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Kosten en baten van een service

centrum

Deze Nieuwsbrief bericht u nu reeds zo'n t$'ee
jaar over de ontwikkelingen rondom service
centra. Het gaat hierbij om een relatief nieuw
fenomeen, toch streeft de redactie naar eeÍr

formule waarin zoveel als mogelijk de praktijk
in beeld wordt gebracht. AIs we die
praktiikverhalen de rel'ue laten passeren, dan
ontbreekt daarin één opvallend element: het
financiële verhaal. Dit artikel wil een eerste
stap zijn om daarin te voorzien.

De reden dat er weinig bekencl is over de kosten en

baten heeft allereerst te maken rnet het feit dat er

praktisch geen cijfers beschikbaar zljn.Daar hebben

u,'ii bij dit artikel heiaas ook mee te maken. We weten

niet of nauwelijks waar we het over hebben. Tegelijk is
er meer aan de hand. Want waarom is er eigenlijk zo

weinig bekend? Alles wordt onderzocht, waarom dit
niet?

Lange termiin en korte termijn

Wellicht omdat het niet nodig lijkt. De besparingen

lijken een gegeven dat nauwelijks argumentatie be-

hoeft. De redenering gaat ongeveer als volgt: "FIet in-
richten van een service centruln is een goede zaak

u,ant het vraaggericht r,verken levert kostenbesparin-

gen op en leidt ook anderszins tot een bijdrage aan cle

effrciency van een gemeentelijke organisatie' Daarbij

gaan de kosten voor de baat uit. Er moet behoorlijk
geïnvesteercl worden voor dat de winst w-ordt glereali-

seerd". Een logische redenering, zo lijkt het. Intuïtief
juist. Waarom dan nog energie steken in het doorden-
ken van de financiële kant van een service centra?

Het probleem is dat deze redenering niet goed genoeg

is. Die redenering is niet goed genoeg omdat cle korte
termijn bezwaren te zwaar door-wegen. Het is fantas-

tisch dat iets op de langere termijn geld kan opleveren,

maar er zijn er (te) velen binnen de Nederlandse ge-

meenten die denken d.'at ze zich geen geloof in cle lan-
gere terrnijn kunnet-r permitteren. De politiek zou niet
verder kijken dan de waan van de dag, het oude kast-

stelsel ontmoecligd het clenken in terrnen van inr este -

ringen en, tsja, hoe weet je zeker dat je kunt scoren op

de langere terrnijn?

Getallen en argumenten

Nee, hoezeer men wellicht ook te overtuigen valt van

de logica van kostenbesparing en efficiency, het is niet
goed genoeg. Het eerste wat moet gebeuren is een

harder, concreter zicht op de echte getailen. Het
tu,eede is een beter zicht op de hoogte van de te ver-
u.achten investeringen en het tempo waarin het kan

worden terugverdiend. Bij gebrek aan die harde ge-

ta1len (alhoewel, er is al een bureau dat het aandurft
garanties over de minimale besparingen te geven),

moeten wij ons hier beperken tot het op een rij zetten

van de relevante arg-ulnenten. Argumenten die zich

toespitsen op twee vragen. De eerste is: leveren ser-vice

centra besparingen op (een geihtegreerd loket als

front office met een achterliggende back-office)? De
tweede is: hoe ter kunnen de kosten voor de beet uit
gaan?

Besparingen en opbrengsten

In het OL 2000 handboek 'van vraagpatroon naar 1o-

ket', u.orclt onder de kop financiën vooral op t\\'ee às-

pecten ingegaan: een betere inzet van personeel en de

benodigde verbouu'ingskosten. Voor wat het eerste

betreft, is hier de belangrijkste verondersteliing dat

vraaggericht werken leidt tot efficiencvbesparingen in
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de vorm van een betere inzet van het benodigde per-
soneel. Voonr''aarde is dan wel dat degenen die u,erken
in het geiirtegreerde loket inderdaad in staat zijn om
u,erkzaanlheden af te stemmen en van elkaar over te
nemen. Ns dat het geval is, dan kan dat het eventueie
nadeel compenseren van het zetten van een 'extra laag'
op de organisàtie. Met andere v'oorder.r; als het in-
richten van een front-office om nieuw, of nieriu. op-
geleid personeel vraagt, dan moeten de kosten claarwan

I«rnnen worden gecompenseerd door besparingen in
c1e vonn van een betere inzet v:rn het personeel. Orn
dat goed in beeld te brengen zal in de praktijk er een

behoorlijk goed inzicht moeten zijn in de administra-
tieve organisatie en cle functie- en taakornschrijvingen
die daarbij horen.
Die kennis bestaat in de praktijk slechts gedeeltelijk.
Tijdschrijven v,orclt nog relatief r,r,.einig gedaan. Toch
zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om tot op uur-
niveau taken te kunnen uitsplitsen, wil duidelijk wor-
clen u'elke in cle toekornst r,,ia het geïntegreercle loket
kan worden verricht en welke niet. Voor een benade-
ring die clieper steekt, zou bijvoorbeelcl kunnen u-or-
clen overgegaàn op eel1 vorm van 'activity bascc'l cos-
ting', u.aarbij kosten integraal worclell gekoppeld aan

àctiviteiten en niet langer aan generieke begrotings-
hoofdstukken. U zou echter kunnen merken dat zo'n
vorm van 'abc' minstens zo'n ingrijpende operarie is
als het inrichten van het centruln zelf. Aan de andere
kant is er de ervaring, dat bijna elke poging om pro-
cessen in beeld te brengen en activiteiten te benoe-
men, al heel snel tot inzichten leidt over hoe het beter
kar.r.

Technische competentie

De inrichting van een sen ice centrurn betekent ook
een verandering van de firsieke ruimte en alles wat
daar aan vast zit. Er moet worden verbouu'-d, balies
moeten rvorden ingericht en nieuu,-e apparatuur in ge-
bruik genomen. De Losten daarvan kunnen aanzienlijk
zijn. Tegelijk zijn het in praktijk dingen die worden
gecombineerd met andere veranderingen, bijvoor-
beeld een verhuizing naar een nieuu-gemeentehuis, al

dan niet in het verlengde van een herindeling. Daar-
mee zijn de kosten niet weg, maar het u.ordt moeilij-
ker om te scheiden waar de kosten op de begroting
hun plaats moeten vinden.

\Àrat voor de fi,sieke ruimte geldt, geldt ook voor an-
dere verancleringen die in de praktijk moeten plaats-
vinden. Of het nu gaat om telefboncentrales, nieuu'e
fblders of huisstijl, of u,ellicht iets als nieuwe unifor-
men, het is zelden duidelijk te maken of die kosten
anders ook niet hadden moeten gernaakt. De inrich-
ting'van een service centrum z'a7 naar alle waarschijn-
lijkheid een forse versnelling geven in de totale
'technische competentie'rran de gemeente. Het is ccn
reëel uitganqspunt om een gemeente en een gemeen-
telijke organisatie in haar geheel niet te ver achter te
laten lopen bij cle maatschappelijke ontu,ikkelingen.
De investering in inrichting en apparàtuur die rnet een

service ceÍltruÍn samenl-rangen kunnen daarorn u,el
eens precies zijn 'wat de clokter voorschrijft'. Om die
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discussie te stimuleren, zou pJekeken kunnen worden
naar de rnanier waarop de banken en kantoren ir-r de

directe omgeving van het get'neentehuis hun dienst-
verlening hebben georganiseerd en welke investerin-
gen daar-v-oor zijn gepleegd. Die 'benchrnarks' leveren
dan ook een idee op voor \,-at een gemeente zolr moe-
ten investeren om niet te veel uit de pas te lopen.

Kwaliteitskosten

\Àrellicht is het minstens zo wuchtbaar om het vraag-
stuk van de kosten en opbrengsten van een service
centrum te benaderen langs de kant van het vraagstuk
van de kwaliteitskosten. Hieronder moet worden ver-
staan al die kosten die samenhangen met het niet in

" 
één keer goecl cloen van een hancleling of dienst. Cri-

' sismanagement, reorgarisaties die over elkaar heen
buitelen, of gewoon het twee keer kopiëren van iets
wat, na een kleine correctie vooraf, ook in één keer
had kunnen worden gekopieerd. Het zijn allemaal
voorbeelden v:rn zaken clie niet in één keer goed zijn
gegaan en daardoor uiteindelijk extra kosten rnet zich
rneebrengen. Slechts een deel daarwan is zichtbaar,
l-reel veel blijft verborgen, net als bij een ijsberg

t t

I.[sberghostett

L)ok als u niet redeneert vanuit een ideale situatie,
maar ge\\.oon vanujt uw huiclige activiteiten en pro-
cessen, dan nog zult u ontdekken dat door het niet
werken volgens ver-w-achting, of door het dubbel doen
van hetzelfde r.l,-erk, er ontzettencl veel geld en energic
verloren gàat. Zonder een al te diepgaand onderzoek
te doen, moet het rnogelijk zijn om steekproefsgewijs
een indruk te krijgen van het percentage kwaliteits-
kosten zoals die bijvoorbeeld geldt voor uu'huiclige
pubiieksbalies. tlit l-rer recente onderzoek naar de pu-
blieke dienstverlening vàn een groot aantal zelfstandi-
ge bestuursorgànen is gebleken dat de faalkosten zich
ten tninste tussen de 15 en 20oÀ van de totale bedrijfs-
kosten bevinden. De werkelijke kwaliteitskosten lig-
gen, gelet ook op de ervaringen in bijvoorbeeld de

verzekeringsbranche nog hoger, in de buurtvan de

30%. Dat percentàge valt alleen in theorie terug te
brengen tot 07", màar een halvering moet zeker mo-
gelijk zijn. Tel .lrn de winst maar uit.
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Vormen van kwaliteitskosten

I(waliteitskosten kunnen in de praktijk op een àantal

manieren worclen onderscheiden' Heel kort:

É..,r.rrai.totten zijn de kosten die men maakt om af-

wiikingen van de bedoelde kwaliteit te voorkomen'

HË1Ëf."" van procesbeschriivingen valt daar onder'

maar ook het doen van een onderzoek onder burgers

voor dat een nieuwe, ingeu-ikkelde regeling moet wor-

den toegepast. Het in bèeld brengen van kwaliteits-

kosten i"s ,elf een vorm van preventiekosten' Als een

g;"""r" ai positief voor kwaliteitsverbetering heeft

[.kor.rr, drn i, h"t u'ellicht niet noclig om dez'e kosten

i'n beeld te brengen, maar anders is het wijs'

Beoordelingskosten ziin de kosten die ge.mrakt moe-

àr, -o.d"óm de kweliteit van een product of dienst

vast te houden. Het doen van inspecties en steekproe-

ven kost ge1d, maar ze nalaten kost op de langere ter-

rnf" "og;"er 
gelcl. Waar ligt het evenwicht voor u?

Faalkosten omvatten alle kosten die worden gemaakt

omdat niet de bedoelde kwaliteit wordt bereikt' Inter-

,r. f"rlkort"n zijn de kosten die worden gemaakt voor-

àat,le dienst een burger bereikt, externe faalkosten

zijn de kostcn die untstaan natlar is geleverd'

D" br.g", die in beroep gaat tegen een beslissing om-

dat hij í""rra clat een .'ètgotti"g ten onre.chte is aÍ-

g.*"r"rr, kan een indicatie zijn van dergelijke externe

iaalkosten. Ns dat is gebeurd omdat, door slordigheicl

van een ainbtenaar, À-.t '-'^l"t' 
op het formulier'

door elkaar zijn gehaald, kan daan'oor al van interne

faalkosten *oidJ, gesproken' Tot slot kan er ook nog

worden gesproken van overbodige activiteiten en ge-

miste kÀsen. Is het echt nodig clit nader te definièren?

Zoeken naar een oPtimum

Het effect van het u'erken aan kwaliteitsverbetering

betaalt zich uit in een vermindering van alle vormen

van kosten' F{oe meer inspanning, hoe meer resultaat'

Tegelijk is het geen lineair proces en lnoet het niet

*oid"r, g",la.rr-*.t de vetwachting dat kwaliteitskos-

ten ooit tot 0% zouden kunnen worden gereduceerd'

In het onderstaancle schema staat bijvoorbeeld aange-

p'even. clat de preventiekosten exponentieel zuilen stij-

[.r', np het moment dat men wil proberen de faalkos-

i.r. ,oï nul te reduceren. FIet illustreert dat het dus

seen zin heeft grote aantallen accountants en contro-

L.rrc op,1. g.À..rrt. los te laten om.de laatste fouten

", 
.,it tL haiàn. Er moet nàar een optllnum worden ge-

zocht. Tegelijk mag het duidelijk zijn dat' alsmen nog

,-rooit i"t, ïarr ku'aliteitskosten heeft gedaan' de eerste

winst heel snel binnen is' Ook voor kwaliteitskosten

geldt de wet op de athemende meeropbrengst' màar

ài. m."ropbrengst is er u'e1 degelijk'
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Een nieuwe mix

W'at als er niets gebeurt? Het is nuttig om de redene-

ring verder om te draaien. \À/at is cle strafals een ge-

illeente niets cloet? Het eerste anrw'oord is helaas:

niets. Cleen burger komt in opstand als de Elemeente
nalaat een serwice centrum in te richten. Erger nog,

het kan best zijn dat burgers, al dan niet goed verte-
genr.l'oordigcl in de raad, van mening zijn clat het een

modieuze vorm van onbewezen geldverspilling is. Te-
gelijk lijkt elke gerneente in een situatie terecht te ko-
men die bestaat uit een onvruchtbare mix vau toclle-
mende verplichtingen, sterke financiële afhankelijk-
heicl van andere partijen en een ambtelijk apparaat dat

niet zelden te laag geschoold is en te u-einig door-
stroomt. Dat is een mix die kan verlammen. Elke uit-
gave is er dan één teveel. \Àreggegooid geld u'ellicht.

Tegelijk, als je het zou noeten bedenken, dan kan je

geen beter middei bedenken dan juist een serwice cen-

trlrm om die rnix te opnieur.l'samen te stellen. Een ser-

vice centrum brengt sneller in beeld u'at de verplich-
tingen zljn zodat er eerder op kan worclen ingespeeld.

Een centrum dwingt tot het soort salnen\\rerking
waardoor externe partijen eerder worden gecormnit-
teerd en meer zicht krijgen op het resultaat wàat ze

hun geld voor geven. Last but not least, is een ser-vice

centrum misschien wel het beste rniddel om een ge-

dernotiveerd arnbtelijk àpparaet een nieuwe impuls te
geven.

Vanuit cle financië1e w.ereld is er een iustrument ont-
u'ikkeld dat die nieuwe mix goed in beeld kan bren-
gen: de Balancecl Score Carcl. IIet instrument com-
penseert \roor een te enge financjële blik door verbin-
dingen te tnaken rnet onder andere de behoeften van

klanten en medewcrkers. Ook het model Nederlandse

Krvaliteit is hier soed voor te gebruiker-r. De afueging
die door dit instrument v.'ordt gegenereerd laat een

nog meer integrale benadering toe. Tenslotte zijn cr
de kwaliteitshandvesten. Deze geven geen financièle

resultaten aan, maar door het formuleren vàn norlnen
voor de dienswerlening worclt u'el hard g;emaakt waar

de winst van een service centrum rnag worden ver-
wacht. Nlemaal kunnen ze helpen bij het maken van

de nieuwe mix door krachtige argumenten teYerza-

.melen om de statlls qllo te cloorbreken.

Aanbevelingen

Zettenu,e het bovenstaande op een rij, dan kunnen u'e

een aantal aanbevelingen formuleren voor het omgaàn

met de dimensie zoals clat onvermijdelijk komt te spe-

len bij de invoering lan een service centt'uln:
I tel de kwaliteitskosten, alles wat niet in één keer

goed gaat; daar zijn de besparingen te halen
I maak gebruik van andere plannen en bewegingen;

combineer, maar hou wel de echte kosten in cle

gàten
I bereken wat het kost als niet tot een service

centrufir u'ordt over gegaan;

I breng de (latente) \T agen van burgers goed in beelcl

en vertaal ze zo mogelijk in geld;
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I breng processen in beeld en formuleer
oulputnofmen;

r vergelijk met dienstverleners in de directe
omgeving en informeer naar hun
investeringsniveau;

I gebruik instrumenten als activity based costing, de

balanced score card en het model Nederlandse
I(waliteit om een goede afueging te laten zien.

Ku'aliteitshandvesten verplichten om de gewenste

normen te halen;
I laat u.aar mogelijk snel resultaten zien, financieel en

niet-financieel, aan de kosten kant en aan de baten
kant.

PN

Niet-gebruik en Service Centra

van de Overheid

De discussie over het niet-gebruik van sociale
voorzieningen dreigt opnieuw te verzanden in
een discussie over de hoogte van uitkeringen of
het beter verstrekken van folders. Daarbij
wordt een meer structurele oplossing, zoals
beoogt met het concept Service Centra van de
Overheid en Oaerbeidsloket 2000, over het
hoofd gezien.In dit artikel wordt deze relatie
wel gelegd.

Begin september presenteerclen het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS) de Armoede-monitor 1997. Uit deze

rnonitor bliikt oncler andere clat van alle rechthebben-
c1e huishoudens 32o/u in 1993/1994 in het geheel geen

huursubsidie l-reeft ontvangen, u'aardoor zij gerniddeld
ongeveer fl.1900,- huursubsidie per jazrr r.nislopen.

Verder wordt gesteld dat de individuele huursubsidie
een belangrijk instrument is on-r artnoede tegen te
gaan, van\l'ege de omvangrijke groep rechthebbenden
(900.000 huishoudens) en vanwege het feit clat allerlei
bijzondere toeslagen en koopkr:achtreparaties worden
uitgekeerd aan huursubsidie-ontvangers.

Dergelijke publikaties zijn niet nieuw; zo kwam Van
Oorschot in 1991 in zljn proefschrift 'Take it or leave

it' tot de conclusie dat het niet-gebruikvan de huur-
subsidie en ook van andere voorzieningen omvangrijk
is. Dit onderzoek u'erd gehouden onder bijstandsont-
vàngers en ouderen in de gemeenten Nijrnegen en

Rotterdam, waarbij de volgende voorzieningen on-
deru,'erp van onderzoek waren: individuele huursubsi-

die, bijzondere bijstand en de ku'rjtschelding van on-
roerend goeclbeJasting, reinigingsrecht en hondebe-

lasting.

Van Oorschot concludeert dat het percentage niet-
gebruikvarieert van 8% (huursubsidie bij bijstands-
ontvangers in Nijmegen) rot72'/" (bijzondere bijstand

bij ouderen in Nijmegen). Het gemiddelde niet-
gebruikvan alie regelingen is 45%. \['anneer het'lage'

v


