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Naar een ranglijst van gemeenten?

Er is een revolutie gaande in Neclerlancl. Anders clan

cle meeste revoluties in Neclerland, is het geen stille
revolutie. Op cle r«rorpagina's van kranten, tijdschrif-
ten en in nieur.r's- en actullliteitsrubrieken u'orclen voor
het eerst ranglijsten besproken van
(semi-)overheidsinstellingen. Elser.,ier publiceert een

lijst met de 25 beste ziekenhuizen, scholen krijgen een

publieke beoordeling en beclrijven beoordelen'"velke
genleenten met hun tarieven er het beste of slechtste
uitspringJen. Kortorn; voor het eerst worden er: publie-
kelijk ranglijsten gemaakt van publieke clienstelr.

Dergelijke ranglijsten zijn lange tijci taboe geweest en

ook nu zullen velen binner-r overheidsland cle komst
van dergelijke ranglijsten op z'n minst met gemengde
gevoelens ontvàngen. De effecten van deruelijke rang-
Iijsten hoeven immers niet altijcl positief te zijn. \À,'or-

den cle goeile organisaties beloond en de slechte be-

straft? En zo ja, zijn li.e dan niet juist bezig de afstancl

ftrsscn goqdg en sleclrte orqanisaties te r erqroten. in
plaats van ze over de hele linie beter te rnaken? En u''ie

bepaaJt eigenlijk \À,at goed of slecht is? \Vorden er

geen appels met peren vergelekeni
De komst van ranglijsten lijkt echter niet zozeer te

n'raken te hebben met een abstracte veronderstelling
dat ranglijsten goecl zouclen zijn voor de betrokken
organisaties, als u.el met een verscl-ruiving van inr.loed
r.an cle publieke organisatie naar de consulnent. Con-
sumenten - burgers, beclrijven - ver-wachten openheid
en zicht op prestaties. PubUeke organisatie voelen dat
ze ziclt nloeten profileren richting die consurnent en

clus willen ze laten zien dat zr: $':it voorstellen. Rang-
lijsten zijn het bijna onvermijdelijke gevolg.

Op dit rnoment zljn er nog seen rangiijsten gepubli-
ceerd v:rn 'de' gerneente. Gemeente X hoeft zich er

nog geen zorgen over te maken clat ze gestegen of ge-
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zakt zljn ten opzichte van gemeente Y op de lijst. Maar
hoe lar-rg duurt cl:rt nog? De hierboven genoemcle re-
cente ontwikkeling en de daarmee verbonden voor-
beelclen, houden een waarschuwing in voor alle ge-
meenten dat zij op de niet al te lange termijn rnet de

komst r.an ranelijsten rekening moeten houden. Dit
zal zich ''vellicht in eerste instantie concentreren op cle

dienstverlening zoals die aan burgers en bedrijlen
u,ordt verleend, maar zal zich op tennijn ontwild<elen
tot een totaaloorcleel over een gemeente. Bent u claar

klaar voor?
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ScHRTFTELUKE COMMUNTCA-
TIE IN EIGEN HUIS

Kwaliteit van dienstverlening vindt zijn basis in
identificatie van de medewerker met de
organisatie waarin llrii of zij werkt. Daarom
verdient het begrip 'corporate pride' (wellicht
nog het best te vertalen met het 'wij-gevoel')
binnen ambtelijke gremia dezelfde aandacht die
het reeds jaren krijgt in het bedrijfsleven.
Immers, van de hedendaagse ambtenaar wordt
verwacht dat deze zich 'medewerker' (m,/v)
voelt aan succes en welzijn van zijr. gemeente.
Waar dat gevoel onvoldoende aanwezig is,
dienen leidinggevenden een progïamma te
ontwikkelen dat verhoging van persoonliike
betrokkenheid bij de beeldvorming l van het

t 
\,trondersteld wordt clat I-ret gesienste beeld van de gemeentelijke

organisatie (extern a1s imago bij de burgerij, intern a1s eigen be-

drijfscultuur) reeds is geclefinieerd. \\iaar dat nog niet is gebeuld,

of waar het aemeenschappelijk referentiekader te onduidelijk is,

doet men er goed aan zich hierop te bezinnen. Het \.oert te ver on1,

binnen het bestek van dit artikel over scl-rriftelijke communicatie, in

te gxàn op dit interessante ondenverp.
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