de bewegingsruimte geven om toezeggingen te
doen en de nakoming daarwan te kunnen garande-

2. Communicatie.

ren. Bedrijven spreken niet graag met mensen die
hen ook niet kunnen helpen.

3.

Burgers moeten op de hoogte

worden gesteld van de inhoud van het handvest.
Cornpensatie. Bij het niet voldoen aan de garantie
kan de burger aanspraak maken op een compensatie van cle verantwoordelijke dienst.

Slot
Een goed opgebouwd relatiebeheersysteem is een belangrijk tr«,valiteitsaspect voor de gemeente. De bestaande bedrijven in de gemeente leveren het merendeel van de nieuwe werkgelegenheid. Zlj verdienen
dus op hun beurt een klantgerichte benadering vanuit
de gemeente. Tevredenheid bij het bestaande bedrijfsleven is bovendien de beste reclame voor
nieuwe vestigers. Want ook potentiële vestigers gebruiken hun netwerken om informatie in te winnen
over bedrijfslocaties.
"Leiclt een actiefrelatiebeheer niet tot situaties waarin
de gemeente problemen moet oplossen die bedrijven
niet ontdekt hadden als zij er niet in contact met de
gemeente op waren gestuit?" Ja, natuurlijk! Maar is
het niet juist die houding die ook in het bedrijfsleven
het verschil maakt tussen een goed en eerl
excellent bedrijf.t
À[art Hendrickx is hoold beleidsatelier en grondbedlijfvan de
sector Ruimtclijke Ontu,iklelir-rg en Beheer van de gerneetrte Beraen op Zoonr.

KWALITEITSZORG

Kwaliteitshancivesten: het praten
voorbii?
Kwaliteitshandvesten mogen zich al geruime

tijd in bestuurlijke belangstelling verheugen.
Deze belangstelling heeft echter nog nauwelijks geleid tot het toepassen van handvesten in
de praktijk. ln het Nederlandse openbaar bestuur Iijkt het credo geen daden maar woorden te luiden. De positieve ervaringen met het
instrument bij de afdeling Parkeren van de
gemeente Den Haag staan hiermee in contrast. Kwaliteitshandvesten kunnen - zo wijst
de praktijk uit - een bijdrage leveren aan het
dienstbaar maken van (semi) overheidsorganisaties aan haar klanten: burgers, bedrijven en
instellingen.
Kwaliteitshandvest: een omschrijving
Het lovaliteitshandvest (citizen's charte) is midden jaren negentig naar Nederland overgewaaid uit GrootBrittannië. In 1992 werd in dit land het initiatief genomen charters te ontwikkelen om de externe gerichtheid van overheidsdiensten te vergroten. Een kwaliteitshandvest is een verklaring waarin een overheidsdienst zich garant stelt voor de kwaliteit van de eigen
dienswerlening. In zo'n handvest staan drie elementen
centraal'
1. Normen (kwantitatief) betreffende de producten
en diensten die een organisatie levert.

Kwaliteitshandvest Parkeren
De afdeling Parkeren heeft de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in het verbeteren van de interne organisatie: automatisering, opleidingen en trainingen, ISOcertificering e.d. Deze investeringen zijn geen op zichzelf staand doel, maar moeten resulteren in een betere
dienstverlening aan de klant. Kwaliteitshandvesten
kunnen - zo is de gedachte - daarbij behulpzaam zijn.
Een jaar experimenteren heeft vorig jaar geleid tot het
invoeren van de eerste versie van het l«araliteitshandvest Parkeren. Het handvest ziet er kort samengevat
als volgt

uit:

1. Normen. De normen hebben betrekking op een
aantal kwantitatieve aspecten van de dienswerlening: wachttijden en afhandelingstermijnen. De
belangrijkste voorbeelden: de wachttijd aan de publieksbalies bedraagt rnaxirnaal vijftien rninuten, op
bez.waarschriften tegen parkeerbonnen volgt binnen vier weken een uitspraak en brieven worden
binnen twee weken beantwoord.
2. Communicatie. De inhoud van het handvest is opgenomen in de algemene folder van Parkeren.
Daarnaast zijn advertenties in lokale bladen geplaatst en persberichten verspreid.
3. Compensatie. -{ls Parkeren haar qarantie niet nlkomt, kan de klant,f 25,= ]21.r, overmaken naar
een goed doel of een product van Unicef, Novib of
de Wereldwinkel uitzoeken.
Parkeren heeft het kwaliteitshandvest nu ruim acht
maanden toegepast. Het handvest heeft aan de verwachtingen voldaan: het houdt de orsanisatie scherp
en extern gericht, verschaft klanten duidelijkheid over
watzij kunnen verwachten en draagt bij aan een positief imago van de gemeente. Handvesten ll,orden
daarom het komende jaar op bredere schaal binnen de
dienst Stadsbeheer, u.aar Parkeren deel van uiÍnaakt,
toe€iepàst.

Een beperking van een handvest is dat vooral de
kwantitatieve aspecten van kw-aliteit worden gegarandeerd . Kwaliteit is nanrurlijk rneer dan bijvoorbeeld
een snelle aÍhandeling van een bezwaarschrift. Deze

beperking is ondervangen door periodiek klanttevredenheidsonderzoeken te houden die de "zachte
kanten" van kwaliteit (bijvoorbeeld: gedrag/houding
medewerkers, inhoud brieven en uitspraken) in kaart
brengen. Deze infrrrmatie kan vervolqens weer worden
gebruikt voor verdere verbeteringen.

Wanneer een kwaliteitshandvest?
Op basis van de ervaringen van Parkeren kunnen drie
vooru.aarden - die onderling sterk met elkaar samenhangen - worclen geformuleerd voor succesvolle toepassing van een kwaliteitshandvest:

l.

Extern gJerichte organisatiecultuur.
Binnen een organisatie worden medewerkers constant gestimuleerd de volgende vragen te stellen.
de wensen en ver-

\\rie zijn mijn klanten? Wat zijn
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goed doel. De eerste dankbrieven van Amnesty en
Greenpeace zijn al binnen.

De spanning die zou kunnen bestaan tussen handvesten en bijvoorbeeld de Algernene \Àret Bestuursrecht is
reeds enige jaren geleden en op meerclere niveaus besproken. De conclusies is dat die spanning er niet is en
dat ze elkaar aanrullen, vooral in die zin dat de normen in de handr.,esten een concretisering en aanscher-

ping van de normen uit de A\ÀrB olnvatten. Ze komen
er niet voor in de plaats, ze geven ze inr..ulling. E,en
dergelijke inr,,ulling is nodig. De afkoncliging van een
wet staat immers niet gelijk aan de uitvoering eruan.

Dit betekent overigens niet dat de afkondiging van
een handvesten, zoals de heer Mans net heeft gedaan,
hetzelfde is als de invoering eruan. De praktijk met
handvesten is clat de invoering erwan niet zelden een of
meer bruggen te ver is. Het garanderen van een bepaald kwaliteitsniveau betekent dat je weet wat je huidige diensten zijn, wat het gewenste en wàt het werkelijk niveau ervan is en het betekent daf de betrokken
ambtenaren in staat zljn ernaar te handelen. Dat is nog
op weinig plaatsen het geval. De aankondiging van
handvesten betekent op dit moment vooral dat gemeenten gedwongen worden fundamenteel na te clenken or er het dienswerlening.
Schrapperr van het element van compensatie is or erigens geen oplossing. Integenc{eel, de dienst ontneernt
zichzelfeen broodnodige prikkel om over de kwaliteit
na te derrken. De vriibliii'endheid slaat anders al l-ree1
snel toe. En vrijblijvendheid is er genoeg in de discussies over l«valiteit van dienstverlening. En verwijzingen naar de wet, want daarin is het toch allemaal al geregeld. Hoeven wij het niet meer te doen. Laat ze
nraar een aanklacht indienen.
Een stevige discussie rnet en binnen de \NG is op z'n
plaats. Wat draag;t echt bij àan een goede dienstverlening. Bieden de huidige juridische mogelijkheden echt
wel voldoende garantie om tot een betere clienstverlening te kornen, of blijft het bij aanklachten? Kwaliteitshandvesten mogen daarbij geen doel op zich zrjn,
het is slechts een instrurnent, maàr ze kunnen ook niet
op voorhand worden afgewezen omdat het niet lijkt te
passen bij de huidige manier van werken.
Peter Noordhoek , adviseur en ànteur vàn meerdere publicaties
over krvaliteitshandvesten. (Blon: Staatscourant, 5 januari 2000,
numrner .l)

Standpunt BZK over handvesten
FIet fer.romeen kwaliteitshandyesten staat \{reer stevig
in de belangstelling. In de begrotingsbehancleling van
BZI{op 14 oktober jl. is er aandacht voor gevraagJd en
nu komt het ministerie n-ret een stanclpunt. IIet rninisterie ziet de waarde ervan vooral in de
"terugkoppeling en rnonitoring door klanter-r". FIet
ministerie ziet handvesten als een instrument voor
bijsnrring wanneer de dienswerlening tekortscl.riet.
Het houdt de overheid als dier-rswerlener alert. FIet
toepassen van ku'aliteitshandvesten dient overigens

duidelijk onderscheiden te worden van het afleggen
van bestuurlijke verantwoording over geleverde prestaties zoals die in het dernocratisch proces plaatsvindt.
Het vormt er een waardevolle aanr,,ul1ing op.

Acties
Het ministerie komt tot de conclusie dat 'alleen verspreiding van kennis niet volstaat om toepassing in de
praktijk te bevorderen'. Ze stelt, op grond van Brjtse
erwaringen, dat ook het centraal opleggen van standaard handvesten evenmin veel effect zal hebben. Een
aantal basisvoorwaarden moeten aanrvezig zijn wil het
invoeren van een handvest lukken. In de eerste helft
van 2000 wil het rninisterie daarom tot een inventarisatie komen van die voorwaarden, om verwolgens in de
tweede helft van 2000 tot een nadere beleidsbepaling
te komen, o.a. op basis van een te houden r,r,.erkconferentie die zich vooral op de implementatie moet richten. Verder wordt overwogen o1n handvesten op te
nerren in het programma Overheidsloket 2000. Het
ontwikkelen van'model kwaliteitshandvesten' voor
een geïntegreerde dienstverlening kan hier deel van
uitmaken. In 2001 moet over de effecten van dit alles
worden gerapporteerd.
Peter Noorclhoek
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