
De keuzen die in de komende weken gemaakt gaan worden rondom de

college-onderhandelin gen zrln van grote betekenis voor de komende
jaren. Inhoudelijk moet er natuurlijk worden aangesloten op de
verkiezingsprogramma's, maar in de praktijk speelt ook het
ambitieniveau van personen een rol en een inschatting wat gemeente en
gemeente-ap paraat kunnen dragen.
De vele intenties die ongetwijfeld worden ingesproken moeten dus
inr,ulling krijgen. En hoewel daar altijd het gevaar aan vast zit dat doel en
middel met elkaar verward worden, draait het daarbij vaak om de te
hanteren instrumenten. Hieronder worden deze op een rij gezet.

Doel
Wij gaan ervan uit dat u zichtbaar wilt maken, voor zowel de burgers als
het eigen ambtelijke organisatie, dat u in de komende vier jaar de
kwaliteit van de dienstverlening daadwerkelijk verbeterd en tegelijk de
kwaliteit van de organisatie op een hoger niveau brengt. Het doel is een
meer responsieve en tegelijk meer effectieve gemeente.

Volgorde
Een veelheid aan instrumenten, methoden, modellen en benaderingen
staan u dan ter beschikking. Hier wordt een ordening gemaakt - niet in
volgorde van belangrijkheid! - waarin de meest gangbare instrumenten
de revue passeren. De volgorde loopt van actueellgangbaar naar in
opkomst/lange termijn en van intentie tot integratie. Het is zeker niet zo,
dat u pas aan een instrument kunt beginnen nadat u eerst het voorgaande
instrument op de rij heeft gedaan. Het is wel zo, dat u in de praktijk de
verschillende instrumenten in combinatie moet toepassen om tot een
structureel beter resultaat te komen. Immers, het gaat er niet alleen om in
het jaar na de verkiezing te laten zien dat de kiezer de juiste keus heeft
gemaakt. In2002 moet die keuze minstens zo duidelijk zijn.

Instrumenten

Int e nti ev er kl ar ing pub li eke di e ns tv erl e ning
Met deze intentieverklaring zegt een gemeente toe ten minste 4 à 5
concrete verbeteringen in de dienstverlening binnen een jaar te zullen
realiseren. Het is de gemeente zelf die bepaalt welke verbeteringen het
betreft. De resultaten moeten wel kunnen worden beoordeeld door de
burgers en bedrijven die het raakt.

Ve r ke nn e n v r aa gp a tr o ne n

Het (doorgaan met het) meten van de feitelijke wensen van burgers en
bedrijven blijft een belangrijk en tegelijk snel haalbaar instrument. Maar
wat doet een gemeente met de resultaten?
Er zijn diverse varianten:
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Eenmalig
bijvoorbeeld op basis van een vragenlijst.
Structureel
het volgen van het (gehele) proces van dienstverlening via
bijvoorbeeld een (kwaliteits)monitor.
Direct
Het direct raadplegen van de bevolking in speciaal daarvoor
belegde bijeenkomsten. Een referendum lijkt daarvoor een te

zwaar middel, maar in navolging van Engelandzijn
'burgerpanels'in opkomst en in navolging van Duitsland kunnen
'burgerjury 's' ovetwogen worden.

P r e s tati e -indic at or en

De wensen van burgers en belanghebbenden moeten op een gegeven

moment tot concrete uitspraken en resultaten leiden. Zodra er gegevens,

c.q. kengetallen zijn, moet daaruit een selectie worden gemaakt van
relevante prestatie-indicatoren.

In het verleden werden hiervoor vooral financiële kengetallen als

prestatie-indicatoren gebruikt. Op dit moment wordt dit
genuanceerd door bijvoorbeeld een instrument als de balanced
score card" Maar er zljn ook andere manieren om tot geschikte
prestatie-indicatoren te komen.

Naar buiten toe brengen van prestaties
De meest concrete manier om prestatie-indicatoren tot leven te brengen is
door ze naar buiten toe te brengen. Er is een manier die min of meer
afgedwongen wordt en er is een manier waarin de eigen ambities als

basis kunnen worden genomen
Rappor tc ij./ër s en r anglij s t e n

Steeds vaker gaat men er toe over (bijvoorbeeld voor scholen) om
prestaties naar buiten te brengen in de vorm van rappottcijfers of
ranglijsten. Het is wachten op het moment dat alle prestatie-
indicatoren voor de dienstverlening moeten worden gepubliceerd.
Kwaliteitshandvesten
In een handvest worden een beperkt aantal normen geselecteerd

op basis waarvan burgers zo direct als mogelijk aanspraak kunnen
maken op het door de dienst zelf aangegeven niveau van
dienstverlening.

Procesmanagement
Het naar buiten toe beloven van een bepaald niveau van dienstverlening,
betekent dat intern de processen moeten worden beheerst en beheerd.

rso 9000
De Europese normenstelsels NEN-ISO 9001 t/m 9004 stellen
randvoorr,vaarden aan de inrichting van processen op basis van de

gedachten "doen wat je de klant beloofd hebt te zullen doen". Op
basis van interne en externe audits wordt door gespecialiseerd

auditors een certificaat verstrekt als aan de norm wordt voldaan.
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Varianten hierop zljnte vinden in het kader vanzogenaamde
zorgsystemen (arbo, milieu), die men geacht wordt te integreren.
Herontwerp
Soms wordt het (her)formuleren van processen niet voldoende
gevonden om het gewenste resultaat te bereiken. In dat geval
spreekt met over herontwerp of 'business process redesign". Een
veelbelovende, maar moeilijke methode.

Loketintegratie
De integratie van diensten in één loket is op dit moment de meest
gangbare manier om de dienstverlening te verbeteren.

Fysiek loket
Het begint doorgaans met de inrichting van een centrale balie met
meerdere aanbieders. Dit gebeurt heel concreet en niet zelden in
het kader van een voorgenomen verbouwing.
Op decentraal / wijkniveau
Een volgende stap is niet zelden een vorm van decentralisatie
waarbij vooral op wijkniveau bijzondere loketten worden
ingericht.
Integratie front- en backffice
Het eindigt in principe als een vorm van dienstverlening waarbij
de dienstverlening vlak achter de balie en diep in de organisatie is
geintegreerd. Hierbij zijn afspraken in de keten van groot belang.
De integratie vindt plaats op basis van vraagpatronen en niet
primair op basis van de interne logica van de organisatie.
Via meerdere media
Het goed inzetten van moderne media als internet wordt daarbii
als belangrijk gezien. De toepassing van informatietechnologie
wordt zowel als een trekker als een randvoorwaarde beschouwd.

Integrale Kwaliteit
Het grote aantal projecten dat in een gemiddelde gemeente loopt vraagt
om het aanbrengen van samenhang. Een samenhang waarbinnen inzet en
resultaat beter met elkaar in verband worden gebracht. Dit streven wordt
wel aangeduid als het werken aan integrale kwaliteit.

model Nederlandse Kwaliteit
Het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (afgeleid van
het model van de Europese EFQM) vormt het inmiddels overal
geaccepteerde kader voor integrale kwaliteitszorg. Alle diensten
in de veiligheidsketen zijn bijvoorbeeld begonnen te werken op
basis van dit model. Het model wordt nu vooral als een diagnose
en afrvegingsmodel gebruikt, maar het kan een meer concrete
impact gaan krijgen. Er zijn diverse stappen te maken:

Positiebepaling
Hiermee wordt een 'quick scan' gemaakt van de fase
van ontwikkeling waarin een dienst zich bevindt. Dit
gebeurt op basis van een handleiding waarvan speciale
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versies voor de publieke sectoÍ, gemeenten, onderwijs,
gezondheidszorg en de brandwe er zrln verschenen.
Zelfevaluatie en audit
Na de eerste positiebepaling wordt een zelfevaluatie
gedaan op basis waarvan men door collega's kan
worden geaudit. De audit is gericht op verdere
verbetering, niet op controle. W'el kan het resultaat van
zelfevaluatie en audit een inspiratie vormen voor een
betere vorm van (meerjaren)beleidsplanning.

Prijzen en vergelijken
Steeds meer mensen en organisaties halen hun inspiratie uit prijzen en
onderscheidingen.

P r ij z e n en onder s chei dingen
Binnen de lokale overheid is 'Chapeau' de meest bepalende
onderscheiding voor de kwaliteit van dienstverlening. De prijs is
enigszins verwant aan de Britse Charter Mark Awards.
Organisaties die goed presteren volgens het model Nederlandse
Kwaliteit komen in aanmerking voor de Nederlandse
Kwaliteitsprij s- en Onderscheiding.
B enchmar king / v i s it ati e

Het onderling vergelijken van organisaties en activiteiten met
elkaar is sterk in opkomst. Daarvoor is het nodig de prestaties
goed in beeld te brengen. In het kader van het grote stedenbeleid
worden op dit moment visitaties uitgevoerd als bron van
vergelij king.

En als alles faalt kunt u er natuurlijk nog altijd zo'npuinhoop van maken
dat u uw inspiratie haalt uit 'Ook dat nog' of de koppen van de kranten.

PN
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