clames.

Precies het tegenovergestelde van de houding "als u
ons weinig vraa€ït, dan hoeven wij u ook r,r,einig te
vertellen" Dit werkt nanrurlijk perÍèct voor oenen a1s

ondergetekende die hun paslbto's niet bij zich hebben.
Er rest u.el de vraag wat het resultaat is van al dit
dooruragen. Kunnen ze alle opmerkingen kwijt? De
r'verklr''ijze van de darnes bevestigt mij in de gedachte
dat de één-loket berreging een grote opu.aardering is
van de receptiefunctie.

De balie: onzichtbare integratie
De balies zijn niet herkenbaar als horend bij de ene of
andere afdeling. FIet zijn simpele, strakke balies, met
alle appar:rnrur kennelijk bij de hand. Nadat de burger
via het bekende nlrmrnersysteeln naar een balie zijn
verwezen, zitten burger en medeu.erker op ooghoogte
tegenoveÍ elkaar, met niet meer dan een -u''eliswaar
breed - bureaublad a1s afscheiding. Mede cloordat de

balies vrij ver afliggen van het deel van het centrurn
\\.aar ge\\racht rvordt, is er voldoende gevoel voor pri-
vacy. De veiligheid voor de medeu.erkers is vooral een

passieve veiligireid; het gaat om het voorkomen dat er
agressief gedras oDtreedt.
De balies van het GDC ziin in eerste instantie bedoeld
voor de medewerkers van de afdeling burgerzaken.
Langzaam rnaar zeker is er sprake van integratie met
andere diensten. Een intesratie die letterlijk en fi-
guurlijk uit de flank komt. Mederverkers van huisves-
tingszaken en sociale zaken zijn aangeschoven. Orndat
cleze balies dus niet als zodanig kenbaar zijn, ontstond
op een gegevens lnoment bij de wachtenden verbazing
over het feit dat een aantal meclerverkers 'niets aan het
doen waren'. \À/aarorn hielpen ze niet gewoon bij de

paspoort versÍekking? Langzaam is zo het proces van
integratie op gang gekomen; een echte front-office ligt
in het verschiet. In ieder geval ontw.ikkelen alle mede-
werkers aan de balie zich automatisch meer tot gene-
ralisten.

Men heeft zich bij de inrichting van het centrum gere-
aliseerd dat er seizoenpieken zíjn. Zo kan in de eerste
maand van het jaar de belastingdienst aanschuiven
voor het verstrekken van de parkeerwergrrnningen, een

vaste piek in het bezoek en wordt in de zomer reke-
ning gehouclen met extrà paspoortaanvragen. Op dat
moment kan de u.achtruimte worden aangepast. De
ruimte voor exposities fungeert als een soort buffer
voor piekdrukte. Overigens u,ercl mijn oog getroffen
door een bijzonder leuke expositie. Een aantal burgers
r.,an Gouda was een klein fototoestel gegeven rnet als

opdracht om de tien lelijkste en de 10 mooiste plekjes
van Gouda te fotograferen. Het leverde een tentoon-
stelling op die volgens rnij nog veel u,-erk voor ruimte-
lijke ordeninq zal opleveren.



Bacl<-office: achter de glazen wand
Àllet name kleinere gelneenten laten de front- en back-

office makkelijk in elkaar or.erlopen, zonder zichtbare

afscheidingJen inde \rorm van tt-rssenr.l,-anden en schot-

ten. Een middelgrote gemeente als Gouda kiest w-
pisch voor c1e tussenoplossing van het hebben van een

heldere scheiding tussen front- en back-ofiice, maar
dan wel een van glas, zodat de meder.l erkers in de

back-office kunnen zien u,anneer er Inoet worden bij-
gesprongen in de front-office. \'oor een aantal func-
ties in de b:rck-office, met name de specialisten op l-ret

gebied van ruimtelijke ordening, kan dat niet gelden.

Zlj zitten op een andere verdieping. In het begin was

het dienstencentrum zo open dat bezoekers cloor de

receptie werden door venvezen naar de kantoren van

de medewerkers. Om veiligheidsredenen bleek dat niet
haalbaar. De deuren naar de back-office zijn op slot
gegaan. Het ger.olg is nu, in zekere zin een verbete-
ring, dat de medewerkers op verzoek van de receptie
naar beneden komen om dan in een bezoekkamer het
gesprek te voeren.

Personeel
Invoering van het dienstencentrum betekende ook
verruiming van de openingstijden. De opening van het
centrum viel daarnaast ook nog eens samen met cle

overgang naar de 3ó-ruige u''erkweek. Het duurde niet
lang' voordat er krantenberichten kwamen waarin
stond te lezen dat de ondernemingsraad in opstand is
p;ekomen. Uiteindelijk is dat allemaal in orde geko-
men, maar het geeft rvel aan dat de komst van een der-
gelijk centrum nogal $-at te$-eeg brengt bij het pelso-
neel. En dat niet alleen voor de medewerkers van het
centrum zelf. De medewerkers van andere diensten
zullen heel scherp volgen wat de gevolgen \.an zo'n
centrum kunnen zijn voor hun eigen werk. \Àrat zal de

volgende reorganisatie brengen?

Dan de medewerkers van het centrum zelf . Z1j lljken
er wel bij te varen. Er is wel degelijk sprake van een

verrijking van de werkzaamheden. I{et moeilijkste
blijken nog de gevolgen van de verruimde openir-'gstij-
den te liggen. Is er tnet de nodige moeite een rooster
opgesteld (het zijn r.eel parttimers), dan blijkt verwol-

gens dat veel burgers de r'r-eg naar het centrlim nog
niet u-eten te r.inden in de verruimde oper-ringstijderr.

Dat is niet motiverend, maar liikt vooral een kwestie
van goede promotie.

Promotie
Het bekendmaken van de komst van het dienstencen-
ffurn, de nieur.e v-erkwiize en de geu,-ijzigde ope-
ningstijden; het zijr-r allema:rl dingen die gepubliceerd
moesten wordeu. Op dit punt werd gekozen vool- een

behoorlijk iissertieve r'r'erhvijze. Aardig is de grap die

r,r,ercl uitgehaald met het Lrekendmaken van de geu-ij-

zigde openingstijden. W'etend dat een krant en kran-
tenlezers vooral zijn geinteresseerd in slecht nieuws,

werd een persbericht gemaakt met als kop:

"dienstencentrum niet open tot 10 uur's-avonds", om
vervolgens te kunnen meiden wat dan u'el de goede

verruimde openingstijden zijn. De erv'aringen rondom
cle prornotie van het dienstencentrum geven r,r'el aan

dat de rneeste burgers niet in spanning zitten te
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wachten op een verbetering van de dienstverlenilg.
De ver-w-achtingen zijn kennelijk zo laag, dat de reactie
er eerder een vàn ongeloof dan van positieve verbazing
is. Het centruln moet haaÍ plek beu'ijzen via de gewo-
ne weg van mond op mond reclame, elke keer weer.
Daar lijkt het dienstencentrllm inmiddels wel goed in
te slagen. Deze mysterlr grrest voelde zich in ieder ge-

val minstens zo goed behandeld las bij een bank en een

lr,inkel die hij eerder was binnegestapt.

P.N,

Toezicht en inspectie en de
kwaliteit van dienstverleni ng

De discussie over'één-loket'heeft de aandacht
terecht naar de voorkant getrokken van het
proces van dienstverlening. Tegelijk is het goed
oill te beseffen dat op het terrein van de lokale
overheid er vele ambtenaren bezig zijnrnet
taken op het gebied van toezicht en inspectie.
De uiwoering van deze taken 'aan de
achterkant' raakt onverrnijdeliik ook de
kwaliteit van de dienstvedening, sterker; het is
er onderdeel van. In dit artikel wordt aandacht
gevraagd voor het fenomeen van toezicht en
inspectie in relatie tot de kwaliteit van
diens*.erlening. À{eer aandacht is v.enseliik.

Veel taken op het gebied van toezicht en in-
spectie

Onder toezicht verstaan wij hier: alles v'at te maken
heeft met het zorgdragen vooÍ cle naleving van een wet
of daarvan afgeleicle regeling. De moderne clefinitie
rran toezicht omvat drie elernenten: informatie verza-
rnelen, beoordelen en ingrijpen (interueniëren). Op
clie basis kunnen ook alle taken gericht op controle en

hanrlhaving onder het toezichtbegrip vallen, zolang er
maàr een ra,'ettelijlie basis voor het toezicht is. Binnen
de lokale overheicl gebeurt dit op een groot ààntal

manieren, zou.el door eelr gerlleËnte plovincie of r'va-

terschap ze1f, niet zelden op basis van medebewind, als

door een groot aantal rijksdiensten. De tneest bekende
vorÍnen van inspectie - onderwijs, zorg eI1 milieu - zijn
van dit laatste een voorbeeld.
Tn feite splreken rvij over eei:I grote lappendeken van
instanties en personen die zich bezighoriden met toe-
zichthouclende taken in de ruiilste zin van het u'oord.
\,.oor de burgers en bedrijven loopt dit van de agent
op de hoek van de straat tot t:n lnet de man van de

clienst ruimteiijke ordening die de bepalingen van het
besternmingsplan in de gaten houdt. Binnen de Iokale

overheid zijn er dan ook nog eens veie diensten en

personen die zich bezig houden met het toezicht op de

(onderdelen van de) overheden zelf. Van accountant
tot en met de nieur.l'e gemeentelijke rekenkamer houdt
rnen zich bezig met de activiteiten die cloor ambtena-
ren u,orden ontplooid.


