
Back-office: achter de glazen wand
Àllet name kleinere gerneenten laten de front- en back-
office makkelijk in elkaar or.erlopen, zonder zichtbare
afscheidingen inde \rorm van tussenwanden en schot-
ten. Een rniddelgrote gemeente ais Gouda kiest t1,-

pisch voor de tussenoplossing van het hebben van een

heldere scheiding tussen front- en back-office, maar
dan wel een van g1as, zodat de medeu.erkers in de

back-office kunnen zien u,anneer er nloet worden bij-
gesprongen in de front-office. Voor een aantal func-
ties in de back-office, met nanle de specialisten op het
gebied van ruirntelijke ordening, kan clat niet gelden.
Zlj zítten op een andere verdieping. In het begin was

het djenstencentrum zo open dat bezoekers door de

receptie werden door ver-wezen naar de kantoren van

de medewerkers. Om veiligheidsredenen bleek clat niet
haalbaar. De deuren naar de back-office zijn op slot
gegaan. Het gevolg is nu, in zekere zin een verbete-
ring, dat cle medeu.erkers op verzoek van de receptie
naar beneden komen orn dan in een bezoekkarner 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 de

overgang naar de 36-ruige werkweek. Het duurde niet
lang voordat er krantenberichten kwamen waarin
stond te lezen dat de ondernemingsraad in opstand is
gekomen. Uiteindelijk is dat allemaal in orde geko-
men, rnaar het geeft wel aan dat de komst van een der-
gelijk centrurn nogal wet te\ïeeg brengt bij het perso-
neel. En dat niet alleen voor de medewerkers van het
centrum zelÍ.De meder.verkers van andere diensten
zullen heel scherp volgen wat de gevolgen van zo'n
centrum kunnen zijn voor hun eigen werk. Wat zal de

volgende reorganisatie brengen?
Dan de medewerkers van het centrum zelf . Zlj lljken
er wel bij te varen. Er is wel degeiijk sprake van een

verrijking r.,an de werkzaamheden. Het moeilijkste
blijken nog de gevolgen van de verruimde openingstij-
den te liggen. Is er met de noclige moeite een Íooster
opgesteld (het zijn veel parttimers), dan blijkt l'erwol-
gens dat veel burgers de weg naar het centrum nog
niet $.eten te vinden in de verruimde openingstijden.
Dat is niet motiverend, maar lijkt vooral een ku-estic

van goede promotie.

Promotie
Het bekendmaken van de komst van het dienstencetr-
ffum, de nieuu-e rverku.ijze en de geu'ijzigcie ope-
ningstijden; het zijn allernaal dingen die gepubliceerd
moesten v,orden. Op dit punt rverd gekozen voor een

behoorlijk assertieve u.ertrcvijze. Aardig is de grap die
r.verd uitgehaald met het bekendrnaken van de gervij-
zigde openingstijden. \Àretend clat een krant et.r kran-
tenlezers vooral zijn geïnteresseerd in slecht nieuu s,

werd een persbericht gemaakt met als kop:
"dienstencentrum niet open tot 10 uur's-avonds", ottt
verwolgens te kunnen melden wat dan wei de goede

verruimde openingstijden zijn. De erwaringen rondom
de promotie van het dienstencentrum geven wel aan

dat de meeste burgers niet in spanning zitten te
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$-aclrten op een verbetering van de dienstverlenilg.
De ver-u,achtingen zijn kennelijk zo laag, dat de reactie
er eercler eerl r,ran ongeloof dan van positieve verbazing
is. F{et centrum moet haar plek bewijzen via de geu,o-
ne \\reg van mond op moncl reclarne, elke keer weer.
Daar lijkt het dienstencefltrulll inmiddels wel goed in
te slagen. Deze mysterv guest voelde zich in ieder ge-
val rninstens zo goed behandeld las bij een bank en een
rvinkel die hij eerder w-as binnegestapt.

P.N

Toezicht en inspectie en de
kwal iteit 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
om te beseffen dat op het terrein yan de lokale
overheid er yele ambtenaren bezig zijln rnet
taken op het gebied van toezicht en inspectie.
De uiwoering van deze taken 'aan de
achterkant' raakt onverrnijdelijk ook de
kwaliteit van de dienswedening, sterker; het is
er onderdeel van. In dit artikel wordt aandacht
gewaagd voor het fenomeen van toezicht en
inspectie in relatie tot de kwaliteit van
dienstverlenjng. ltleer aandacht is g,enseliik.

Veel taken op het gebied van toezicht en in-
spectie

Oncler toezicht yerstean rvii hier alles u.at te maken
heeft met het zorgdragen voor de naleving vall een wet
of claan an afgeleide regeling. De moderne definitie
r.an toezicht omvat drie elernenten: informatie r.erza-
melen, beoorclelen en ingrijpen (inten'eniëren). Op
die basis kunnen ook alle taken gericht op controle erl

handhaving onder het toezichtbcgrip vallen, zolang er
rnaàr eell rvettelijke basis voor liet toezicht is. Binnen
de lokale overheid gebeurt dit op een groot aantal
rnanieren, zowei dool een genleente pror-incie of u,a-

terschap zelf, niet zelden op basis van rnedebewind, als

door een groot aantal rijksdiensten. De meest bekende
vormen van inspectie - r-rnderwijs, zorg en milicu - zijn
van dit laatste een voorbeeld.
In feite spreken rvij over een grote lappendeken van
instanties en personen die zich bezighouden rnet toe-
zichthoudende taken in de ruirnste zin r-:rn het r,r-oord.

Voor de irurgers en bedrijven loopt dit r.,an cle agent
op de hoek van de straat tot cn Íret de man r,an de

dienst ruirntelijke ordening die de bepalirrgen van het
trestemrning'spian in de gaten houdt. Binnen de lokale
overheid zíjn er dan ooh nog eens vele cliensten en

personen die zich bezig houden met het toezicht op cle

(onderdelen van de) overheden zelf-. \ran accountant
tot en lnet de nieuu-e uemeentelijke rekenkamer houdt
n-ren zich bezig met de activiteiten die door arnbtena-
ren w-orden ontplooid.



Problemen met toezicht
De lokale overheid heeft op veel manieren te maken
met toezichthouders. Ze oefenen ook zelf toezicht uit.
Zelfs als we er vanuit lnogen gaan dat een gemeente of
provincie de eigen toezichthoudende taken goecl in
orde heeft, dan nog heeft men u'aarschijnlijk op aller-
lei manieren last van het niet goed sluiten van de toe-
zichtsdeken op rijksniveau. Vier van de belangrijkste
problemen met 1-ret toezicht zoals die zich nu voor-
doen willen we er hier uitlichten:
- Is er sprake van te $-einiËï toezicht ofjuist van teyeel
toezicht?
- Moet een toezichthouder zich beperken tot puur
controleren ofis er ook ruirnte om te adviseren!
- \À'at heeft de voorkeur' extern toezicht ofintern toe-
zicht?
- Floe verhoudt toezicht zich tot kwaliteitszorp'?

Te weinig of te veel toezicht?
Ook op het nir.,eau van de lagere or.,erheden doet zich
regelmatig cie vraag voor of er nu te u'einig of juist te-
veel toezicht is. Op sornmigc terreinen. mel name in
de sfeer r.an de comptabiliteit, kan er sprake zijn van
soms r.vel vijf lagen van toezicht. Het is mede om die
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reden dat er bijvoorbeeld vragen worden gesteld bij de

rneerwaarde van een gemeentelijke rekenkamer. Op
andere terreinen ontbreekt elke vorrn van toezicht. In
veel gemeenten ontbreekt het bijvoorbeeld aan een

goed toezicht op illegale terrassen ofuithangborden.
Op zich heeft dat alles niet veel te betekenen, behalve
dat men zich er nu vàn bewust wordt dat de hoeveel-
heid toezicht er toe doet. Het volstaat niet langer het
toezicht te regelen op basis van de invoering en hand-
having van een enkele regeling; het totaal van maatre-
gelen gericht op toezicht moet in beelcl rvorden ge-
bracht.

Controleren of adviseren
In Rotterdam is er sprake van experimentele Inspec-
tieteams Buitenruimte. De teams gaan de straat op en
zoeken naar alles wat kapot en r.'uil is. Zij vormen te-
gelijk een soort 'lopend loket' voor de wijk waarin ze

opereren. Deze bundeling van ogen en oren heeft
u.einig meer te maken met de klassieke controle taak
van inspecties. Het daadwerkelijk ingrijpen als het rnis
is gebeurt op een ander niveau, met nàme door cle po-
litie. Het is een aanpak die een voorbeeld vormt van
de verschuiving in taken die je bij veel instanties ziet
die voorheen een klassieke controlerende taak hebben.
Uit over"w'egingen van effectiviteit kiezen ze voor een
aanpak die eerder adviserend, respectievelijk stirnule-
rencl, dan conffolerend is. Het probleem is, dat het
adr,-ies lang niet altijd u'erkt en soms voor onhelder-
heid zorgt. \\rat r.oegt de r,r,'aarcle van een advies van
een toezichthouder toe aan al die andere adviezen die
el kurrnen r,vorden gegeven? Lr,ristert de ei;lenaar van
het probleein echt u'el beter naar zo'n advies dan naar
bijvoorbeeld een boete of rnaatresel? En is het r,ve1 al-
tijd duidelijk of een toezichthouder iets of iemand
aanspreekt in de aclviserende ofcr»rtrolerende rol?
Nairr onze indruk is dat vaak niet het gevai.

Extern of intern toezicht
Binnen de lokale overheden lopen allerlei r,,ormen van

toezicht door elkaar heen. Op clit rnoment is men zo-
wel bezig het interne als het externe toezicl-rt te ver-
sterken. Het interne toezicht gebeurt met name via
het r.ersterken van de planning & controlcyclus (het
BBl-instrurnentarium heeft hjer een impuls aan gege-
ven) en in toenemende mate via de inrichting van
krvaliteitsbureaus. Extern toezicht krijut rreer inhoud
door bijvoorbeeld de kornst van certiÍicerende instan-
ties. Oin het diplomatiek te verwoorclen; het is tu.ijfel-
achtig ofer erg veel zich is op de efÍèctiviteit van ex-
tern in plaats rran intern toezicht. Er u.ordt bovenal
gehandeld op basis van er-l-aring efl naar ber.indt van
zaken.

Toezicht en l<waliteitszorg
.Nfoderne vormen van kwaliteitszorg - zoals bijvoor-
beeld die op basis van het rnoclel van het Instinrtit Ne-
derlandse Kr.r.aliteit - zijn gebaseerd op horizontale
toetsing, $.àt o.a. u.il zeggen dat auclits inter-collegiaal
worden uitgevoerd. ÀIogen cle auditrapporten die in
clat kader worden geproduceercl worden gebruikt voor
toezichtsdoelstellingen in de lijn? Het antwoord is:

nee. FIet is op dit soort punten dat ku.aiiteitszorg en

Discussie op Rijksniveau
Op het niveau van het Rijk is men inmiddels bezig met
een bezinningsslag op al die vormen van toezicht.
Daar zijn twee oorzaken voor. De eerste is het grote
aantal r,erzelfstandigingen dat heeft plaatsgehad, r,aak
in de vorm van zelfstandige bestuursorganen en dat nu
leidt tot een herbezinning op de manier u'aarop deze

op afstand geplaatste organisaties lnoeten worden
aangestuurd. Een goed voorbeeld is wat er nu gebeurd
rondom de centra voor werk en inkomen. Wie wordt
voor 1\''at verantw'oordelijk en hoe kan de rninister
weten of het goed gaat? De tweede reden - en voor
een deel daarmee samenhangend - is een groot aantal
incidenten die tot onderzoeken en zelfs enquëtes heb-
ben geleid.

De ministeriële verantwoordelijkheid is onder druk
komen te staan en het politiek primaat vràagt dat dit
wordt hersteld.
In het verlengde van een aantal rapporten van de N-
gemene Rekenkamer is de commissie Holtslag aan de

gang gegaan die ruuweg in beeld heeft gebracht welke
vormen van toezicl-rt er zrjn en wat dit rnoet betekenen
voor de ministerië1e verantwoordelijkheid. De con-
ciusies zijn r-uww.eg de volgende:
. naast grote overlappingen in het toezicht is er ook

sprake vàn grote gaten in het toezicht;
. de u'ijze w-aarop het toezicht u'ordt inpJe-'.uld ver-

schilt enonn;
. veel toezichthouders zijn niet echt in staat om in te

grijpen als het mis gaat.

Dc commissic doet de voor dc hancl liggcnde uit-
spraak om lneer helclerheid te brengen in de u-ijz.'
\\raarop het toezicht is geregeld en heeft een checklist
ontwiktrield voor het in kaart brengen van het toezicht.
Waarschijnlijk rvorden de aanbevelingen van cie com-
missie venverkt in de komende kader-wetgeving voor
zelfstandi ge b estuursorganen.



de meer klassieke vormen van toezicht en controle
rnet elkaar kunnen botsen, hoeu,el ze praktisch altijd
hetzelfde doel voor ogen hebben. Moderne kwaliteits-
zorg gaat erg uit van cle eigen verantw'oordelijkheid
vàn rnanagers voor cle eigen beclrijfsvoering. Vroeg of
Iaat snrit deze eigen verantwoordelijkheid op de ver-
antwoordelijkheid van de politiek. Er zullen goede
spelregels moeten worden opgesteld om te voorkomen
dat moderne vorrnen van ku.aliteitszorg en klassieke
vorrnen van toezicht op elkaar botsen.

Toezicht op lokaal niveau
In het verlengde van onrwikkelingen op rijksnireau
zullen lokale overheden zich moeten bezinnen op hun
toezichthoudende taken. Net als bij de serwice centra
is het daarbij verstandig om de optiekvan cle burger
daarbij een belangrijke rol te laten spelen. \\raar-
schijnlijk is het niet pJoed rnogelijk om aan de voorkant
van het loket de dienstverlening goed in orde te rna-
ken als niet aan de achterkant het toezicht goed gere-
geld rv-ordt. De inspectieteams buitenruimte laat zien
dat een goecl toezicht in de vorm van dit 'lopend loket'
cle beste rnanier is om de cirkel van dienstverlening
rond te krijgen.

Begin van een discussie
'Iegelijk moet nuchter worden vastg'esteld dat het
voor de rijksoverheid al lastig blijkt orn haar toe-
zichtsdeken te overzien en dat het voor veel gemeen-
ten, zeker voor wat betreft de nredebeu''indstaken,
waarschijnlijk onmogelijk zal zijn oln een goecl beeld
van het toezicht te krijgen, laat staan er op te gààn stu-
ren. Neem het ondenvijs als voorbeeld. Het is de jn-

spectie van het onder-w'ijs die via ku'aliteitskaarten nu
moet aantonen dat cle ku,,aliteit van de scholen in orde
is, niet de gemeente, ook al krijgt ze steeds meer ver-
antu.oorclelijkheden op dit gebied. De gemeente zal

het dus samen lnoeten doen met de toezichthouders
die op haar terrein actief zijn. I-Iet is tijd om een ster-i-
ge discussie te starten over toezicht en inspectie voor
en door lokale overheden.

P.N

Vertaal je Taal

Ruim zes jaar geleden is binnen de gemeente
Utrecht het project Vertaal jeTaal gestart met
als doel het stimuleren van duidelijke taal. De
werkgroep heeft al vele acties opgezet zoals: de
scheurkalender met taaltips op diskette, de
actie'Duidelijke Taal Graag' (waarin
Utrechters onduidelijk geschreven brieven van
de gemeente terug kunnen sturen), de
verspreiding van Vertaal je Taal-
bureauonderleggers, -kofiEemokken, -
boekenleggers, -pennen en de zogenaamde
kwaliteitskringen (cursussen over goed en
duidelijk taalgebruik).
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Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de uitreiking
van de Taalbokaal aan de schrijver of schrijfster van de

duidelijkste brief, nota of brochure. Iedere meder.ver-
ker van de gemeente Utrecht mag zijn beste brief,
nota of brochure insturen en anderen nomineren, mag
natuurlijk ook. Een deskundige jury beoordeelt welke
inzencling de Taalbokaal verdient. Ook aan het eincl
r.,an het afgelopen jaar is er \\.eer een Íèestelijk evene-
ment geweest rond de uitreiking van de Taalbokaal
1998!

Dit jaar vond de uitreiking van de Taalbokaal plaats
op een openbare plek, de gen-reentelijke bibliotheek.
Net zoals in de voorglaancle jaren \\,-às er ook clit jaar
een gevarieerd programn-ra voorbereid rnet oefening
en verrnaak. De Utrechtse u'.oordkunstenares Titi
Zaadnoordijk dichtte het programme vàn de Sire-
Duidelijk Taal-campagne tot àan het Lingo-Bingo-
spel, r.an de Donderspeech tot de Bokaalujtreiking,
aan elkaar. De uitreiking van cle Taalbokaal is onder-
tussen uitgeeroeid tot een r'vare happening rvaar tra-
nen, bloernen en omhelzingen niet bij ontbreken.

De keuzes van de jury
De jury die rnoest bepalen wie de Taalbokaal zou krij-
gen, bestond clit jaar uit een journalist van het
Utrecl-rts Nieur,vsblad, een schrijver en neerlandicus,
een voormalig lerares Nederlands aan de bestuursaca-
demie, de gemeentelijke ornbudsman en een voorma-
lig raadslid dat tevens binnenstadbe\\,-oner en docent
recht is. Zij rnoesten uit rneer dan 20 brieven, brochu-
res, boekjes en norà s de beste inzentling kiezen. Dit
\\'as een moeilijke klus, zo bleek uit het jury rapportl
Een eerste reactie van de jury was: 'wat zitten we toch
ontzettend veel te schrijven...'. Om al die brieven goed te
kunnen beoordelen, moest de jury enkele afwegingen
maken. Daarbij werd de jury geleid door de brochure die
de werkgroep 6 jaar geleden maakte, waarin de uitgangs-
punten van het project staan omschreven. Deze uitgangs-
punten zijn: 'Eenvoud siert de mens', 'Weet voor wie je
schrijft', 'Het oog wil ook wat', 'Wie schrijft zegt ook
iets over zichzelt' , en 'Noem de dingen bij hun naam'.
Daarnaast vroeg men zich af wat nu eigenlijk precies
met de Taalbokaal r,vordt gestimuleerd: is het cloel om
ambtenaren aan te moedjgerl o1n zelf duiclelijker te
gaan schrijven (zonder de hulp van bijvoorbeeld tekst-
bureaus) ofis het doel abstracter en gaat het om de al-
gemene zorg voor goede communicatie! De jurv koos
uiteindelijk \roor dat laatste: een beetje extern moet
kunnen, als de ambtenaar maar betrokken blijft bij het
tot stand komen van het uiteindelijke resultaat.
Bij de beoordeling van de ingezonden brieven, nota's
en brochures speelden verder vragen mee als: \roor
wie is deze brief eigenlijk bestemd?; Is er sprake van
een complexe boodscl-rap die simpel is uitgelegd?; Is de

ku,-aliteit van een brochure niet sterk athankeiijk van
de wijze \\,-aarop hij u,-ordt overhandigd?; Is een brief
aan een kind niet een stuk makkelijker clan een brief
aan een volwassene?

De jurr,, meende dit jaar tu'ee bokalen te moeten uit-
reiken en één eervolle vermelding. De eervolle ver-
melding ging naar de schrijver van een set van 2l fcl-


