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Voorwoord
Het is zo ver! Het proefschrift is geschreven en biedt dit voorwoord mij een geschikte
gelegenheid om kort het onderwerp, de benadering en aanleiding, de gebruikte
onderzoeksmethoden en een aantal belangrijke conclusies van het uitgevoerde promotieonderzoek te belichten. Maar bovenal wil ik dit voorwoord ook benutten om een aantal
mensen te bedanken voor hun ondersteuning en medewerking aan dit onderzoek. Deze
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mensen hebben een positieve bijdrage geleverd bij het tot stand brengen van mijn proefschrift.

Het onderzoek richt zich op de manier waarop Nederlandse gemeentelijke organisaties
invulling geven aan het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening. Hierbij
beschouw ik kwaliteit (als object) en kwaliteitsmanagement (als aanpak en sturing). Ik maak
daarbij gebruik van een kwaliteitsmanagementmodel, het Common Assessment Framework
en daarvan afgeleide principes van kwaliteitsmanagement. Het onderzoek is benaderd vanuit
twee hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn is een rapport uit 2005, uitgebracht onder auspiciën van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: ´Publieke dienstverlening, professionele
gemeenten Visie 2015 Commissie Gemeentelijke dienstverlening/Commissie Jorritsma'. In
het rapport wordt een ´state of the art´ geschetst in de vorm van ambities waaraan gemeenten
zich hebben geconformeerd en in 2015 willen voldoen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de
ambities uit het rapport zijn gerealiseerd door gemeentelijke organisaties. De tweede hoofdlijn
bestaat uit twee bestuurskundige stromingen: New Public Management en New Public
Governance. De positieve ervaringen die ik heb opgedaan in mijn werkcarrière met
betrekking tot het werken aan kwaliteitsverbeteringen bij private organisaties, vormen daarbij
de aanleiding van het onderzoek.

In dit onderzoek maak ik gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en
een voor de bestuurskundige onderzoekspraktijk innovatieve settheoretische methode en
techniek: 'fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis'.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn: de gewenste ambities van de Commissie
Jorritsma zijn nog niet door alle gemeenten gerealiseerd, drie elkaar versterkende en
samenhangende aspecten: structuur, systematiek en cultuur zijn nodig voor het verbeteren van
de

kwaliteit

van

de

gemeentelijke

publieke

dienstverlening

en

het

kwaliteitsmanagementprincipe: 'Leiderschap & standvastigheid', evenals 'Maatschappelijke
verantwoordelijkheid' zijn kernvoorwaarden om (succesvol) kwaliteitsmanagement naar een
hoger niveau te brengen.

Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn drie promotoren: Professor dr. Ton Wentink, professor
dr. Theo Camps en professor dr. Bart Cambré. Professor dr. Wentink wil ik hartelijk
bedanken voor zijn adequate en prettige begeleiding. Vanaf het begin van het onderzoek heeft
hij mij begeleid, waarbij ik te allen tijde een beroep op hem kon doen. Op zoek als
buitenpromovendus naar een promotor die geïnteresseerd zou kunnen zijn in mijn
onderzoeksonderwerp en vertrouwen zou kunnen hebben dat ik het onderzoek tot een goed
einde zou brengen, vond ik in professor dr. Wentink de juiste persoon. Op 17 augustus 2009
gaf hij in een eerste afspraak aan geïnteresseerd te zijn in mijn onderzoeksonderwerp. Ik denk
dat ik het vertrouwen van professor dr. Wentink met deze dissertatie heb kunnen waarmaken.
Professor dr. Camps bedank ik graag voor de vele suggesties en inzichten die hij mij tijdens
onze bijeenkomsten aan de hand heeft gedaan. Zijn brede en inhoudelijke kennis van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van bestuurskundige onderwerpen waren een waardevolle
bijdrage bij het tot stand komen van deze dissertatie. Op uitnodiging van professor dr.
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Wentink heb ik in 2011 bij TIAS School for Business and Society deelgenomen aan een
statistiek course. De course werd gedoceerd door dr. Cambré, waarbij ik tijdens een gesprek
met hem over onderzoeksmethodologie zeer geïnteresseerd en enthousiast ben geworden over
settheoretisch onderzoek, zoals Qualitative Comparative Analysis. Het enthousiasme heeft
ertoe geleid dat ik in mijn onderzoek gebruik gemaakt heb van fuzzy-set Qualitative
Comparative Analysis. Graag bedank ik professor dr. Bart Cambré voor zijn begeleiding en
ondersteuning bij de settheoretische analyse van de onderzoeksdata.
14

Mijn dank gaat ook uit naar alle respondenten en geïnterviewde personen van gemeenten en
andere organisaties die mee hebben gewerkt en bereid waren hun meningen en perspectieven
te geven op kwaliteit en kwaliteitsmanagement. Mede door hun medewerking heb ik alle
benodigde onderzoeksdata kunnen verzamelen.
Verder gaat mijn dank uit naar familie, collega's, vrienden en kennissen voor hun
belangstelling gedurende het onderzoek. (Oud) collega Peter Dingenouts bedank ik voor het
meelezen en zijn kritische bespiegelingen. Speciaal bedank ik Cees Franken voor zijn
grammaticale tekstadviezen en Ton Hermus voor zijn adviezen over helderheid, bondigheid
en eenduidigheid van teksten. Robert Oonincx † ben ik zeer erkentelijk voor zijn
vakinhoudelijke ondersteuning. Helaas heeft Robert de afronding van het onderzoek niet mee
mogen maken.

Ten slotte bedank ik in het bijzonder Esther, mijn echtgenote. Zij heeft steeds gezorgd dat op
belangrijke momenten een meervoudige balans werd gevonden tussen werken aan het
onderzoek, ons beider werk en studie en privé. Deze dissertatie beschouw ik daarom als een
geslaagd resultaat van ons beide.

Leeswijzer
Dit proefschrift heeft als titel: ‘Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie’, en gaat over de manier waarop Nederlandse gemeentelijke organisaties invulling
geven aan het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening. Het onderzoek
richt zich daarbij op principes van kwaliteitsmanagement, waar gemeenten gebruik van
maken bij hun ambities om te innoveren en organisatieveranderingen tot stand te brengen.
Het proefschrift bevat zeven hoofdstukken, een samenvatting, een Engelstalige summary,
addendum en een literatuurlijst.
De onderwerpen die in de zeven hoofdstukken aan de orde komen worden hierna kort en op
hoofdlijnen toegelicht.

Hoofdstuk 1: Introductie. Dit hoofdstuk belicht een aantal kwaliteitsverbeteringsinitiatieven,
uitgevoerd door Rijksoverheidsorganisaties en betoogt het belang van het onderzoek aan de
hand van de vraag: 'Waarom een onderzoek naar kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie'? Vervolgens komen aan de orde: de centrale vraagstelling, de
daarvan afgeleide zeven onderzoeksvragen en de begrippen uit de centrale vraagstelling.
Daarna wordt ingegaan op de afbakening en kader van het onderzoek. Hierin komen aan de
orde twee hoofdlijnen van waaruit het onderzoek is benaderd. De eerste hoofdlijn bestaat uit
het rapport:‘Publieke dienstverlening, professionele gemeenten Visie 2015 Commissie
Gemeentelijke Dienstverlening/Commissie Jorritsma’ en de tweede hoofdlijn uit paradigma’s
van twee bestuurskundige stromingen: New Public Management (NPM) en New Public
Governance (NPG). Verder wordt een kwaliteitsmanagementmodel (het Common Assessment
Framework) geïntroduceerd, waarvan principes van kwaliteitsmanagement zijn afgeleid en
toegepast in het onderzoek. Aansluitend volgt een toelichting op het onderzoeksontwerp en
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operationalisering van de onderzoeksvragen en relevantie van het onderzoek. Tot slot sluit dit
hoofdstuk af met een schema met daarin de structuur en opbouw van het onderzoek.

Hoofdstuk 2: Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en casussen. Dit hoofdstuk gaat eerst in op het ontstaan van twee onderzoeksbegrippen,
'kwaliteit' en 'kwaliteitsmanagement' en op de ontwikkelingen ervan. Vervolgens richt de
aandacht zich op methoden, technieken en kwaliteitsmanagementmodellen. Daarna worden de
16

twee onderzoeksbegrippen beschouwd vanuit wettelijke kaders waarin kwaliteitszorg van de
Nederlandse publieke sector is geregeld. Aansluitend volgt een toelichting op twee – voor
gemeenten belangrijke – kwaliteitsverbeteringsinitiatieven: de Agenda Commissie Jorritsma
en de oprichting van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Een reflectie en
samenvatting vormen de afsluiting van dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie en

-aanpak.

Dit

hoofdstuk

belicht

de

uitgangspunten van het empirisch onderzoek, zoals de fenomenologische en ontologische
perspectieven

en

de

vier

in

het

onderzoek

gebruikte

onderzoeksmethoden:

literatuurverkenning, vooronderzoek, enquête en crosscasestudies. In de crosscasestudies zijn
interviews afgenomen bij sleutelpersonen van gemeentelijke organisaties. Tevens zijn aan de
hand van een set vraagstellingen data verzameld bij de geïnterviewden en bij respondenten
van gemeentelijke organisaties. Bij de analyse van de data is voor de beantwoording van
onderzoeksvraag 6: 'Welke combinaties van principes van kwaliteitsmanagement leiden tot
succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie?' gebruik gemaakt van een
innovatieve settheoretische analyse techniek: ‘fuzzy set Qualitative Comparative Analysis’
(fsQCA). Innovatief in twee betekenissen. Ten eerste onderscheidt fsQCA zich van
conventionele statistische technieken, omdat bij fsQCA techniek onderzoeksgegevens

(onafhankelijke variabelen) in samenhang gecombineerd en geanalyseerd worden op basis
van settheoretische en configurationele relaties met een afhankelijke variabele. Bij
conventionele statistische technieken worden onafhankelijke variabelen en hun relaties met
een afhankelijke variabele vaak apart onderzocht. Ten tweede kan geconstateerd worden dat
fsQCA techniek relatief nieuw is bij het verrichten van empirisch bestuurskundig onderzoek.
Aansluitend volgt een toelichting op de onderzoeksaanpak, zoals: de selectie van de casussen
en hun representativiteit, de gegevensverzameling en -analyse en de validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek. Tot slot volgt een samenvatting van dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 4: De context van wat een gemeente is en doet. In dit hoofdstuk worden
ontwikkelingen van gemeentelijke organisaties besproken aan de hand van een historische
terugblik, het heden en een doorkijk naar de toekomst. Het doel hiervan is om de context van
het onderzoeksonderwerp 'kwaliteit en kwaliteitsmanagement' te verkennen, te verduidelijken
en om mogelijke barrières te identificeren die consequenties hebben voor gemeenten bij het
werken aan verbetering van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening. De aandacht richt
zich op de wijze waarop een gemeente is georganiseerd en de manier waarop zij invulling
geeft aan haar taken. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen waar gemeenten de
komende jaren mee te maken krijgen, zoals organisatieveranderingen en decentralisatie van
taken door de Rijksoverheid.

Hoofdstuk 5: Uitvoering en resultaten van het empirisch onderzoek. Dit hoofdstuk legt de
verbinding tussen de theoretische uitgangspunten zoals die zijn toegelicht in hoofdstuk 3 en
de bevindingen uit het empirisch onderzoek. Na de inleiding volgt een toelichting op de
resultaten uit het vooronderzoek, de enquête en de crosscasestudies. Afgeleid van de
bevindingen en resultaten van het onderzoek worden antwoorden gegeven op de
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onderzoeksvragen 1 tot en met 6, zoals die in hoofdstuk 1 (in paragraaf 1.3) zijn
geformuleerd.

Hoofdstuk 6: Conclusies van het onderzoek. Dit hoofdstuk gaat in op het belang van
kwaliteitsmanagement en overheidsinformatievoorziening en bespreekt inhoudelijk de scores,
die door de geïnterviewden en respondenten zijn toegekend aan een set met vraagstellingen
over kwaliteitsmanagementprincipes. Daaropvolgend worden vier dilemma’s besproken die
18

gemeenten ondervinden bij het werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke
dienstverlening: communicatie, het stellen van prioriteiten, regievoering en onzekerheid.
Vervolgens is er aandacht voor de beperkingen van het onderzoek ten aanzien van inhoud en
gebruikte onderzoeksmethoden. Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de
conclusies.

Hoofdstuk 7: Bespiegeling op het onderzoek. Dit laatste hoofdstuk vormt het slotstuk van
het onderzoek. Hierin wordt antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag, vraag 7: 'Kan
de uitkomst – de vergelijking tussen de theoretische verkenning van uitgangspunten met
daarbij de ontwikkelingen van kwaliteitsmanagement en de onderzoeksgegevens –
ondersteunend zijn om de toepassing van principes van kwaliteitsmanagement binnen
gemeentelijke organisaties te verbeteren en het werken aan kwaliteit van dienstverlening beter
te begrijpen?'. Daarbij wordt ingegaan op de geleerde lessen uit het onderzoek en hun bijdrage
aan de toegepaste wetenschap en aan de praktijk van gemeenten. Daarna volgt een beeld van
wat kwaliteitsmanagement als innovatie voor publieke dienstverlening voor gemeenten kan
betekenen. Aansluitend volgen er aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Tot slot sluit dit
hoofdstuk af met een eindbeschouwing op kwaliteitsmanagement in relatie tot de
bestuurskundige stroming 'New Public Governance'.

1. Introductie
Werken aan kwaliteitsverbeteringen door Nederlandse overheidsorganisaties is een actueel
thema. Dat blijkt uit de doelstelling van de staatssecretaris van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), om bij de dienstverlening van de overheid
de vraag van de burger1 centraal te stellen. De Rijksoverheid heeft zich in de kabinetsperiode
Balkenende IV2 met het beleidsprogramma 2007 - 2011: ‘Samen werken, samen leven’
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007) en in het bestuursakkoord
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ten doel gesteld om voor de kwaliteit

diezelfde burgers en bedrijven te krijgen. Uit de Staat van het Bestuur (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012a, p. 128) is op te maken dat landelijke
metingen over de jaren 2008 - 2010 een constant niveau meten van ca. 6,7.
Gemeenten nemen in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van publieke
dienstverlening een prominente rol in, wat onder meer tot uitdrukking komt in het rapport:
‘De eerste overheid’ (Commissie Van Aartsen, 2007). De commissie poneert in haar rapport
de volgende stelling:
Het rijk is niet langer de eerste overheid, maar de gemeente. De kanteling is ook
noodzakelijk om het ontstane kluwen aan overheden te ontwarren. Wij zijn van
mening dat we af moeten van de impliciete afspraak dat het rijk altijd beslist en de
gemeente altijd uitvoert. Een start maak je bij het begin: op lokaal niveau. (p. 5)
Over kwaliteit bij gemeenten zegt minister Plasterk3 van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in een interview in het VNG magazine van 7 december 2012 het
volgende:
“Gemeenten zijn het eerste gezicht van de overheid, dus dat moet van topkwaliteit zijn.”
1
Waar in dit proefschrift sprake is van ‘burger’, wordt daaronder verstaan de individuele burger en de burger in georganiseerd verband, zoals
in bedrijven en instellingen.
2
Kabinetsperiode: 22 februari 2007 - 19 februari 2010.
3
Kabinet Rutte II, van start gegaan op 5 november 2012.

Introductie

van de overheidsdienstverlening richting burgers en bedrijven, minimaal een score zeven van
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Gemeenten vormen als lokale overheid4 een belangrijk onderdeel van de totale publieke
sector in Nederland. Zij zijn daarbij vaak volgend en afhankelijk van (financiële)
ontwikkelingen, tendensen en kwaliteitsinitiatieven5 die plaatsvinden vanuit de Rijksoverheid.
Om die reden is het belangrijk om in relatie met het onderzoeksonderwerp: ‘Kwaliteit en
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ inzicht te krijgen in de context van
kwaliteitsontwikkelingen en -initiatieven van de Rijksoverheid. Daarom is eerst daarover een
literatuurverkenning uitgevoerd (paragraaf 1.1). Daarna houdt paragraaf 1.2 een betoog over
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de vraag: 'Waarom een onderzoek naar kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie?'. Als afgeleide van het betoog zijn in paragraaf 1.3 een centrale
vraagstelling en zeven onderzoeksvragen geformuleerd en zijn begrippen uit de centrale
onderzoeksvraag toegelicht. Het afbakenen en preciseren van het onderzoek zijn belangrijk
om het onderzoeksdomein helder te maken. Dit wordt belicht in paragraaf 1.4. De afbakening
leidt vervolgens tot het onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen
(paragraaf 1.5). De relevantie van het onderzoek wordt uiteengezet in paragraaf 1.6. Tot slot
sluit dit hoofdstuk af met paragraaf 1.7, waarin de structuur en opbouw van het onderzoek
staan weergegeven.
Hoofdstuk 1. Introductie
1.2 Waarom een onderzoek naar: ‘Kwaliteit en
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie’?
1.3 Centrale vraagstelling en afgeleide
1.4 Afbakening en kader van het onderzoek
onderzoeksvragen
1.5 Onderzoeksontwerp en operationalisering van 1.6 Relevantie van het onderzoek
de onderzoeksvragen
1.7 Structuur en opbouw van het onderzoek
Figuur 1.
Structuur hoofdstuk 1
1.1 Kwaliteitsverbeteringsinitiatieven

4
De sector lokale/lagere overheid in Nederland wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschouwd als een subsector van de
institutionele sector overheid. Deze subsector omvat functionele en territoriale lokale overheden, zoals onder meer: provincies,
waterschappen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus voor
arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen. Voor een volledig overzicht van de subsector lokale overheid, zie de website van het CBS:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=420 (laatstelijk geraadpleegd op 14 maart 2014).
5
Met ontwikkelingen, tendensen en kwaliteitsinitiatieven wordt hier bedoeld politieke en bestuurlijke keuzes die de Rijksoverheid maakt,
zoals (verplichte) bezuinigingsdoelstellingen of het maken van beleidskeuzes, zoals het realiseren van een betere dienstverlening aan burgers,
bedrijven en instellingen.

1.1 Kwaliteitsverbeteringsinitiatieven
De afgelopen decennia heeft kwaliteit binnen de Nederlandse overheid veel aandacht
gekregen, zo blijkt uit de evolutie van het public management (Bouckaert & Thijs, 2003, pp.
345-346). Kenmerkend hierbij is een tendens die moet leiden tot een in omvang kleinere en
efficiënter werkende centrale overheid. De pogingen in Nederland hiertoe begonnen in de late
jaren 60 en werden opnieuw geformuleerd in de jaren 80 onder de noemer: ‘Grote Efficiënte
Operatie’6. Bouckaert & Thijs (2003) beargumenteren daarbij dat de kwantitatieve expansie in
omvang van de overheid in de jaren 60 en 70 de kwaliteit van de overheidsorganisatie en de

disfunctie zou te wijten zijn aan de omvang van de overheid en daarom ontstond een
toenemende tendens naar een afgeslankte, maar beter functionerende overheid (Van Mierlo,
1995, p. 3). Bentlage, Boelens, & Kip (1998, p. 11) stellen daarbij dat burgers en bedrijven
niet zo geïnteresseerd zijn in de inspanningen die de overheid uitvoert voor de samenleving.
Echter, zij zijn wél geïnteresseerd in de uitkomsten en de effecten van die inspanningen. De
discussie over de rol van de staat en de gewenste mate van overheidstussenkomst was in
andere landen ook aan de gang en bereikte in de jaren 80 haar hoogtepunt.
Hervormingsideeën komen naar Nederland overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden (Pollitt & Bouckaert, 2011, p. 245). Tabel 1 toont een (niet
uitputtend) chronologisch overzicht van hervormingsinitiatieven met specifiek impact op
kwaliteitsmanagement in Nederland vanaf de jaren 80.

6

De zes ‘Grote Operaties’ hadden betrekking op: reorganisatie van de Rijksdienst, personeelsvermindering in de Rijksoverheid,
decentralisatie, deregulering, heroverweging en privatisering.
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Jaar

Initiatief

Inhoud en omschrijving

19821989

De Grote Operaties

19891994

Grote Efficiënte Operatie

19911995
1992

Kerntaken operaties

1994
1995

Start van de Agentschappen
‘Back
to
the
Future’
beleidsbrief

1997

INKkwaliteitsmanagementmodel7
Kwaliteitsconferentie
Commissie
Gemeentelijke
Dienstverlening/Commissie
Jorritsma
Beleidsprogramma
Balkenende IV, ‘Samen
werken, samen leven’
Concept Antwoord ©

Onder Lubbers I en II worden zes grote operaties opgestart ter
verbetering van de werking van de Rijksdienst en het inkrimpen
van de Rijksdienst.
Operaties worden onder één grote noemer gebracht, waarbij de
focus eveneens weer gericht is op een betere werking van de
Rijksdienst.
Wat zijn de kerntaken van de overheid en welke moeten ze zelf
uitvoeren?
Instrument voor het meten van klanttevredenheid en de kwaliteit
van dienstverlening.
Interne verzelfstandiging.
‘Terug naar de toekomst’: over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie in de openbare sector uit 1995. Ook
wel genoemd: ‘De derde beleidsnota over informatisering in de
openbare sector (BIOS 3)’. Kamerstuknummer 20644, nr. 23.
Zelfevaluatie instrument.
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2002
2005

2007 2011
2008
2012
2013

Tabel 1.

Kwaliteitsmonitor

Uitwisseling van goede voorbeelden uit de publieke sector.
Publieke dienstverlening, professionele gemeenten.
Visie 2015.
Een programma met doelstellingen voor het verbeteren van de
kwaliteit van de overheidsdienstverlening richting burgers en
bedrijven.
Een programma/beweging naar een transparante overheid die de
burger centraal stelt.
Meer efficiëntie, effectiviteit en lagere apparaatskosten bij de
overheid.

Kabinet Rutte II:
Regeerakkoord "Bruggen
slaan'
Visiebrief digitale overheid
Verbeteren van de kwaliteit van de digitale overheidsinformatie
2017. Brief van minister
en overheidsdienstverlening in 2017.
Plasterk (BZK) aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Chronologie van hervormingsinitiatieven met specifieke impact op kwaliteitsmanagement in de
Nederlandse overheid

Aangepast van: ‘Kwaliteit in de overheid'. Een handboek voor kwaliteitsmanagement in de publieke sector op basis van een
internationaal comparatieve studie’ (p.350), Bouckaert & Thijs, 2002, Gent: Academia Press.

Hoewel een aantal in Tabel 1 genoemde hervormingsinitiatieven vanuit de oorsprong gericht
was op de Rijksdienst en daar als doel hadden om kwaliteitsverbeteringen tot stand te
brengen, hebben ook gemeenten effecten van die initiatieven ondervonden.
Andere voorbeelden van overheidsbrede projecten en programma’s uitgevoerd in de jaren 80
zijn: ‘Beleids- en beheersinstrumentarium' (BBI)8, met drie centrale doelstellingen9,

7

Een kwaliteitsmanagementmodel geïnitieerd vanuit het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK).
Een project van BZK, van 1987-1989, dat later in een stichting werd ondergebracht. De Stichting BBI werd in 1989 door de gemeentelijke
koepelorganisaties VNG, Vereniging van Financieel-economische en Administratieve Managers in Overheidsdienst (FAMO) en de
8

‘Servicecentra van de overheid’10, ‘Overheidsloket 2000’11 en ‘Van Beleidsbegroting Tot
Beleidsverantwoording' (VBTB). VBTB werd in mei 1999 in een regeringsnota 12
geïntroduceerd om overheidsorganisaties transparanter te maken door de toepassing van
prestatiemanagement13

en

het

toegankelijker

maken

van

begrotings-

en

verantwoordingsstukken14.
Een specifiek voorbeeld op het vlak van publieke dienstverlening waarbij gemeenten een
belangrijke rol toebedeeld krijgen, is het concept Antwoord© (Antwoord [cop], 2008).
Gemeenten worden daarbij verondersteld een herkenbare ingang – in de vorm van een

vragen aan de overheid.
Ook nu begin 2015, ten tijde van het afronden van dit proefschrift, is de constatering dat de
ontwikkelingen binnen de Nederlandse overheid in de jaren 1980 zoals hiervoor beschreven
zich opnieuw en wellicht nog sterker zullen manifesteren, in het bijzonder voor gemeenten.
Gemeenten staan enerzijds onder druk vanuit de politiek en een (hernieuwde) discussie over
de bestuurlijke inrichting van Nederland. De politiek zet sterk in op meer samenwerking
tussen gemeenten en fusies en stelt eisen aan minimale grootte qua inwoners van gemeenten.

Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) in het leven geroepen en bestond tot eind 1995. Aanvankelijk was BBI een afkorting van:
beleids- en beheersinstrumentarium’, later van: ‘bestuurlijke vernieuwing, bedrijfsvoering en informatie(voorziening)', zie: het proefschrift
van H. Aardema, 2002).
9
Versterking van de positie van de gemeenteraad; betere beheersing van de organisatie en een toename van de klantgerichtheid. Een aantal
genoemde middelen om de drie doelstellingen te bereiken waren: sturing op basis van strategisch beleid, ontwikkeling van normen,
kengetallen en kwaliteitseisen, waarborging van een goede kwaliteit van arbeid en plaatsing van de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in
de organisatie, zie: het proefschrift van H. Aardema uit 2002).
10
Initiatieven die kunnen worden gebundeld onder de titel ‘Servicecentra van de overheid’ (SCO). De achterliggende doelstelling van deze
Servicecentra was om de producten en diensten van de overheid zo veel mogelijk via één loket aan burgers en andere klanten aan te bieden.
Door het integreren van de diensten moet kwaliteit van de dienstverlening vergroot worden. Het idee is afkomstig uit Engeland, waar deze
vorm van dienstverlening in ‘civic service centres’ wordt gerealiseerd. Vanaf 1993 is er in Nederland bij gemeenten een start gemaakt met
experimenten op dit gebied.
11
Het programma ‘Overheidsloket 2000’ (OL 2000) werd aangekondigd in de Derde Beleidsnota Informatisering Openbare Sector (BIOS)
en was een samenwerking tussen BZK, de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieu, de VNG en het Kadaster. Begin 1996 is het programma van start gegaan. Het kabinet beschrijft het perspectief van OL 2000 als een
landelijk dekkend net van loketten, waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor publieke producten en diensten met maximaal één
doorverwijzing; dat voor diensten waarbij geen menselijke tussenkomst nodig is 24 uur per dag beschikbaar is; waar burgers zowel
persoonlijk als elektronisch (anoniem) informatie kunnen krijgen over hun rechten en plichten; waar aan diensten door inzet van informatieen communicatietechnologie (ICT) snel, klantvriendelijk en zorgvuldig antwoord op gestelde vragen kan worden verleend.
12
Regeringsnota ‘Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording’. Zie voor meer informatie: Tweede Kamer, 1998-1999, 26573, nr. 1-2.
13
Het ging daarbij vooral om de explicatie van doelen, prestaties en middelen; integratie van de beleids- en begrotingscyclus; integratie van
financiële en niet-financiële informatie en verbetering van de informatiewaarde.
14
De specifieke vragen die door het VBTB-programma in de plannings- en verantwoordingsfase moeten worden beantwoord, zijn planning
wat willen we bereiken? (effecten, resultaten).Wat gaan we daarvoor doen? (producten, diensten). Wat mag het kosten? Verantwoording,
hebben we bereikt wat we hadden beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Heeft het gekost wat we dachten dat het zou
kosten?
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Daarbij staan efficiëntie en effectiviteit centraal en volgens het regeerakkoord ‘Bruggen
slaan’15, van 29 oktober 2012, moeten lagere apparaatskosten in gemeenten in 2017 een
bedrag opleveren van 180 miljoen euro. Anderzijds zal het gemeentefonds naar verwachting
substantieel toenemen. Dit door schaalvergroting van omvangrijke decentralisaties van taken
en financiële middelen, die vanuit de Rijksoverheid worden overgeheveld naar gemeenten op
de beleidsterreinen van (specialistische) langdurige zorg: Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en werk en
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inkomen.
Door de hiervoor genoemde nieuwe taken die gemeenten gaan uitvoeren, zal de uitspraak van
minister Plasterk over gemeenten – die van “topkwaliteit” moeten zijn – extra aandacht
vragen in gemeentelijke organisaties.

1.2 Waarom een onderzoek naar: ‘Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie’?
En wat is daar nu zo interessant aan? Deze vragen zijn in de aanloop van dit onderzoek
regelmatig aan de onderzoeker gesteld, door vakgenoten, collega’s en door andere
belangstellenden. Aan de hand van de hierna volgende uiteenzetting is geprobeerd om deze
vragen te beantwoorden.
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat en bestaat uit drie – in principe van elkaar
onafhankelijke – bestuurslagen: Rijk (fungeert als landsbestuur), provincies en gemeenten. De
drie bestuurslagen bepalen zelf de manier waarop zij invulling geven aan het verbeteren van
de kwaliteit van hun dienstverlening. Gemeenten nemen hierin een bijzondere rol in omdat zij
over het algemeen worden beschouwd als de bestuurslaag die het dichtst staat bij burgers,
bedrijven en instellingen. Het gemeentelijk beleid heeft directe gevolgen voor deze
populaties. Gemeenten staan volop in de belangstelling. Niet alleen door hun intenties om een
15

In dit regeerakkoord is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeenten in de periode tot 2017. Voor de
totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van 100-150 gemeenten in 2025.

betere kwaliteit van dienstverlening tot stand te brengen en hun streven naar meer
samenwerking met andere gemeenten, maar ook door politieke discussies over de bestuurlijke
inrichting van Nederland en de druk om kostenbesparingen tot stand te brengen. Voor
gemeenten betekent dit dat er mogelijk verdere schaalvergrotingen gaan plaatsvinden.
Al jaren achtereen worden gemeenten geconfronteerd met gemeentelijke centralisaties
(herindelingen) en decentralisaties van taken vanuit de Rijksoverheid. Dit betekent uitbreiding
van hun takenpakket en druk op hun budget, maar ook taakstellingen om verder te
professionaliseren en keuzes te maken in de door hen uit te voeren taken. Daarmee

efficiënte, effectieve en een naar kwaliteit strevende gemeente.
Gemeenten voeren autonoom hun taken uit en worden grotendeels gefinancierd vanuit
publieke middelen. Om deze redenen is het vanuit een bestuurskundige context interessant om
meer inzicht te krijgen in hoe gemeenten omgaan met de beheersing en besturing van het
werken aan verbetering van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening. Dit onderzoek
probeert daaraan een bijdrage te leveren door meer inzicht te geven in de manier waarop
gemeenten invulling geven aan het werken aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement. Als de
kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening achterblijft bij de verwachtingen van burgers
kan dat ergernis en ontevredenheid opleveren en mogelijkerwijs de indruk doen ontstaan dat
gemeenten niet goed functioneren en onverantwoordelijk omgaan met publieke middelen.
Verbeteren van de kwaliteit van publieke dienstverlening staat volgens gemeenten hoog op
hun agenda. De kwaliteit van een door een gemeente geleverde dienst of product zal door
burgers vaak in samenhang beoordeeld worden. Zo zullen bij een aanvraag voor een
bouwvergunning een aantal criteria, zoals: klantvriendelijkheid, vakkennis, doorlooptijd en
het wel of niet verkrijgen van de bouwvergunning bepalend zijn voor de mate waarin een
aanvrager kwaliteit ervaart en beoordeelt. Een ander voorbeeld van een samenhangende

Introductie

samenhangend ontstaat vanuit de samenleving en de Rijksoverheid de vraag naar een

25

beoordeling is de mate en de wijze waarop burgers betrokken worden bij het ontwikkelen van
beleid en of zij daarbij samen met hun gemeente – en mogelijkerwijze met andere partners
van de gemeente – mee mogen of kunnen praten, bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling,
verkeersoverlast en veiligheid in de wijk. Beoordeling van kwaliteit wordt hierbij onder meer
bepaald door: de mate van invloed om mee te mogen beslissen, het tijdstip van de informatie,
een adequate communicatie en het uiteindelijke resultaat.
Niet onbelangrijk daarbij is dat gemeenten gehouden zijn aan wetgeving waardoor zij niet
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altijd kunnen voldoen aan wensen van burgers, zoals bij burgers die een afwijzing krijgen op
hun aanvraag voor een bijstandsuitkering of voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Zij zullen
naar verwachting hun gemeente niet direct en spontaan kwalificeren als een gemeente die
goede kwaliteit levert. Het niet kunnen verstrekken van dergelijke aanvragen zal dan met
betrekking tot het kwaliteitsaspect 'bejegening' op een adequate en empathische manier
uitgelegd moeten worden aan diezelfde burgers.
Over de manier waarop gemeenten normatief (vanuit theoretisch perspectief beschreven)
zouden kunnen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening is veel
literatuur

beschikbaar.

Gemeenten

kunnen

putten

uit

een

breed

scala

aan

kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken die op veel onderdelen van de bedrijfsvoering
ondersteunend ingezet kunnen worden, dit zowel voor verbetering van de kwaliteit van de
‘harde’ als ‘zachte’ onderdelen van de gemeentelijke publieke dienstverlening. Voorbeelden
van 'harde' onderdelen (het meten is weten), zijn: resultaatsmetingen, benchmarks,
dashboards, voortgangsrapportages, risicoanalyses, medewerkerstevredenheidsonderzoeken
en klantsegmentonderzoeken. Voorbeelden van 'zachte' onderdelen zijn: verandermanagement
en invulling geven aan 'empowerment' van medewerkers.

Daarnaast bieden kwaliteitsmanagementmodellen mogelijkheden om inzicht te krijgen in
verbeteringen van aspecten van kwaliteit16, ter voorbeeld: leiderschap, doorlooptijden en
sturen op resultaten. Inzicht in hoe en in welke mate gemeenten gebruik maken van
kwaliteitsmanagementinstrumenten, wat daarvan de resultaten zijn en welke principes van
kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement is minder bekend. Hiernaar
is weinig empirisch onderzoek verricht.
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1.2.1 Kwaliteit en kwaliteitsmanagement: organisatieverandering en innovatie

doen

naar

de

wijze

waarop

gemeenten

invulling

geven

aan

kwaliteit

en

kwaliteitsmanagement. Aanvullend op de argumentatie, is het voor de context van het
onderzoek van belang om op te merken dat gemeenten als 'eerste overheid' werken in een
spanningsveld. Een spanningsveld dat Boogers & Denters (2013), benadrukken in hun artikel:
'Twee perspectieven op de eerste overheid'. Bij het eerste perspectief staan plaatselijke
maatschappelijke opgaven centraal en bij het tweede perspectief landelijke beleidsdoelen.
Doordat beide perspectieven een eigen logica hebben ontstaat een spanningsveld (Boogers &
Denters, 2013, p. 6). Gemeenten zullen daardoor steeds meer afgewogen keuzes moeten
maken om adequaat tegemoet te komen aan beide perspectieven. Een belangrijke trend
hierbij, is dat de overheid bij beide perspectieven ervan uit gaat dat burgers minder beroep
doen op de overheid en daarbij eigen verantwoordelijkheid en participatie van burgers
centraal stelt. Deze trend doortrekkend, betekent op de eerste plaats dat gemeenten zich
moeten richten op een andere aanpak van organiseren en functioneren, waarbij zij het van
'buiten naar binnen' denken en doen steeds meer centraal stellen. Burgers/klanten krijgen
daardoor een steeds belangrijkere rol. Op de tweede plaats is het onvermijdelijk, mede door

16

Met aspecten van kwaliteit wordt hier en in het vervolg van de tekst bedoeld: 'invalshoeken van waaruit kwaliteit beschouwd kan worden'.
Deze invalshoeken kunnen zeer divers zijn.
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In de voorgaande paragraaf 1.2 is beargumenteerd waarom het interessant is om onderzoek te

steeds krappere budgetten, dat gemeentelijke organisaties genoodzaakt worden om
voortdurend te innoveren. Een andere aanpak van organiseren en functioneren en
tegelijkertijd ook innoveren, vraagt van gemeenten een proactieve instelling. Dit kan
ondersteund

worden

met

kwaliteitsmanagement.

Het

doorontwikkelen

en

verder

professionaliseren van kwaliteitsmanagement biedt gemeenten kansen om continue te leren.
Hierdoor ontstaat meer kennis en ervaring zodat er nog beter invulling kan worden gegeven
aan het van 'buiten naar binnen' denken.
• Chapter 1

28

De hiervoor aangehaalde argumenten en perspectieven houden in dat dit onderzoek gaat over
organisatieverandering en innovatie in de gemeentelijke organisatie. Het onderzoek richt zich
daarbij specifiek op de wijze waarop gemeentelijke organisaties invulling geven aan de
zogenaamde 'black box' van kwaliteitsmanagement.
Effecten van het werken aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement door gemeentelijke
organisaties op burgers, bedrijven en instellingen maken expliciet geen deel uit van dit
onderzoek.

1.3 Centrale vraagstelling en afgeleide onderzoeksvragen
Het belang van onderzoek naar kwaliteit en kwaliteitsmanagement bij gemeentelijke
organisaties is geformuleerd in een centrale vraagstelling:
Welke principes van kwaliteitsmanagement passen gemeentelijke organisaties toe, en met
welke methoden en technieken geven zij invulling aan het werken aan de kwaliteit van hun
dienstverlening. Welke principes zijn daarbij noodzakelijk (necessary) en/of voldoende
verklarend (sufficient) en welke leiden vanuit configurationeel perspectief tot succesvol
kwaliteitsmanagement?
Afgeleid van de centrale vraagstelling zijn er zeven onderzoeksvragen geformuleerd:
Hoe voortvarend heeft het werken aan kwaliteitsverbetering van dienstverlening zich
vanaf 200517 ontwikkeld binnen Nederlandse gemeenten?
2.

Op welke wijze geven gemeentelijke organisaties invulling aan de begrippen kwaliteit
en kwaliteitsmanagement?

3.

Welke principes van kwaliteitsmanagement zijn er binnen gemeenten te onderkennen?

4.

Van welke kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken maken gemeenten gebruik?

5.

Wat is succesvol kwaliteitsmanagement binnen gemeenten?

6.

Welke combinaties van principes van kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie?

En tot slot:
7.

Kan de uitkomst – de vergelijking tussen de theoretische verkenning van
uitgangspunten met daarbij de ontwikkelingen van kwaliteitsmanagement en de
onderzoeksgegevens – ondersteunend zijn om de toepassing van principes van
kwaliteitsmanagement binnen gemeentelijke organisaties te verbeteren en het werken
aan kwaliteit van dienstverlening beter te begrijpen?

17

De focus richt zich hierbij op het jaar 2005, omdat in dat jaar het rapport van de Commissie Jorritsma is uitgebracht. Hierin zijn een visie
met beoogde ambities en concrete acties geformuleerd, in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door Nederlandse
gemeenten.
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1.3.1 Toelichting op begrippen uit de centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling bestaat uit zes begrippen: (1) principes van kwaliteitsmanagement,
(2) gemeentelijke organisaties, (3) kwaliteit van dienstverlening, (4) necessary en sufficient,
(5) configurationeel perspectief en (6) succesvol kwaliteitsmanagement. Deze zes begrippen
worden als volgt geïnterpreteerd in het onderzoek:
(1). Het begrip 'principes van kwaliteitsmanagement' gaat uit van een definitie zoals die
door van Bergenhenegouwen (2008) is geformuleerd:
• Chapter 1
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“Een universele en fundamentele regel of overtuiging voor het managen van een
organisatie om deze organisatie te leiden naar verbeterde prestaties” (p. 23).
(2). Met gemeentelijke organisaties worden alle Nederlandse gemeenten18 bedoeld, zoals
geregeld bij Wet van 14 februari 1992, inhoudende nieuwe bepalingen met betrekking
tot gemeenten (Gemeentewet)19.
(3). Kwaliteit van dienstverlening wordt door Keuning (1999, p. 594), omschreven als: “De
mate waarin wordt voldaan aan de verwachting die de klant heeft ten aanzien van die
dienstverlening.” Volgens Post-Dijkstra, Blank, & Senese (2009, p. 9) is dienstverlening
te beschouwen vanuit ‘enge zin’ en ‘ruime zin’. Dienstverlening in ‘enge zin' is op te
vatten als de ‘voorkant’ van een gemeente. Daarmee wordt bedoeld de contacten met
burgers, bedrijven en instellingen via de contactkanalen van een gemeente (balie,
telefoon en digitaal) voor een beperkt aantal gemeentelijke diensten en producten,
bijvoorbeeld burgerzaken.
Dienstverlening in ‘ruime zin’ betreft een dienende gemeente en omvat activiteiten zoals:
x

Alle gemeentelijke processen van voor tot achter, van het ontvangen van een
vergunningaanvraag tot de beoordeling en beschikking daarvan.

18
19

Deelgemeenten vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
Inwerkingtreding 11-11-1993, Stb. 1993, 610. Geraadpleegd op: www.overheid.nl.

x

Alle gemeentelijke diensten en producten, van een uittreksel uit het bevolkingsregister
tot een sanctie voor het dumpen van afval.

x

Processen die de uitvoering van wettelijke taken betreffen, zoals handhaving en
rechtmatigheid.

In dit onderzoek wordt kwaliteit van dienstverlening geïnterpreteerd vanuit ‘ruime zin’, met
als aanvulling dat de burger/klant de aanleiding is voor alle gemeentelijke activiteiten.
(4). De Engelstalige begrippen: ‘necessary’ en ‘sufficient’ hebben betrekking op de

maken onderdeel uit van de in dit onderzoek toegepaste methoden: 'Configurational
Comparative Methods' (CCM) en 'Qualitative Comparative Analysis' (QCA) en de
daarin te onderscheiden technieken.
(Hoofdstuk 3, waarin de onderzoeksmethodologie en -aanpak wordt toegelicht, gaat verder
inhoudelijk in op de oorsprong, begripsvorming, terminologie, context en toepassing van
CCM en QCA).
(5). 'Configurationeel perspectief' is een term afkomstig van 'Configurational Comparative
Methods'. Daarmee wordt bedoeld dat op een systematische manier nagegaan wordt of
acht kwaliteitsmanagementprincipes (de onafhankelijke variabelen in dit onderzoek) in
combinatie met elkaar effect hebben op succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie (de afhankelijke variabele in dit onderzoek).
(6). Tot slot is het laatste en zesde begrip uit de centrale onderzoeksvraag 'succesvol
kwaliteitsmanagement' (in de gemeentelijke organisatie). Zoals hiervoor al is aangestipt,
fungeert dit begrip als afhankelijke variabele en vereist een nadere toelichting, omdat
voor zover bekend er zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch perspectief geen
eenduidige definitie of omschrijving bestaat. Daardoor kan het begrip voor
verschillende mensen verschillende betekenissen hebben en ook verschillende beelden
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kwaliteitsmanagementprincipes uit de centrale onderzoeksvraag. Beide begrippen

oproepen. Daarom is in het kader van dit onderzoek een eigen formulering aan het
begrip gegeven, zodat het in de praktijk onderzoekbaar is:
Met 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie' wordt in dit onderzoek
bedoeld: die vorm van management waarbij gemeenten initiatieven nemen of deelnemen aan
initiatieven (zowel intern als extern), die aantoonbaar gericht zijn op kwaliteitsverbetering van
dienstverlening, waarbij die initiatieven en oordelen van burgers, bedrijven en instellingen –
gemakkelijk, begrijpelijk en overzichtelijk – vindbaar gepubliceerd worden op hun websites.
• Chapter 1
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De relatie tussen de hiervoor besproken acht onafhankelijke variabelen en de afhankelijke
variabele staat weergegeven in het conceptueel onderzoeksmodel, in paragraaf 1.5 (Figuur 5).
De manier waarop de afhankelijke variabele: 'Succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie' in de praktijk meetbaar is gemaakt, komt aan de orde in hoofdstuk
5 (paragraaf 5.5.4.2).

1.4 Afbakening en kader van het onderzoek
Zoals in paragraaf 1.2 al is aangegeven gaat dit onderzoek over organisatieverandering en
innovatie in de gemeentelijke organisatie. Aanvullend hierop is het noodzakelijk om duidelijk
de afbakening en het kader aan te geven waarin het onderzoek is uitgevoerd. Onderzoek naar
hoe gemeentelijke organisaties invulling geven aan het werken aan verbetering van de
kwaliteit van hun publieke dienstverlening in de volle breedte – bestaande uit het gehele
productenpakket en dienstenportfolio – , is te omvangrijk en vanwege praktische redenen niet
haalbaar. Daarom is kwaliteit (als object) en kwaliteitsmanagement (als aanpak en sturing)
geprojecteerd op de kwaliteit van publieke dienstverlening van gemeenten. Er is gekozen om
dit langs twee hoofdlijnen te bestuderen:

1.

Het rapport:‘Publieke dienstverlening, professionele gemeenten Visie 2015 Commissie
Gemeentelijke Dienstverlening/Commissie Jorritsma’, (in het vervolg te noemen:
‘Agenda Commissie Jorritsma’).

2.

Paradigma’s20 van twee bestuurskundige stromingen: New Public Management (NPM)
en New Public Governance (NPG).

Om het onderzoek voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6 (Welke combinaties van
principes van kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie?) praktisch uitvoerbaar te maken, is gebruik gemaakt van acht

Framework (CAF-model). Dit model en de acht principes worden op twee plaatsen nader
toegelicht: in paragraaf 1.4.3 en in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.5).

1.4.1 Agenda Commissie Jorritsma
De Agenda Commissie Jorritsma is in 2005 opgesteld onder auspiciën van de VNG. Hierin is
een ‘state-of-the-art’ beschreven van de organisatorische inrichting van Nederlandse
gemeenten waaraan zij in 2015 willen voldoen.
Zoals in de centrale vraagstelling is aangegeven richt het onderzoek zich op principes van
kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties. De Agenda Commissie Jorritsma dient
daarbij een belangrijk doel omdat het onderzoek kijkt door de ‘lens’ van die Agenda naar die
principes, om daarmee meer inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenten invulling
(willen) geven aan het werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening. De Commissie
Jorritsma (2005, p. 5), beschrijft een visie die richtinggevend, agendavormend en verbindend

20

Het woord ‘paradigma’ komt van het Oudgrieks woord: δειγμα, 'deiknumi' (ik laat zien). In dit proefschrift wordt het woord paradigma
gebruikt om stromingen binnen wetenschappen te duiden. Stromingen die een samenhangend stelsel en denkkader vormen van modellen en
theorieën, waarbinnen de 'werkelijkheid' binnen wetenschappen geanalyseerd en beschreven wordt. Thomas Kuhn, een Amerikaans
natuurkundige en wetenschapsfilosoof introduceerde het begrip als vervanger voor het natuurwetenschappelijke begrip 'inductie'. Onder
paradigma verstaat Kuhn een stelsel van afspraken die wetenschappers hanteren en omvat als uitgangspunt een standaardmodel waar de
wetenschappers uit een vakgebied vanuit gaan, ter ondersteuning om te begrijpen en te verklaren en om daarmee de realiteit te kaderen.
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van aard is. De visie is concreet gemaakt en vertaald naar drie (hoofd)actiepunten waaraan
gemeenten zich hebben geconformeerd en in 2015 willen voldoen:
1.

Binnen 10 jaar zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening.

2.

Binnen 10 jaar hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke
dienstverlening.

3.

Binnen 10 jaar vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de
kwaliteit van dienstverlening.

• Chapter 1
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De actiepunten zijn vertaald in een aantal concrete ambities die in Tabel 2 staan beschreven.

Binnen 10 jaar zijn
gemeenten dé poort tot
publieke dienstverlening.

x
x
x
x
x

Ambities

Introductie

Aangepast van het rapport: ‘Publieke dienstverlening professionele gemeenten, Visie 2015 van de Commissie Gemeentelijke Dienstverlening/Commissie Jorritsma’, juni 2005, pp. 2-3.
*) Inaxis (innovatiecentrum voor het openbaar bestuur) is gestopt per januari 2009 en EGEM is vanaf 2010 ondergebracht bij het KING.

Gemeenten fungeren als portaal van de Nederlandse overheid.
Burgers, bedrijven en instellingen kunnen direct of via bemiddeling van ketenpartners, alle producten en diensten afnemen.
De burger zal niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd (‘no wrong door’).
Gemeenten blijven wel kritisch of de portaalfunctie meerwaarde oplevert voor de burger.
‘Natuurlijke’ contactmomenten van burgers, voor gemeentelijke producten en diensten benutten (geboorteloket in ziekenhuizen,
verhuisberichten via de woningvereniging).
2. Binnen 10 jaar hebben
x Binnen 10 jaar werken gemeenten aanbod gestuurd en vraaggericht: de klant staat centraal.
gemeenten een gezamenlijk
x Binnen 10 jaar passen gemeenten multi-channeling toe om hun klanten te bedienen. Gemeenten sturen er op aan dat zoveel mogelijk
servicecenter voor de
gebruik wordt gemaakt van (web) self-service. Er is één centraal telefoonnummer maar ook de fysieke loketten blijven bestaan. Sms
publieke dienstverlening.
en beeldtelefoon worden gebruikt om specifieke doelgroepen te bedienen.
x Binnen 10 jaar is ICT een productiefactor van dienstverlening. Er is kennis en kunde over ICT-toepassingen en er wordt volop en
noodzakelijk gebruik gemaakt van ICT.
x Binnen 10 jaar werken gemeenten optimaal samen met zowel publieke- als private ketenpartners.
x Binnen 10 jaar maken gemeenten gebruik van shared services: er zijn vergaande afspraken gemaakt over standaardprocessen en producten, over de wijze van samenwerking om te sharen en over gezamenlijk opdrachtgeverschap.
3. Binnen 10 jaar vinden
x Binnen 10 jaar gebruiken gemeenten een pakket van kwaliteits- en marketinginstrumenten die het van buiten naar binnen werken
gemeenten het heel gewoon
ondersteunen. Het gaat enerzijds om zelfanalyse-instrumenten die de bestuurskracht en ontwikkelkracht van een gemeente vaststellen.
om zichzelf te normeren
Zonder inzicht in eigen potenties kan er geen gerichte ontwikkeling en/of verbeteringsaanpak worden vastgesteld.
over de kwaliteit van
Bestuurskrachtmeting en zelfanalyse-instrumenten zoals de Innovatiemonitor van Inaxis*) en de EGEM*) quick scan kunnen hierbij
dienstverlening.
behulpzaam zijn. Anderzijds gaat het om beter inzicht in wat er bij de klant leeft via klanttevredenheidsonderzoeken, onderzoek naar
klantwaarden, verwachtingen en imago en klantsegmentonderzoek etc. Kwaliteitshandvesten met daarin servicenormen worden binnen
de gemeente zo breed mogelijk toegepast om samen met de klantnormen (reactietermijnen brieven en e-mails, wachttijden, termijnen
klachtbehandeling etc.) vast te stellen en daarop ook afrekenbaar zijn.
x Binnen 10 jaar hebben alle gemeenten een keurmerk dienstverlening. Dit keurmerk wordt op initiatief van gemeenten georganiseerd en
door een onafhankelijke instantie afgegeven.
x Binnen 10 jaar zijn alle gemeenten ervan doordrongen dat goede dienstverlening alleen kan worden bereikt wanneer wordt
geïnvesteerd in personeel en een dienstverlenende cultuur. De menselijke factor en een dienstverlenende cultuur zijn enorm belangrijk.
Dienstverlening is een vak. Om dienstverlening verder te innoveren is nodig dat er binnen een organisatie goed leiderschap aanwezig
is, kennis van projectmanagement en goed gekwalificeerde dienstverleners.
Tabel 2.
Agenda Commissie Jorritsma: actiepunten en ambities

1.

Actiepunten
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Tabel 2 toont dat gemeenten de intentie hebben om hun dienstverlening op verschillende
onderdelen te verbeteren. Om de actiepunten en onderliggende ambities te kunnen realiseren,
zullen zij sturing moeten geven aan de uitvoering ervan. Sturing in de zin van het organiseren
(plannen) van de uitvoering, het daadwerkelijk uitvoeren, het volgen of monitoren van de
voortgang en het eventueel bijsturen van behaalde resultaten.
Vragen die naar aanleiding van de ambities van de Agenda Commissie Jorritsma gesteld
kunnen worden zijn:
• Chapter 1
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x

Op welke manier brengen gemeenten de ambities in de praktijk ten uitvoer?

x

Op welke wijze vindt de besturing plaats van de ambities?

x

Worden daarbij principes van kwaliteitsmanagement toegepast?

x

En zo ja: welke principes zijn daarbij bepalend om te kunnen spreken van een
succesvolle realisering van de ambities?

Op basis van deze vragen is een hypothetische tijdshorizon van de Agenda Commissie
Jorritsma samengesteld:

2005

2010

2015

Doelstelling, wat wil men bereiken (geformuleerde ambities).
Hoe zijn de ambities te bereiken?
Welke knelpunten zijn er ‘onderweg’?
Wat zijn de uiteindelijke resultaten en welke principes van kwaliteitsmanagement leiden daarbij tot
succesvol kwaliteitsmanagement? En hoe kan – met de uitkomsten van het onderzoek – het werken aan
de verbetering van de kwaliteit van publieke dienstverlening door Nederlandse gemeenten beter worden
begrepen?
Figuur 2.
Tijdshorizon van de Agenda Commissie Jorritsma
x
x
x
x

De gestelde vragen in Figuur 2 komen aan de orde in dit onderzoek en worden als integraal
onderdeel van de onderzoeksvragen beantwoord.

1.4.2 Het onderzoek geplaatst in een bestuurskundig kader
Gemeenten vormen als overheidsorganisaties een belangrijk deel van het openbaar bestuur en
daarom wordt dit onderzoek benaderd vanuit het vakgebied bestuurskunde en de
ontwikkelingen daarbinnen, in relatie met kwaliteit en kwaliteitsmanagement.
Bestuurskunde is een relatief jong wetenschapsgebied. Haar wortels gaan weliswaar terug
naar de klassieke oudheid, maar de ‘moderne’ bestuurskunde als academische discipline is pas
ongeveer honderd jaar oud. Nelissen, De Goede, & Twist (2004, p. 12) spreken van een
materieel en formeel object van het wetenschapsgebied bestuurskunde. Het materiële object is

vatten Nelissen e.a. (2004) het openbaar bestuur op als het geheel aan organisaties en
activiteiten die gericht zijn op de besturing van de maatschappij. Het formele object van
bestuurskunde kan vanuit allerlei disciplinaire gezichtspunten worden benaderd, zoals
sociologie, psychologie, economie, rechtswetenschap en politicologie. Bestuurskunde wordt
doorgaans opgevat als een interdisciplinaire wetenschap en steunt op inzichten van meerdere
disciplines. Bestuurskunde heeft zich aan de andere kant daarvan ‘geëmancipeerd’ (Rutgers,
1993). Dit betekent dat het formele gezichtspunt, van waaruit de bestuurskunde naar het
openbaar bestuur kijkt, helderder en eenduidiger is geworden. Het vakgebied bestuurskunde
bekijkt het openbaar bestuur vooral vanuit het perspectief van de structuur, het functioneren,
de dynamiek en de conflicten rondom het openbaar bestuur.
Nelissen e.a. (2004) onderkennen in de geschiedenis van de bestuurskunde een onderscheid in
een aantal fasen ofwel stromingen die een aantal hoogtepunten markeren. Zij beargumenteren
daarbij dat er verschillend gedacht kan worden over de benamingen van de fasen en over de
begin- en eindpunten ervan en dienen daarom niet letterlijk te worden genomen (Nelissen e.a.,
2004, pp. 12-19).
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het openbaar bestuur en in navolging van Bovens, 't Hart, Van Twist, & Rosenthal (2001)
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Vóór 1900

Voorgeschiedenis van de bestuurskunde

Rond 1900

Founding fathers

1900 - 1940

Scientific Management

1940 - 1950

Bounded Rationality

1950 - 1960

Human Relation Movement

1960 - 1970

New Public Administration

1970 - 1980

Public Policy Movement

1980 - 1990

New Public Management

1990 - 2000

Post- en supermodernisme

Ná 2000

New Public Service

Aanvullend, op de door Nelissen e.a. aangehaalde stromingen, onderkent de literatuur ook
nieuwe stromingen. Ter voorbeeld: New Public Governance (NPG), (S. P. Osborne, 2006) en
Networked Community Governance (NCG), (Benington & Moore, 2011).
Een aantal van de hiervoor genoemde fasen hebben – in meer of mindere mate– invloed gehad
op de ontwikkeling van het denken over en het werken aan kwaliteitsverbeteringen in het
openbaar bestuur. Twee fasen, New Public Management en New Public Governance, zijn
voor dit onderzoek bijzonder relevant om nader te belichten. Beide fasen bevatten duidelijk
herkenbare elementen die een verbinding vormen naar het onderzoeksonderwerp kwaliteit en
kwaliteitsmanagement, in relatie met publieke dienstverlening.

New Public Management
New Public Management is een stroming ontstaan in de jaren 80 (Cohen & Eimicke, 1998;
Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2011)21 en is relevant omdat daarin de focus sterk gericht is

21

Er kan gediscussieerd worden over het jaartal van de oorsprong van ‘New Public Management’. Pollitt and Bouckaert verwijzen naar
public management als een term die niet veel gebruikt werd voor de jaren 1970 en dat veel van de literatuur over (new) public management

op prestaties van publieke organisaties en eveneens een belangrijke invloed heeft gehad op het
denken over en functioneren van overheidsinstellingen (Hood, 1991; McLaughlin, Osborne,
& Ferlie, 2002; D. Osborne & Gaebler, 1992). Een belangrijk thema binnen NPM gaat over
de bedrijfsmatige overheid. De overheid krijgt dan te maken met begrippen als
toegankelijkheid, leveringszekerheid, besparingen, effectiviteit, efficiency en kwaliteit.
De focus22 (Korsten, 1988; Nelissen e.a., 2004) van het NPM richt zich onder meer op het
overheidskritische, het marktconforme en op relativering van sturingspretenties. De locus 23 is
daarbij gericht op: ‘reinventing government’, publiek ondernemerschap, bedrijfsvoering en

vanuit bestuurlijk oogpunt in het beeld van de ‘lensmetafoor’ (Korsten, 1988): de manier van
kijken naar de ‘werkelijkheid’ in gemeentelijke organisaties.
Hoewel het hoogtepunt van NPM bereikt werd in de late jaren 80 begin jaren 90 – en vooral
in de belangstelling stond bij wetenschappers – lijkt deze stroming opnieuw in de
belangstelling te komen24, omdat publieke organisaties druk ondervinden op hun budgetten en
daardoor zoeken naar instrumenten en technieken om hun kwaliteit van publieke
dienstverlening tot stand te brengen met lagere kosten.
Het traditioneel Public Management toont grote verschillen in vergelijking met het New
Public Management. Groot & Van Helden (2003) hebben een aantal van die verschillen in
kaart gebracht.

gedateerd is na 1980. Omdat NPM de jaren overlapt van New Public Administration (1971-1987), de reconstructie ervan (1987-1992) en de
hernieuwde aandacht, lijkt het veilig om te stellen dat NPM een stroming is die startte in de late jaren 1980.
22
Naar analogie van Korsten maken ook Nelissen e.a. gebruik van de lensmetafoor, voor het maken van een analytisch onderscheid tussen
een aantal elementen van het ‘kijken’ naar de werkelijkheid. Een element daarvan is de focus: de mens beoogt niet een algemeen beeld van
de werkelijkheid te krijgen, hij is vooral geïnteresseerd in een bepaald facet of aspect daarvan.
23
Naar analogie van Korsten maken ook Nelissen e.a. gebruik van de lensmetafoor, voor het maken van een analytisch onderscheid tussen
een aantal elementen van het ‘kijken’ naar de werkelijkheid. Een element daarvan is de locus: de mens richt zijn oog op een bepaald
onderwerp dat hij wil zien.
24
Het COCOPS project (Coordinating for Cohesion in de Public Sector of the Future) is daar een concreet voorbeeld van. Elf universiteiten
uit tien Europese landen verrichten onderzoek naar de impact van New Public Management. Het COCOPS project is gefinancierd vanuit de
Europese Commissie. Het project is gestart op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van 3,5 jaar. Met een budget van bijna 2,7 miljoen Euro is
het een van de grootste projecten in het kader van vergelijkend onderzoek naar public management.
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Kenmerken
Marktconforme werkmethoden

Traditioneel Public Management

New Public Management

1. Budgetteringsoriëntatie

Stabiele budgetten

2. Relaties tussen leiding en
uitvoering
3. Relaties tussen
organisatieonderdelen
4. Stijl en gebruiken

Open-einde afspraken

Budgetten gericht op besparing en
efficiëntieverbetering
Afspraken op basis van contracten

Gespecialiseerde monopolies

Competitieve verhoudingen

Accentuering van 'overheidsethiek'

Overname van stijlen en gebruiken
uit de particuliere sector

Gecentraliseerd, inclusief uniforme
control-instrumenten

Gedivisionaliseerd, met eenheden
georganiseerd op basis van
producten
Groot belang van zichtbaar 'handson management'

Besturen van prestaties
5. De organisatiestructuur

• Chapter 1
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6. Managementprofiel

Groot gewicht aan politieke
bekwaamheden en kennis van
regels en procedures
7. Prestatieoriëntatie
Het gebruik van kwalitatieve en
impliciete standaarden
8. Control-oriëntatie
Beheersing door middel van regels
en procedures
Tabel 3.
Public Management versus New Public Management

Het hanteren van duidelijk
gedefinieerde taakstellingen
Beheersing op basis van producten
en resultaten

Ontleend aan: Financieel management van non-profit organisaties, Groot en Van Helden, 2003, p. 27.

Tabel 3 toont dat New Public Management, in tegenstelling tot het meer traditioneel Public
Management, vooral gespiegeld wordt aan het bedrijfsleven en staan efficiency en het behalen
van resultaten centraal. Kwaliteit komt in het NPM tot uitdrukking doordat de nadruk wordt
gelegd op prestaties en outputs die door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen inzichtelijk
worden gemaakt.
Nelissen e.a. (2004, p. 237), beargumenteren dat een overheid geen bedrijf is en daardoor ook
niet als zodanig mag worden bekeken. Volgens hen heeft dit consequenties voor de
hoedanigheid van burgers in hun rol als burger en als klant. Derksen (1995, 1996) beschrijft
aan de hand van zes aspecten kenmerkende verschillen tussen beide rollen (Tabel 4).

Aspecten
Vrijheid om de relatie te
beëindigen

Een klant
Ja, mogelijkheid bestaat om naar
een ander te gaan

Consumptievrijheid
Keuzemogelijkheid prijs-kwaliteit
Recht op levering

Ja, geen verplichting tot afname
Ja
Nee, leverancier heeft geen plicht
tot levering
Ja

Band tussen genieten en betalen

Kwaliteit informatie over wensen Hoog, leverancier weet vrij goed
van klant en burger
wat de klant wil
Tabel 4.
Aspecten van een klant en een burger

Een burger
Nee, kan slechts via stemgedrag of
beroep/bezwaar ontevredenheid
uiten
Nee, verplicht af te nemen
Nee
Ja, overheid heeft plicht tot
levering
Voor collectieve goederen niet,
voor een deel van individuele
diensten wel
Laag, de overheid kent de wensen
van de burger minder goed

Pollitt & Bouckaert (2011, p. 6) betogen dat burgers kritischer en veeleisender zijn geworden
ten aanzien van verbetering van publieke dienstverlening en vragen een grotere participatie
met betrekking tot besluitvorming over geleverde diensten door overheidsorganisaties.
Nelissen e.a. (2004, pp. 231-232) beargumenteren daarbij dat het onzinnig is om de overheid
zo zonder meer als een bedrijf op te vatten, omdat daarmee de eigenheid van de overheid
wordt ontkend, namelijk: het politiek vertalen van voorkeuren van burgers. Ook benadrukken
Nelissen e.a. dat de overheid goederen en diensten voortbrengt waarvoor schaarse middelen
worden opgeofferd en dat het daarom juist zinvol zou zijn om naar de overheid te kijken als
bedrijf. Niet omdat de overheid en bedrijf in essentie aan elkaar gelijk zijn, maar omdat op die
manier bepaalde facetten zoals: rechtmatigheid, integriteit en responsiviteit van de overheid
scherper naar voren komen.

New Public Governance
Sinds de start van de financiële recessie in Europa in 2008 staan budgetten van
overheidsinstellingen onder druk en worden zij geconfronteerd met enorme bezuinigingen.
Om de bezuinigingen te realiseren, zoeken instellingen naar methoden en scenario’s die hen
kunnen helpen om de efficiency te verhogen en publieke diensten te leveren tegen lagere
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Aangepast van: De blik naar buiten, Geïntegreerde dienstverlening als structuurprincipe, W. Derksen (1995) en Lokaal
Bestuur, W. Derksen (1996).

kosten. Een dergelijk scenario dat gehanteerd wordt, is het substantieel terugbrengen van het
aantal taken door gebruik te maken van het uitbesteden ervan en door burgers en bedrijven
meer te betrekken bij en verantwoordelijk te maken voor publieke taken. Dit krijgt dan het
idee van een ‘Big Society and a smaller state’ (Benington & Moore, 2011).
In tegenstelling tot het NPM, waar vanaf de jaren 80 de focus lag op het bereiken van meer
(intern gerichte) efficiency en effectiviteit van publieke en non-profit organisaties, richt de
focus van de NPG stroming zich in de 21ste eeuw meer op samenwerking met externe
• Chapter 1
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partners, (informatie)netwerkcommunities en zelfredzaamheid van burgers. Ook het begrip
‘netwerksamenleving’25, zoals dat door Castells (2000a, 2000b) naar voren is gebracht, kan
geschaard worden onder de NPG stroming. In Nederland benadrukte Willem-Alexander de
zelfredzaamheid van burgers in de Troonrede 2013, door te spreken van het maken van een
omslag naar een ‘participatiesamenleving’.

25

In de context van dit onderzoek en vanuit het perspectief van gemeenten wordt met lokale netwerksamenleving bedoeld: meer complexiteit
voor gemeenten, die niet meer beschikken over het 'alleenrecht' om te beslissen over (lokale) maatschappelijke vraagstukken. Gemeenten
worden meer afhankelijk van burgers, vrijwilligers en ketens waarin private en publieke organisaties participeren.

1.4.3 Common Assessment Framework (CAF-model) (I)
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6: 'Welke combinaties van principes van
kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie?, is gebruik gemaakt van acht principes van kwaliteitsmanagement. Zij zijn
afgeleid van het Common Assessment Framework (CAF-model):

ENABLERS

RESULTS
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Leiderschap

Strategie &
Planning

Introductie

Resultaten bij de
medewerkers

Medewerkers

Processen

Partnerships &
middelen

Resultaten bij de
burger/klant

Resultaten op het
vlak van de
sleutelactiviteiten

Resultaten in de
samenleving

INNOVATION AND LEARNING
Figuur 3.

Common Assessment Framework

Aangepast van: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

Het CAF-model26 is een Europees kwaliteitsmanagementmodel dat specifiek ontwikkeld is
naar de context van de publieke sector27. Het model bestaat uit negen criteria verdeeld in vijf
organisatorische aandachtgebieden (enablers): leiderschap, medewerkers, strategie &
planning, partnerships & middelen en processen en vier resultaatgerichte aandachtsgebieden
(results): resultaten bij de medewerkers, resultaten bij de burger/klant, resultaten in de
samenleving en resultaten op het vlak van de sleutelactiviteiten, waarbij de laatstgenoemde
moeten leiden tot innovatie en het versterken van de lerende organisatie. Hoofdstuk 2
(paragraaf 2.3) bespreekt inhoudelijk het CAF-model en gaat in op de relatie ervan met andere
26

Zie voor een volledige beschrijving en oorsprong van het CAF: ‘Werken met het CAF-model’, Thijs en Staes (2011).
27
Overigens vindt het CAF nauwelijks navolging binnen overheidsinstellingen in Nederland. Volgens een opgave van het European Institute
of Public Administration (EIPA), zijn er 7 Nederlandse geregistreerde CAF-users (stand per februari 2014). Het aantal geregistreerde CAFusers in de landen: Italië, Polen, België en Duitsland is beduidend hoger en bedragen respectievelijk: 528, 324, 317 en 272.

kwaliteitsmanagementmodellen. Tabel 5 geeft inzicht in de wijze waarop de acht principes (in
CAF-terminologie ‘Principes van uitmuntendheid’ genoemd) zijn afgeleid van negen criteria
van het CAF-model:
Toelichting op de principes en criteria

Negen criteria van
het CAF-model

De organisatie focust op resultaten. Er worden resultaten
behaald die alle stakeholders van de organisatie (overheden,
burgers/klanten, partners en medewerkers van de organisatie)
tevredenstellen met betrekking tot de doelen die vastgelegd
werden.

Resultaten op het vlak
van de
sleutelactiviteiten
Resultaten bij de
burger/klant
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Focus op de burger/klant

De organisatie focust op de behoeften van zowel de huidige als
potentiële burgers/klanten. Ze betrekt hen bij de ontwikkeling
van producten en diensten en de verbetering van haar
performance.

Strategie & planning
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Acht principes van
uitmuntendheid van het
CAF-model
Resultaatsgerichtheid

Leiderschap &
standvastigheid

Dit principe koppelt visionair en inspirerend leiderschap aan
standvastigheid in een veranderende omgeving. Leiders
formuleren een duidelijk mission statement, een visie en
waarden. Ze creëren en handhaven de interne omgeving waarin
medewerkers ten volle betrokken kunnen geraken in het
bereiken van de doelstellingen van de organisatie.
Dit principe leidt de organisatie vanuit het perspectief dat een
gewenst resultaat efficiënter verkregen wordt wanneer
samenhangende middelen en activiteiten beheerd worden als
een proces en effectieve beslissingen gebaseerd zijn op
gegevens- en informatieanalyse.

Leiderschap

Betrokkenheid van de
medewerkers

Medewerkers op alle niveaus vormen het wezen van een
organisatie en door hun volledige betrokkenheid kunnen
bekwaamheden gebruikt worden ten bate van de organisatie.
De bijdrage van medewerkers moet gemaximaliseerd worden
door middel van hun ontplooiing en betrokkenheid en het
scheppen van een werkomgeving met gedeelde waarden en een
cultuur van vertrouwen, openheid, empowerment en erkenning.

Medewerkers

Permanente verbetering &
innovatie

Uitmuntendheid vecht de status-quo aan en brengt verandering
teweeg via permanent leren om innovatie en kansen voor
verbetering te creëren. Daarom moet continue verbetering een
permanente doelstelling van de organisatie zijn.

Is te beschouwen als
het ’tiende’ criteria
van het CAF-model
en
wordt
daarin
zichtbaar
onder:
‘Innovation
and
learning’.

Sterke partnerschappen

Organisaties uit de publieke sector hebben anderen nodig om
hun doelen te bereiken en moeten om die reden partnerships die
meerwaarde bieden uitbouwen en handhaven. Een organisatie
en haar leveranciers zijn van elkaar afhankelijk en een relatie,
die voor beide voordelig is, verhoogt hun vermogen om waarde
te creëren.

Partnerschappen &
middelen

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Organisaties uit de publieke sector hebben deze
verantwoordelijkheid uiteraard in hun kernopdrachten. Dit
principe richt zich op de zaken naast (bovenop) de kerntaken.
In de werking moeten ze ook hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid opnemen inzake de ecologische
duurzaamheid, op het vlak van genderbeleid en gelijke
kansenbeleid.

Resultaten in de
samenleving

Management van processen &
feiten

Tabel 5.

Overzicht van CAF-model principes en criteria

Ontleend aan: ‘Werken aan het CAF-model’, Thijs en Staes, 2011.

Processen

Uit Tabel 5 is af te leiden dat zowel de acht principes en de negen criteria praktisch gelijk zijn
aan elkaar en dezelfde uitgangspunten beogen. Het enige verschil is dat het principe
‘resultaatsgerichtheid’ verdeeld is in twee criteria: ‘Resultaten op het vlak van de
sleutelactiviteiten’ en ‘Resultaten bij de burger/klant’.
De acht principes worden in dit onderzoek door de ‘lens’ van de Agenda Commissie Jorritsma
geprojecteerd op de manier waarop gemeenten invulling (willen) geven aan het werken aan
verbetering van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening.
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In de vier voorgaande paragrafen (1.1 tot en met 1.4) zijn de uitgangspunten van het
onderzoek toegelicht. Zij vormen de basis voor het onderzoeksontwerp. Verschuren (2009, p.
82) definieert een onderzoeksontwerp als:
Een adequaat onderzoeksontwerp geeft antwoord op de vraag (a) aan welk extern doel
de onderzoeker met het onderzoek wil bijdragen, (b) welke kennis en informatie
daarvoor nodig zijn, (c) hoe deze kennis te produceren en (d) hoe deze kennis te
benutten voor het bereiken of dichterbij brengen van het onderzoeksdoel. (p. 82)
De hiervoor genoemde uitgangspunten zijn samengebracht in een schema (zie Figuur 4) dat
inzicht geeft in het onderzoeksontwerp, waaronder de operationalisering van de
onderzoeksvragen.

Introductie

1.5 Onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen

Figuur 4.

Verkennend
Beschrijvend
Verklarend
(zie paragraaf 3.2.1)

A

A

A

A

D

C

D

D

C

B

C

D

Bespiegeling op het onderzoek (zie hoofdstuk 7)
7. Kan de uitkomst – de vergelijking tussen de theoretische verkenning van
uitgangspunten met daarbij de ontwikkelingen van kwaliteitsmanagement en
de onderzoeksgegevens – ondersteunend zijn om de toepassing van principes
van kwaliteitsmanagement binnen gemeentelijke organisaties te verbeteren
en het werken aan kwaliteit van dienstverlening beter te begrijpen?

A

6. Welke combinaties van principes van kwaliteitsmanagement leiden
tot succesvol kwaliteitsmanagement in de
A
D
gemeentelijke organisatie?

5. Wat is succesvol kwaliteitsmanagement binnen gemeenten?

4. Van welke kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken
maken gemeenten gebruik?

3. Welke principes van kwaliteitsmanagement zijn er
binnen gemeenten te onderkennen?

2. Op welke wijze geven gemeentelijke organisaties invulling
aan de begrippen kwaliteit en kwaliteitsmanagement?

Onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen

-

Fenomenologische en
ontologische perspectieven:

- Bestuurskundig kader (NPM en
NPG)
- Agenda Commissie Jorritsma
- Kwaliteitsmanagement
- Common Assessment Framework
(zie paragraaf 1.4)

(zie paragraaf 1.3)

Zeven onderzoeksvragen

1. Hoe voortvarend heeft het werken aan kwaliteitsverbetering van
dienstverlening zich vanaf 2005 ontwikkeld
A
Binnen Nederlandse gemeenten?

(zie paragraaf 1.3.1)

Begripsdefinities

Afbakening van het onderzoek:

(zie paragraaf 1.2)

Probleemstelling

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen
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Vooronderzoek

(zie paragraaf 3.2.2)

Literatuuronderzoek

Enquête

Crosscasestudies

- interviews
- fsQCA
(zie paragraaf 3.2.2 en 5.5 en 5.6)

D

(zie paragraaf 3.2.2 en 5.4 en 5.6)

C

(zie paragraaf 3.2.2 en 5.2 en
5.6)

B

A

Voor het beantwoorden van de
onderzoeksvragen zijn vier
onderzoeksmethoden in
samenhang gebruikt

Toelichting op Figuur 4.
Het schema in Figuur 4 toont de samenhang tussen uitgangspunten van het
onderzoeksontwerp, zoals de probleemstelling, afbakening en de fenomenologische en
ontologische perspectieven van het onderzoek. De uitgangspunten zijn vervolgens uitgewerkt
in een centrale onderzoeksvraag en afgeleid daarvan zijn zeven onderzoeksvragen
geformuleerd. De belangrijkste begrippen uit de centrale onderzoeksvraag zijn hiervoor al
toegelicht (zie paragraaf 1.3.1). Bij de operationalisering van de onderzoeksvragen maakt het
onderzoek

gebruik

van

vier

samenhangende

kwantitatieve

en

kwalitatieve

de laatstgenoemde methode is onder meer gebruik gemaakt van interviews. Citaten uit
interviews hebben uitsluitend een illustratief karakter. Zij gelden niet als representatief voor
alle Nederlandse gemeenten, maar zijn ondersteunend aan het onderzoek en verwoorden
opvattingen en meningen van individuele sleutelpersonen van gemeentelijke organisaties.
De hoofdletters: A, B, C en D in de gestippelde cirkels in de vier balken vertegenwoordigen
de vier gebruikte onderzoeksmethoden. De hoofdletters verwijzen naar de onderzoeksvragen
in de rechthoeken die beantwoord zijn met behulp van een of meerdere van de vier
onderzoeksmethoden. In de vier balken in Figuur 4 zijn de paragraafnummers vermeld waarin
de uitgangspunten, methoden en onderliggende onderwerpen zijn toegelicht en uitgewerkt.
Onderzoeksvraag 6 in Figuur 4 vraagt bijzondere aandacht ten aanzien van de
operationalisering. Om onderzoeksvraag 6 te kunnen beantwoorden, is een conceptueel
onderzoeksmodel (zie Figuur 5) opgesteld. Dit model veronderstelt effecten tussen
onafhankelijke variabelen (acht kwaliteitsmanagementprincipes) en een afhankelijke variabele
(succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie). Wat die effecten zijn,
wordt inzichtelijk gemaakt met de onderzoeksmethode: 'Crosscasestudies', waarbij een
settheoretische configurationele techniek is gebruikt: ‘fuzzy set Qualitative Comparative
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Analysis (fsQCA)’. De inhoudelijke toelichting en uitwerking van de voornoemde methode
en techniek worden toegelicht in paragraaf 3.2.2 en hoofdstuk 5, (paragraaf 5.5 e.v.).

Leiderschap &
standvastigheid

Resultaatsgerichtheid

Management van
processen & feiten

Focus op de burger/
klant
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Betrokkenheid van de
medewerkers

Sterke
partnerschappen
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Acht onafhankelijke variabelen
(causal conditions)

Permanente
verbetering &
innovatie

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Figuur 5.

Afhankelijke variabele
(Outcome variable)
EFFECT

Succesvol kwaliteitsmanagement
in gemeentelijke organisaties.

Conceptueel onderzoeksmodel

Toelichting op Figuur 5.
Het operationaliseren en meetbaar maken (kwantificeren) van de effecten tussen de
onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele is gebeurd met behulp van een voor dit
doel ontwikkeld meetinstrument. Het meetinstrument bestaat uit een set met vraagstellingen
(zie bijlage 3). Het instrument is afgeleid van het CAF-model (zie Figuur 3).
Zoals hiervoor al is aangestipt, is een settheoretische configurationele techniek: ‘fuzzy set
Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)’ gebruikt om onderzoeksvraag 6 te beantwoorden.
Onderzoeksmethoden en -technieken kennen hun eigen specifieke theorieën en concepten
(Haverland & Yanow, 2010). Daarom is het van belang om vanuit onderzoekstechnisch
perspectief de ontologische en epistemologische standpunten expliciet helder te maken en
inzicht te geven met welke methoden en technieken in dit onderzoek data zijn verzameld,
verwerkt en geanalyseerd. De standpunten worden toegelicht in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.5).

1.6 Relevantie van het onderzoek
In paragraaf 1.2 is betoogd waarom onderzoek naar kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie zinvol is. Deze paragraaf vult het betoog aan met vier redenen en
een vijfde afgeleide reden, die methodologische van aard is.
De eerste en persoonlijke reden is mijn werkervaring met kwaliteit en kwaliteitsmanagement.
Binnen private organisaties, waar ik ervaring heb opgedaan met kwaliteit en
kwaliteitsmanagement, werden beide als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering als
prioriteit beschouwd. Zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen bedoelde

kwaliteitsverbeteringen. In feite was de houding daarbij dat werken aan kwaliteit een
‘natuurlijk’ onderdeel vormde van de bestaansvoorwaarden van bedoelde organisaties. Mijn
beeld over sturing op en uitvoering van kwaliteit binnen Nederlandse gemeenten is tweeledig.
Enerzijds besteden gemeenten veel aandacht aan kwaliteit. Er wordt veel over gesproken,
gepubliceerd en gecommuniceerd en staat als thema hoog en veelvuldig op hun agenda.
Anderzijds is mijn stellige indruk dat gemeentelijke organisaties er toch onvoldoende in
slagen om kwaliteitsmanagement daadwerkelijk effectief toe te passen en te borgen.
Mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn dat kwaliteitsmanagement bij gemeenten een
relatief ‘jonge' managementdiscipline is en de realisatie ervan complex van aard is. Mijn
persoonlijk motief is om het beeld meer helder te krijgen.
De tweede reden is dat het werken aan kwaliteitsverbetering van publieke dienstverlening
invloed heeft op de wijze waarop gemeenten – als belangrijk onderdeel van het openbaar
bestuur – verwachtingen scheppen bij belanghebbenden, zoals burgers, bedrijven en
instellingen. Het realiseren van die verwachtingen vereist organisatiediscipline, adequate
communicatie met belanghebbenden en samenwerking met derden. Meer inzicht in deze
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aspecten kan bijdragen aan een effectievere uitvoering van kwaliteit van publieke
dienstverlening.
De derde reden is het praktische nut van dit onderzoek. Het gaat om meer inzicht in de wijze
waarop gemeenten werken aan kwaliteitsverbetering van hun dienstverlening. De resultaten
van het onderzoek kunnen ook een bijdrage leveren aan meer kennis van de effecten van het
toepassen van instrumenten van kwaliteitsmanagement.
Een vierde reden is het feit dat het onderhavige onderzoeksonderwerp, met haar context –
• Chapter 1
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principes van kwaliteitsmanagement – nog geen onderwerp van wetenschappelijke studie is
geweest in de gemeentelijke context. Wat succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie inhoudt en wat daarbij bepalende principes zijn, is nog nauwelijks
onderzocht. Meer inzicht daarin levert een bijdrage aan kennis van het functioneren van het
gemeentelijk openbaar bestuur.
De vijfde en laatste reden is van methodologische aard en is afgeleid van de vraagstelling van
dit onderzoek. In de aanloop bij de opzet van dit onderzoek was de vraag welke
onderzoeksmethoden geschikt zouden zijn en gebruikt zouden kunnen worden om
antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen. Na een literatuurverkenning over
onderzoeksmethoden en technieken is geconstateerd dat zowel conventionele methoden als
een innovatieve methode: ‘Configurational Comparative Methods’ 28, geschikt zijn. De
toelichting op de onderzoeksmethodologie en -aanpak vindt plaats in hoofdstuk 3 (paragraaf
3.2).

28

Configurational Comparative Methods is een overkoepelende naam voor een aantal methoden en technieken, die op basis van een
settheoretische benadering mogelijkheden bieden om vergelijkende analyses te maken van casussen.

1.7 Structuur en opbouw van het onderzoek

Hoofdstuk 1. Introductie

Hoofdstuk 2. Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en
-casussen

2.1 Wat is kwaliteit?
2.2 Wat is kwaliteitsmanagement?
2.3 Methoden, technieken en
2.4 Kwaliteit en kwaliteitsmanagement binnen de
kwaliteitsmanagementmodellen
Nederlandse publieke sector
2.5 Wettelijke kwaliteitskaders Nederlandse
2.6 Gemeentelijke kwaliteitsverbeteringsinitiatieven
overheid
2.7 Reflectie en samenvatting

3.2 Onderzoeksmethodologie
3.4 Samenvatting

Hoofdstuk 4. De context van wat een gemeente is en doet

4.1 Inleiding
4.3 Drie actuele thema’s van ontwikkelingen

4.2 Gemeente als bestuurslaag en als werkgever
4.4 Historie, structuur en functioneren van gemeenten

4.5 Samenvatting

Hoofdstuk 5. Bevindingen uit het empirisch onderzoek

5.1 Inleiding
5.3 Kwaliteitszorg in gemeentelijke organisaties
5.5 Crosscasestudies

5.2 Vooronderzoek
5.4 Enquête
5.6 Samenvatting: antwoorden op de onderzoeksvragen 1
tot en met 6

Hoofdstuk 6. Conclusies van het onderzoek

6.1 Inleiding
6.3 Scores op kwaliteitsmanagementprincipes in
perspectief
6.5 Beperkingen van het onderzoek

6.2 kwaliteitsmanagement en informatiestromen
6.4 Dilemma’s bij het werken aan kwaliteit
6.6 Samenvatting

Hoofdstuk 7. Bespiegeling op het onderzoek

7.1 Inleiding
7.2 Geleerde lessen uit het onderzoek
7.3 Kwaliteitsmanagement: innovatie voor publieke 7.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
dienstverlening
7.5 Eindbeschouwing en kwaliteitsmanagement in relatie tot New Public Governance
Figuur 6.
Structuur en opbouw van het onderzoek

Introductie

Hoofdstuk 3. Onderzoeksmethodologie en -aanpak
3.1 Inleiding
3.3 Onderzoeksaanpak
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2. Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en -casussen
In het vorige hoofdstuk is het waarom en de relevantie van het onderzoek uiteengezet en zijn
de probleemstelling en onderzoeksvragen toegelicht. Vervolgens heeft dit geleid tot een
onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen (zie Figuur 4) en een
conceptueel onderzoeksmodel (zie Figuur 5).
Dit hoofdstuk richt zich op de onderzoeksbegrippen kwaliteit en kwaliteitsmanagement, en
gaat in op hun theoretische achtergronden en perspectieven. Hierdoor wordt het mogelijk om
de begrippen te kaderen en in relatie te brengen met de wijze waarop gemeentelijke

vraag wat kwaliteit en kwaliteitsmanagement is. In het vakgebied kwaliteitsmanagement
nemen methoden, technieken en kwaliteitsmanagementmodellen een prominente plaats in en
zoals in het voorgaande hoofdstuk al kort is aangegeven, maakt dit onderzoek gebruik van het
CAF-model. Om dit model te kunnen plaatsen in dit onderzoek, worden er naast methoden en
technieken ook vier andere kwaliteitsmanagementmodellen belicht in paragraaf 2.3.
Vervolgens besteedt paragraaf 2.4 aandacht aan ontwikkelingen van kwaliteit en
kwaliteitsmanagement binnen de Nederlandse publieke sector. Daarna gaat paragraaf 2.5 in
op referentiekaders van kwaliteit en in paragraaf 2.6 worden twee belangrijke gemeentelijke
kwaliteitsverbeteringsinitiatieven besproken: de in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.4.1) al
aangestipte Agenda Commissie Jorritsma en de oprichting van het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten. Paragraaf 2.7 vormt de slotparagraaf van dit hoofdstuk en beschrijft
een reflectie en samenvatting op de verdieping van de onderzoeksbegrippen.

Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en -casussen

organisaties er invulling aan geven. De paragrafen 2.1 en 2.2 gaan achtereenvolgens in op de
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2.1 Wat is kwaliteit?
Oorsprong van kwaliteit
Werken aan kwaliteit, beschouwd vanuit haar eerdere oorsprong en in een bredere context,
gaat ver terug in het verleden. Al sinds het begin van de mensheid, duizenden jaren geleden,
waren mensen bezig om hun levensbehoeften te verrijken en te vergemakkelijken. Zij
maakten gebruik van zelfgemaakte werktuigen variërend van gereedschap tot het bouwen van
allerlei onderkomens. Later in de tijd bezien ontwikkelde zich in de handelssamenleving de
•• Chapter 2
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ambachtelijke kwaliteit, die gold als een vanzelfsprekendheid en werd gewaarborgd door
gilden waar de ambachtsman bij aangesloten was. Door directe ‘face to face’ contact tussen
leverancier en afnemer is bekend wat de klant wil en de ambachtsman heeft realisering ervan
volledig in eigen hand (Van der Bij, Broekhuis, & Gieskes, 2008, p. 55). Na de
handelssamenleving volgde de industriële revolutie, die eind 18e eeuw plaatsvond en begon in
Engeland en begin 19e eeuw in de rest van Europa. De omschakeling van handmatig naar
machinaal vervaardigde (massa)goederen stond daarin centraal.
In de context van de oorsprong van het denken over en het verbeteren van kwaliteit in
organisaties kwamen ook al in de industriële revolutie elementen van kwaliteitsaspecten naar
voren in opvattingen en ideeën van grondleggers. Zij verdiepten zich in werkvormen,
optimaliseren van productie in organisaties en managementtheorieën. Vaak aangehaalde
grondleggers zijn: Adam Smith (1723 – 1790) die gekend is als ‘the father of economics and
capitalism’, Henri Fayol (1841 – 1925) de persoon die een algemene theorie ontwikkelde over
‘business administration’, Frederick Taylor (1856 – 1915) bekend als ‘the father of scientific
management’ (en vaak aangehaald als ‘Taylorisme’ (‘the one best way’), Max Weber (1864 –
1920) die onder meer veel heeft geschreven over inzichten en karakteristieken van
‘bureaucratie’ in organisaties en Frank Gilbreth (1869 – 1924), een voorstander van het

Taylorisme en pionier met betrekking tot tijd- en methodestudies om prestaties van arbeiders
te verbeteren.

Het begrip ‘kwaliteit’ nader beschouwd
Een ondertussen klassiek artikel over kwaliteit is van Garvin (1984). Daarin beschrijft hij vijf
invalshoeken van kwaliteit en geeft een verklaring voor de veelheid aan definities op basis
van vier wetenschappelijke disciplines: filosofie, economie, marketing en operationeel
management. De vijf invalshoeken zijn:
Product: kwaliteit komt tot uiting in een verzameling van inherente karakteristieken van
een product, genoemd door Abbott (1955).
2.

Gebruikersgericht: kwaliteit wordt bepaald door wat de gebruiker ervan vindt. Deze
invalshoek wordt vaak verwoord als ‘quality is fitness for use, genoemd door (Juran,
1974).

3.

Transcendent: universeel herkenbaar. Men ervaart het eenvoudigweg of in het geheel
niet, genoemd door R.M. Pirsig (1974).

4.

Waardegericht: kwaliteit is niet absoluut maar wordt bepaald in relatie tot tijd, kosten en
inspanningen die nodig zijn om een bepaald kwaliteitsniveau tot stand te brengen. Deze
invalshoek wordt vaak verwoord als: ‘quality is value for money’, genoemd door
Feigenbaum (1983).

5.

Productiegericht: kwaliteit heeft betrekking op het voldoen van een product aan vooraf
gestelde eisen. Deze invalshoek wordt vaak verwoord als: ‘conformance to
specification’, genoemd door Crosby (1984).

De door de filosoof en schrijver Pirsig genoemde invalshoek ‘transcendent’ is afwijkend van
de overige vier, in die zin dat hij met zijn theorie van de ‘metafysica van de kwaliteit’ een
poging doet om de westerse en oosterse filosofie te verbinden. In zijn boek ‘Zen en de kunst
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van het motoronderhoud; een onderzoek naar waarden’ (1974) maakt hij, via zijn boek ‘Lila’
(1991), de overstap van waarden naar kwaliteit en stelt beide gelijk aan elkaar. Pirsig maakt
daarbij een onderverdeling in dynamische en statische kwaliteit. Statische kwaliteit is volgens
Pirsig conserverend, bijeenhoudend en gebaseerd op gewoonte en herinnering. Wanneer alles
goed gaat, hoeft de mens zich niet druk te maken over de organisatie van zijn lichaam of van
zijn sociale omgeving. Beide scheppen voorwaarden voor het komen tot zelfontplooiing.
Goed is datgene wat aansluit bij bestaande patronen van waarde. Pirsig beschouwt
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dynamische kwaliteit als de bron van alle verandering, de kwaliteit van de vrijheid.
Dynamische kwaliteit creëert de wereld waarin wij leven, maar statische kwaliteit is
noodzakelijk om haar in stand te houden. Echter het alleen maar in stand houden, loopt
telkens uit op stagnatie, verhindert verandering en verbiedt het afwijkende. Pirsig
beargumenteert waarom het belangrijk is om telkens de balans te zoeken tussen statische en
dynamische kwaliteit.
Drie auteurs omschrijven het begrip kwaliteit als: ‘Een positieve en elitaire connotatie’ (De
Swaan, 1985), ‘Een kameleontisch begrip: het neemt de kleur aan die de manager of
bestuurder op een bepaald moment in een bepaalde context nodig heeft’ (Gruisen, 1987) en
Haasse (1987), spreekt van een ‘Homme de qualité’.
Gedeeltelijk aansluitend op de hiervoor genoemde vijf invalshoeken van Garvin, geven
Reeves & Bednar (1994) vanuit hun visie vier invullingen aan het begrip kwaliteit, uitgedrukt
in sterkes en zwaktes. De vier invullingen:

Kwaliteit als
Uitmuntendheid

Sterkte
1. Goed voor marketing en
Human Resource activiteiten.
Uitmuntendheid wordt door
iedereen als kwaliteit
aangezien.

Waarde (‘value’)

1.
2.

3.
1.
2.
3.
4.

5.

Voldoen aan verwachtingen, of
ze overtreffen

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tabel 6.

Klanten kennen de interne
specificaties niet.
Moeilijk voor diensten met hoge
graad van menselijk contact.
Standaardisering kan
flexibiliteit organisatie
verminderen; de omgeving kan
snel veranderen.
Interne focus.
Meest complexe definitie.
Moeilijk meetbaar.
Gebruikers kunnen niet steeds
eigen verwachtingen
articuleren.
Houdingen voor consumptie
beïnvloeden waardering.
Verschil tussen evaluaties op
korte en lange termijn.
Tevredenheid en kwaliteit in de
praktijk moeilijk te scheiden.

Invullingen aan het begrip kwaliteit

Aangepast van: Defining Quality: Alternatives and Implications. The Academy of Management Review, 19, 419-445, Reeves
& Bednar, 1994.

Tabel 6 brengt in beeld dat kwaliteit, bezien vanuit vier uiteenlopende invalshoeken,
percepties in zich heeft van een aantal sterktes, maar daarnaast ook een vorm van zwaktes
kent.
Volgens sommige auteurs is kwaliteit een modeverschijnsel. Van der Loo & Giljam (1995)
zijn van mening dat kwaliteit een van de belangrijkste ‘Hoera-begrippen’ is van het
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Voldoen aan specificaties

Omvat zowel prijs als
kwaliteit.
Legt de nadruk op interne
efficiëntie en externe
effectiviteit.
Vergelijkingen mogelijk tussen
verschillende producten.
Goede meetbaarheid.
Leidt tot hogere efficiëntie.
Noodzakelijk voor globale
strategie.
Laat toe om
consumentenbehoeften te
disaggregeren.
Beste definitie bij
uiteenlopende voorkeur van
verschillende klanten.
Evalueert vanuit
gebruikersperspectief.
In alle industrieën toepasbaar.
Varieert naargelang
veranderingen in de markt.
Allesomvattende definitie.

Zwakte
1. Niet bruikbaar in de praktijk:
moeilijk meetbaar.
2. Kenmerken uitmuntendheid
kunnen wijzigen doorheen de
tijd.
3. Consumenten willen niet
noodzakelijk betalen voor
uitmuntendheid.
1. Moeilijk om individuele
componenten te extraheren.
2. Definitie niet allesomvattend,
kwaliteit en ‘Value’ betekenen
niet hetzelfde.

hedendaagse management, resulterend in een niet aflatende stroom publicaties en seminars
waar drukbezette organisatieadviseurs managers met raad en daad bijstaan.
Demeulemeester & Callewier (1997) beargumenteren op hun beurt dat de betekenis van
kwaliteit afhankelijk is van persoon, situatie en tijd. De vraag is daarom of het überhaupt
mogelijk is om een eenduidige definitie te geven van het kwaliteitsconcept.
Löffler (2002) stelt de vraag: “What is the likelihood that two or more strangers would have
the same views when it comes to deciding on what is a high quality public service and what
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isn’t?” (p. 15).
Bouckaert & Thijs (2003, p. 7) lichten toe dat het woord ‘kwaliteit’ door heel veel mensen in
de mond wordt genomen, zowel in de private als in de publieke sector. Afhankelijk van de
invalshoek van waaruit kwaliteit wordt benaderd bestaan er verschillende visies en definities
waardoor het moeilijk is om met eenzelfde maat en gewicht over kwaliteit te spreken.
De International Organization for Standardization (ISO) 29 omschrijft het begrip kwaliteit in
hun ‘Grondbeginselen en verklarende woordenlijst’ als: “De mate waarin een geheel van
eigenschappen en kenmerken voldoet aan eisen” (Bergenhenegouwen, 2008, pp. 13-21).
De hiervoor besproken literatuurverkenning van het begrip kwaliteit leidt tot vier
interpretaties:
1.

Zonder een nadere duiding en specificatie waar het over gaat, zoals waar een product of
dienst aan moet voldoen, heeft het begrip kwaliteit weinig concrete betekenis.

2.

Als het begrip kwaliteit ter sprake komt, wordt er vaak een oordeel over iets (een
entiteit) gegeven. Dit kan zowel een positief, neutraal of negatief oordeel zijn, maar
vaak wordt daarbij niet precies geduid wat die kwaliteit concreet inhoudt.

3.

Het gebruik van het begrip kwaliteit in spreek- en schrijftaal suggereert (vaak) actie,
doelgerichtheid en verbetering.

29

ISO is opgericht in 1947 en is de grootste ontwikkelaar in de wereld van internationale standaarden op het gebied van producten en
diensten. Wereldwijd, werken honderdduizenden organisaties met ISO 9000-normen. In Nederland zijn er enkele tienduizenden, waarvan de
ISO 9001 norm nog altijd de populairste is. In 2012 hadden 11.417 Nederlands bedrijven een ISO 9001 certificaat. Zie voor meer informatie
over ISO: http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%209001&countrycode=AF.

4.

Aan de kwaliteit van een object, dienst of product kan door verschillende personen een
verschillende betekenis worden toegekend.

Aan de hand van de hiervoor besproken literatuurverkenning van het begrip kwaliteit, is de
conclusie dat de betekenis telkens anders kan zijn. Daarom is de keuze gemaakt om in het
kader van dit onderzoek de door Garvin beschreven vijf invalshoeken leidend te laten zijn,
omdat daarin het begrip kwaliteit in de volle breedte wordt benaderd en sluit daardoor voor
een groot gedeelte goed aan bij het interpreteren van: ‘kwaliteit van publieke dienstverlening’.
59

Evenals het in de voorgaande paragraaf toegelichte begrip kwaliteit, blijkt uit een
literatuurverkenning dat ook ‘kwaliteitsmanagement’ een herkenbare evolutie kent en dat het
als begrip veelvuldig omschreven is door verschillende auteurs. Kwaliteitsmanagement
pretendeert dat er sprake is van activiteiten, zoals: leiden, sturen en/of beheersen.
Wentink (2005) omschrijft het begrip als volgt:
Management van kwaliteit van een organisatie; intern van haar systemen, processen en
activiteiten; extern van de ketens en netwerken waarmee zij is verbonden en van haar
producten (goederen en diensten) die zij aan klanten aanbiedt en waaraan zij waarde
ontleent. (p. 14)
Om het werken aan kwaliteit in organisaties systematisch en gestructureerd vorm te geven
heeft kwaliteitsmanagement als aanpak en sturing – het ‘managen’ van kwaliteit – zich de
afgelopen decennia sterk ontwikkeld en in die ontwikkeling is een duidelijke evolutie te
onderkennen.
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2.2 Wat is kwaliteitsmanagement?

Evolutie van kwaliteitsmanagement
De

Amerikaanse

statisticus

William

Edwards

Deming

(1900-1993)

neemt

een

toonaangevende positie in met betrekking tot de evolutie van kwaliteitsmanagement en velen
beschouwen hem als de grondlegger. De naam van Deming is vooral verbonden aan
toepassingen van kwaliteitsverbeteringen door gebruik te maken van statistische product- en
procescontroles. De benodigde veranderingscyclus voor het oplossen van problemen is
oorspronkelijk ontwikkeld door Shewhart (1931), maar vooral bekend geworden onder de
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naam ‘Deming Cycle’. In deze cycle (PDCA) is sprake van vier stappen: 1. Stel een plan op
voor verandering (Plan), 2. Voer het plan uit, liefst op kleine schaal (Do), 3. Bestudeer de
resultaten (Check) en 4. Onderneem actie op basis van de ervaringen van stap 3 (Act). De
verantwoordelijkheid voor de invoering van kwaliteitsmanagement ligt volgens Deming bij
het (top)management en de ideeën van Deming kunnen worden gekarakteriseerd door ‘meten
is weten’.
Naast Deming zijn er vele andere auteurs en pioniers geweest die invloed hebben gehad op en
invulling gegeven hebben aan de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement. In hun boek
‘Kwaliteit in de overheid’ geven Bouckaert & Thijs (2003, p. 45), een chronologisch en
uitvoerig overzicht van auteurs en pioniers en hun wetenschappelijk werken30. De genoemde
auteurs belichten een breed scala aan kwaliteitsmanagement gerelateerde onderwerpen, zoals:
bureaucratie, public administration, (overheids)organisaties, methoden en technieken,
beheersing van processen, leiderschap en cultuuraspecten in organisaties. De aandacht, ideeën
en publicaties die door de auteurs tot stand zijn gebracht, hebben een belangrijke impuls
gegeven aan het kwaliteitsbewustzijn in organisaties.

30

Taylor, 1911; Fayol, 1916; Weber, 1921; Shewart, 1931; Mayo, 1933; Simon, 1947/1950; Selsnick, 1949/1957; Simon, Smithburg,
Thompson, 1950; Feigenbaum, 1951/1986; Juran, 1951/1980/1988/1992; Simon & March, 1958; Likert, 1961/1967; Katz & Kahn,
1966/1978; Silverman, 1971; Ishikawa, 1976/1985/1993; Pfeffer & Salancik, 1978; Crosby, 1979/1989; Taguchi, 1979/1986; Shingo,
1981/1985/1986/1987/1988; Harmon, 1981; Deming, 1982/1986; Mintzberg, 1983/1989; Rosenthal, 1988; Oakland, 1993; Parasuraman,
1996; Kaplan & Norton, 1998.

Wentink

(2008,

pp.

244-245)

beschrijft

een

opeenvolging van

stappen

waarin

kwaliteitsmanagement zich in de tijd bezien heeft ontwikkeld. De eerste stap daarin betreft
inspectie van producten in het productieproces, waarin centraal staat het opsporen van
defecten. Daarna ontstaan: quality control, total quality control, quality assurance en
strategisch kwaliteitsmanagement. Bij strategisch kwaliteitsmanagement wordt kwaliteit van
processen en producten vanuit de druk van de markt en de technologie verankerd in de
strategie van de onderneming of organisatie.
Kwaliteitsmanagement is in het begin vooral gericht op zogenaamde conformance quality

overeenstemt met specificaties. De leidraad daarbij is 'doing things right the first time', omdat
dit zal leiden tot betere producten tegen lagere kosten. Ondertussen is duidelijk dat
conformance quality niet per se tot succes leidt. De invloed van marketing op
kwaliteitsmanagement wordt sterker door superieure 'market-percieved quality' en 'value
versus competitors' te benadrukken (Gale & Wood, 1994). Niet de manier waarop de
leverancier denkt dat hij klanttevredenheid realiseert, maar de wijze waarop klanten zelf
kwaliteit ervaren staat centraal: 'market-percieved quality' in plaats van 'customer-percieved
quality'. Daarmee krijgt kwaliteitsmanagement het karakter van customer value management
en

de

strategische

verankering

van

het

kwaliteitsbeleid

wordt

versterkt.

Kwaliteitsmanagement komt daarmee in het spoor van corporate of strategic of business
performance management en krijgt vorm in Total Quality Management.

Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en -casussen
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Total Quality Management nader beschouwd
Synoniem voor Total Quality Management (TQM) zijn onder meer: Integrale kwaliteitszorg
(IKZ), Company Wide Quality en Integraal Kwaliteitsmanagement.
Spencer (1994), omschrijft TQM als: "a complete prescription for management practice.
Many TQM proponents requires the adoption of the entire set of principles and procedures”
(p. 451).
TQM is een systeem voor continue verbetering, waarbij een participerend management zich
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vooral richt op de behoeften van de klant.
Volgens Ehrenberg & Stupak (1994) wordt TQM bepaald door de volgende kritieke
succesfactoren:
Use of quantitative measures to improve processes continuously; focus on providing
quality services that meet customer-defined expectations; empowerment of individuals
to improve processes and assume accountability for products and services decisions
based on facts; a commitment from top management to change the culture and
embrace the TQM philosophy. (p. 81)
Oakland (1995), onderscheidt zeven kenmerken van TQM (Beckford, 1998):
(1) Quality is meeting the customer’s requirements, (2) Most quality problems are
inter-departmental, (3) Quality control is monitoring, finding and eliminating causes
of quality problems, (4) Quality assurance rests on prevention, management systems,
effective audit and review, (5) Quality must be managed, it just does not happen, (6)
Reliability is an extension to quality and enables us to “delight the customer” en (7)
Quality requires total organization commitment. (pp. 123-124)
Beuving & Van der Lugt (2004) beargumenteren dat integraal kwaliteitsmanagement ook een
paradigma is. Een manier van denken en handelen met betrekking tot de wijze waarop
bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten worden verbeterd en volgens hen bestaat dit paradigma

uit vijf thema’s. De auteurs combineren de thema’s met vijf dimensies zoals die door Wentink
(1999), zijn genoemd:
Thema

Dimensies van kwaliteitsmanagement

1. Focus op processen die waarde toevoegen

1. Technisch (statistiek e.d.)

2. Voortdurende oriëntatie op de klant

2. Marketing

Overgenomen van: ‘Opnieuw organiseren met een kwaliteitsmodel: psychologie van verandering’. Beuving en van der Lugt,
2004.

Volgens Van der Bij e.a. (2008), doet begin jaren 80 het begrip TQM in Nederland zijn
intrede en is gericht op verschillende doelstellingen:
Verhogen van de klanttevredenheid, verhogen van de kwaliteit van goederen en
diensten, verminderen van uitval en verlagen van voorraden: dus kostenverlaging,
verhogen van de productiviteit, verkorten van de ontwikkeltijd van een product,
verminderen van het onderhanden zijnde werk, vergroten van de flexibiliteit in het
tegemoet komen van de marktvraag, verbeteren van de service aan klanten en betere
benutting van het menselijk potentieel. (p. 61)
De genoemde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door middel van drie concepten
waarmee TQM wordt gekarakteriseerd: klanttevredenheid, teamwork en participatie en als
derde continue verbetering. Daarbij beargumenteren Van der Bij e.a. (2008), dat de
doelstellingen van TQM in de praktijk moeilijk realiseerbaar blijken. Een reden hiervoor is
dat TQM veeleer een filosofie is dan een uitgewerkte methode.
Volgens Van Roosbroek (2008) draait kwaliteitsmanagement niet enkel om de resultaten van
een organisatie in termen van afgeleverde dienstverlening of producten, maar valt eerder
samen met het globale organisatiemanagement.

63
Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en -casussen

3. Gerichtheid op mensen (betrokkenheid, kennis
3. Cultureel
(uitwisselen) en samenwerken
4. Horizontale aanpak, over de grenzen van functies en 4. Structureel
afdelingen heen en decentraliseren van
bevoegdheden
5. Verbetering en vernieuwing verankeren in beleid en
5. Strategisch
strategie
Tabel 7.
Thema’s van kwaliteitszorg: dimensies van kwaliteitsmanagement

In Nederland hebben verschillende auteurs31, zoals Wentink, Bentlage e.a., Jorissen, Van der
Bij e.a., Ahaus, Hardjono en Bakker een bijdrage geleverd aan het kwaliteitsdebat. De auteurs
belichten in hun bijdrage zowel het begrip kwaliteitsmanagement zelf als ook de daarbij
horende aspecten, concepten en de betekenissen ervan voor de praktijkuitoefening, van zowel
profit-, non-for profit- en overheidsorganisaties.
Afsluitend en als samenvatting van de literatuurverkenning en raadpleging van uiteenlopende
bronnen,

Tabel

8

een

compilatie

van

een

aantal

omschrijvingen

van

kwaliteitsmanagement en TQM.
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toont

31
Vele andere auteurs hebben eveneens een bijdrage geleverd aan het kwaliteitsdebat in Nederland en zijn de hier genoemde auteurs ter
voorbeeld aangehaald.

Omschrijvingen van kwaliteitsmanagement en TQM

Auteur/ontleend/aangepast aan

Management van kwaliteit van een organisatie; intern van haar
systemen, processen en activiteiten; extern van de ketens en
netwerken waarmee zij is verbonden en van haar producten
(goederen en diensten) die zij aan klanten aanbiedt en waaraan zij

(Wentink, 2005)

Samenvattend is de conclusie dat de begrippen kwaliteitsmanagement en TQM op
verschillende manieren zijn omschreven en met nuanceverschillen kunnen worden
geïnterpreteerd. Daarom is de keuze gemaakt om in dit onderzoek aan te sluiten bij de
omschrijving van Wentink, omdat daarin kwaliteitsmanagement in ‘ruime zin’ van de
betekenis is geformuleerd en relevant is voor het managen van ‘kwaliteit van de publieke
dienstverlening’.

2.3 Methoden, technieken en kwaliteitsmanagementmodellen
In het paradigma van het vakgebied kwaliteitsmanagement nemen methoden, technieken en
kwaliteitsmanagementmodellen een belangrijke plaats in, omdat zij het werken aan
kwaliteitsverbeteringen ondersteunen. Bouckaert & Thijs (2003), Van der Bij e.a. (2008), en
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waarde ontleent. Kwaliteitsmanagement is onlosmakelijk
verbonden met efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
Kwaliteitsmanagement is voornamelijk het zodanig inrichten van (Hardjono & Bakker, 2006)
organisaties dat er sprake is van voortdurende verbetering op een
manier dat er minstens één stakeholder is die dat ook als zodanig
erkent en bereid is er de ‘prijs’ voor te betalen.
Kwaliteitsmanagement is de tak van het management die zich bezig http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteits
houdt met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, management
productieproces, dienst of organisatie. Het vakgebied
kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied maar het
komt terug in alle delen van het management van een onderneming.
A “philosophy or an approach to management” made up of a “set of (Dean & Bowen, 1994)
mutually reinforcing principles, each of which is supported by a set
of practices and techniques”.
Zorg voor de kwaliteit, een concrete manier van werken die maakt http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/
dat de kwaliteit van de geleverde diensten of producten voortdurend kwaliteitszorg.htm
kan toenemen of op peil blijft.
Total Quality Management (TQM) is een managementstroming die http://nl.wikipedia.org/wiki/TQM
gericht is op een voortdurende verbetering van algemene
bedrijfsprestaties en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en
de bedrijfsstrategie.
Tabel 8.
Omschrijvingen van kwaliteitsmanagement en Total Quality Management

Van Assen, Van den Berg, & Pietersma (2008) beschrijven in respectievelijk hun boeken
‘Kwaliteit in de overheid’, ‘Kwaliteitsmanagement in beweging’ en 'Het groot
managementmodellenboek' een aantal van dergelijke methoden en technieken32. Boeije, 't
Hart, & Hox (2005) omschrijven de begrippen methoden en technieken als:
Methoden zijn de manieren van onderzoek doen. Zij vertalen systematisch en dus
planmatig een chaotische veelheid van verschijnselen in wetenschappelijke gegevens
die kunnen worden geanalyseerd. Deze analyse leidt tot wetenschappelijke uitspraken
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die worden gerapporteerd. Technieken betreffen doorgaans een klein onderdeel van
een methode. (pp. 18-19)
Churchman, Ackoff, Arnoff, & Edie (1957) onderscheiden drie typen modellen: (1)
iconische33, (2) analoge en (3) symbolische modellen34. Kwaliteitsmanagementmodellen
kunnen beschouwd worden als analoge modellen, omdat zij specifieke eigenschappen
beschrijven van een idee of systeem door details te verwijderen en zich te concentreren op de
kernaspecten. Ter voorbeeld: de aspecten resultaatsgerichtheid en leiderschap, waarin
kwaliteit een rol speelt. Kwaliteitsmanagementmodellen hebben belangrijke functies. Ahaus
(2006, pp. 29-30) omschrijft vijf van dergelijke functies:
1.

Verantwoorden over resultaten.

2.

Sturen en benchmarken van resultaten met behulp van prestatie-indicatoren.

3.

Verbeteren van de processen en de organisatie.

4.

Beheersen van risico's in de processen.

32

(1) Kwaliteitsbeleid en instrumentarium, waaronder: policy deployment, management by objectives, ProMes, balanced scorecard en
benchmarking. (2) Borgingsinstrumenten waaronder: stappenplan tot certificatie, kwaliteitshandboek, auditing en visitatie. (3) Statistische
methode voor controle en beheersing waaronder: partijkeuring, statistische procesbeheersing en procesprestatie. (4) Seventools en seven
managementtools waaronder: histogram, paretodiagram, visgraatdiagram, dataformatie, stroomschema, scatterdiagram en regelkaart;
groeperen, relatiediagram, boomstructuur, prioriteitenmatrix, matrixdiagram, scenarioanalyse en netwerkplanning. (5) Ontwerpmodellen,
waaronder: quality function deployment failure mode and effects analysis en poka-yoke systemen. (6) Kwaliteitskosten, waaronder:
definities en kostensoorten, relatie tussen kostensoorten, kwaliteitskosten in de praktijk, het uitvoeren van een kwaliteitskostenonderzoek,
kwaliteitskosten en verbeterprojecten en periodieke kwaliteitskosteninformatie. (7) Teams ten behoeve van verandering, waaronder: typen
teams, probleemoplossende kwaliteitsteams, werkwijze kwaliteitscirkels en verbeterteams en het implementeren en functioneren van
probleemoplossende kwaliteitsteams. (8) Klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid, waaronder: wie is de klant? Methoden om
klanttevredenheid te meten en klachtenmanagement. (9) Concepten en modellen ten behoeve van beschrijving en diagnose, waaronder: het
servqual-model, het gap-model, EFQM-model en het INK-kwaliteitsmanagementmodel.
33
Iconische modellen lijken op de werkelijkheid, maar maken gebruik van andere materialen of een andere schaal – ze worden bijvoorbeeld
gebruikt om ontwerpideeën vast te leggen.
34
Symbolische modellen representeren ideeën met behulp van een code (bijvoorbeeld cijfers, wiskundige formules, woorden, muzieknoten)
en zijn een abstractie van de werkelijkheid.

5.

Inspireren tot een zingevende dialoog over het werk.

De vijf genoemde functies bieden aanknopingspunten om kwaliteitsmanagement beter te
begrijpen en te verklaren. Kwaliteitsmanagementmodellen zijn vanuit een theoretisch
perspectief normatief opgezet en fungeren als denkwijzen. Dit betekent dat zij een kader
beschrijven waarin mogelijkheden worden aangereikt om op verschillende manieren te kijken
naar kwaliteitsaspecten, zoals leiderschap en resultaten en hoe daar mee om te gaan. De
indeling van de modellen is dusdanig gekozen dat daarmee mogelijkheden worden aangereikt
om kwaliteit vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. De modellen onderkennen

resultaatgebieden in beeld brengen waarin kwaliteit een rol heeft, of kan hebben. Het gebruik
van kwaliteitsmanagementmodellen in organisaties wordt vaak geassocieerd met een –
mogelijk terecht of onterecht – beeld, dat veronderstelt dat een organisatie op een
gestructureerde wijze aan kwaliteit werkt.

Oorsprong en ontwikkeling van kwaliteitsmanagementmodellen
De oorsprong van de ontwikkeling van kwaliteitsmanagementmodellen vond plaats in Japan,
waar in 1951 de Deming Prize (Award) in het leven werd geroepen. Dit was ter ere van het
vele werk en initiatieven die Deming tot stand had gebracht in het naoorlogse Japan.
Deming’s ideeën over kwaliteitsverbeteringen vonden – in tegenstelling tot de USA, waar
door de massaproductie kwaliteit in de vergeethoek was geraakt – in Japan wel gehoor. Met
zijn werk stond Deming mede in voor het economisch succesverhaal in Japan. De Deming
Award is in het leven geroepen als stimulans om Japanse bedrijven en organisaties te belonen
voor het tot stand brengen van majeure kwaliteitsverbeteringen. Gedurende de jaren nam het
belang van de Award onder auspiciën van de Japanse Union of Scientists and Engineers
(JUSE) alleen maar toe.
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In 1980 vond naar aanleiding van een door de National Broadcasting Company uitgezonden
documentaire ‘Als Japan het kan, waarom zouden wij het dan niet kunnen?’ een ommekeer
plaats in de USA. Door de documentaire kreeg Deming nationale aandacht in eigen land voor
de belangrijke bijdrage die hij met zijn filosofie in Japan tot stand had gebracht. Dit betekende
meteen het keerpunt voor de Amerikaanse kwaliteitscontrole in Amerikaanse bedrijven. Later,
op 20 augustus 1987, werd: ‘The Malcolm Baldrige National Quality Award’ 35 (Wilson &
Collier, 2000) formeel bij wet geïntroduceerd en ondertekend door toenmalig president
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Ronald Reagan. Deze Quality Award is bedoeld als impuls en aanmoediging voor
Amerikaanse bedrijven en organisaties, zowel in de publieke als de private sector, die
effectief willen werken aan excellente kwaliteit van hun goederen en diensten. Het
kwaliteitsmodel dat onderdeel vormt van de Malcolm Baldrige Award is ingedeeld in zeven
aandachtsgebieden36, die in onderlinge relatie staan met elkaar.

Kwaliteitsmanagementmodellen nader belicht
Hoewel er veel vormen van kwaliteitsmanagementmodellen ontwikkeld zijn, beperkt deze
paragraaf zich tot een beknopte omschrijving van vijf modellen die binnen het vakgebied
kwaliteitsmanagement relatief goed bekend zijn: (1) European Foundation for Quality
Management

model

(EFQM-kwaliteitsmanagementmodel)37,

kwaliteitsmanagementsysteem,

(3)

Instituut

Nederlandse

(2)

ISO

Kwaliteit

procesgericht
model

(INK-

kwaliteitsmanagementmodel), (4) Overheidsontwikkelmodel38 (O&O-model) en (5) Het
Common Assessment Framework (CAF-model).

35

Zie voor meer informatie over het ontstaan, specifieke werking en procedure van de Award, http://www.nist.gov/baldrige/.
Leadership, Strategic planning, Customer focus, Measurement, analysis and knowledge management, Workforce focus, Operations
focus and Results.
37
Zie voor meer informatie over de historie, opzet en procedures van EFQM, http://www.efqm.org/en/.
38
Ook wel genoemd: organisatie- en ontwikkelmodel (voor de overheid).
36

2.3.1 European Foundation for Quality Management (Excellence model)
In navolging op de Baldrige Award kwamen op 15 september 1988 veertien Europese
‘Business Leaders’ onder impuls van toenmalig Europees Commissievoorzitter Delors samen.
Zij ondertekende een ‘Letter of Intent’ waarmee zij de ‘European Foundation’ tot stand
brachten. Deze ‘European Foundation’ had als doel de competiviteit van Europese bedrijven
te versterken. In oktober 1989 werd vervolgens ‘The European Foundation for Quality
Management’ (EFQM) opgericht en committeerden 67 ceo’s/presidenten van Europese
ondernemingen zich aan een document om de vastgestelde EFQM visie en missie uit te

Excellence model ontwikkeld. Dit model werd voor de eerste maal gebruikt voor het
assessment van organisaties voor de eerste uitreiking in 1992 van de European Quality
Award. EFQM maakt deel uit van het Europees kwaliteitsplatform, dat gesteund wordt door
de Europese Commissie. Dit platform heeft als doel organisaties in heel Europa aan te zetten
tot en te helpen bij het ontplooien van activiteiten om excellente resultaten te bereiken die
moeten leiden tot een verhoogde tevredenheid bij klanten, burgers en bij de totale
samenleving. Het EFQM-kwaliteitsmanagementmodel (zie Figuur 7) dient als analysekader
om vooruitgang van organisaties te beoordelen en verbeteractiviteiten te ontwikkelen.
Succesvolle toepassingen kunnen bekroond worden met een kwaliteitsprijs (European Quality
Prize, European Quality Award). De beoordeling van de organisatie gebeurt door mensen uit
de organisatie zelf of door opgeleide EFQM assessoren. De beoordeling is systematisch en
samenhangend en wordt uitgevoerd aan de hand van negen criteria of aandachtsgebieden van
het

EFQM-model.

Het

EFQM-model

bestaat

enerzijds

uit

vijf

organisatorische

aandachtsgebieden, zogenoemde ‘Enablers’ (Leadership, People, Policy & Strategy,
Partnerships & Resources en Processes) en anderzijds uit vier resultaatgerichte
aandachtsgebieden ‘Results’ (People Results, Customer Results, Society Results en Key
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Performance Results). Voor de beoordeling zijn elk van de negen criteria uitgesplitst in een
aantal subcriteria. De subcriteria zijn verder onderverdeeld in een aantal aandachtspunten en
bestaan uit vragen die aan bod komen tijdens de beoordeling. Op basis van deze vragen wordt
de gehele organisatie in kwaliteitstermen doorgelicht, worden er prioriteiten voor de toekomst
gesteld en wordt de basis gelegd voor een verbetercyclus. Het achterliggend idee hierbij is de
filosofie dat kwaliteit meer is dan enkel de kwaliteit van het eindproduct. Kwaliteit maakt
integraal deel uit van het volledig organisatieproces, dat aan een continue verbetering
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onderworpen dient te worden.
Van Roosbroek (2008) stelt dat het EFQM-model39 geen eindpunt is maar veeleer een
beginpunt. Aan de negen criteria in het model zijn percentages toegekend, die bijdragen in de
totale score (100%) van de organisatie. De percentages zijn als volgt verdeeld: Leadership
10%, People 9%, Policy & Strategy 8%, Partnerships & Resources 9%, Processes 14%,
People Results 9%, Customer Results 20%, Society Results 6% en Key Performance Results
15%.

Figuur 7.

The EFQM Excellence Model®

Geraadpleegd op http://www.efqm.org/en/tabid/392/default.aspx

39

Het EFQM heeft besloten om vanaf 2009 elke drie jaar het EFQM-model te reviseren en aan te passen, zodat het model steeds een reflectie
geeft van de veranderende omstandigheden in de wereld.

2.3.2 ISO procesgericht kwaliteitsmanagementsysteem
De international Organization for Standardization (ISO) geeft internationale normen uit, de
zogenoemde International Standards (IS). Een op kwaliteitsmanagement gerichte norm in
Nederland is NEN-EN-ISO 9004 (NL) ‘Managen op duurzaam succes van een organisatie een aanpak op basis van kwaliteitsmanagement (ISO 9004:2009, IDT)’ 40. In deze norm
worden

acht

Leiderschap,

kwaliteitsmanagementprincipes
(3)

Betrokkenheid

van

onderkend:

medewerkers,

(1)
(4)

Klantgerichtheid,

(2)

Procesbenadering,

(5)

Systeembenadering van management, (6) Continue verbetering, (7) Besluitvorming op basis

2.3.3 Instituut Nederlandse Kwaliteit model (INK-kwaliteitsmanagementmodel)
In navolging op en afgeleid van het EFQM-model is in Nederland het INKkwaliteitsmanagementmodel41 ontwikkeld. Dit model vindt toepassing in zowel publieke als
private

organisaties

en onderkent

net

als

het

EFQM-model

negen

criteria

of

aandachtsgebieden.

2.3.4 Overheidsontwikkelmodel (O&O-model)
Ook het Overheidsontwikkelmodel is als afgeleide van het EFQM-model te beschouwen,
maar

meer

gericht

op

overheidsorganisaties.

Het

O&O-model

onderkent

tien

aandachtsgebieden, waarvan zes organisatie- en vier resultaatgericht. Al de tien gebieden
staan in verbinding met elkaar, waarbij de behaalde resultaten aanleiding kunnen geven voor
het leren en verbeteren van de kwaliteit in de organisatie.

40

Overigens is de huidige kwaliteitsmanagementsysteem norm ISO 9001 alweer vanaf 2008 van kracht en werkt de ISO organisatie aan een
grondige herziening van de structuur van alle managementsysteemnormen, waar de kwaliteitsmanagementsysteem norm ISO 9001 er slechts
één van is. De verwachting is dat de herziening in 2015 een feit zal zijn.
41
Ad Tempelaars geeft met zijn cassette met twee boeken over het INK-kwaliteitsmanagementmodel ‘TOP, op weg naar een excellente
organisatie met het INK-managementmodel’, uitvoerige informatie – zowel theoretische als praktische – over de betekenis en toepassing van
het model.
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Figuur 8.

Overheidsontwikkelmodel

Geraadpleegd op http://www.bestuursacademie.nl/organisatieontwikkeling/overheidsontwikkelmodel/het-model-naderbekeken/

2.3.5 Common Assessment Framework (CAF-model) (II)
Het hier als vijfde en tevens laatste behandelde model, is het CAF-model. Dit is een Europees
model dat in paragraaf 1.4.3 al kort is besproken en weergegeven (zie Figuur 3). Een model
dat eveneens een vertaling is van het EFQM-model, maar specifiek ontwikkeld is voor de
publieke sector. Thijs & Staes (2011) geven in hun boek 'Werken met het CAF-model’ een
volledige beschrijving van het model en de werking ervan. En zij merken daarbij op: “Het
gemeenschappelijk auto-evaluatiekader voor de openbare sector ligt misschien moeilijk in de
mond, maar geeft wel perfect weer waar het model voor staat” (p. 35). Het model is
ontwikkeld door een werkgroep van nationale experts, de Innovative Public Services Group
(IPSG). De opdracht van de werkgroep bestond uit het coördineren van verschillende
initiatieven rond modernisering van overheidsdiensten binnen de Europese lidstaten. Toen in
2002 een CAF ondersteuningscentrum werd opgericht bij het ‘European Institute of Public
Administration’ (EIPA), werd het CAF-model voor de eerste keer aangepast en
vereenvoudigd en nog meer afgestemd op de publieke sector. Met de revisie van het model in
2006 werd er meer aandacht besteed aan de implementatie van verbeteracties, als gevolg van

de analyse op de zelfevaluatie fase. Met de aanpassing van het model in 2013 is het model
nog

beter

uitgerust

om

de

publieke

sector

te

ondersteunen

bij

hun

kwaliteitsverbeteringsactiviteiten en zijn een aantal concepten verder uitgewerkt, zoals:
klantgerichtheid,

performance

van

de

overheid,

innovatie,

ethiek,

doeltreffende

partnerschappen met andere organisatie(s) en maatschappelijke verantwoordelijkheid (EIPA,
2014).
Het CAF-model is opgebouwd naar analogie met het EFQM-model (negen criteria verdeeld in
organisatorische en resultaatgerichte aandachtsgebieden), maar houdt in vergelijking met het

bestuurslagen toepasbaar. Het CAF-model helpt organisaties om hun eigen functioneren op
een systematische manier – aan de hand van de negen criteria – te evalueren.
Over de toepasbaarheid van het CAF-model kwamen Vakalopoulou, Tsiotras, & Gotzamani
(2013), in hun onderzoek tot de volgende bevindingen:
Relevant examples lead to the conclusion that effective CAF implementation can
improve the performance of public administration and help establish a quality
philosophy. The paper shows that CAF is a tool that can be easily modified and
adapted to the organizations' special needs and characteristics. (p. 744)
Via de methode van zelfevaluatie kunnen knelpunten in de organisatie vastgesteld en
vervolgens in volgorde van belangrijkheid verbeterd worden. Net zoals het EFQM-model is
ook het CAF-model gebaseerd op principes van integrale kwaliteitszorg.
Uit de inhoud en opstelling van de vijf hiervoor besproken kwaliteitsmanagementmodellen,
volgt dat zij qua vorm en opzet veel overeenkomsten vertonen. In de kern is het
gemeenschappelijke dat de modellen dienen als hulpmiddel en kader om kwaliteitsgebieden
en -criteria binnen een organisatie te onderkennen, te diagnosticeren en te evalueren. Daarbij
richten de modellen zich op zelfevaluatie van kwaliteitsmanagementprincipes – in
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verbondenheid – van een organisatie (mensen, middelen en processen) en geleverde
resultaten. Afhankelijk van die resultaten kunnen er acties tot verbetering in gang worden
gezet, waarmee een belangrijke stap wordt gezet in de ontwikkeling van een ‘Lerende
organisatie’. Met de modellen wordt op een visuele manier en vanuit een brede scoop gekeken
naar kwaliteit. Enerzijds wordt kwaliteit beschouwd vanuit een intern (de organisatie) en
extern perspectief (de stakeholders) en anderzijds gaat het model uit van een lerend
vermogen, door behaalde resultaten als feedback te gebruiken om zaken anders of aangepast
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uit te voeren. Hierdoor wordt het management in de gelegenheid gesteld om sturing op
kwaliteit tot stand te brengen.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is toegelicht maakt dit onderzoek vanuit theoretisch
oogpunt gebruik van kwaliteitsmanagementprincipes, die afgeleid zijn van negen criteria van
het CAF-model.
De argumentatie om bij dit onderzoek juist dit model te gebruiken ligt in het gegeven dat het
CAF-model specifiek voor publieke organisaties bestemd is en door Europese samenwerking
tot stand is gekomen. Het model is daarbij eveneens bedoeld als impuls en hulpmiddel voor
organisaties binnen de publieke sector om te werken aan kwaliteitbevordering en om
vergelijkingen tussen die organisaties mogelijk te maken (Thijs & Staes, 2011, p. 119).

2.3.6 Positieve en negatieve effecten van kwaliteitsmanagementmodellen
Uit literatuuronderzoek blijkt dat er zowel positieve als negatieve effecten worden beschreven
waar het gaat om gebruik en toepassing van kwaliteitsmanagementmodellen. Vanuit de
consultancy praktijk en handboeken over kwaliteit in brede zin, zijn dat vooral positief – maar
merendeels normatief – beschreven effecten. Daarnaast zijn er empirische onderzoeken
verricht

naar

effecten

en

(afgeleide)

toepassingen

van

het

gebruik

van

kwaliteitsmanagementmodellen. Zo hebben Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez (2007)

vanuit TQM praktijktoepassingen het EFQM-model gebruikt om empirisch bewijs te
verkrijgen over de relatie tussen managementpraktijken en metingen van business
performance. Hun onderzoek toont aan, dat door toepassing van het EFQM-model
organisaties beter in staat zijn om hun resultaten te gebruiken voor benchmarking en daardoor
beter kunnen concurreren.
Negatieve effecten van het INK-kwaliteitsmanagementmodel belichten Kerklaan &
Hoogendijk (2004)42, in een artikel over ‘zinsbegoocheling’. Zij stellen daarin dat veel
overheidsorganisaties werken met het model, maar dat het daarbij onduidelijk blijft waarom

ondernemingen. Het werken met het model begoochelt volgens hen kennelijk de zinnen. Over
het gebruik van het INK-kwaliteitsmanagementmodel door overheidsorganisaties, betogen
Korsten, Abma, & Schutgens (2007, p. 33) dat hierbij pretenties van inzicht in prestaties en
kwaliteitsstreven schuil gaan. Echter, zij stellen daarbij dat deze methode slechts toepasbaar is
op onderdelen en aspecten en niet goed toepasbaar is voor het overheidsbeleid als totaal.

2.4. Kwaliteit en kwaliteitsmanagement binnen de Nederlandse publieke sector
Het streven naar een steeds effectievere en efficiëntere overheid is een belangrijk
aandachtspunt voor de Rijksoverheid. Enerzijds krijgt dit streven uitvoering door de overheid
zelf door initiatieven te nemen, financiële middelen beschikbaar te stellen, burgers aan te
spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en door regels en/of wetgeving tot stand te
brengen. Anderzijds gebeurt dit door burgers zelf. Zij worden mondiger en verwachten dat de
overheid rekening houdt met hun wensen en verwachtingen op het gebied van publieke
dienstverlening. Gemeenten verrichten als lokale publieke sector veel diensten voor en aan
burgers. Schattingen van percentages van alle contacten die burgers onderhouden met
overheidsinstellingen, of door tussenkomst van hun eigen gemeente tot stand komen, zijn
42

Geraadpleegd op http://www.managementsite.nl/478/performance-management/inkmodel-zinsbegoocheling.html.
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echter moeilijk te geven. Hoogwout (2010, p. 178) maakte in zijn proefschrift ‘De rationaliteit
van de klantgerichte overheid’, melding van een range die ligt tussen de 42 en 80%43.
Gemeenten krijgen door die contacten vaak als eerste te maken met initiatieven die door de
Rijksoverheid worden opgelegd, maar ook met effecten van mondigheid en verwachtingen
van burgers. Om daar als gemeente voortdurend en gestructureerd op te kunnen anticiperen is
kwaliteitsmanagement een belangrijk hulpmiddel.
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2.5 Wettelijke kwaliteitskaders Nederlandse overheid
Kwaliteitszorg krijgt binnen de Nederlandse overheid vorm op verschillende niveaus. Zo zijn
er wet- en regelgeving die de kwaliteit van zorginstellingen waarborgt (Kwaliteitswet
Zorginstellingen)44 en kent het onderwijs een uitgebreid wettelijk stelsel van kwaliteitszorg 45.
Het toezicht op de kwaliteit van de zorgsector en op het onderwijs is geregeld door de
inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) 46.
Verder besteedt de Rijksoverheid veel aandacht aan tendensen en ontwikkelingen van
kwaliteitszorg in (decentrale) overheidsinstellingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (2012a) brengt tweejaarlijks een trendrapportage uit over het decentraal
bestuur in Nederland, waarin onder meer feiten en cijfers over de kwaliteit van publieke
dienstverlening en bestuurlijke, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht onder meer onderzoek waarbij burgers
wordt gevraagd naar hun oordeel over de kwaliteit van publieke diensten (Eggink, VerbeekOudijk, & Pommer, 2013).

43

In dit verband maakte ook Burgerlink op hun webstie melding van schattingen van contacten die burgers via gemeenten met de
Rijksoverheid hadden. Daarnaast verzamelden zij ook wensen van burgers over de dienstverlening van de overheid. Daarmee kon de
overheid haar aanbod beter aan die wensen aanpassen. Het programma Burgerlink is op 31 december 2010 afgesloten en was een initiatief
van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
44
Geraadpleegd op http://www.st-ab.nl/wetten/0174_Kwaliteitswet_zorginstellingen.htm.
45
Zie: Wet op het Primair Onderwijs, dd 2 juli 1982 en Wet op het Voortgezet Onderwijs, dd 14 februari 1963, Artikel 10/Artikel 23a.
Kwaliteit onderwijs en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, dd 8 oktober 1992, Artikel 1.18. Kwaliteitszorg.
46
Geraadpleegd op http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/geldigheidsdatum_21-11-2012.

2.5.1 Referentie kwaliteitskader, gemeenten
Voor gemeenten in Nederland bestaat er geen overkoepelende wet waarin kwaliteitszorg is
vastgelegd en/of geregeld. Werken aan kwaliteit binnen Nederlandse gemeenten betekent een
voortdurende zorg voor kwaliteit en vindt plaats in het kader van de lerende organisatie,
innovatie en organisatieontwikkeling. De voortdurende zorg is noodzakelijk om enerzijds te
kunnen voldoen aan eigen beloften – over het leveren van een betere kwaliteit van publieke
dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (de stakeholders) – en anderzijds om te
kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen van diezelfde stakeholders. Belangrijk hierbij

efficiënte, effectieve en betrouwbare publieke dienstverlening.
De Gemeentewet47 is in zeven zogenoemde titels vastgelegd. Daarin zijn onder meer de
inrichting, samenstelling en bevoegdheid van het gemeentebestuur en de financiën van de
gemeente geregeld. In de Gemeentewet komt het woord 'kwaliteit' vijfmaal ter sprake en is
gerelateerd aan: procedures op het vlak van burgerparticipatie, de gemeentelijke
dienstverlening (burgerjaarverslag48) en aan de informatie en de tijdigheid ervan, die aan
derden

wordt

verstrekt

met

betrekking

tot

de

begroting

en

de

jaarrekening.

Kwaliteitsmanagement en/of kwaliteitszorg wordt niet expliciet genoemd in de Gemeentewet.
Impliciet is kwaliteitszorg in de Gemeentewet geregeld door toezicht en bewaking van de
kwaliteit van gemeentelijke diensten. Het toezicht is in artikel 182 toebedeeld aan een
gemeentelijke rekenkamer49 die de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt.
Vanuit andere wetgeving en specifieke beleidsterreinen, zoals de al hierboven genoemde
Kwaliteitswet zorginstellingen, vindt er richting gemeenten een vorm van kwaliteitsborging
plaats. In die wet is onder meer geregeld dat de IGZ toeziet op gemeenten, op het terrein van
47

Wet van 14 februari 1992 (tekst geldend op: 08-02-2014), inhoudende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten.
De verplichting voor het opstellen van een burgerjaarverslag komt naar verwachting te vervallen.
De invoering van een Rekenkamer (of Rekenkamercommissie) is verplicht en vloeit voort uit de Wet dualisering gemeentebesturen, die op
7 maart 2002 van kracht werd.

48
49

Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en -casussen

is het vinden van een juiste balans tussen die eisen en verwachtingen en het realiseren van een
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publieke gezondheidszorg. Volgens Kuhry & Jonker (2009) nemen de kwaliteitseisen die aan
gemeenten op het terrein van de gezondheidszorg gesteld worden toe. Ook vanuit de Wmo50
hebben gemeenten de plicht om verantwoording af te leggen over zogenoemde
‘prestatievelden’51.
Gemeenten zijn autonoom en bepalen zelf – maar uiteraard binnen de geldende wet- en
regelgeving – de wijze waarop zij invulling geven aan het werken aan kwaliteit. In het
afgelopen decennium zijn verscheidene ontwikkelingen op gang gekomen die kwaliteit van
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dienstverlening van gemeenten in beeld brengen. Hierbij kan gedacht worden aan
benchmarking. Scores van individuele gemeenten op bijvoorbeeld tevredenheid van burgers
op verschillende beleidsvelden zijn dan vergelijkbaar met andere gemeenten52. In hun boek
'Gemeenten in rapportcijfers' gaan Abma & Korsten (2009), na wat de ‘De Staat van de
Gemeente’53 aan informatie heeft opgeleverd. Het boek gaat in op wat gemeenten doen met de
uitkomsten en gaat na op welke indicatoren gemeenten sterk of juist wat zwakker scoren. Het
boek bevat onder meer een overzicht waarin scores van gemeenten zijn opgenomen. De
scores gaan in op zes burgerrollen: kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en
belastingbetaler. Gemeenten zijn echter niet verplicht om mee te doen aan benchmarking.
Ook was er de intentie dat gemeenten zouden overgaan tot het opstellen van
kwaliteitshandvesten. Dit is een verklaring waarin een gemeente zich committeert aan een
aantal normen voor hun dienstverlening en dit alles vervolgens toegankelijk publiceert en
communiceert. Eind 2005 had circa 17% van alle gemeenten een vorm van een
50

De Wet maatschappelijke ondersteuning is van kracht sinds 1 januari 2007. De wet is een samenvoeging van de oude Welzijnswet, de Wet
voorzieningen gehandicapten (Wvg) en enkele rijkssubsidieregelingen. Daarnaast is de huishoudelijke verzorging, die voorheen onder de
Awbz (Algemene wet bijzondere ziekenkosten) viel, in de Wmo ondergebracht.
51
Eens in de vier jaar leggen gemeenten verantwoording af aan het Rijk over negen zogenoemde ‘prestatievelden’: 1. Het bevorderen van
sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. 2. Op preventie gerichte ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen. 3.
Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 4. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 5. Treffen van algemene
maatregelen en voorzieningen ten behoeve van maatschappelijk functioneren en deelname aan het maatschappelijk verkeer van
gehandicapten en mensen met chronische of psychosociale problemen. 6. Treffen van individuele voorzieningen als huishoudelijke zorg,
rolstoelen en vervoer. 7. Bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en aanpak van huiselijk geweld. 8. Openbare
geestelijke gezondheidszorg. 9. Verslavingszorg.
52
Zie website: www.waarstaatjegemeente.nl.
53
In 2005 startte op initiatief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en iets later de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) ‘De Staat van de Gemeente’. Het zou een zogenoemde gemeentemonitor moeten worden, die in maximaal 50 indicatoren zou moeten
weergeven hoe een gemeentebestuur presteert. Daarmee zouden in de eerste plaats raadsleden, bestuurders en ambtenaren en daarnaast
burgers, bedrijven, onderzoekers, hogere overheden en anderen snel kunnen zien hoe een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie haar
meest essentiële taken uitvoert.

kwaliteitshandvest en begin 2007 waren er 67 kwaliteitshandvesten bekend bij de VNG
(Hoogwout, 2010, p. 31). In het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ (2007)54, dat tussen
Rijk en gemeenten werd afgesproken, staat daarover het volgende:
“Het

vaststellen

van

servicenormen

en

daarover

communiceren

middels

een

kwaliteitshandvest is dé manier om klantgerichtheid te bevorderen en realistische
verwachtingen bij klanten te scheppen. Daarom zouden alle organisaties met (veel)
klantcontacten een kwaliteitshandvest moeten hebben” (p. 10).
De ambities uit het bestuursakkoord ten aanzien van kwaliteitshandvesten lijken voor

20% van alle gemeenten in het bezit was van een of meerdere kwaliteitshandvesten. In 2012
en 2013 bedragen de percentages respectievelijk 24% en 26%55.
Verder is een vorm van kwaliteitsborging geregeld in het toezicht door de nationale
ombudsman. Hebben burgers bij klachten geen overeenstemming kunnen krijgen met hun
eigen gemeente, dan hebben zij de mogelijkheid om hem in te schakelen.

2.6 Gemeentelijke kwaliteitsverbeteringsinitiatieven
Van de drie overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten/waterschappen), staan gemeenten
het dichtst bij de burgers56 en zijn zij voor hen de meest herkenbare overheid. Gemeenten
besteden veel aandacht aan het werken aan kwaliteit van hun dienstverlening en ontplooien
daarbij verschillende initiatieven. Twee voorbeelden om dergelijke initiatieven te belichten.
Het eerste betreft een beleidsambitie in de vorm van een rapport met belangrijke
consequenties voor alle Nederlandse gemeenten, de Agenda Commissie Jorritsma, die in
paragraaf 1.4.1 al is toegelicht. De consequenties hebben vooral betrekking op de wijze
54

Het bestuursakkoord is afgesloten op 4 juni 2007.
Zie
voor
een
actueel
overzicht
van
gemeenten
die
in
het
bezit
zijn
van
kwaliteitshandvesten:
http://www.vng.abfsoftware.nl/quickstep/(S(ehw0sz1zafwcf5pnhgqzp1xc))/QsBasic.aspx?sel_guid=d93111b7-9d0c-4d99-803de3881230afb6.
56
Bezien vanuit een politieke- en bestuurlijke component blijkt dit niet altijd zo te zijn, gezien de lage opkomst bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen 2010, in relatie tot de landelijke verkiezingen.
55
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gemeenten echter moeilijk haalbaar en vorderen relatief langzaam. Zo blijkt dat in 2011 circa
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waarop gemeenten invulling willen geven aan een andere manier van werken met betrekking
tot hun publieke dienstverlening. Gemeenten willen hun ambities uiterlijk in 201557
realiseren. ‘De klant centraal’ en ‘ontwikkeling van kwaliteit van dienstverlening’ zijn
uitdrukkingen van deze ambities, die door veel gemeenten worden onderschreven en hoog op
hun agenda’s staan. Dit blijkt uit twee citaten uit de Agenda Commissie Jorritsma:
“Binnen 10 jaar werken gemeenten aanbodgestuurd en vraaggericht: de klant staat
centraal.” (Commissie Jorritsma, 2005, p. 2).
80
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“Gemeenten definiëren de kwaliteit van hun dienstverlening minder vrijblijvend dan
nu het geval is. Zelfnormering houdt in dat gemeenten zichzelf binden aan
servicenormen en daaraan de noodzakelijke ontwikkelingen verbinden om de
vastgestelde kwaliteit te behalen.”(Commissie Jorritsma, 2005, p. 2).
Aansluitend op de Agenda Commissie Jorritsma in 2005, brengt de VNG vijf jaar later een
publicatie uit ‘De basis op orde, werken aan de toekomst. Dienstverlening draait om mensen’
(maart 2010). Hierin staat onder meer:
Wij zijn als gemeenten de meest nabije overheid, het visitekaartje voor de gehele
overheid. Wij als gemeenten moeten meebewegen met veranderingen. Eigenlijk
kunnen we helemaal niet meer spreken over dienstverlening van gemeenten. De
inwoner staat centraal en dus moeten we zorgen dat hun leefomgeving het vertrek punt
is: ik start een bedrijf, ik ga verhuizen, ik zoek werk.
En in die werkelijkheid is er maar één overheid. Onze inwoners maken daarin
namelijk geen onderscheid. Daarbij hebben wij als gemeenten een bijzondere positie.
Wij staan immers het dichtst bij onze inwoners. We zijn benaderbaar en kunnen
worden aangesproken op dingen die niet goed gaan. Dingen die wij niet goed doen,
maar soms ook op dingen die de ‘overheid’ – in brede zin – niet goed doet. (p. 8)
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Overigens heeft de VNG met het uitbrengen van het boekje: ‘De basis op orde, werken aan de toekomst. Dienstverlening draait om
mensen’ (VNG maart 2010), de blik verruimt naar het jaar 2020.

Het tweede belangrijk initiatief is de oprichting in 2009 van het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING)58, geïnitieerd door de VNG namens gemeenten. De missie
van KING luidt: ‘Een duurzame kwaliteitsverbetering van het lokale bestuur en gemeentelijke
dienstverlening’59. KING adviseert onafhankelijk en begeleidt, stimuleert en ondersteunt
gemeenten in hun organisatieontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke taken en brengt
gemeenten bij elkaar60.

2.7 Reflectie en samenvatting

beschreven waarmee een beeld en context zijn geschetst over het onderzoeksonderwerp
‘Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’. Een context waarin
overheidsorganisaties centraal staan en waarbij op basis van een literatuur- en bronverkenning
toegelicht is welke verschillende kwaliteitsverbeteringsactiviteiten er in die organisaties
plaatsgevonden hebben. Tevens zijn daarbij vijf kwaliteitsmanagementmodellen belicht.
Door het stellen van de twee vragen: ‘Wat is kwaliteit?’ en ‘Wat is kwaliteitsmanagement?’ in
de paragrafen 2.1 en 2.2 en na het antwoord op die twee vragen vervolgens aan de hand van
de theorie verduidelijkt te hebben, kan de suggestie gewekt zijn dat daarmee klip-en-klaar is
wat beide begrippen betekenen en waar ze precies voor staan. Helaas, dat lijkt een utopie. Uit
de bestudeerde literatuur en overige bronnen, is op te maken dat beide begrippen vanuit
verschillende invalshoeken kunnen worden benaderd en dat elke invalshoek verschillende
interpretaties en definities naar voren brengt. De begrippen krijgen dan ook pas betekenis als
zij gekoppeld worden aan een strategie of aan activiteiten van een organisatie, zoals een
betere dienstverlening of andere ambities/resultaten die een organisatie op het gebied van
kwaliteit nastreeft. Ons onderzoek voert de koppeling uit door uit te gaan van concrete
58
59
60

Op 1 januari 2010 startte KING met haar werkzaamheden.
Zie septembercirculaire gemeentefonds 2009.
Zie voor een uitgebreidere toelichting op de werkzaamheden van het KING: www.kinggemeenten.nl.
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In de voorgaande paragrafen zijn vanuit theorie en praktijkvoorbeelden achtergronden
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kwaliteitsambities op het gebied van publieke dienstverlening die gemeenten worden
verondersteld te realiseren en die beschreven zijn in de Agenda Commissie Jorritsma.
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3. Onderzoeksmethodologie en -aanpak
3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is een nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen
en -casussen uiteengezet. Dit hoofdstuk 3 geeft inzicht in de methodologie en de aanpak van
het onderzoek. Beide fungeren als denkwijze en strategie waarmee antwoorden zijn verkregen
op de in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3) geformuleerde centrale vraagstelling en de daarvan
afgeleide zeven onderzoeksvragen.

de in dit onderzoek gebruikte onderzoeksmethoden en -technieken. Specifiek wordt een
toelichting gegeven op de achtergronden van de in paragraaf 1.3.1 al aangestipte
settheoretische methode: Configurational Comparative Methods (CCM) en Qualitative
Comparative Analysis (QCA) technieken. Daarbij worden ook de verschillen geduid tussen
QCA-technieken en conventionele statistische technieken. Vervolgens gaat paragraaf 3.3 in
op de onderzoeksaanpak, zoals de selectie van de casussen, de gegevensverzameling en analyse en betrouwbaarheidsaspecten van het onderzoek. Tot slot sluit dit hoofdstuk af met
een samenvatting (paragraaf 3.4).

3.2 Onderzoeksmethodologie
De beantwoording van de onderzoeksvragen vindt plaats door gebruik te maken van
conventionele onderzoekstechnieken61 en een relatief nieuwe en innovatieve methode en
techniek, respectievelijk Configurational Comparative Methods (CMM) en Qualitative
Comparative Analysis (QCA). Zoals al is aangegeven in hoofdstuk 1, paragraaf 1.5:
'Onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen', zijn CMM en QCA in

61

Met conventionele onderzoeksmethoden wordt bedoeld zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken. Zij worden ook
aangeduid als achtereenvolgens positivistische en interpretatieve methoden.
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Daartoe gaat paragraaf 3.2 eerst in op de fenomenologische en ontologische perspectieven en

dit onderzoek gebruikt om onderzoeksvraag 6 (Welke combinaties van principes van
kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie?) te beantwoorden. Toepassing van settheoretisch onderzoek en QCA-technieken
in bestuurskundig onderzoek vindt tot nu toe op beperkte schaal plaats en is bijgevolg nog
geen algemeen goed. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat CCM en QCA-technieken
nog relatief onbekend zijn binnen het vakgebied bestuurskunde. Als inter- of multidisciplinair
vakgebied maakt bestuurskunde gebruik van een breed scala wetenschappelijke disciplines,
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elk met hun eigen specifieke theorieën, concepten, methoden en technieken. Daardoor bestaan
er veel verschillende ontologische en epistemologische standpunten. Daarom benadrukken
Haverland & Yanow (2012), het belang om in een onderzoek de verschillende uitgangspunten
van onderzoeksmethoden en -begrippen helder en duidelijk uiteen te zetten. Daarmee worden
bij de interpretatie van uitgangspunten en onderzoeksresultaten misverstanden voorkomen.
Vandaar dat de paragrafen 3.2.3 tot en met 3.2.6 specifiek aandacht besteden aan de
epistemologische verantwoording van CCM en QCA in relatie met conventionele statistische
onderzoekstechnieken.

3.2.1 Fenomenologische en ontologische perspectieven
Om richting te geven aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen is het nodig om vooraf
zo veel als mogelijk inzicht te krijgen in het perspectief van waaruit het onderzoek
plaatsvindt. Met andere woorden: 'Hoe kijkt de onderzoeker naar de ‘werkelijkheid’?'
Grofweg zijn er drie hoofdstromen te onderscheiden: verkennend62, beschrijvend63 en
verklarend64 (Neuman, 2006; Van der Zwaan, 2003). Neuman (2006), beschrijft dit als:

62

Bij verkennend onderzoek staat een nieuw onderzoeksgebied of onderwerp centraal en probeert de onderzoeker vragen te formuleren om
zo onder meer specifiekere vragen te formuleren die bij verder onderzoek gebruikt kunnen worden en gaat het vooral om ‘wat’ vragen.
63
Beschrijvend onderzoek richt zich op ‘hoe’ en ‘wie’ vragen, zoals: hoe heeft het kunnen gebeuren en wie is daarbij betrokken?
64
Verklarend onderzoek bouwt verder op wat vanuit verkennend en beschrijvend onderzoek al bekend is en focust vooral op ‘waarom’
vragen.

“Studies may have multiple purposes (e.g., both to explore and to describe), but one of three
major purposes is usually dominant: exploratory, descriptive or explanatory” (p. 15).
Dit onderzoek omvat kenmerken van alle drie de hoofdstromen maar is vooral verkennend en
beschrijvend van aard, waarbij de onderzoeker 'kijkt' vanuit een kritische grondhouding. Een
specifiek onderdeel van het onderzoek heeft betrekking op verklarend onderzoek en dit betreft
het beantwoorden van het tweede deel van de centrale onderzoeksvraag, zoals verwoord in
onderzoeksvraag 6, die luidt: ‘Welke combinaties van principes van kwaliteitsmanagement
leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie?'

interpretatief paradigma dat aansluit bij de context van 'deutend verstehen’, zoals dat door de
Duitse socioloog Maximilian Carl Emil (Max) Weber binnen de sociale wetenschap is
geïntroduceerd. Weber (1972) omschrijft sociologie als de wetenschap die het sociaal
handelen van mensen ‘duidend wil begrijpen en oorzakelijk verklaren’: "Soziologie . . . eine
Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und
seinen Wirkungen ursächlich erklären will" (p. 1). Hoewel voor Max Weber het individu
(Einzelindividuum) en zijn handelen de meest fundamentele eenheid van de maatschappelijke
werkelijkheid blijft, gaat hij vanuit dat handelen telkens een stap verder die werkelijkheid in
(Goddijn, 1980, p. 89). Ondanks dat het begrip 'verstehen' vaak wordt geassocieerd met het
Engelse begrip ‘understand’, lijkt dit te beperkt recht te doen aan de intenties zoals Weber die
bedoelde. Daarom zou een combinatie van de Engelse begrippen 'understand' en
'interpretation' meer recht doen aan de denkbeelden van Weber, waar het gaat om sociologisch
onderzoek. De website van McGraw-Hill (2014), definieert 'verstehen' als: "a methodological
technique involving an effort to understand the thought processes of the actor, the actor's
meanings and motives, and how these factors led to the action (or interaction) under study."
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Daarbij vindt de uitvoering van dit onderzoek plaats vanuit het perspectief van het
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Sinds eind 19e eeuw is de belangstelling voor het begrip 'verstehen' en vooral de betekenis
ervan, in de context van de Duitse filosofie en sociale wetenschappen, toegenomen. Het
begrip 'verstehen' wordt gebruikt in de speciale betekenis van interpretatief ofwel
participerend onderzoek van sociale fenomenen en het heeft in dit onderzoek betrekking op
het te onderzoeken fenomeen: ‘Succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie’.
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3.2.2 Onderzoeksmethoden
Vertrekkend vanuit de context en het perspectief van waaruit de onderzoeksvragen zijn
samengesteld, is aan de hand van literatuurverkenning over onderzoeksmethoden nagegaan
welke methoden goed aansluiten bij het doel van dit onderzoek (Boeije, 2005; Braster, 2000;
Neuman, 2006; Ragin, 2008; Rihoux & Ragin, 2009; Van der Zwaan, 2003; Verschuren,
2009; Verschuren & Doorewaard, 2005; Yin, 2003). Daartoe is een aantal beoordeeld op
survey65,

toepasbaarheid:

experiment66,

actieonderzoek67,

crosscasestudie68

en

literatuurstudie69.
Op basis van de beoordeling, stellen we vast dat het experiment en actieonderzoek minder
geschikt zijn. De reden hiervoor is dat de praktische uitvoerbaarheid van beide niet haalbaar
is.

Het

is

immers

niet

realistisch

om

in

gemeentelijke

organisaties

alle

onderzoeksomstandigheden gelijk te houden, respectievelijk om tijdens het onderzoek actief
in te grijpen in processen en of procedures. Daartegenover lenen de survey (enquête) en
crosscasestudie zich wel goed voor dit onderzoek. Zij zijn in de praktijk uitvoerbaar en sluiten
65

De survey is effectief als een relatief en nauwkeurig gedefinieerd klein aantal variabelen moet worden onderzocht bij een groot aantal
onderzoekseenheden.
66
Een belangrijke voorwaarde om het experiment toe te passen, is het werken met twee gelijke onafhankelijk functionerende
onderzoekseenheden. Daarbij moet men alle omstandigheden gelijk houden en alleen een factor of variabele experimenteel variëren bij een
van de twee eenheden. Daarna moet men vaststellen of de controle en de experimentele eenheid (onder precies dezelfde omstandigheden)
vanwege dat ene verschil ook een verschillend (voorspeld) gedrag vertonen.
67
Actieonderzoek is een mengvorm van onderzoek en actief ingrijpen in de organisatie. Het heeft voordelen, zoals het directe gebruik van de
onderzoeksresultaten, maar bergt ook het gevaar van onzuiverheden in zich.
68
Een variant van dit soort onderzoekstype is crosscasestudie. Met crosscasestudie is het mogelijk om meerdere casestudies in het onderzoek
te betrekken en zowel binnen casussen als over casussen heen vergelijkingen te maken en conclusies te trekken.
69
Literatuurstudie biedt de mogelijkheid om een brede basis aan kennis en inzicht op te bouwen en daarmee het onderzoek in de juiste
context te plaatsen

goed aan bij het doel van dit onderzoek: “across cases, the report should indicate the extent of
the replication logic and why certain cases were predicted to have certain results, whereas
other cases-if any- were predicted to have contrasting results” (Yin, 1994, p. 49).
Samengevat maken we gebruik van vier onderzoeksmethoden:
1.

Literatuurstudie: deze studie ligt het gehele onderzoek ten grondslag aan de drie overige
onderzoeksmethoden.

2.

Vooronderzoek. Ingegeven vanuit de wens om het onderzoeksonderwerp eerst zo
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onbevangen en zo breed als mogelijk te verkennen.
Enquête. Ten grondslag aan de enquête ligt eveneens de behoefte om een breed
verkennend inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten invulling geven aan
ambities, zoals geformuleerd in de Agenda Commissie Jorritsma. De vragen die in de
enquête centraal staan gaan in op hoe gemeenten er in slagen om hun ambities te
realiseren,

wie er verantwoordelijk zijn

voor

de

uitvoering ervan,

welke

kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken zij daarvoor gebruiken en welke
mogelijke knelpunten zij daarbij ondervinden. De resultaten van de enquête vormen de
basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 1 en 4.
4.

Crosscasestudies. Hier is gebruik van gemaakt om op een diepgaande, iteratieve en
interpretatieve manier antwoorden te verkrijgen op onderzoeksvraag 6. In de
crosscasestudies zijn interviews afgenomen met sleutelfiguren in gemeentelijke
organisaties en zijn met behulp van een meetinstrument (een set met vraagstellingen, zie
bijlage 3) data verzameld. De resultaten van de interviews zijn (samen met de resultaten
uit de enquête) gebruikt ter ondersteuning voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen 2, 3, 5, en 7. Hierbij wordt opgemerkt dat de citaten ter illustratie zijn
gebruikt. Zij gelden niet zondermeer als representatief voor de totale populatie
Nederlandse gemeenten. De data zijn geanalyseerd met behulp van fuzzy set Qualitative
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3.

Comparative Analysis (fsQCA). De opzet, uitvoering en resultaten van crosscasestudies
worden toegelicht in hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.

3.2.3 Configurational Comparative Methods en Qualitative Comparative Analysis
Configurational Comparative Methods (CCM) is een overkoepelend begrip. Hierbij ligt de
focus op het onderzoeken van casussen (in dit onderzoek gemeenten) als configuraties.
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Configuraties die een set vormen van factoren of causale variabelen en in CCM terminologie
‘Conditions’ worden genoemd. “Simply said, a configuration is a specific combination of
factors (or stimuli, causal variables, ingredients, determinants, etc. - we call these conditions
in CCM terminology” (Rihoux & Ragin, 2009, p. xix). Conditions in dit onderzoek,
vertegenwoordigen acht principes van kwaliteitsmanagement, die afgeleid zijn van het CAFmodel. De principes fungeren als onafhankelijke variabelen die in combinatie met elkaar tot
effecten leiden met betrekking tot de afhankelijke variabele, die in dit onderzoek staat voor:
‘Succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ en in CCM terminologie
‘Outcome' wordt genoemd. “The variable to be explained by the conditions: usually the
outcome is the main focus of a study” (Rihoux & Ragin, 2009, p. 183).
Ragin (2000) onderkent binnen Qualitative Comparative Analysis (QCA) drie technieken70
die in elkaars verlengde liggen: crisp-set QCA, multi-value QCA en fuzzy-set QCA.
Qualitative Comparative Analysis beoogt de sterktes van interpretatief of kwalitatief
onderzoek (casus georiënteerd) en positivistisch of kwantitatief onderzoek (variabele
georiënteerd) te integreren. “In some respects, it can be said that QCA techniques strive to
meet advantages of both the ‘qualitative’ (case-oriented) and ‘quantitative’ (variable-oriented)
techniques”, (Rihoux & Ragin, 2009, p. 9). Ragin (1987) omschrijft het doel van csQCA
techniek als:
70

QCA kent meerdere technieken, waaronder Most Different, Similar Outcome (MDSO) en Most similar, Different Outcome (MSDO). Zie
voor meer informatie: Rihoux & Ragin (2009). Overigens: de voornoemde technieken zijn in dit onderzoek niet toegepast.

This was indeed the main ambition expressed when the first technique – initially
known as QCA and now referred to as csQCA – was developed in the late 1980’s and
presented as a ‘synthetic strategy’ to integrate the best features of the case-oriented
approach with the best features of the variable-oriented approach. (p. 84)
In tegenstelling tot conventionele (kwantitatieve) methoden waarbij onderzoeksgegevens
zoals onafhankelijke variabelen vaak apart worden onderzocht, worden onafhankelijke
variabelen met QCA technieken in samenhang gecombineerd en geanalyseerd op basis van
settheoretische en configurationele relaties. Schneider & Wagemann (2012) definiëren

Set-theoretic methods are approached to analyzing social reality in which (a) the data
consists of set membership scores; (b) relations between social phenomena are
modelled in terms of set relations; and (c) the results point to sufficient and necessary
conditions and emphasize causal complexity in term of INUS 71 and SUIN72. (p. 6)
De definitie van Schneider & Wagemann, benadrukt drie fundamentele verschillen tussen
conventionele en CCM/QCA methoden/technieken. Bij CCM/QCA worden onderzoeksdata
ingedeeld naar membershipscores en is er sprake van setrelaties en worden resultaten
uitgedrukt in de mate waarin configurationele relaties verklarend (sufficiency) en
noodzakelijk (necessary) zijn.

3.2.4 Oorsprong en context van QCA technieken
Het is vooral Charles Ragin die als pionier aan de ontwikkeling van QCA en de
onderliggende drie technieken: csQCA, mvQCA en fsQCA een belangrijke toepassingsimpuls
heeft gegeven binnen het sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ragin zocht daarbij in het
onderzoeksveld van historische sociologie naar instrumenten voor de verwerking van
71

Single condition, that is insufficiënt for producing the outcome on its own but which is a necessary part of a conjunction that, in turn, is
unnecessary but sufficient for producing the outcome.
72
Single condition, which is unneccessary part of a logical OR combination that, in turn, is insufficiënt, but necessary for the outcome.
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settheoretische methoden als:
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complexe binaire sets van onderzoeksgegevens. Daarbij maakte hij gebruik van zogenoemde
‘Boolean algoritmen’. Deze algoritmen zijn ontwikkeld in de jaren vijftig van de negentiende
eeuw door ingenieurs werkzaam binnen het vakgebied van elektronica. CsQCA was de eerste
techniek en is ontwikkeld eind jaren 80 van de 19e eeuw. “QCA using conventional Boolean73
74

(or ‘crisp’) sets was developed first, which is why the label ‘QCA’ is so often used too

name this technique” (Rihoux & Ragin, 2009, p. xix). Het ging hierbij specifiek om het
vereenvoudigen van elektronische circuits. Quine (1952) en McCluskey (1966), hebben bij de
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ontwikkeling ervan een belangrijke rol vervuld (Rihoux & Ragin, 2009, p. 33). MvQCA is
wat betreft uitgangspunten en procedures, zoals de Boolean benadering, praktisch identiek aan
csQCA met dien verstande dat er twee belangrijke verschillen zijn.
Het eerste verschil is dat bij csQCA aan een dichotome onderzoeksvariabele alleen de waarde
[0] of [1] kan worden toegekend en bij mvQCA meerdere, door gebruik te maken van een
categorie indeling.
Het tweede verschil is dat mvQCA gebruik maakt van zogenoemde drempelwaarden
(thresholds) om een meer gefundeerde afweging te maken op de dichotome waarden [0] en
[1]. Een voordeel bij toepassing van mvQCA ten opzichte van csQCA is, dat het risico om
belangrijke informatie van onderzoeksvariabelen in een onderzoek te verliezen wordt beperkt
(Rihoux & Ragin, 2009, p. 70).
FsQCA biedt in tegenstelling tot csQCA en mvQCA de mogelijkheid om aan variabelen op
een continue schaal zogenoemde ‘Membership’ waarden toe te kennen, die liggen tussen [0,0]
en [1,0]. “The basic idea behind fuzzy sets is to permit the scaling of membership scores and
thus allow partial membership” (Rihoux & Ragin, 2009, p. 89).

73

‘Boolean’, betekent eenvoudig gezegd dat variabelen enkel gecodeerd kunnen worden als [0] of [1], dus dichotoom zijn.
George Boole (1815-1864), was een Britse mathematicus die als eerste een algebra ontwikkelde die bruikbaar was voor variabelen met
enkel twee mogelijke waarden, 'waar' of 'onwaar'.
74

3.2.5 Fuzzy set QCA versus conventioneel kwantitatief onderzoek
Toepassingen van fuzzy sets vinden hun oorsprong in het vakgebied electrical engineering en
elektronics research. Twee belangrijke basispublicaties daarbij zijn: ‘Abstraction and pattern
classification’ (Bellman, Kalaba, & Zadeh, 1964) en ‘Fuzzy Sets’ (Zadeh, 1965a, 1965b). In
de publicaties geven de auteurs een uiteenzetting van de wetenschappelijke onderbouwing,
het toepassingsgebied en de definitie van fuzzy sets. Zadeh (1965a) omschrijft fuzzy sets als:
A fuzzy set is a class of objects with a continuum of grades of membership. Such a set
is characterized by a membership (characteristic) function which assigns to each

union, intersection, complement, relation, convexity, etc., are extented to such sets,
and various properties of these notions in the context of fuzzy sets are established.
(p. 338)
Zadeh (1965a) geeft de volgende wiskundige benadering van fuzzy sets:
Let X be a space of points (objects), with a generic element of X denoted by x. Thus,
X = (x).
A fuzzy set (class) A in X is characterized by a membership (characteristic) function
fA(x) which associates with each point in X a real number in the interval [0, 1], with
the value of fA(x) at x representing the “grade of membership” of x in A. Thus, the
nearer the value of fA(x) to unity, the higher the grade of membership of x in A. When
A is a set in the ordinary sense of the term, its membership function can take on only
two values 0 and 1, with fA(x) = 1 or 0 according as x does or does not belong to A.
Thus, in this case fA(x) reduces to the familiar function of a set A. (When there is a
need to differentiate between such sets and fuzzy sets, the sets with two-valued
characteristic functions will be referred to as ordinary sets or simply sets.). (p. 339)
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object a grade of membership ranging between zero and one. The notions of inclusion,
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Bij toepassing van fsQCA techniek geldt dat de uitgangspunten75 van het op te zetten
onderzoek moeten voldoen aan criteria die opgesteld zijn op basis van theorieën, ervaring en
kennis van de te onderzoeken objecten/onderwerpen (in dit onderzoek: Nederlandse
gemeenten). “Proceed to model building-namely, identify potential conditions to be included
in the model(s), relying on case-based knowledge and theoretical considerations’ (Rihoux &
Ragin, 2009, p. 19). Zoals elke wetenschappelijke onderzoeksmethode en -techniek eigen
specifieke theorieën, concepten en methodologie kent, zo geldt dit ook voor QCA en de
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daarvan afgeleide technieken. Algemeen gesteld zijn er twee belangrijke en conventionele
manieren dominant bij het verkrijgen van wetenschappelijke kennis: kwantitatief en
kwalitatief onderzoek. Ook wel genoemd positivistisch en interpretatief onderzoek. Haverland
& Yanow (2010) omschrijven beide vormen:
Onderzoek geïnspireerd door een positivistische benadering veronderstelt dat de
realiteit onafhankelijk van de observeerder bestaat en dat deze objectief waargenomen
kan worden. Het belangrijkste doel van positivistisch onderzoek is om oorzaken van
een fenomeen te ontdekken; de taak bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek is
het testen van causale hypothesen. Daarom moet de onderzoeker, naast het bieden van
een aannemelijk causaal mechanisme, zo overtuigend mogelijk aantonen dat een factor
(onafhankelijke variabele) een andere factor heeft veroorzaakt (afhankelijke
variabele). De onderzoeker moet aantonen dat oorzaak en gevolg met elkaar
correleren. Daarbij moet de oorzaak het effect in tijd voorafgaan. Het effect mag niet
veroorzaakt worden door een andere factor. Dit laatste betekent dat in het onderzoek
‘gecontroleerd’ moet worden op alternatieve verklaringen, (zie bijvoorbeeld Babbie,
1998; Haverland, 2007). Des te meer de onderzoeker in deze taak slaagt, hoe groter de
interne validiteit van het onderzoek is.

75

Overigens gelden de genoemde uitgangspunten eveneens voor de technieken csQCA en mvQCA.

Het doel van interpretatief onderzoek echter is ‘redenen’ voor een fenomeen aan te
dragen. Dus, in plaats van ‘waardoor’, zoals in positivistisch onderzoek, vraagt de
onderzoeker ‘waarom’. Interpretatief onderzoek begint niet met formele hypothesen,
specificeert geen variabelen en test geen hypothesen. Onderzoekers, die deze manier
van wetenschappelijke kennisvergaring aanhouden, veronderstellen dat sociale
werkelijkheden

intersubjectief

(of

‘sociaal’)

geconstrueerd

zijn

en

dat

wetenschappelijke kennis alleen ontwikkeld kan worden in interactie met actoren in
hun eigen omgeving en situaties. (pp. 90-91)

onderzoek, omdat in de kern fsQCA beide specificaties in zich heeft en in die zin een brug
vormt tussen beide en daardoor elkaar kunnen aanvullen. “A fuzzy set can be seen as a
continuous variable that has been purposefully calibrated to indicate degree of membership in
a well-defined and specified set.” (Ragin, 2008, p. 30).
Bij fsQCA is sprake van kwalitatief onderzoek omdat in een set met onderzoeksvariabelen het
zogenoemde membership van een variabele de waarden [0] en [1] kan aannemen,
respectievelijk full nonmembership en full membership, die beide kwalitatief van aard zijn.
Dit is een belangrijk basisuitgangspunt bij fsQCA. Daarnaast is er een waarde 0,5 ofwel het
cross-over point, waarbij sprake is van zowel ‘Neither fully in nor fully out’ in een set met
conditions.
FsQCA is ook kwantitatief van aard omdat in een set met variabelen het membership van een
te onderzoeken variabele op een continue schaal kan variëren tussen de waarden [0,0] en
[1,0].
Zoals hiervoor al opgemerkt, kent QCA haar eigen theorieën, concepten en methoden. Voor
de verantwoording van dit onderzoek is het noodzakelijk helder en duidelijk aan te geven
welke begrippen daarbij horen en welke betekenissen zij hebben. Tabel 9 toont de
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Het specifieke van fsQCA is dat het zich onderscheidt van kwantitatief en kwalitatief
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belangrijkste sleutelbegrippen en samenhang die bij conventioneel en fsQCA onderzoek van
toepassing zijn:
Conventioneel
Fuzzy set QCA
1. Variables
Sets
2. Measurement
Calibration
3. Dependent variables
Qualitative outcomes
4. Given populations
Constructed populations
5. Correlation
Set theoretic relations
6. Correlation matrix
Truth table (kind of cases)
7. Net effects
Causal recipes (INUS conditions)
8. Counterfactual estimation
Counterfactual analysis
Tabel 9.
Alternatieven van sleutelbegrippen: conventioneel versus fsQCA onderzoek
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Aangepast van: Redesigning Social Inquiry (pp. 1-10), C.C. Ragin, 2008.

De genoemde sleutelbegrippen staan hieronder toegelicht, waarbij op onderdelen de relatie
wordt gelegd naar dit onderzoek.

Ad 1. Variables versus Sets
In tegenstelling tot het gebruik van variabelen bij conventioneel statistisch onderzoek, staat bij
fsQCA het begrip ‘set’ centraal, waarmee setrelaties worden uitgevoerd. Dit betekent in de
context dat een set een groep van variabelen vormt, die meer case georiënteerd is, omdat het
een

mate

van

‘membership’

inhoudt

en

classificatie

consequenties

kent.

De

onderzoekseenheden/cases in dit onderzoek, Nederlandse gemeenten, vormen een set en
kunnen hierbij variëren op acht onafhankelijke en een afhankelijke variabele.

Ad 2. Measurement versus Calibration
Meten betekent in conventioneel onderzoek meestal dat er gebruik wordt gemaakt van
indicatoren waarbij hun scores relatief ten opzichte van elkaar worden onderzocht. De
waargenomen gemiddelden en (standaard)varianties van de indicatoren zijn daarbij
belangrijke maten om verbanden tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen te
onderzoeken en/of aan te tonen. De conventionele indicatoren zijn echter niet gekalibreerd.
Hun scores zijn alleen onderling relatief zinvol ten opzichte van elkaar, of ten opzichte van

hun gemiddelden. Om fuzzy sets zinvol toe te passen moeten indicatoren gekalibreerd
worden. Gekalibreerd betekent in de context van dit onderzoek dat vanuit theoretische en
inhoudelijke kennis van Nederlandse gemeenten een score moet worden gespecificeerd, voor
zowel de onafhankelijke variabelen als voor de afhankelijke variabele (in dit onderzoek
respectievelijk: ‘Acht kwaliteitsmanagementprincipes' en ‘Succesvol kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke organisatie’.
De variabelen worden vervolgens onderzocht in een set van gemeenten. Drie belangrijke
ijkpunten voor de kalibratie van fuzzy sets zijn membership punten, die op een continue

1.

Volledig membership [1].

2.

Het zogenoemde cross-over point [0,5].

3.

Volledig niet membership [0].

De drie membership punten dienen voor elke fuzzy set voorafgaand aan de analyse bepaald te
worden.

Ad 3. Dependent variables versus Qualitative outcomes
Algemeen kan gesteld worden dat de afhankelijke variabele de focus vormt binnen
conventioneel onderzoek en de verklaring van de mate van spreidingsvariantie van die
variabele het belangrijkste doel is. Het probleem dat zich echter voordoet bij het verklaren van
spreidingsvariantie van een afhankelijke variabele, is dat de variantie die wordt bestudeerd
meestal ongedifferentieerd en niet gekalibreerd is. Bij fsQCA ligt de focus op ‘Qualitative
outcomes’. Om die te onderzoeken is het noodzakelijk om externe en substantiële criteria
daarbij te betrekken en die vervolgens te kalibreren.
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schaal liggen tussen de waarden [0,0] en [1,0]:
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Ad 4. Given populations versus Constructed populations
In conventioneel kwantitatief onderzoek is het heel gebruikelijk om uit te gaan van een
gegeven populatie of een daarvan afgeleide steekproef, zonder zich daarbij af te vragen of er
mogelijk sprake is van irrelevante casussen. De casusgeoriënteerde techniek fsQCA vereist
dat een zorgvuldige selectie van casussen plaatsvindt en zowel negatief als positief van aard
zijn op verschillende onderzoeksvariabelen.

••• Chapter 3

96

Ad 5. Correlation versus Set-theoretic relations
Conventioneel kwantitatief onderzoek is vaak gebaseerd op correlatie analyses, die variëren
van multiple regressie- en factoranalyse tot structurele vergelijkingsmodellen. Al wat voor de
analyse nodig is, is een matrix van bivariate correlaties met gemiddelden en
standaarddeviaties van de variabelen. Correlatie berekeningen zijn geheel symmetrisch. Dit
betekent dat als een correlatie wordt gebruikt om een verband tussen een oorzaak en een
effect te testen, dan ook het verband getest wordt van de afwezigheid van een oorzaak en een
effect. Dit houdt in dat correlatieberekeningen geen rekening houden met variabelen die
onderdeel vormen van een set en die vanuit theoretisch oogpunt onderling gerelateerd kunnen
zijn (set-theoretic relationships). Een settheoretische benadering is dan ook, in tegenstelling
tot correlatieberekeningen, asymmetrisch en sluit daarmee goed aan bij theoretische
uitgangspunten welke grotendeels ook verbaal van aard zijn. Belangrijke causale verbanden
binnen een settheoretische benadering zijn de Engelstalige begrippen: 'Sufficiency' en
'Necessity', die beide in dit onderzoek gekoppeld zijn aan de centrale vraagstelling.

Ad 6. Correlation matrix versus Truth table (kind of cases)
In veel conventioneel kwantitatief onderzoek worden matrixen van bivariate correlaties
ontleed waarbij wordt onderzocht in welke mate twee series van waarden parallel zijn tussen

casussen. Uit dergelijke correlatieontledingen volgt niet in welke mate aspecten van casussen
overeenkomen binnen die casussen zelf. Daarbij is het ook van belang om op te merken dat
bij conventionele berekeningen van het zogenoemde ‘Netto effect’ van een onafhankelijke
variabele, het lijkt alsof er rekening wordt gehouden met concurrerende variabelen. Dergelijke
berekeningen zijn in feite alleen gebaseerd op formules die bivariate correlaties gebruiken,
zonder enige overweging hoe de gevalsaspecten binnen gevallen overeenstemmen. Door het
opstellen van zogenoemde ‘Truth tables’, die Ragin (2008, pp. 124-144) in zijn boek
‘Redesigning Social Inquiry, Fuzzy sets and Beyond’ uitgebreid beschrijft, wordt het wel

gegeven dataset. Een truth table geeft een totaal overzicht van alle verschillende combinaties
van causaal relevante onderzoeksvariabelen en behandelt elke combinatie als een verschillend
soort case. Casussen met eenzelfde profiel op de te onderzoeken variabelen worden
gegroepeerd en maken het mogelijk om na te gaan of zij overeenkomen met de afhankelijke
variabele. Elk profiel of combinatie kan onderzocht worden op casuseigen termen, als een
specifieke set omstandigheden. Als casussen niet overeenkomen in hun afhankelijke
variabele, dan kan dit opgevat worden als een signaal dat andere causale variabelen
toegevoegd moeten worden in de truth tabel of dat de truth tabel op basis van inhoudelijke en
theoretische kennis van casussen opnieuw gespecificeerd moet worden.

Ad 7. Net effects versus Causal recipes (INUS conditions)
Conventioneel onderzoek is erop gericht om variantie van afhankelijke variabelen te
berekenen en te verklaren. Deze berekeningen zijn vooral gericht op de netto effecten van
elke variabele. Het verdelen van de verklaarde variantie is vaak een standaard centrale opgave
bij deze aanpak. Het netto effect van elke causale variabele is gebaseerd op een unieke (niet
overlappende) verdeling om variantie te verklaren in de afhankelijke variabele. Hoe groter de
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mogelijk om direct inzicht te verkrijgen in de soorten casussen die aanwezig zijn in een
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correlatie van een onafhankelijke variabele met de afhankelijke variabele, hoe lager de
correlatie met concurrerende variabelen en hoe groter het netto effect. Door het denken in
termen van netto effecten worden causale variabelen geïsoleerd van elkaar, waarbij pogingen
worden gedaan om de raming of schatting van elke variabele te zuiveren. In casus
georiënteerd onderzoek zijn onderzoekers vaak geïnteresseerd in de wijze waarop causale
variabelen kunnen worden gecombineerd en mogelijk leiden tot afhankelijke variabelen. De
idee dat causale conditions onafhankelijke effecten hebben die ‘Geschat’ kunnen worden
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druist fundamenteel in tegen het begrijpen van hoe onafhankelijke variabelen leiden tot
effecten bij de afhankelijke variabelen. In de optiek van casus georiënteerd onderzoek kan een
bepaald effect van de afhankelijke variabele tot stand komen door middel van meerdere
causale samenstellingen of ‘recepten’ (samenstellingen van conditions). Deze manier van
onderzoek naar causale recepten heeft aandacht voor de wijze hoe onderzoeksvariabelen
combineren in elke case en is om die reden meer case georiënteerd dan het geval is met de
aanpak van netto effecten, die volledig variabel georiënteerd is.

Ad 8. Counterfactual estimation versus Counterfactual analysis
Een al lang bestaande kwestie op het gebied van onderzoek is de oorzakelijke gevolgtrekking.
Dit komt vooral omdat onderzoeksgegevens die door middel van observaties tot stand komen
niet gerelateerd zijn aan standaarden, zoals die er zijn binnen de onderzoeksmethode
experimenten. Onderzoekers willen vaak toch schattingen maken van causale effecten van
variabelen, die zij echter niet kunnen beïnvloeden. Om toch aan die wens tegemoet te komen
gaan onderzoekers over tot het schatten van counterfactuals76, waarbij in feite wordt
aangenomen wat het effect is op de afhankelijke variabele, door het toevoegen of weglaten
van karakteristieken van variabelen. Counterfactual analysis verschilt binnen het
casusgeoriënteerde onderzoek van het schatten van counterfactuals. In die zin dat het expliciet
76

Counterfactuel wordt vaak gebruikt als synoniem voor aanname van: ‘Logical remainder’.

verbonden is met het begrip ‘Limited diversity’ (het gegeven feit dat niet alle combinaties van
causale conditions empirisch observeerbaar zijn). In een onderzoek is het reëel om uit te gaan
van limited diversity, omdat dit als het ware onderdeel vormt van het leven, als er gewerkt
wordt met niet experimenteel onderzoek en daarvan afgeleide onderzoeksdata (Schneider &
Wagemann, 2012).

3.2.6 Toepassing van fsQCA techniek in het onderzoek
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techniek
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naast

conventionele

onderzoekstechnieken, goed toepasbaar is voor het analyseren van de onderzoeksgegevens.
Echter bij toepassing van fsQCA in dit onderzoek doen zich twee problemen voor.
Literatuurstudie over het onderwerp ‘kwaliteit en kwaliteitsmanagement’ veronderstelt dat het
toepassen van principes van kwaliteitsmanagement in samenhang met elkaar kan leiden tot, of
effecten hebben op, succesvol kwaliteitsmanagement in een organisatie. Dit theoretisch
perspectief vormt de basis van het onderzoek. Een eerste en belangrijk onderzoeksprobleem
hierbij is, dat er geen eenduidige criteria, vastgestelde regels en/of procedures zijn waarvan
kan worden uitgegaan om vast te stellen of te beoordelen of kwaliteitsmanagementprincipes
(en welke daarvan) leiden tot succesvolle toepassing van kwaliteitsmanagement. De
beoordeling is geen exacte wetenschap. Vanuit theoretisch perspectief is vooral sprake van
normatieve aannames. Vanuit empirisch perspectief bestaat de mogelijkheid om de principes
op een systematische manier meetbaar te maken door gebruik te maken van een
meetinstrument. Een dergelijk instrument dat afgestemd is op het meetbaar maken van de acht
principes is dan ook voor dit doel opgesteld (zie bijlage 3).
Een tweede onderzoeksprobleem is, dat als er bij gemeenten geen (of in mindere mate) sprake
is van bijvoorbeeld het principe ‘leiderschap & standvastigheid’, er toch sprake kan zijn van
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In de voorgaande paragrafen zijn drie QCA technieken inhoudelijk toegelicht. Daarbij is

succesvol kwaliteitsmanagement. Het lijkt aannemelijk dat ook andere principes afzonderlijk
of in samenhang daartoe kunnen leiden.
Een mogelijkheid om voornoemde problemen op te lossen bestaat uit het in samenhang
onderzoeken van de acht kwaliteitsmanagementprincipes. Dit past in settheoretisch
organisatieonderzoek en vormt de kern van QCA technieken. De principes vormen een set
van mogelijke onafhankelijke variabelen die een effect hebben op, of kunnen leiden tot de
afhankelijke variabele (succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie). Per
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definitie is er bij het classificeren van kwaliteitsmanagementprincipes sprake van ambiguïteit.
Dit kan voor een belangrijk deel ondervangen worden door gebruik te maken van fsQCA.
Deze techniek biedt de mogelijkheid om aan de te onderzoeken principes een ‘membership’
score toe te kennen die ligt tussen de waarde [0,0] en [1,0]. Hierbij staat de score 0 voor
volledig geen membership en de score 1 voor volledig membership. “The basic idea behind
fuzzy sets is to permit the scaling of membership scores and thus allow partial membership”
(Rihoux & Ragin, 2009, p. 89).
Door de kwaliteitsmanagementprincipes in samenhang te onderzoeken vanuit een
settheoretische benadering, maakt dat deze techniek uitermate geschikt is om het tweede deel
van de centrale vraagstelling, dat verwoord is in onderzoeksvraag 6 te beantwoorden.

3.3 Onderzoeksaanpak
De onderzoeksaanpak gaat over de stappen of fasen die tijdens een onderzoek moeten worden
doorlopen. Dit onderzoek bestaat uit tien hoofdstappen:
1.

Vanuit het te onderzoeken fenomeen – kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie – is de probleemstelling en de centrale onderzoeksvraag
geformuleerd en uitgewerkt in zeven onderliggende vragen.

2.

De theoretische en praktische uitgangspunten van waaruit het onderzoek wordt
uitgevoerd zijn uiteengezet. Vier in samenhang gebruikte onderzoeksmethoden:
literatuurstudie, vooronderzoek, enquête en crosscasestudies vormen de basis voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen.

3.

Het vooronderzoek is uitgevoerd in de vorm van interviews die afgenomen zijn bij
sleutelpersonen, werkzaam in en buiten gemeenten. Al deze sleutelpersonen hadden in
meer of mindere mate affiniteit met het werken aan verbetering van kwaliteit van
dienstverlening.
Een enquête is uitgezet bij een representatief deel van de populatie Nederlandse
gemeenten.

5.

Het selecteren van casussen (gemeenten) voor het uitvoeren van crosscasestudies is
uitgevoerd.

6.

Om onderzoeksvraag 6 te kunnen beantwoorden is er een meetinstrument ontwikkeld,
in de vorm van een set met vraagstellingen (zie bijlage 3).

7.

In het kader van de validiteit en betrouwbaarheid (zie paragraaf 3.3.3 onder het kopje
'Interne validiteit'), is voorafgaand aan de interviews deelgenomen aan een bijeenkomst
met verschillende gemeenten. Het thema van die bijeenkomst had betrekking op
'organisatie van kwaliteitzorg' bij gemeenten.

8.

In de onderzochte gemeenten zijn interviews afgenomen bij sleutelpersonen, waarbij zij
ook de hiervoor aangehaalde set met vraagstellingen beantwoord hebben. De set met
vraagstellingen is eveneens voorgelegd aan en beantwoord door respondenten van de
overige onderzochte gemeenten.

9.

De onderzoeksdata van de enquête en crosscasestudies zijn verzameld en geanalyseerd
met behulp van verschillende technieken waaronder fsQCA techniek.
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10.

Op basis van de resultaten van de analyses zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Met
welke methode(n) de onderzoeksvragen zijn beantwoord, staat weergegeven in het
onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen, in paragraaf 1.5
(zie Figuur 4). Tot slot zijn er conclusies getrokken, is er een reflectie op zowel het
proces als op de inhoud van het onderzoek uitgevoerd en zijn er aanbevelingen
geformuleerd.
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3.3.1 Casussen selectie en representativiteit
Volgens Swanborn (2008, p. 55), behoren vragen over het aantal casussen dat wordt
onderzocht in een onderzoek en hoe deze moeten worden geselecteerd tot de meest gestelde.
Rondom de selectie van casussen moeten verschillende vragen worden beantwoord:
x

Hoe gaan we praktisch te werk bij het vinden van casussen?

x

Hoeveel casussen moeten we kiezen?

x

Wanneer geselecteerd wordt, op welke criteria selecteren we dan?

De selectie van casussen voor dit onderzoek heeft betrekking op de onderdelen enquête en
crosscasestudies. De casussen (onderzoekseenheden) bestaan uit een aantal Nederlandse
gemeenten.

Selectie van gemeenten ten behoeve van de enquête
De populatie Nederlandse gemeenten, 431 (CBS)77 – in casu gemeentesecretarissen – zijn via
e-mail benaderd met de vraag om medewerking te verlenen aan het onderzoek. De e-mail
adressen van de gemeentesecretarissen zijn met behulp van de websites van gemeenten
bijeengezocht78. Op basis van het aantal gemeenten dat medewerking heeft verleend aan het

77

Stand per 1 januari 2010.
Hierbij is in eerste instantie geprobeerd om het bestand e-mailadressen van alle gemeentesecretarissen te verkrijgen via de Vereniging van
Gemeentesecretarissen (VGS). Om redenen van privacy zijn de e-mailadressen niet verstrekt.
78

onderzoek en hun geografische spreiding, is een verantwoording opgesteld over de respons en
non-respons van de enquête79. In de slotvraag van de enquête is aan de respondenten het
verzoek gedaan om mee te willen werken aan vervolg casusonderzoek.

Selectie van gemeenten ten behoeve van de twee fasen crosscasestudies
Gemeenten die in de hiervoor genoemde enquête aangegeven hadden mee te willen werken
aan vervolgonderzoek vormen de casussen voor de crosscasestudies. Deze studies zijn in twee
fasen uitgevoerd. De wijze waarop de selectie en samenstelling van de casussen in dit

Representativiteit van de casussen
Belangrijk bij de representativiteit van casussen is het zoeken naar een balans tussen
homogeniteit en diversiteit versus verscheidenheid. Aan de ene kant moet er voor worden
gewaakt dat er geen ‘apples and oranges’ vergeleken worden, zoals Rihoux & Ragin (2009, p.
20) opmerken. Aan de andere kant moeten casussen wel voldoende verschillen bevatten om
hun verscheidenheid te kunnen analyseren. Yin (1994), zegt daarover: “The logic underlying
the use of multiple-case studies is the same. Each case must be carefully selected so that either
(a) predicts similar results (a lateral replication) or (b) produces contrasting results but for
predictable reasons (a theoretical replication)” (p. 43).
Aan de balans tussen beide vereisten (homogeniteit en diversiteit versus verscheidenheid)
wordt in dit onderzoek vanuit drie invalshoeken voldaan.
De eerste invalshoek houdt rekening met de geografische ligging van gemeenten in
Nederland, omdat van elk van de twaalf provincies in Nederland er minimaal een gemeente is
vertegenwoordigd in de casussen.

79

Zie bijlage 2. Een uitgebreidere verantwoording van de respons en non-respons is bij de onderzoeker op te vragen.
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De tweede invalshoek gaat uit van acht gemeentegrootteklassen, zoals die door het CBS
worden gehanteerd en waarbij van elk van de acht gemeentegrootteklassen er twee gemeenten
zijn vertegenwoordigd in de casussen.
Tot slot heeft de derde invalshoek een relatie met uitkomsten zoals die uit de enquête worden
verkregen. In de enquête worden vragen gesteld over toepassingen van kwaliteit en
kwaliteitsmanagementtechnieken en -methoden in gemeenten en over de voortgang van de
ambities zoals die zijn genoemd in de Agenda Commissie Jorritsma. De verscheidenheid
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tussen de gemeenten wordt tot stand gebracht doordat gemeenten verschillende antwoorden
geven op enquêtevragen.

3.3.2 Gegevensverzameling en -analyse
Om de centrale onderzoeksvraag en de daarvan afgeleide zeven onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden zijn er onderzoeksdata verzameld, die vervolgens bewerkt en geanalyseerd
zijn. De onderzoeksdata zijn verkregen uit een literatuurstudie, vooronderzoek, enquête
(websurvey) en crosscasestudies.
In het vooronderzoek zijn interviews afgenomen bij een aantal sleutelpersonen, werkzaam in
gemeentelijke organisaties en in non-for profit en profit organisaties.
De enquête heeft plaatsgevonden bij een representatief deel van de populatie Nederlandse
gemeenten.
Het vooronderzoek en de enquête dienden om de volgende doelstellingen tot stand te brengen:
x

Het verkrijgen van een eerste breed beeld van het onderzoeksonderwerp: ‘kwaliteit en
kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties'.

x

Meer inzicht te krijgen in de voortgang en de stand van zaken van de beleidvoornemens
(actiepunten), zoals vermeld in de Agenda Commissie Jorritsma.

x

Meer kennis en begrip te krijgen van de manier hoe gemeentelijke organisaties invulling
geven aan de begrippen kwaliteit en kwaliteitsmanagement.

x

Mogelijke verbanden en kenmerken proberen te ontdekken die bruikbaar kunnen zijn bij
de selectie van de casussen (gemeenten) voor de uit te voeren crosscasestudies.

Over de manier waarop crosscasestudies kunnen worden uitgevoerd is veel literatuur
beschikbaar.

Daarbij

worden

vanuit

theoretisch

perspectief

vaak

drie

dataverzamelingsmethoden aanbevolen: (1) bestaande gegevens, (2) diepte-interviews en (3)

toepassing van casestudie gebruik te maken van verschillende dataverzamelingsmethoden
(triangulatie). De term triangulatie is afkomstig uit de landmeetkunde en heeft betrekking op
de bepaling van een onbekend punt in de ruimte door richtlijnen te meten naar minstens drie
bekende punten. Volgens Braster (2000), kan in de methodologie het begrip triangulatie kort
worden omschreven aan de hand van het beginsel: “Vraag niet welke methode geschikt is om
een probleemstelling te beantwoorden, maar vraag welke combinatie van methoden het best
geschikt is” (p. 64). Volgens Denzin (1977), kunnen drie vormen van triangulatie worden
onderscheiden:
-

Datatriangulatie waarbij meerdere databronnen worden gebruikt, bijvoorbeeld diepteinterviews, vragenlijsten en bestaande gegevens.

-

Methodetriangulatie waarbij meerdere onderzoeksmethoden zowel kwalitatief als
kwantitatief worden gebruikt, zoals: participerende observatie, inhoudsanalyse,
enquêtes/surveys, statistische toetsing en multivariate analyses.

-

Onderzoekertriangulatie

waarbij

de

verzamelde

onderzoeksgegevens

worden

geïnterpreteerd vanuit verschillende theoretische invalshoeken.
Stake (1995), beargumenteert dat met behulp van triangulatie, of een combinatie van
verschillende vormen van triangulatie, geverifieerd kan worden of theoretische concepten op
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participerende observatie. Braster (2000); Swanborn (2008); (Yin, 1994), betogen om bij

een correcte wijze in de empirie zijn vastgesteld. De bedoeling daarbij is dat triangulatie moet
leiden tot een zekere convergentie. Anders gezegd, de conclusies van de verschillende
benaderingen moeten in dezelfde richting wijzen.
Data-, methode- en onderzoekstriangulatie hebben in dit onderzoek als volgt vorm gekregen.

Datatriangulatie
De onderzoeksdata zijn verkregen uit een vooronderzoek, een enquête, uit interviews en een
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vragenlijst die voorgelegd is aan geïnterviewden en respondenten.
In het vooronderzoek zijn diepte-interviews gevoerd met sleutelpersonen in gemeentelijke
organisaties en in non-profit en profitorganisaties. De enquête heeft plaatsgevonden onder een
representatief deel van Nederlandse gemeenten. De vragen in de enquête hebben betrekking
op: (1) de voortgang van de ambities van de Agenda Commissie Jorritsma en (2) op welke
methoden en technieken gemeenten gebruiken bij het werken aan de kwaliteit van hun
dienstverlening. Als onderdeel van de crosscasestudies zijn er op locatie bij gemeenten
interviewgesprekken gehouden, waarbij geprobeerd is om bij relatieve grote gemeenten met
meerdere personen een interview af te nemen. Parallel aan de afgenomen interviews hebben
de geïnterviewden een set met vraagstellingen voorgelegd gekregen, met daarin vragen die
betrekking hebben op acht principes van kwaliteitsmanagement.

Methodetriangulatie
De onderzoeksmethoden die bij dit onderzoek zijn gebruikt zijn kwantitatief en kwalitatief
van aard. De onderzoeksdata zijn geanalyseerd met conventionele statistische technieken en
met een settheoretische techniek, fsQCA. Daarbij is de data verwerkt en geanalyseerd met
voor dit doel geschikte software, zoals: fsQCA, microsoft- excel, SPSS en NVivo.

Onderzoekstriangulatie
De verzamelde onderzoeksgegevens zijn geïnterpreteerd met behulp van theorieën uit de
vakgebieden kwaliteit en kwaliteitsmanagement en bestuurskundige stromingen zoals het
New Public Management en New Public Governance.

3.3.3 Validiteit en betrouwbaarheid
Onderzoek dat wordt uitgevoerd dient valide en betrouwbaar te zijn. Het begrip validiteit

de empirische werkelijkheid. Simpel gezegd, je moet meten wat je wilt weten.
Betrouwbaarheid heeft betrekking op metingen die onafhankelijk moeten zijn van
onderzoeker, tijd en meetinstrument (Braster, 2000, pp. 62-75).
Validiteit is onder te verdelen in drie soorten: construct, interne en externe validiteit.
Construct validiteit, ook wel begripsvaliditeit genoemd, heeft betrekking op adequate
vertaling van theoretische begrippen naar empirische variabelen. Interne validiteit is
gerelateerd aan het kunnen vaststellen van causale relaties tussen theoretische concepten in de
empirische werkelijkheid. Bij externe validiteit gaat het om de generaliseerbaarheid van die
causale relaties, naar andere personen, plaatsen en tijden.
In dit onderzoek zijn de betrouwbaarheid en de drie soorten validiteit als volgt gewaarborgd:

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid is gewaarborgd door de verschillende onderzoekscomponenten die
gebruikt zijn transparant vast te leggen. De componenten bestaan uit: de onderzoeksstappen
die uitgevoerd zijn, de interviewvragen met daarbij de verslaglegging en de manier waarop
een meetinstrument is samengesteld. Indien het onderzoek op eenzelfde manier met behulp
van dezelfde componenten door iemand anders zou worden uitgevoerd, zouden dezelfde
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heeft te maken met de kwaliteit van de metingen die een juiste beschrijving moeten geven van

eindresultaten tot stand moeten komen. De betrouwbaarheid van de resultaten die verkregen
zijn uit de enquête, is geborgd door voorafgaand aan het onderzoek de set met vraagstellingen
te laten testen door derden. Daarnaast zijn er procedures ingebouwd om de stabiliteit van het
meetinstrument (zie bijlage 3) dat gebruikt is bij de crosscasestudies te toetsen. Met het
meetinstrument zijn metingen verricht op de acht onafhankelijke variabelen, zoals getoond in
het conceptueel onderzoeksmodel, in paragraaf 1.5 (zie Figuur 5). De betrouwbaarheid van de
acht
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onafhankelijke

variabelen

is

onderzocht

door

gebruik

te

maken

van

de

'betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach’s alpha'80 (Cronbach, 1951). De waarde die alpha kan
aannemen gaat van minus oneindig tot 1 en waarbij alleen positieve waarden zinvol zijn.
Literatuur over Cronbach’s alpha stelt vaak als vuistregel dat uitkomsten van een
onderzoeksvragenlijst kunnen worden gebruikt bij een waarde van alfa die gelijk of hoger is
dan 0,70 (Julnes & Holzer, 2001, pp. 698-699). Cronbach’s alfa kan zowel vooraf, tijdens en
na een onderzoek worden berekend. In dit onderzoek is Cronbach's alfa twee keer berekend.
De eerste keer met verzamelde data uit de 1 ste fase fsQCA (19 gemeenten) en de tweede maal
met onderzoeksdata uit de 1ste fase en finale fsQCA (63 gemeenten). In de eerste berekening
scoorden de alpha waarden van zeven van de acht kwaliteitsmanagementprincipes hoger dan
0,70. Bij een principe (focus op de burger/klant) scoorde de alpha waarde lager dan 0,70
namelijk 0,667. De alpha waarden uit de tweede berekening staan weergegeven in Tabel 10.

80

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat er ook auteurs zijn die beargumenteren dat Cronbach´s alfa juist geen goede maat is voor
consistentie en betrouwbaarheid van testen, en dat alfa een onderschatting is van de betrouwbaarheid. Zie: Sijtsma (2009) en Drenth en
Sijtsma (2006, p. 215-222).

Kwaliteitsmanagementprincipes
(Onafhankelijke variabelen/
Causale conditions)
Leiderschap & standvastigheid

Valid
N

6

61

Resultaatsgerichtheid

0,876

0,875

10

63

Focus op de burger/klant

0,849

0,854

7

62

Management van processen &
feiten
Betrokkenheid van de medewerkers

0,928

0,929

11

62

0,877

0,881

11

61

Permanente verbetering &
innovatie
Sterke partnerschappen

0,891

0,895

11

60

0,905

0,908

9

61

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

0,915

0,922

8

56

Cronbach's alpha, reliability statistics op basis van data van 63 gemeenten

Uit Tabel 10 blijkt dat alle Cronbach’s alfa betrouwbaarheidscoëfficiënten ruim uitkomen
boven de minimumwaarde van 0,70 (tussen 0,799 en 0,928). Op basis hiervan is er een
indicatie die wijst op betrouwbare schalen, waardoor analyses op verkregen data verantwoord
zijn.
De interpretatie van de betrouwbaarheid van het in dit onderzoek gebruikte definitief
onderzoeksmodel (zie Figuur 20), komt apart aan de orde in hoofdstuk 5 (in paragraaf 5.5.4.3,
onder het kopje: Samenvatting en bevindingen van de 1ste fase fsQCA en in paragraaf 5.5.4.4,
onder het kopje: Interpretatie van de betrouwbaarheid van het onderzoeksmodel, 1ste fase en
finale fsQCA).
Ten aanzien van de afhankelijke variabele: 'succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie', zoals getoond in het conceptueel onderzoeksmodel (zie Figuur 5)
is geen gebruik gemaakt van Cronbach's alpha. Het argument hierbij is dat de
operationalisatie van de afhankelijke variabele niet is uitgevoerd door gebruik te maken van
een vragenlijst en een Likertschaal, maar door een eigenstandige beoordeling door de
onderzoeker. De onderzoeker heeft daarbij cijfers toegekend aan vooraf opgestelde criteria
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N of
Items

0,799

Cronbach’s alpha
Based on
Standardized Items
0,820

Tabel 10.

Cronbach’s alpha

waaraan de onderzochte gemeenten wel of niet voldeden. Het bepalen van de criteria en de
wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd zijn toegelicht en uitgewerkt in paragraaf 5.5.4.2.
De betrouwbaarheid van casestudies wordt nog wel eens in twijfel getrokken, zo blijkt uit
literatuur. De twijfel heeft te maken met de flexibiliteit die een casestudie eigen is. Zo is er
sprake van iteratieve processen om theorie te ontwikkelen (Braster, 2000, p. 75). Daarom
maakt dit onderzoek gebruik van een casestudie protocol (Hoffman, 2009) en van een
verifieerbare database. In een protocol is de uitvoering van het onderzoek vastgelegd, zoals
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achtergronden, doelstellingen en onderzoeksvragen. In dit onderzoek zijn de relevante
aandachtspunten uit het protocol voorafgaand aan het onderzoek met de betrokken
geïnterviewden en respondenten besproken. Paragraaf 5.1.1 gaat verder in op het interviewen gespreksprotocol.

Construct validiteit
Voorafgaand aan het vooronderzoek, waarin een aantal sleutelpersonen van verschillende
organisaties zijn geïnterviewd, is er literatuuronderzoek uitgevoerd. Met de daaruit verkregen
kennis over het onderzoeksonderwerp zijn interviews in de crosscasestudies afgenomen. Aan
de hand van theoretische kennis is construct validiteit geborgd, doordat relevante theoretische
begrippen en uitgangspunten eenduidig zijn voorgelegd aan de betrokken geïnterviewden en
respondenten.
Bij de enquête en de afgenomen interviews is construct validiteit gerealiseerd door de set met
vragen helder en duidelijk te formuleren, waardoor interpretatieverschillen geminimaliseerd
zijn. Daarnaast is extra aandacht besteed aan het voorkomen van suggestieve vraagstellingen
en dit is getest door de vragen vooraf voor te leggen aan collega’s die goed bekend zijn met
het onderzoeksonderwerp.

Interne validiteit
Bij de enquête is de interne validiteit, bezien vanuit causale relaties, enigszins problematisch
omdat de metingen in de vorm van een vragenlijst meestal op één moment in de tijd
plaatsvinden. In het onderzoek is hier aandacht aan besteed door gebruik te maken van de
juiste analysetechnieken. Het opsporen van causale relaties in geval van één casestudie is nog
gecompliceerder dan bij een enquête, maar omdat bij dit onderzoek sprake is van
crosscasestudies is een analyse op causale relaties effectief mogelijk gebleken.
In dit onderzoek bestond de groep respondenten, geïnterviewden en informeel geraadpleegde

midden management in gemeentelijke organisaties, zoals gemeentesecretarissen, directeuren,
concernadviseurs,

beleidsmedewerkers,

kwaliteitsadviseurs,

programmamanagers

en

projectleiders dienstverlening. Omdat de kans aanwezig is dat antwoorden op de gestelde
vragen in de enquête en casestudies een te eenzijdig – en door sociaal wenselijke antwoorden
wellicht een afwijkend (te positief of te negatief) – beeld geven van de werkelijkheid, is
geprobeerd om deze kans te minimaliseren. Daarom zijn de triangulatie en de borging van de
validiteit van de onderzoeksresultaten versterkt door gedurende het onderzoek gebruik te
maken van raadpleeg- en reflectiemomenten. Dit heeft plaatsgevonden met leden81 van het
Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten (NMKG) en met medewerkers van
gemeenten die vanuit hun functies op het gebied van kwaliteit en/of kwaliteitsmanagement in
onderlinge samenwerking bezig zijn met initiatieven op het vlak van kwaliteitsverbeteringen
in hun gemeenten.

81

De gemeenten waar die praktijkdeskundigen werkzaam zijn, maken geen onderdeel uit van de onderzoeksonderdelen enquête en
crosscasestudies.
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personen uit functionarissen, die vanuit hun functie bezien deel uitmaken van het hoger- en
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Externe validiteit
Externe validiteit is in dit onderzoek in de enquête gerealiseerd door invulling te geven aan
het uitvoeren van een representatieve steekproef. Daarnaast bestonden de crosscasestudies uit
het afnemen van interviews, waarbij de geïnterviewden gevraagd werd om een vragenlijst in
te vullen. Daardoor is het mogelijk gebleken om beschrijvende en verklarende uitspraken van
de geïnterviewden te relateren aan door hen gegeven antwoorden op onderzoeksvragen. Het
leggen van dergelijke relaties biedt mogelijkheden tot generaliseerbaarheid van de
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onderzoeksresultaten. De onderbouwing van die generaliseerbaarheid wordt daarbij versterkt
door de in het onderzoek gebruikte fsQCA techniek: “QCA techniques enable us to take into
account both qualitative and quantitative phenomena” (Rihoux & Ragin, 2009, p. 13).

3.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk 3 is de onderzoeksmethodologie en -aanpak uitgewerkt, waarbij de
casussenselectie, dataverzameling, in- en externe validiteit en betrouwbaarheid van de
onderzoeksgegevens zijn toegelicht. Verder is voor de begripsvorming in relatie met de
uitvoering van dit onderzoek ingezoomd op een binnen het bestuurskundig onderzoek relatief
nieuwe en innovatieve onderzoeksmethode/techniek: Configurational Comparative Methods/
Qualitative Comparative Analysis. Daarnaast is uiteengezet dat dit onderzoek kan worden
getypeerd als voornamelijk verkennend en beschrijvend, waarbij één verklarend aspect wordt
uitgewerkt. Dit aspect heeft betrekking op de beantwoording van onderzoeksvraag 6: 'Welke
combinaties

van

principes

van

kwaliteitsmanagement

kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie?

leiden

tot

succesvol

4. De context van wat een gemeente is en doet
4.1 Inleiding
Voordat verder wordt gegaan met de verantwoording van het empirisch onderzoek – waarvan
de methodologie en aanpak zijn toegelicht in het voorgaande hoofdstuk 3 – gaat dit hoofdstuk
eerst in op wat een Nederlandse gemeente is en doet. Dit heeft twee redenen. De eerste is om
meer inzicht, duidelijkheid en begrip te krijgen van de structuur en het functioneren van een
gemeenteorganisatie. Vanuit een historisch perspectief en het heden (anno 2013-2014) wordt
met een doorkijk naar de toekomst samenhang inzichtelijk gemaakt van een breed spectrum

bij het werken aan kwaliteitsverbeteringen van hun publieke dienstverlening.
De tweede reden om dit hoofdstuk te schrijven heeft als achterliggende gedachten te
ontdekken in welke mate er vanuit een historische terugblik aanknopingspunten zijn te vinden
waarin elementen van kwaliteit en kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties een
rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van hun publieke dienstverlening.
Daartoe besteedt paragraaf 4.2 kort aandacht aan de gemeente als bestuurslaag en als
werkgever. Vervolgens gaat paragraaf 4.3 in op drie actuele thema’s van belangrijke
ontwikkelingen waar gemeenten de komende jaren te maken krijgen. Daarna volgt in
paragraaf 4.4 een beschrijving van de historie, structuur en functioneren van gemeenten. Tot
slot wordt in paragraaf 4.5 een samenvatting gegeven van dit hoofdstuk.

4.2 Gemeente als bestuurslaag en als werkgever
Gemeenten vormen – na de Rijksoverheid en twaalf provincies – de derde bestuurslaag in
Nederland en waarvan de inrichting en bestuur is geregeld in de Gemeentewet. Per 1 januari
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2013 bestaat deze bestuurslaag uit 408 gemeenten (CBS) en drie openbare lichamen 82, die op
vergelijkbare wijze worden bestuurd. Gemeenten in Nederland fungeren in totaliteit als grote
werkgever. In 2011 bestond het personeelsbestand uit 181.550 medewerkers en 158.630
fulltime equivalents en in 2012 bedroegen die aantallen respectievelijk 174.300 en 152.000
(Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten, 2012).

4.3 Drie actuele thema’s van ontwikkelingen
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Gemeenten kennen een lange geschiedenis van ruim 200 jaar. En hoewel zij al gedurende een
aantal decennia te maken hebben met verschillende ontwikkelingen, zoals herindelingen,
fusies en organisatieveranderingen, ziet het er naar uit dat de grootste ontwikkelingen de
komende jaren zullen plaatsvinden. Hoewel hierbij de vraag gesteld kan worden of de
veranderingen in de ‘harde’ sector, zoals die hebben plaatsgevonden in de jaren 1980 - 1990,
niet zeker zo ingrijpend zijn geweest. In elk geval is duidelijk dat de komende jaren in het
teken zullen staan van eveneens ingrijpende ontwikkelingen. De invloed hiervan zal voor veel
direct betrokkenen in gemeentelijke organisaties, maar ook daarbuiten, fundamenteel zijn. Het
gaat immers voor een groot deel om de ‘zachte’ sectoren van de samenleving (de
mensgerichte), waarbij kwaliteitsaspecten een belangrijke plaats gaan innemen. Hoewel er
veel ontwikkelingen zijn op te noemen, zijn er drie die vanaf 2014 en de jaren daarna
bijzonder in het oog springen en nauw met elkaar verweven zijn: politieke, organisatorische
en budgettaire ontwikkelingen.
De eerstgenoemde heeft betrekking op de druk die de politiek samen met de centrale overheid
uitoefent op gemeenten, door eisen te stellen aan verdergaande samenwerkingsverbanden en

82

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de verhoudingen binnen het koninkrijk en de landen onderling. Bonaire, Sint
Eustatius en Saba zijn met ingang van 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten als bedoeld in de Grondwet (art. 134). Met de Wet op de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) zijn de drie openbare lichamen ingesteld

het aangaan van herindelingen (fusies83). Hiermee wordt beoogd dat er minder maar relatief
grotere gemeenten ontstaan. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Partij van de Arbeid), streeft naar een vermindering van 100 gemeenten in vijf jaar tijd. Uit
een inventarisatie van Binnenlands Bestuur (2013b), blijkt dat maximaal 58 gemeenten tot
eind 2017 min of meer vrijwillig verdwijnen en zal de minister op zoek moeten naar nog
minimaal 42 gemeenten.
Een tweede ontwikkeling heeft te maken met het gegeven dat gemeenten een andere rol
willen aannemen, die in lijn ligt met een ‘kleinere overheid’. Gemeenten hebben het

deze taken, waar dat (wettelijk) mogelijk, is een beroep te doen op zelfredzaamheid van
burgers en instellingen. Dit voornemen ligt in lijn met uitgangspunten van de bestuurskundige
stroming New Public Governance (NPG) (S. P. Osborne, 2006), die in hoofdstuk 1 (paragraaf
1.4) al aan de orde is geweest. Deze stroming onderkent een meer participerende en
cohesievormende samenleving, waarin burgers en bedrijven eerst zelf initiatieven nemen
vooraleer zij een beroep doen op de overheid. Om die veranderende rol te realiseren vergt dit
geschikte Informatie en Communicatie Technologieën (ICT) en een daarop afgestemde
organisatiestructuur. Ten aanzien van ICT zijn een aantal gemeenten bezig om zich in te
richten als basisgemeenten85 en met betrekking tot de organisatiestructuren zijn gemeenten op
verschillende fronten bezig. Het gaat om het aangaan van samenwerkingsverbanden en fusies
en/of om gemeenten die zich meer willen positioneren als regiegemeenten (Van Mourik,
2005). Dit betekent dat medewerkers in gemeentelijke organisaties andere rollen toebedeeld

83

Minister Plasterk beschouwt de zogeheten congruente samenwerkingsverbanden van minimaal 100.000 inwoners, die gemeenten per 2014
moeten gaan vormen, als voorwaarde voor de decentralisaties: werk, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Plasterk ziet die
samenwerkingsverbanden als voorloper op verdere fusies/herindelingen tussen gemeenten.
84
Dit voornemen is mede tot stand gekomen door de VNG en de centrale overheid.
85
Veel taken – en de daarbij behorende functionaliteiten – zijn voor alle gemeenten hetzelfde. Daarvoor kunnen heel goed
standaardapplicaties worden gebruikt. Neem bijvoorbeeld de functionaliteit om de identiteit van websitebezoekers te controleren: DigiD.
Deze functionaliteit heeft iedere gemeente nodig en blijkt in de praktijk ook heel goed te werken. De Basisgemeente bundelt al dit soort
generieke functionaliteiten in een standaard ICT-omgeving, die zij ook wel een ‘bodemplaat’ noemen. Hierop kunnen gemeentespecifieke
programma’s verder worden uitgebouwd. De Basisgemeente werkt naar één standaardoplossing voor iedereen: een geheel van gemeentelijke
standaardprocessen, een set van vereisten voor de gemeentelijke ICT-omgeving. Een ‘App store’ (pakket van applicaties) waaruit naar eigen
behoefte programma’s kunnen worden afgenomen (zie ook: https://new.kinggemeenten.nl/wat-is-de-basisgemeente).
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voornemen om in de toekomst84 niet meer zelf alle taken uit te voeren maar voor een deel van
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krijgen. De daarmee gepaard gaande veranderende cultuuraspecten, zoals het flexibeler en
mobiliteitsgerichter opstellen van medewerkers, zullen naar verwachting een belangrijkere
plaats gaan innemen. De personeelsmonitor op de website van het Stichting Arbeidsmarkt en
Opleidingsfonds Gemeenten (2012), meldt daarover:
Het is noodzakelijk om de kloof tussen de huidige krimp en de toekomstige vraag naar
medewerkers te gaan overbruggen. De feitelijke vacaturestop heeft de vergrijzing van
de gemeentelijke bezetting sterk versneld. Er lijkt hier geen verandering in te komen,
116
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waardoor het steeds belangrijker wordt om te investeren in de mobiliteit en flexibiliteit
van de huidige medewerkers en zicht te krijgen op de competenties en vaardigheden
die in de toekomst van medewerkers gevraagd worden. (Aandachtspunten voor de
komende jaren, alinea 8)
Tot slot heeft de derde ontwikkeling zowel invloed op de werkwijzen van gemeenten, op hun
financiën en op drie grote decentralisaties die de Rijksoverheid overhevelt naar gemeenten:
jeugdzorg, specialistische zorgtaken vanuit de AWBZ 86 en werk en inkomen. Met het
aannemen van de Jeugdwet87, het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet88 en de nieuwe
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zouden gemeenten een duidelijker beeld moeten
krijgen van hun rol en de door hen uit te voeren taken, verantwoordelijkheden en de met de
decentralisaties gemoeide ombuigingstaakstellingen en budgetten. Met de decentralisaties zijn
grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld en voor een ander deel zijn
het nu nog specifieke uitkeringen. De meicirculaire 2013 van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties maakt melding van een grove schatting, van ongeveer een
verdubbeling van het gemeentefonds. De omvang van het gemeentefonds in 2013 bedroeg
afgerond € 18 miljard, inclusief integratie- en decentralisatie-uitkeringen. De uiteindelijke
toename zal afhankelijk zijn van taken die bij gemeenten terecht komen in combinatie met het
86

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
De Jeugdwet is op 18 februari 2014 aangenomen in de Eerste Kamer.
Dit wetsvoorstel voegt de Wet werk en bijstand (WwB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij gemeenten de wet gaan uitvoeren.

87
88

daarmee gepaard gaande budget (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
2013, p. 3). De meicirculaire 2014 geeft inzicht in de omvang van het in leven geroepen
'deelfonds sociaal domein' en dit bedraagt in 2015 € 10,4 miljard, dat toegevoegd wordt aan
het gemeentefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014).
Overigens maken de verzamelde rekenkamers zich ernstige zorgen over de overheveling van
de financiën en waarschuwen voor een ‘controlegat’. Zij uiten hun zorg dat er na de
decentralisatie van taken geen inzicht is in de geldbedragen die met de operatie zijn
117

meeverhuisd naar gemeenten (Binnenlands Bestuur, 2013a).

Woord vooraf, over de verantwoording van de gebruikte bronnen in deze paragraaf
Wetenschappelijk onderzoek staat nooit op zichzelf, maar bouwt voort op wat anderen in een
bepaald onderzoeksgebied al hebben gedaan en waar vervolgens over geschreven en
gepubliceerd is. Daarom is voor de samenstelling van deze paragraaf gebruik gemaakt van
erkende en vrij toegankelijke bronnen. Ter voorbeeld: Derksen (1996); Bovens e.a. (2001);
http://www.overheid.nl/;

http://www.vng.nl/;

http://www.rijksoverheid.nl/

en

http://www.dans.knaw.nl. 'Dans', staat voor: Data Archiving and Networked Services. Dit is
een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De voornoemde
bronnen bevatten alle in meer of in mindere mate gedetailleerde informatie over de
Nederlandse overheid, waaronder gemeenten. De in deze paragraaf beschreven informatie
over gemeenten is grotendeels geparafraseerd weergegeven onder samenhangende en
samenvattende kopjes. Waarbij van toepassing, zijn de exacte en specifieke referenties van de
auteurs en van de digitale bronnen van de geparafraseerde teksten weergegeven in de
literatuurlijst.
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4.4 Historie, structuur en functioneren van gemeenten

Gemeenten en hun historie
In 1588 werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog 'De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden'89 uitgeroepen. Tot en met 1795 kende de Republiek Nederland uiteenlopende
vormen van lokaal bestuur en waren er plaatsen met en zonder stadsrechten. De steden
konden zelfstandig bestuurders aanstellen en dorpen maakten meestal deel uit van een
zogenoemde ‘heerlijkheid’, waar een heer de belangrijkste inbreng had, die op zijn beurt het
recht bezat om een schout te benoemen. Cox (2011), beschrijft in zijn proefschrift 'Hebbende
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privilege van stede. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de - 15de
eeuw)' de grondslag en oorsprong van stadsrechtverleningen.
Analoog aan dat wat in Frankrijk plaatsvond werden dorpen en steden in de Bataafse
Republiek (1795-1806) gelijkgesteld in een nieuwe bestuursvorm, met als naam ‘gemeente’.
In de ‘Staatsregeling des Bataafschen Volks’ van 1 mei 1798 werd bepaald dat deze
gemeenten voornamelijk administratieve eenheden waren, met enkel uitvoerende taken en
waarbij de steden hun autonomie werd ontnomen. In de staatsregeling van 1801 werd de
zelfstandigheid van gemeenten formeel erkend en kregen zij de bevoegdheid om zelf het
plaatselijke bestuur in te richten. Na de overgang van de Bataafse Republiek in het Koninkrijk
Holland (1806-1810) werd in 1807 de inrichting van het gemeentebestuur centraal vastgelegd,
waarbij die vastlegging aangehaald kan worden als zijnde de eerste Gemeentewet. In de
periode 1810 - 1813 werd Nederland rechtstreeks bestuurd door Frankrijk en fungeerde
gemeenten merendeels als administratieve eenheden. De Franse Gemeentewet van 1811
schreef voor dat gemeenten een minimale omvang van 500 inwoners moesten hebben, maar
men streefde daarbij naar een totaal van circa 2.000 inwoners. Indien dat aantal niet haalbaar
bleek werd gekeken naar samenvoeging met andere gemeenten. Dit was feitelijk het begin
van de eerste gemeentelijke herindelingen. In het onafhankelijke Verenigd Koninkrijk der

89

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de volgende gewesten (provincies): Holland (nu Zuid en Noord-Holland),
Zeeland, Utrecht, Gelre (nu Gelderland), Overijssel, Groningen en Friesland.

Nederlanden (1815 - 1830) werd voor zover het de gemeente betreft de klok grotendeels
teruggedraaid naar de situatie van de 18e eeuw, met zelfstandige steden en door heren
bestuurde heerlijkheden. De door Thorbecke opgestelde grondwetsherziening van 1848 nam
het onderscheid tussen steden en dorpen definitief weg. De Gemeentewet van 1851 van
Thorbecke regelde het gemeentebestuur. De kiesgerechtigde inwoners konden een
gemeenteraad kiezen, die als hoogste orgaan fungeerde. Het bestuur van iedere gemeente
bestond voortaan uit een gemeenteraad, een college van burgemeester en wethouders en een
door de koning benoemde burgemeester. Thorbecke verplichtte als nieuw minimum voor

Een nieuwe fase van gemeentelijke herindelingen werd ingezet in 1966 aan de hand van de
'Tweede Nota Ruimtelijke Ordening'. In de nota stonden niet langer de gemeenten centraal
maar de ruimtelijke ordening, die gericht was op het voortsnellende proces van verstedelijking
en de daarmee gepaard gaande problematiek, de economie en sociaal-culturele en
technologische aspecten. De verstedelijking had gevolgen voor stedelijke agglomeraties en
gewesten, die vaak de gemeentegrenzen overschreden. Begin jaren tachtig werd, na veel
discussie, besloten over te gaan tot drie bestuurslagen: rijk, provincies en gemeenten.
Hierdoor

werden

de

gewesten

losgelaten

en

vervangen

door

intergemeentelijke

samenwerking. Gemeenten moesten groter worden om daardoor versterking van de lokale
bestuurslaag tot stand te brengen. Dit leidde tot een golf van herindelingen en het
samenvoegen van gemeenten in de jaren 80 en 90. Deze trend van bestuurlijke samenwerking
heeft zich sindsdien doorgezet met steeds grotere gemeenten, waarbij eveneens plusregio’s en
stadsgewesten ontstonden waarin meerdere gemeenten samenwerken.
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gemeenten een kiezersaantal van 25 belastingbetalende mannen.
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Gemeenten en hun verhouding met andere overheden en financiering
In hun boek: 'Overheidsfinanciën' beschrijven Kam, Koopmans, & Wellink (2011, pp. 276279) aspecten van financiering van gemeenten, in relatie met de voor- en nadelen ten aanzien
van decentralisatie van Rijksoverheidstaken naar gemeenten.
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat en waarin is geregeld dat alle Nederlandse
gemeenten geacht worden om landelijke regels zoals op het gebied van uitkeringen,
milieuwetgeving en burgerlijke stand op eenzelfde manier te hanteren. Dit wordt medebewind
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genoemd. Tegenover medebewind staat het begrip staatsrechtelijke autonomie waarmee de
bevoegdheid van een gemeentebestuur wordt aangeduid om zaken die de eigen huishouding
betreffen te reguleren. Een gemeente bepaalt zelf aan welke instellingen zij subsidie verstrekt
of hoeveel jongerenhomes of ontmoetingscentra er in een gemeente dienen te zijn. Dit behoort
samen met nog vele andere onderwerpen tot de eigen huishouding van gemeenten. In dit
verband spreekt men van een open huishouding, waarmee bedoeld wordt dat onderwerpen
waarmee gemeenten zich kunnen bemoeien in principe onbeperkt zijn. Er zijn echter wel
kaders en wettelijke voorschriften door de wetgever aangegeven. Zo mag een gemeente niet
het rijksbeleid doorkruisen en zich ook niet bezighouden met zaken die in de privésfeer van
burgers liggen. Hoewel het er bij de laatstgenoemde steeds meer naar uit gaat zien dat er
steeds vaker sprake is van ‘beleid achter de voordeur’, zoals op de beleidsterreinen zorg, werk
en inkomen.
Zoals hiervoor al is toegelicht decentraliseert de Rijksoverheid al geruime tijd taken en
bevoegdheden naar gemeenten, waardoor zij meer armslag en verantwoordelijkheden krijgen.
De grondgedachte van de Rijksoverheid hierbij is dat gemeenten het dichtst bij burgers staan
en daardoor als geen ander in staat zijn om te anticiperen op wensen en problemen.
Overigens wisselen gedachten, inzichten en uitwerkingen over centralisatie en decentralisatie
zich in de tijd bezien voortdurend af. In de loop van de 20ste eeuw kreeg de Rijksoverheid

aanvankelijk steeds meer invloed op het plaatselijke en het provinciale voorzieningenniveau.
Dit door regels te stellen en door de invoering van een groot aantal uitkeringen aan decentrale
overheden, die zij slechts voor specifiek omschreven taken mochten uitgeven. Dit proces van
centralisatie van bevoegdheden heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan bij het onderwijs, de
politie, de sociale woningbouw en de verlening van bijstand aan arme gezinnen. Het gevolg
was dat de autonomie van de decentrale overheden steeds verder werd ingeperkt en
overheidstaken meer en meer in medebewind werden uitgevoerd. Vervolgens bestond het
besef dat de decentralisatie te ver was doorgeschoten, omdat er een ingewikkeld stelsel en een

op centraal als op decentraal niveau. Regelingen die helemaal centraal worden gefinancierd,
stimuleren het kostenbesef bij decentrale overheden niet. Hierdoor bestaat de kans dat zij hun
uitgaven zo hoog mogelijk opvoeren. Den Haag betaalt immers de rekening. Om deze redenen
klonk de roep om decentralisaties steeds luider. In de tussentijd is het nodige bereikt. Ter
voorbeeld: de bijstandsuitkeringen komen tegenwoordig ten laste van het eigen gemeentelijk
budget. Wel verstrekt de Rijksoverheid hiervoor een doeluitkering, maar geeft een gemeente
meer uit aan bijstand dan zij hiervoor uit Den Haag ontvangt, dan moet het tekort ten laste van
de eigen middelen worden opgevangen. Omgekeerd mogen gemeenten een overschot houden.
Sinds gemeenten zelf financieel verantwoordelijk zijn gemaakt voeren zij een strakker beleid,
waardoor op de bijstandsuitgaven honderden miljoenen euro’s zijn bespaard.
Het streven naar decentralisatie valt te motiveren met het subsidiariteitsbeginsel. Dit wil
zeggen dat taken alleen behartigd worden door een hogere bestuurslaag wanneer uitvoering
door een lagere bestuurslaag minder maatschappelijke welvaart oplevert. Overigens zijn er
argumenten aan te geven ten aanzien van voors en tegens van decentralisatie. Het eerste
voordeel is hiervoor al genoemd: voorzieningen zijn beter afgestemd op de voorkeuren van de
burgers dan wanneer een ‘hogere’ bestuurslaag eenheidsworst serveert. Als tweede voordeel
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omvangrijk bureaucratisch apparaat van bestuurlijke en financiële regels was ontstaan, zowel

121

kan decentralisatie leiden tot grotere betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur. Op
lokaal niveau invloed uitoefenen is voor mensen gemakkelijker dan op nationaal niveau en dit
kan leiden tot meer beleidsinnovatie. Als gemeenten verschillende oplossingen kiezen voor de
aanpak van maatschappelijke problemen blijkt vanzelf welke maatregelen werken en welke
niet, ter voorbeeld: de discussie van een aantal grensgemeenten voor het verstrekken van
‘wietpasjes’. Dit maakt experimenten mogelijk die op nationaal niveau te riskant zouden zijn.
Goed werkend beleid kan vervolgens door andere gemeenten worden overgenomen. Het
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overnemen van succesvol beleid wordt versterkt door maatstafconcurrentie. Kiezers kunnen
prestaties van de Rijksoverheid en van landelijke politici moeilijk objectief beoordelen. Door
gebrek aan transparantie hoeven landelijke politici maar beperkt rekenschap af te leggen.
Gemeenten zijn onderling veel beter vergelijkbaar, vooral wanneer zij in dezelfde regio liggen
en ongeveer dezelfde omvang hebben. Kiezers kunnen de prestaties van hun gemeentebestuur
dus vergelijken met de bestuurlijke prestaties in vergelijkbare omringende gemeenten. Dit
versterkt het democratische proces. In het boek: 'Presterende gemeenten' bespreekt Hiemstra
(2003), een aantal factoren en kenmerken zoals innovatie en de rol van netwerken die van
belang zijn voor gemeenten om beter te kunnen presteren.
Alle vier hiervoor genoemde voordelen van decentralisatie (voorkeuren, grotere
betrokkenheid, beleidsinnovatie en maatstafconcurrentie) hebben een essentieel kenmerk
gemeen: ze treden alleen op wanneer gemeenten hun taken naar eigen inzicht kunnen
uitvoeren. Zonder lokale autonomie is geen maatwerk mogelijk, raken burgers niet beter
betrokken bij het bestuur, is geen innovatie mogelijk door bestuurlijke experimenten en is
maatstafconcurrentie inhoudsloos.
Aan de overheveling van taken en bevoegdheden naar het lokale niveau kleven ook bezwaren.
De besluitvorming kan hierdoor kwetsbaar worden voor corruptie, het eigen belang van lokale
bestuurders kan een rol gaan spelen, evenals en dorps- en vriendjespolitiek. Bovendien spelen

NIMBY-effecten (Not In My Back Yard) een rol en zullen plaatselijke bevolking en
bestuurders vaak proberen projecten tegen te houden die hogere belangen dienen, maar voor
hen nadelig uitpakken (bijvoorbeeld: verzet tegen wegaanleg en protest tegen een rem op de
woningbouw om het landschap te beschermen).
Uit de hiervoor besproken voors en tegens van decentralisatie zijn simpele vuistregels af te
leiden die duidelijk maken wanneer decentralisatie zinvol is. De eerste vraag die moet worden
gesteld is: mag het beleid in de ene gemeente anders zijn dan in de andere? Zo nee, dan is de
decentralisatie – eigenlijk liever: decentrale uitvoering – alleen zinvol, wanneer dit

geaccepteerd worden, dan luidt de vervolgvraag of de voordelen van decentralisatie de
nadelen ervan overtreffen. Die nadelen hebben te maken met de soms overschrijdende externe
effecten van lokaal beleid en met de optimale schaal van de productie van
overheidsvoorzieningen. In de tweede plaats is voor overheidsvoorzieningen soms een
minimale schaal nodig. Een blijf-van-mijn-lijfhuis vestigen in een kleine gemeente werkt niet.
Daar is de anonimiteit van de grote stad voor nodig.

Gemeenten en hun verschillen
Het is aannemelijk dat relatief grote gemeenten, waar veel mensen dichtbevolkt wonen, meer
met stedelijke problematiek en divergerende vraagstukken te maken hebben dan minder
dichtbevolkte plattelandsgemeenten, die vaak bestaan uit een aantal kleine kernen of dorpen.
Beide voeren daardoor op de onderhavige vraagstukken een ander beleid. Ambtenaren,
gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester zijn samen verantwoordelijk dat zaken in
een gemeente goed verlopen. Verschillen tussen gemeenten worden ook veroorzaakt door
andere voorkeuren van de bevolking die via de gekozen vertegenwoordigers, zijnde de
gemeenteraadsleden, tot uiting worden gebracht. Kiest men in de ene gemeente voor de bouw
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aantoonbaar leidt tot kostenverlaging. Indien lokale verschillen in voorzieningen en tarieven
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van een theater, in een naastgelegen gemeente wil men het geld misschien liever besteden aan
de kwaliteit van leefbaarheid in achterstandswijken. Het maken van die keuzes is de
voornaamste taak van elk gemeentebestuur. Inwoners van Nederlandse gemeenten kunnen
rechtstreeks

invloed

uitoefenen

op

het

plaatselijk

beleid.

Niet

alleen

bij

de

gemeenteraadsverkiezingen maar ook tussentijds hebben inwoners van een gemeente
mogelijkheden om hun stem te laten horen.
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Bevoegdheden
Gemeenten hebben veel bevoegdheden, onderverdeeld in taakgebieden. Ter illustratie vijf
voorbeelden:
Stadsontwikkeling
- Zorg voor
voldoende
woonruimte.
- Opstellen van
structuur- en
bestemmingsplannen.

Tabel 11.

Verkeer en vervoer
- Zorg voor goede
doorstroming van
het verkeer.
- Zorg voor aanleg
wegen, fietspaden
en woonerven.
- Weren van
vervuilende
bedrijven en
handhaven (Wet
milieubeheer).

Onderwijs
- Gemeenteraad
bestuurt openbaar
onderwijs en
draagt zorg voor
voldoende
schoolruimte.
- Toezien op
naleving van de
leerplichtwet,
uitgevoerd door
gemeenteambtenaren.

Welzijn en sociale Belastingheffing
zaken
- Zorg voor
- Onroerendzaakgezondheidszorg,
belasting,
welzijn, cultuur,
toeristen- en
sport en recreatie.
hondenbelasting.
Zorgplicht voor
- Leges, reinigingsrechten en
inwoners, zoals het
parkeergelden.
uitvoeren van de

WWB90, IOAW91;
Wmo.
- Samenwerken met
ketenpartners via
het Algemeen
Keten Overleg.
Bevoegdheden van gemeenten, verdeeld naar taakgebieden

Inrichting, samenstelling en functioneren van het gemeentebestuur
Een gemeente is een openbaar lichaam. Hiermee wordt een overheidsorganisatie aangeduid
die rechtspersoonlijkheid heeft. In elke gemeente is een raad, een college en een
burgemeester. Elk van de drie organen heeft eigen bevoegdheden en taken en dit is geregeld
in titel III van de Gemeentewet.

90
91

Wet werk en bijstand.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Het schema dat in Figuur 9 staat weergegeven, is tot stand gekomen na invoering van het
dualisme, in 2002 en 200392. Ten opzichte van het oorspronkelijke schema, dat ontleend is
aan de memorie van toelichting van de Wet dualisering gemeentebestuur, zijn er in Figuur 9
enkele logische relaties toegevoegd weergegeven met behulp van een aantal pijlen. Hoewel
het schema niet uitputtend het gehele spectrum van zowel formele als minder formele
contacten/relaties tussen de verschillende entiteiten weergeeft, geeft het op hoofdlijnen een
realistisch beeld van onderlinge relaties tussen de verschillende entiteiten.
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De inhoudelijke werking van het dualisme komt verderop in de tekst aan de orde, onder het kopje 'Dualisme'.

Burgers
kiezen
direct
rapporteert

Gemeentelijke
Rekenkamer
controleert

benoemt

Gemeenteraad
verordenen,
controleren,
budgetteren
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College B&W

besturen

controleert
benoemt uit
zijn midden of
van buiten

benoemt *
**
benoemt
ondersteunt
Raadsgriffier

Wethouders

recht op
ondersteuning

ondersteunt

Secretaris/
Algemeen
directeur

Raadsgriffie

Burgemeester
aanstelling c.f.
wetsvoorstel 25444

ondersteunt

Ambtelijk apparaat

* Facultatief
** Benoeming geschiedt op enkelvoudige voordracht van het college.
Als de raad een eigen griffier benoemt, wordt de secretaris door het college benoemd.
Legenda:

Aanstelling
Functionele relaties / bevoegdheden
Afstemming / werkrelatie
Verantwoording

Figuur 9.

Schema: gemeentelijk bestuursmodel conform wetsvoorstel

Ontleend van: Wet dualisering gemeentebestuur; Memorie van toelichting
Geraadpleegd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27751-3.html

In de opstelling van het schema in Figuur 9 dient opgemerkt te worden dat de burgemeester
ook voorzitter is van de gemeenteraad en de secretaris ook vaak de rol/functie van algemeen
directeur vervuld. Een nadere toelichting op het schema met de daarin onderscheiden
entiteiten en de context waarin zij een rol vervullen wordt hierna beschreven.

Gemeenteraad
In de Nederlandse Grondwet (artikel 125) is bepaald dat de gemeenteraad het hoogste orgaan
is in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald
op grond van gemeenteraadsverkiezingen, waarbij het aantal raadsleden afhankelijk is van het
aantal inwoners. De kleinste gemeenten (beneden de 3.001 inwoners) hebben 9 raadsleden, de
grootste gemeenten (boven 200.000 inwoners) hebben 45 raadsleden. In principe kan iedere
inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad indien hij of zij niet uitgesloten
is van het kiesrecht (Drupsteen & Dreissen, 2004, pp. 269-270). Het zijn de politieke partijen

vergt, wanneer men het goed wil doen, behoorlijk wat tijd en kan afhankelijk van de grootte
van een gemeente oplopen tot meer dan 100 uur in de maand. Een raadslid krijgt een
vergoeding voor het raadswerk. Het raadslidmaatschap wordt meestal uitgevoerd naast een
andere baan of functie. De functie van de gemeenteraad is te vergelijken met die van een
algemeen bestuur van een organisatie, instelling of vereniging. Hoofdtaken van de
gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid, het toezien op de uitvoering
daarvan en het vertegenwoordigen van de burgers. Ook stelt de gemeenteraad de begroting
vast en benoemt en ontslaat wethouders. Als de post van burgemeester vacant is, doet de
gemeenteraad via de commissaris van de Koning een voordracht aan de Kroon. In het
verzamelwetsvoorstel gemeenten, van 4 juli 2013, is voorzien dat de gemeenteraad één of
meer wethouders als adviseur aan de vertrouwencommissie kan toevoegen, zowel bij
benoeming als herbenoeming van de burgemeester. Ieder lid van een gemeenteraad heeft een
even zware stem betreffende besluitvorming en beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier. De griffier
staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde
(Overheid.nl, 2014e).
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College van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en
zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen (het medebewind). Voorbeelden daarvan
zijn het uitvoeren van de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Als dagelijks bestuur
is het college van burgemeester en wethouders de eerst verantwoordelijke instantie voor de
financiën van de gemeente en voert het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie uit.
Het college heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Een
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voorbeeld daarvan is het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. In het college
heeft iedere wethouder zijn of haar eigen taakgebied of portefeuille, maar het college is
gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet
zelf besluiten nemen namens het college. Burgemeester en wethouders beslissen bij
meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester doorslaggevend is als de
stemmen staken. Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de
gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Als de
gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet
herroepen. Wel kan de raad – door middel van het indienen van een motie93 – er bij het
college op aandringen een ander besluit te nemen, waarbij in het uiterste geval door middel
van een motie van wantrouwen één of meerdere wethouders naar huis kunnen worden
gestuurd (Overheid.nl, 2014e).
Dat er bij veel gemeenten en bestuurders sprake is van ‘reuring’ blijkt uit het onderzoek van
Schoenmaker (2011). Hij deed in zijn proefschrift ‘Bestuurlijk gedonder’ onderzoek naar
bestuurlijke probleemgemeenten en constateerde dat in de periode 1998 - 2010 bij alle
gemeenten in Nederland in totaal 699 wethouders en/of burgemeesters en 227 colleges

93

Het instrument 'motie' is niet in de Gemeentewet geregeld, maar in het (plaatselijk) Reglement van Orde van een gemeente. Raadsleden
kunnen individueel een motie indienen en als de gemeenteraad de motie aanneemt, dan doet de raad hiermee een bepaalde uitspraak.
Algemeen gesteld is de definitie van een motie als volgt: Een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel,
een verzoek of een wens wordt uitgesproken.

sneuvelden. Het aantal vertrokken wethouders in 2012 en 2013 bedroeg achtereenvolgens 196
en 150 (VNG magazine, 2014, pp. 16-21).

Burgemeester
In tegenstelling tot raadsleden en (indirect) wethouders wordt de burgemeester niet gekozen,
maar benoemd door de Kroon. Dit wil zeggen bij Koninklijk Besluit op voordracht van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Even zag het er in Nederland naar
uit dat het zogenoemde ‘kroonjuweel’ van de politieke partij D66 er voor ging zorgen dat de

gekozen burgemeester. Op 22 maart 2005 heeft de Eerste Kamer echter een wetsvoorstel in
tweede lezing met 42 tegen 31 verworpen, waardoor de Grondwet ongewijzigd bleef. Dit had
tot gevolg dat er vooralsnog geen gekozen burgemeester in Nederland komt. Wanneer ergens
een vacature ontstaat, worden sollicitanten opgeroepen via een advertentie in de
Staatscourant. Intussen maakt de gemeenteraad meestal een profielschets met daarin
eigenschappen waaraan de nieuwe burgemeester zou moeten voldoen.
De benoeming en alle overige relevante aspecten ten aanzien van de burgemeester, zijn
vastgelegd in titel II, hoofdstuk IV van de Gemeentewet. De commissaris van de Koning
voert zijn taak uit als Rijksorgaan. De commissaris overlegt met de gemeenteraad tijdens de
profielschetsvergadering over de eisen die de raad stelt aan de te benoemen burgemeester.
Nadat de gemeenteraad de profielschets heeft vastgesteld verzoekt de commissaris de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature in de Staatscourant open te
stellen. Sollicitanten dienen hun brief te richten aan Hare Majesteit de Koning en te zenden
aan de commissaris. De commissaris voert gesprekken met sollicitanten. De meeste
gemeenteraden stellen ook een vertrouwenscommissie in, die een voorkeursvolgorde van
kandidaten mag aangeven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de selectie van
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kandidaten en stuurt een lijstje met minstens twee namen naar de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Meestal volgt deze de aanbeveling van de gemeenteraad op.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter en lid van het college van
burgemeester en wethouders. Hij is geen lid van de gemeenteraad. De burgemeester heeft een
aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving
van de openbare orde en veiligheid in de gemeente en in menige gemeente houdt de
burgemeester zich ook bezig met het promotiebeleid of de voorlichting c.q. de
•••• Chapter 4

130

overheidscommunicatie. Als benoemd bestuurder heeft de burgemeester ook een beetje de
functie van opzichter. De wet spreekt over zijn ‘zorgplicht’ ten aanzien van bijvoorbeeld de
tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet
besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd acht met de
wet of het algemeen belang, dan kan hij een dergelijk besluit voor vernietiging voordragen bij
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de
burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar. Na advisering door de gemeenteraad
wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon, de Koning en de
ministers kunnen een burgemeester ontslaan. De gemeenteraad dus niet. Hierbij geldt echter
dat de burgemeester meestal de eer aan zichzelf houdt op het moment dat de raad het
vertrouwen in de burgemeester opzegt. Formeel gezien hoeft dit dus echter niet (Overheid.nl,
2014e).

Wethouders
Wethouders worden door de raad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt
benoemd verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een
andere vertegenwoordiger van zijn of haar partij. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van
buiten de eigen kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt. Wel geldt

in dat laatste geval de eis dat de wethouder uiterlijk binnen een jaar na benoeming binnen de
gemeentegrenzen komt wonen. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille,
zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Net als het aantal
raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners.
Daarnaast maken de politieke partijen die het college vormen afspraken over het aantal
wethouders en de specifieke inhoud van de portefeuilles. Het wethouderschap is in de meeste
gemeenten een meer dan volledige dagtaak, al komen in sommige gemeenten zowel deeltijdals voltijdswethouders voor. De wethouder krijgt afhankelijk van de grootte van de gemeente

vertrouwensregel. Verliest de wethouder het vertrouwen, dan moet hij aftreden (Overheid.nl,
2014e).

Gemeenteraadsverkiezingen
Eens per vier jaar worden op een vaste dag in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Tussentijdse verkiezingen worden alleen gehouden wanneer op basis van een
herindeling een nieuwe gemeente gevormd wordt en ook een nieuwe gemeenteraad moet
worden gekozen. Alle inwoners van 18 jaar en ouder kunnen op de verkiezingsdag naar de
stembus. Bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen niet alleen mensen met de Nederlandse
nationaliteit die 18 jaar of ouder zijn hun stem uitbrengen, maar ook niet Nederlanders mogen
stemmen als zij meerderjarig zijn en onderdaan zijn van een andere Europese Unie-lidstaat.
Zij moeten dan wel in die Nederlandse gemeente wonen. Daarbij kunnen ook meerderjarigen
die minstens 5 jaar onafgebroken (legaal) in Nederland zijn stemmen en ook zij moeten wel in
een Nederlandse gemeente wonen.
Nederland kent actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht houdt het recht in om te stemmen
bij verkiezingen. Passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden. Dat kan zijn als lid van
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de Eerste of Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de gemeenteraad of het Europees
Parlement. Kiesrecht is geen verplichting om te stemmen. Mensen die zijn uitgesloten van het
kiesrecht mogen niet stemmen en niet gekozen worden. Burgers van andere landen van de
Europese Unie hebben deze rechten al direct vanaf het moment dat ze zich in een Nederlandse
gemeente vestigen (Rijksoverheid.nl, 2014).
Op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezingen staan de namen van de belangrijkste
landelijke politieke partijen vermeld. Die partijen hebben plaatselijke afdelingen die zich met
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de gemeentepolitiek bezighouden. Daarnaast zijn er vaak groeperingen die alleen in de eigen
gemeente opereren. Plaatselijke partijen richten zich meestal uitsluitend op kwesties die in
hun stad of dorp spelen. Alle partijen proberen op eigen wijze zo veel mogelijk stemmen te
winnen. Zeker in verkiezingstijd bestaan voor de kiezer volop mogelijkheden kennis te nemen
van het gedachtegoed en standpunten van deelnemende partijen. In de meeste gemeenten
wordt

daarnaast

ook

door

middel

van

verkiezingsborden,

debatbijeenkomsten,

uitslagenavonden en in toenemende mate ook met speciale verkiezingssites en met
gebruikmaking van social media aandacht aan de verkiezingen besteed.
Het werven van gemeenteraadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
bleek lastig te zijn, zoals is op te maken uit onderzoek van Nieuwsuur: “Veel politieke
partijen hebben moeite met het vinden van kandidaat-raadsleden. Deskundigen maken zich er
zorgen over, omdat de kwaliteit van het gemeenteraadswerk minder wordt” (NOS Nieuws,
2014).
Hofland (2014, p. 7) maakt in zijn artikel in de Groene Amsterdammer melding van het feit
dat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis twintig gemeenten niet meedoen aan de
verkiezingen, omdat zich geen kandidaten voor de raad hebben aangediend. Het gaat hierbij
alleen om de kleinste gemeenten, maar het signaal is toch belangrijk genoeg om nader te
onderzoeken omdat een kwalitatieve gemeenteraad hard nodig is. Zeker bezien in het licht

van de hiervoor genoemde decentralisaties, waarmee miljarden euro’s gemoeid zijn
(Overheid.nl, 2014c).

Collegevorming
Na de verkiezingen is de eerste belangrijke bezigheid van de nieuwgekozen gemeenteraad het
formeren van een college en de benoeming van de wethouders. In veel gemeenten is het de
gewoonte dat de partij die als grootste uit de stembus is gekomen het initiatief neemt bij de
collegeonderhandelingen. Afhankelijk van die onderhandelingen kan het college van

wordt een meerderheidscollege gevormd. Daarin hebben gelijkgezinde partijen die samen een
meerderheid hebben alle wethoudersposten in handen. Aan een dergelijk college ligt een
beleidsprogramma ten grondslag. Daarom wordt het ook wel een programmacollege
genoemd. Het voordeel van een dergelijk college is dat het daadkrachtig op kan treden en een
duidelijke politiek kan voeren. Als nadeel wordt genoemd dat partijen die buiten het college
staan geen invloed op het beleid hebben. Een alternatief voor het meerderheidscollege vormt
het afspiegelingscollege. In dat geval vormt het dagelijks bestuur een min of meer getrouwe
afspiegeling van de gemeenteraad. Als voordeel hiervan kan worden genoemd dat alle
belangrijke partijen bij het beleid betrokken worden. Een nadeel kan zijn dat het door de
noodzakelijke compromissen minder duidelijk wordt welk beleid het college van plan is te
voeren. De burgemeester moet in staat worden gesteld zijn zienswijze over het (aanstaande)
programma (en eventueel de verdeling van de portefeuilles) te geven (Overheid.nl, 2014c).
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Raadsvergaderingen
Politiek hoogtepunt in het zittingsjaar van de gemeenteraad vormt de begrotingsbehandeling,
die meestal vroeg in het najaar plaatsvindt. Het vaststellen van de begroting is een belangrijke
bevoegdheid van de raad. Het college van burgemeester en wethouders doet voorstellen voor
nieuwe uitgaven en bezuinigingen die nodig worden geacht. In debatten bespreekt de
gemeenteraad de plannen, wijzigt wat nodig en wenselijk is en stelt ten slotte de begroting
vast. Het college dient zich daar dan aan te houden. Een andere belangrijke bevoegdheid van
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de raad is het vaststellen van gemeentelijke wetten ofwel verordeningen. Zo zijn als voorbeeld
in een subsidieverordening regels vastgelegd over toekenning van subsidies aan plaatselijke
organisaties of verenigingen. Het college is hierbij verplicht om de vastgestelde
verordeningen uit te voeren. In vrijwel alle gemeenten vergadert de gemeenteraad op een vast
tijdstip en minimaal eenmaal per maand.

Commissies
Het raadswerk bestaat niet alleen maar uit het bijwonen van de raadsvergaderingen. Een
belangrijk deel van het voorbereidende werk wordt in raadscommissies gedaan.
Raadscommissies en hun taken en bevoegdheden worden ingesteld door de gemeenteraad.
Gemiddeld genomen vergaderen de commissies vaker dan de voltallige gemeenteraad. Om in
een vroegtijdig stadium invloed uit te kunnen oefenen richten burgers en belangengroepen
zich vaak tot dergelijke commissies. Raadscommissies bestaan uit raadsleden, maar er kunnen
ook burgers in worden benoemd. Commissies houden zich meestal met een bepaald
beleidsterrein bezig, bijvoorbeeld financiën. Het college kan ook commissies instellen. Dit
zijn vaak commissies met een concrete taak, zoals het beheer van sportaccommodaties of de
toewijzing van woningen. In dergelijke commissies worden vaak belanghebbenden en/of
deskundige burgers benoemd.

Wijkraden, dorpsraden en deelgemeenteraden
In veel gemeenten komen wijkraden of dorpsraden voor. Zij ontstaan vaak doordat er als
gevolg van gemeentelijke herindeling een nieuwe grote gemeente ontstaat. In wijken of
kernen wordt dan een wijk- of dorpsraad opgericht. Dorps- of wijkraden krijgen hun taken en
bevoegdheden van het gemeentebestuur en hebben voornamelijk een adviserende taak. Zij
geven door ‘wat er leeft’ onder de bevolking en zijn een officieel aanspreekpunt voor het
gemeentebestuur. Amsterdam en Rotterdam kennen als de twee grootste gemeenten in
Nederland deelgemeenten94. Deelgemeenten hebben in tegenstelling tot wijk- of dorpsraden

wijkbewoners gekozen bij officiële verkiezingen. Deelgemeenteraden worden ingesteld om de
besluitvorming en de taakuitvoering dichter bij burgers te brengen. Taken en bevoegdheden
krijgen ze van het gemeentebestuur overgedragen. Binnen vastgestelde kaders kunnen zij een
eigen beleid voeren op het terrein van bijvoorbeeld welzijn, verkeer, de inrichting van de
openbare ruimte, cultuur en sport. Deelgemeenteraden beschikken over eigen budgetten en
eigen ambtenaren (Overheid.nl, 2014b).

Het ambtelijke apparaat
Burgers van Nederland hebben vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken.
Ambtenaren hebben tot taak besluiten voor te bereiden en uit te voeren en zijn niet alleen
werkzaam in stadskantoren of gemeentehuizen, maar verrichten in de buitenruimte hun taken,
zoals de milieupolitie en ambtenaren met speciale opsporings- en bekeuringsbevoegdheden.
Ook stratenmakers en vuilnisophalers kunnen in dienst zijn van de gemeente. Aan het hoofd

94

Een deelgemeente is in Nederland de laagste bestuurslaag in een gemeente. In de Gemeentewet is geregeld dat een gemeentebestuur een
aantal deelgemeenten kan instellen. Deelgemeenten hebben meestal een eigen volksvertegenwoordiging, de 'deelgemeenteraad' of kortweg
'deelraad' geheten (vergelijkbaar met de gemeenteraad) en hebben vaak ook een dagelijks bestuur (vergelijkbaar met het college van
burgemeester en wethouders). Anno 2013 beschikken alleen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam over deelgemeenten.
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van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris 95. De gemeentesecretaris heeft
de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en
wethouders en het ambtelijk apparaat. Hij of zij is verantwoordelijk voor het goed
functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het
college van burgemeester en wethouders. De functie van gemeentesecretaris staat onder druk,
zo blijkt. Hoewel er geen exacte cijfers beschikbaar zijn, is de schatting dat in 2009, 22
procent van de secretarissen onvrijwillig vertrok. In 2010 bedroeg dat percentage 15 procent
•••• Chapter 4

136

en in 2012 was het 25 procent (www.gemeente.nu, 2012).
Hazenberg (2009) beschrijft in zijn artikel ‘De gemeentesecretaris evenwichtskunstenaar bij
uitstek?’ een aantal aspecten waarmee een gemeentesecretaris te maken heeft en in de
toekomst nog te maken krijgt.
De ambtelijke organisatie is verdeeld in diensten, directies of sectoren, met daaronder
afdelingen of teams voor onderdelen van de gemeentelijke beleidsterreinen, bijvoorbeeld voor
welzijn, sociale zaken, onderwijs, milieu, waterstaatszaken, ruimtelijke ordening, economie,
recreatie, natuur, verkeer en vervoer en toezicht en handhaving. De ambtelijke ondersteuning
van de gemeenteraad is in handen van een griffier, die overigens binnen de ambtelijke
organisatie niet onder de gemeentesecretaris valt (Overheid.nl, 2014d).
Om het integraal denken en werken te verbeteren in gemeentelijke organisaties zijn er de
laatste drie decennia een aantal organisatiestructuurveranderingen doorgevoerd. Drie in het
oogspringende veranderingen zijn96: het Secretariemodel, het Sectorenmodel en het
Directiemodel. Bij alle drie stond vooral het onderdeel wel of niet scheiden van beleid en
uitvoering centraal (Derksen, 1996). De tendens van de laatste jaren laat zien dat gemeenten
zich meer gaan richten op een kleine kern van medewerkers, die het bestuur ondersteunen en
streven naar het meer flexibeler inzetten van medewerkers voor de overige gemeentelijke
95
De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Hij/zij wordt in de
Nederlandse Gemeentewet echter niet meer bestempeld als het hoofd van de ambtelijke organisatie.
96
Zie voor een verdere toelichting: Aardema en Korsten in uitgave: ‘Raad voor het openbaar bestuur’, Den Haag, 2009.

activiteiten en taken. Hierdoor ontstaan allerlei mixvormen van organisatiestructuren en de
toekomst zal moeten uitwijzen of die mixvormen ook succesvol blijken te zijn.

Relaties tussen burgers en hun gemeente
Behalve bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners van een gemeente ook tussentijds
invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Raadsvergaderingen zijn openbaar en
vergaderingen van raadscommissies doorgaans ook, evenals alle informatie die bij de
gemeente berust (tenzij deze op grond van de Wet openbaarheid van bestuur nadrukkelijk van

bestuurlijke informatie komen vragen maar het hoort op basis van deze wet ook zelf initiatief
te nemen door actief voorlichting te geven, zodra dat in het belang is van een goed en
democratisch bestuur. Vrijwel alle gemeenten hebben voorlichtingsambtenaren in dienst om
de burgers over het beleid te informeren. Dat doen ze onder meer door bijvoorbeeld een eigen
gemeentekrant, voorlichtingspagina’s en advertenties in huis-aan-huisbladen, teletekst en
rubrieken op de lokale radio en televisie, brochures, folders en websites. Deze activiteiten
vallen onder het vakgebied overheidscommunicatie. Een burger van een gemeente kan in veel
gevallen zijn of haar mening kenbaar maken voordat een definitief besluit genomen is. De
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorzien
daarin en dragen de overheid zelfs op om ook ongevraagd burgers voor te lichten over
belangrijke besluiten. Zo is ter voorbeeld wettelijk voorgeschreven dat ontwerpbesluiten,
zoals bestemmingsplannen zes weken kunnen worden ingezien, bijvoorbeeld op het
gemeentehuis, de gemeentelijke website of via ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden
kunnen daar bezwaar tegen maken. Eerst bij de gemeente zelf, vervolgens bij Gedeputeerde
Staten en ten slotte bij de minister. Met de Wob beschikken burgers ook over een wettelijk
middel om de overheid tot openbaarheid van documenten en rapporten te dwingen. Maar als
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het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt, dan zijn de
dagen van de ‘beroeps-Wob’ers geteld'. “We gaan de mazen in de wet dichten die het
mogelijk maken om geld te verdienen aan Wob-verzoeken” zegt minister Plasterk tegen
Volkskrant.nl. (Bhikhie, 2013). En wat hem betreft wordt er in de nieuwe Wob97 eveneens
afscheid genomen van de Wet dwangsom98 (Overheid.nl, 2014a).

Inspraakmogelijkheden voor burgers
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Invloed geven aan burgers op beslissingen die nog genomen moeten worden is in veel
gevallen wettelijk verplicht. In welke mate inspraak wordt gegeven is echter sterk afhankelijk
van de gemeente waar men woont. Inspraak kan allerlei vormen hebben, al naargelang het
karakter van de beslissing die moet worden genomen. De gemeente kan alleen de meest
betrokkenen om hun mening vragen, bijvoorbeeld leerkrachten en oudercommissie bij de
inrichting van een schoolplein of alle inwoners bij een verkeersplan voor de hele gemeente.
Inspraak is in de Gemeentewet (artikel 150) geregeld. De gemeenteraad stelt een verordening
vast, waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen van een
gemeente bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. Inspraak kan
schriftelijk worden geregeld maar ook mondeling, bijvoorbeeld in de vorm van het houden
van een hoorzitting of het inspreken in commissievergaderingen. Naast verschillende
georganiseerde vormen van inspraak is er ook de mogelijkheid om het beleid te beïnvloeden
via een gemeenteraadslid, of een wethouder. Belangengroepen en actiecomités onderhouden
vaak contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of juist
nalaat kan contact opnemen met een wethouder. Bij het betrekken van burgers bij een bepaald
beleid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van internet, zoals voor burgerpanels. Ook
proberen gemeenten steeds meer hun burgers te betrekken door gebruik te maken van sociale
97

Deze kan alleen via een wetsvoorstel worden aangepast en niet via bijvoorbeeld een Algemene Maatregel van Bestuur.
De wet is ingegaan op 28 augustus 2009 en dient om trage besluitvorming door bestuursorganen te voorkomen. De boete kan oplopen tot
1.260 euro.
98

media, zoals Twitter, Facebook en Linkedin. Dit biedt gemeenten mogelijkheden om op een
interactieve wijze informatie te geven over hun beleid en om mogelijke oplossingsrichtingen
in beeld te brengen voor onderkende problemen. Veel gemeenten doen de laatste jaren ook
aan interactieve beleidsvorming. Daarbij gaat het dan om bijvoorbeeld de herinrichting van
een centraal plein in de gemeente. Omwonenden en belanghebbenden worden in een
interactief proces uitgenodigd om hun wensen en ideeën te formuleren om zo hun voorkeur
uit te spreken. Burgers reageren dan niet meer zoals in het geval van inspraak op kant en klare
plannen, maar nemen deel aan het maken van die plannen. Uiteindelijk neemt de

inbreng van burgers en andere direct betrokkenen. Een andere mogelijkheid voor inspraak is
wettelijk geregeld in de vorm van een zogenoemd 'burgerinitiatief'99. Een burgerinitiatief moet
betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op
ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede
zeden. Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief (Overheid.nl,
2014a).

Referendum100
Sinds 1 januari 2002 bestaat de mogelijkheid voor burgers om een verzoek in te dienen tot het
houden van een raadgevend referendum. Gemeenten (en provincies) hebben mogelijkheden
om via een referendumverordening, burgers referenda aan te laten vragen. Lagere overheden
moeten al hun verordeningen tegenwoordig publiceren op de website van www.overheid.nl.
Op 1 maart 2014 stonden op die website 92 van de in totaal 403 gemeenten gemeentelijke
referendumverordeningen geregistreerd. Meestal bepalen deze verordeningen dat burgers een
99

In maart 2004 werd de motie door de Tweede Kamer aangenomen en in juni 2005 stelde het Presidium naar aanleiding van haar onderzoek
voor om het burgerinitiatief in te voeren. Het Presidium noemde het burgerinitiatief een concrete maatregel om de afstand tussen burger en
politiek te verkleinen. Ook stelde het Presidium dat het initiatief de vertegenwoordigende functie van de Tweede Kamer zou versterken.
Voor het invoeren van het burgerinitiatief was geen wetswijziging nodig. Alleen het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is
aangepast. Hiertoe besloot de Tweede Kamer in februari 2006. Vanaf 1 mei 2006 is het burgerinitiatief als bestuurlijke vernieuwing een feit.
100
Op 15 april 2014 heeft de Eerste Kamer definitief de Wet raadgevend referendum goedgekeurd. Dit betekent dat burgers vanaf omstreeks
eind 2014 referenda kunnen aanvragen over wetten en verdragen, nadat deze door het parlement zijn goedgekeurd.
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referendum kunnen aanvragen door handtekeningen in te zamelen. Een aantal gemeenten
(waaronder Amsterdam, Nijmegen en Oosterhout) hebben een volksinitiatief mogelijk
gemaakt. Hiermee kunnen burgers referenda aanvragen over hun eigen voorstellen.
Gemeenten en provincies zijn hier vrij in, met uitzondering van het gegeven dat
referendumuitslagen nooit bindend mogen zijn omdat de Gemeentewet, Provinciewet en
Grondwet dit niet toelaten. Verder bepalen veel lokale verordeningen dat ook de aanvraag van
een referendum niet bindend is. In die zin dat politici altijd ad-hoc (om zwaarwegende
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redenen die ze ter plekke kunnen bedenken) kunnen besluiten om een referendumaanvraag
naast zich neer te leggen. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor het vertrouwen en motivatie
van burgers om gebruik te maken van een dergelijk initiatief.
Wanneer men het niet eens is met een verordening kan een referendumverzoek worden
ingediend. Afhankelijk van de grootte van de gemeente moet dit verzoek ondersteund worden
door 5 tot 10% van de kiesgerechtigde inwoners om daadwerkelijk tot een referendum te
komen. Als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen tegen het voorstel is, dan moet de
gemeenteraad het voorstel heroverwegen. Een extra eis daarbij is dat deze meerderheid
minstens 30% van alle stemgerechtigden in een gemeente moet omvatten. Hoewel de
gemeenteraad zich niet aan de uitslag van een raadgevend referendum hoeft te houden, zal de
raad er terdege rekening mee dienen te houden. Een referendum kan overigens ook op
initiatief van de gemeente zelf worden gehouden (http://www.overheid.nl).

Protest
Diverse wetten en verordeningen bieden burgers de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen
tegen een beslissing van het gemeentebestuur. Degene, die bezwaar wil aantekenen tegen een
besluit van het college of de raad kan terecht bij de gemeentelijke bezwaarschriften en/of
klachtencommissie. In sommige gemeenten zijn hiervoor afzonderlijke commissies van het

college en van de raad. Tegen veel beslissingen is bovendien beroep mogelijk bij de provincie
en uiteindelijk bij de Kroon. Men kan ook naar de rechter stappen. Vooral de
beroepsmogelijkheden die de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer bieden,
worden veelvuldig door burgers en belangengroepen benut.
Niet alleen tegen beslissingen van het gemeentebestuur is bezwaar mogelijk, ook tegen de
manier waarop ambtenaren hun werk doen. Als men zich benadeeld voelt door een bepaald
optreden of bejegening door een ambtenaar, dan is het mogelijk om een klacht daarover in te
dienen bij de gemeente (Overheid.nl, 2014a). Veel gemeenten maken daarbij gebruik van

van de nationale ombudsman101 blijkt het verloop van het aantal klachten dat over gemeenten
bij hem is ingediend over de jaren 2008 en 2012:
2008

2009

2010

2011

Aantal
266
281
279
271
aangesloten
gemeenten
Aantal
1.618
1.548
1.523
1.965
ontvangen
klachten
Tabel 12.
Bij de nationale ombudsman ingediende klachten over gemeenten

2012
287
2.377

De oorzaak van de stijging van het aantal klachten met betrekking tot de jaren 2010 - 2012,
ligt in het gegeven dat het profiel van de nationale ombudsman veel bekender is geworden.
Optredens op televisie, aandacht in de lokale media en campagnes leiden direct tot een
toename van het aantal klachten.

101
Verkregen via e-mail correspondentie met de nationale ombudsman, waarbij hij aangeeft dat het aantal klachten in 2013 nagenoeg zal
afnemen omdat veel geïnvesteerd wordt in het direct afhandelen van telefonische binnenkomende klachten, waarvan geen dossier wordt
gemaakt en daardoor ook niet als klacht wordt geregistreerd.
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Historische ontwikkeling van het aantal gemeenten
Van der Meer & Boonstra (2006)102 geven in hun Repertorium van Nederlandse gemeenten
een zeer uitgebreid overzicht van de historische ontwikkeling van het aantal gemeenten. Een
essentieel kenmerk daarbij is vooral de aanzienlijke afname van het aantal gemeenten:
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1812

1820

1840

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2010

2013

Groningen

62

62

57

57

57

57

57

57

56

50

25

23

23

Friesland

93

43

43

43

43

43

43

42

44

44

31

31

27

Drenthe

29

33

33

33

33

34

34

34

34

34

12

12

12

Overijssel

52

62

62

61

61

61

60

54

53

47

44

25

25

6

6

6

Flevoland
136

Gelderland

120

118

116

116

116

115

112

105

95

77

56

56

Utrecht

56

97

92

72

72

72

72

71

58

48

36

29

26

Noord-Holland

111

149

147

136

134

134

134

125

119

81

70

60

53

Zuid-Holland

148

251

241

197

192

188

186

179

169

144

95

74

67

Zeeland

143

117

116

113

111

109

109

106

101

30

17

13

13

Noord-Brabant

189

189

185

185

184

184

179

152

141

131

70

68

67

Limburg

125

126

125

125

124

123

121

121

110

104

54

34

33

Niet
provinciaal
ingedeeld
Overige lokale
besturen *)
NEDERLAND

Tabel 13.

2

1.144

1.249

1.219

1.138

1.127

1.121

1.110

1

4

1

1.054

994

811

3
537

431

411

Ontwikkeling aantal gemeenten in Nederland per provincie, 1812 - 2013

Ontleend aan: Dans Data Guide 2 en CBS.
*) 1940: Openbaar Lichaam Wieringermeer, 1960: Openbare Lichamen Noordoostelijke Polder en Zuidelijke
IJsselmeerpolders en de drostambten Elten en Tudderen, 1980: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 2010:
Openbare Lichamen Bonaire, Saba, Sint Eustatius (niet provinciaal ingedeeld).

In Tabel 13 is onder meer te lezen dat het aantal gemeenten vanaf 1820 versneld aan het
afnemen is. De daling in de periode 1854 - 1857 was het directe gevolg van Thorbecke’s
Gemeentewet van 29 juni 1851. In die wet was geregeld dat aan gemeenten een
democratische basis, in de vorm van een gekozen gemeenteraad, werd gegund. De
consequentie was dat wanneer een gemeente te weinig inwoners telde om fatsoenlijk een
gemeenteraad te kunnen kiezen, deze gemeente opgeheven diende te worden. Een andere
periode waarin veel gemeenten werden opgeheven ligt in het tweede kwart van de twintigste

102

Updates van het Repertorium zijn te verkrijgen via de website van dans.knaw.nl.

eeuw. Het ging daarbij deels om plattelandsgemeenten die aan het areaal van een grote stad
werden toegevoegd.
Toch valt de afname van het aantal gemeenten in bovengenoemde perioden in het niet
wanneer ze vergeleken wordt met de afname die gedurende de laatste decennia heeft
plaatsgevonden. Soms werd de indeling van gehele provincies aangepast, zoals in Friesland in
1984, Groningen in 1990 en Drenthe in 1998, waarbij het ging om regio’s van beperktere
omvang. Daardoor heeft er in de periode tussen 1980 en 2000 een substantiële daling van 811
naar 537 (- 34%) plaatsgevonden (Van der Meer & Boonstra, 2006).

Dualisme is een politicologisch en staatkundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen
bestuur en volksvertegenwoordigers, zoals het parlement en gemeenteraad, aanduidt. Het
bestuur is er om te besturen en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren:
‘De regering regeert, het parlement controleert’. In een duaal stelsel zijn deze taken strikt
gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging – maar ook
regeringspartijen – zich kritisch onafhankelijk opstellen tegenover het kabinet.
Bij koninklijk besluit van 30 september 1998 is de Staatscommissie ‘Dualisme en lokale
democratie’ opgericht onder voorzitterschap van prof. dr. D.J. Elzinga. De instelling van deze
staatscommissie kwam voort uit de wens om tot een integrale benadering te komen ten
aanzien van wenselijk geachte wijzigingen in de inrichting van het gemeentelijk bestuur. De
staatscommissie werd niet gevraagd of tot verdergaande dualisering moest worden
overgegaan, maar hoe en moest zich dus uitspreken over de wijze van vormgeving van de
dualisering van het lokaal bestuur. Overigens heeft de staatscommissie wel een breed
onderzoek laten uitvoeren naar de gemeentelijke en provinciale bestuurspraktijk en heeft ze
op basis daarvan haar aanbevelingen gedaan. Met het advies van de staatscommissie (Elzinga,
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2000), dat op 13 januari 2000 werd uitgebracht, heeft de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel gemaakt waarin alle elementen
van dat duale bestuursmodel werden uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een ongekend snel
wetgevingstraject, waarbij twee nieuwe wetten van kracht zijn geworden: Wet dualisering
gemeentebestuur103 en Wet dualisering provinciebestuur104. De invoering van de Wet
dualisering gemeentebestuur in 2002 betekende een substantiële verandering van het
gemeentelijk bestuurlijk stelsel. Sinds 2002 hoeven wethouders niet langer tegelijkertijd lid
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van de gemeenteraad te zijn en dus niet eerst tot raadslid gekozen te worden. Het idee erachter
is dat men daardoor meer capabele bestuurders aan kan trekken. Verder bestuurt de
gemeenteraad niet langer mee met het bestuur, maar dient het bestuur veel meer te gaan
controleren. Daarnaast is als uitvloeisel van de invoering van het dualisme in gemeenten een
controle-instrument ingesteld, de gemeentelijke rekenkamer105. De rekenkamers doen
onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk
beleid. Gemeenten hebben een eigen rekenkamer of rekenkamerfunctie, of voeren de functie
uit in samenwerking met andere gemeenten. In 2004 is een uitvoerige evaluatie uitgevoerd
naar de invoering, de werking en de effecten van de Wet dualisering gemeentebestuur
(Berenschot, 2004). Door het onderzoek van Berenschot heeft men meer inzicht gekregen in
de effecten van de wet op de kwaliteit van het gemeentebestuur.
(Berenschot) stelt onder meer in het rapport:
Uit ons onderzoek is gebleken dat de respondenten de kwaliteit van kaderstelling en
controle over het algemeen als onveranderd bestempelen. Wethouders en
gemeentesecretarissen geven zelfs aan dat de kwaliteit van kaderstelling en sturing is
afgenomen. Raadsleden en griffiers zijn optimistischer en de meerderheid daarvan
vindt zelfs dat de kwaliteit van kaderstelling en sturing is toegenomen. Dit verschil in
103
104
105

Op 7 maart 2002 van kracht geworden.
Op 12 maart 2003 van kracht geworden.
De invoering van rekenkamers in gemeenten is gestart vanaf maart 2002.

perceptie tussen de doelgroepen hebben we al eerder gezien en wordt verklaard door
het feit dat iedere doelgroep de veranderingen die het dualisme met zich meebrengt
vanuit zijn eigen perspectief bekijkt en daar vervolgens zijn oordeel op baseert. (p
129).
Daarnaast concludeert Berenschot (2004), met betrekking tot het functioneren van de
ambtelijke organisatie:
De ambtelijke organisatie speelt een belangrijke rol in de gemeente. Opvallend is dat
het beroep dat op de ambtelijke organisatie wordt gedaan, is toegenomen na de

organisatie is redelijk groot, maar de inhoud van beleidsvoorbereidende documenten
sluit (nog) niet aan bij gedualiseerde verhoudingen waarbij de raad in staat gesteld
moet worden om kaders aan te geven en discussie op hoofdlijnen te voeren. De
voorstellen die worden gemaakt, kunnen de raad en het college in een betere duale
positie brengen. Om dat te bereiken dient er echter ook in de ambtelijke organisatie
een verandering plaats te vinden, onder eenduidige aansturing van de secretaris en het
college. Als we afgaan op de resultaten van het onderzoek, is het besef dat dit moet
gebeuren slechts in beperkte mate aanwezig. De ambtelijke organisatie wordt gezien
als de actor die het minste effect ondervindt van de dualisering. (p 157)
Ter gelegenheid van 10 jaar dualisering heeft er in 2012 een symposium plaatsgevonden waar
verschillende sprekers106 nog eens terug- en vooruitblikten op de effecten van de invoering
van het dualisme. Een spreker107 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
2012b) vroeg zich het volgende af:
Dualisering was er ook om de relatie met de burger te versterken. Of we daar nu in
geslaagd zijn? Die relatie blijft een punt van aandacht. Zeker in een tijd waarin de
106

Tot de genodigden behoorden onder andere de leden van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie, het secretariaat, de
projectgroep, vertegenwoordigers van de beroepsgroepen in het decentraal bestuur en wetenschappers.
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Gert-Jan Buitendijk.

107
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verhouding tussen overheid en samenleving verder verandert. Wat betekent dat nu
voor de raad? (p. 10)

Gemeenten en hun financiën
Gemeenten hebben inkomsten nodig om hun taken en de organisatie te kunnen bekostigen. De
inkomsten bestaan voor circa 1/3 uit eigen inkomsten, 1/3 deel komt van het gemeentefonds
en 1/3 komt van specifieke uitkeringen. Tweederde deel is dus afkomstig van de
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Rijksoverheid.
De verdeling van het gemeentefonds houdt rekening met de kosten die gemeenten moeten
maken (kosten oriëntatie) en de inkomsten die ze zelf kunnen realiseren (draagkracht). De
basis waarop de hoogte van de financiële middelen is gebaseerd houdt rekening met vele
factoren en kenmerken ofwel maatstaven van gemeenten, zoals het aantal inwoners, ouderen,
bijstandontvangers en oppervlaktes van gemeenten108 (Raad voor de financiële verhoudingen,
2010, pp. 2-7).
Het totaal aan inkomsten van alle Nederlandse gemeenten over de jaren 2010, 2011 en 2012
bedroegen, uitgedrukt in miljarden euro’s, respectievelijk 65,6; 64,5 en 62,4109 (CBS)110.

4.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is uitvoerig stilgestaan bij de context van wat een gemeente is en doet.
Daarbij is duidelijk geworden dat gemeenten een breed scala aan taken uitvoeren, waarin
kwaliteit een belangrijke rol speelt. Verder is inzichtelijk geworden dat herindelingen van
gemeenten (fusies) en vermindering van het aantal gemeenten het niet eenvoudig maken voor
hen om gedurende opeenvolging van een aantal jaren, vanuit een stabiele organisatie continue
te werken aan innovatie van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening.
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109
110

In totaal zijn er ruim 60 maatstaven, zie: ‘De gemeente en haar financiën’, Raad voor de financiële verhoudingen, 2010, p. 6.
De uitkomst van 2012 is voorlopig (23-01-2014).
Volgens de website van het CBS. Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse, CBS, Den Haag/Heerlen 23-01-2014.

Uit de context is een belangrijke conclusie te trekken: namelijk dat er bij de historische
ontwikkeling van gemeenten geen duidelijke aanknopingspunten zijn geconstateerd die erop
wijzen dat kwaliteit en kwaliteitsmanagement belangrijk aandachtspunten waren. De focus
van gemeenten om continu, systematisch en innovatief gericht bezig te zijn met verbetering
van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening, is niet geconstateerd. Dit in tegenstelling
tot ontwikkelingen op het vakgebied van kwaliteit bij private organisaties, zoals dit uiteen is
gezet in hoofdstuk 2. Waar het gaat om het beoordelen van kwaliteit bij gemeenten, blijkt dat
dit vooral geassocieerd wordt met de kwaliteit van het bestuurlijk handelen waarbij de

e.a., 2001, pp. 32-33). De wijze waarop de kwaliteit van dienstverlening in de gemeentelijke
organisatie integraal wordt benaderd, bijvoorbeeld in de vorm van integraal kwaliteitsbeleid,
is niet inzichtelijk geworden in de beschreven historische ontwikkeling van gemeenten. Ook
de wijze waarop kwaliteit wordt gemanaged met behulp van kwaliteitsmanagement stond
beduidend minder breed in de belangstelling.
Hoewel niet altijd expliciet is aangegeven hoe de uitvoering van kwaliteitsverbeteringen van
dienstverlening tot stand komt, blijkt wel de intentie en het belang dat gemeenten hechten aan
het werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Burgers bedrijven en instellingen
verwachten van hun gemeente een goede kwaliteit voor een realistische prijs. Het ontbreekt
echter nog aan een transparant inzicht tussen de relatie kwaliteit van dienstverlening en de
kosten en mogelijke revenuen die daarmee samenhangen.

De context van wat een gemeente is en doet

begrippen: democratie, doeltreffendheid, integriteit en rechtmatigheid centraal staan (Bovens
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5. Bevindingen uit het empirisch onderzoek
5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is een uitgebreid beeld geschetst van de historische ontwikkeling van
gemeenten. Hierin zijn de organisatiestructuur en actuele thema's van ontwikkelingen, waar
gemeenten mee te hebben bij het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening
aan de orde gekomen. Nu is het dan zo ver om in dit hoofdstuk 5 de bevindingen uit het
empirische onderzoek te presenteren en antwoorden te geven op de onderzoeksvragen, op de
wijze waarop dit is aangegeven bij de operationalisering van de onderzoeksvragen (zie

tijdsvolgorde

waarin

de

drie

onderzoeksmethoden:

vooronderzoek,

enquête

en

crosscasestudies hebben plaatsgevonden.
Eerst gaat paragraaf 5.1.1 in op het interview- en gespreksprotocol. Vervolgens besteedt
paragraaf 5.2 aandacht aan het vooronderzoek en gaat paragraaf 5.3 in op bevindingen die
verkregen zijn tijdens een themabijeenkomst over het onderwerp: 'kwaliteitszorg in
gemeentelijke organisaties'. Daarna gaat paragraaf 5.4 in op de enquête en worden
antwoorden geformuleerd op de onderzoeksvragen 1 en 4. In paragraaf 5.5 vindt de
verantwoording plaats van de crosscasestudies. Hierin komen de antwoorden op de
onderzoeksvragen 2, 3, 5 aan de orde. De beantwoording van onderzoeksvraag 6 vraagt extra
aandacht en komt uitvoerig aan de orde in paragraaf 5.5.4, waarin het settheoretisch
onderzoek wordt toelicht. Paragraaf 5.6 sluit dit hoofdstuk af en bevat als samenvatting een
tabel (Tabel 50) waarin de antwoorden op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6 bijeen zijn
gebracht.
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hoofdstuk 1, Figuur 4). De presentatie van de bevindingen gebeurt in chronologische
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5.1.1 Interview- en gespreksprotocol
De onderzoeksdata van de gemeentenamen en de namen van personen die meegewerkt
hebben aan dit onderzoek zijn vanuit onderzoeksethiek geanonimiseerd. Hier is voor gekozen
om de privacy van de personen te respecteren en om effecten van 'naming and shaming' te
voorkomen. De promotores en de promotiecommissieleden hebben inzicht in de
onderzoeksdata. Desgewenst kunnen derden schriftelijk een verzoek indienen bij de
promotores voor inzage in de onderzoeksdata. Hierbij zal vooraf toestemming gevraagd
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worden aan de desbetreffende geïnterviewde persoon.
Bij in totaal 70 sleutelpersonen zijn in de periode augustus 2009 en maart 2013 interviews
afgenomen en/of informele gesprekken gehouden. De tijdsduur van de interviews varieerden
tussen 40 tot 90 minuten en voorafgaand aan de interviews zijn alle geïnterviewden op een
protocolgerichte wijze mondeling geïnformeerd over het onderwerp en de context van het
onderzoek. Daarbij is uiteengezet wat er met de onderzoeksgegevens gedaan wordt en tot slot
is toegezegd aan de geïnterviewden dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het publiceren van
onderzoeksgegevens.
Verder is in dit proefschrift ten aanzien van het citeren van bronnen en lay-out van figuren en
tabellen gebruik gemaakt van richtlijnen zoals die zijn voorgeschreven door de American
Psychological Association (American Psychological Association (APA) (Washington DC),
2010).

5.2 Vooronderzoek
Ter oriëntatie is een vooronderzoek uitgevoerd dat in de vorm van interviews met
sleutelpersonen heeft plaatsgevonden. Het doel van het vooronderzoek was om in relatie met
de Agenda Commissie Jorritsma een eerste en breed onbevangen beeld te vormen van
inzichten, argumenten, meningen en aanbevelingen over het onderzoeksonderwerp: ‘kwaliteit

en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’. Met de verkregen inzichten uit het
vooronderzoek is tevens een basis gelegd voor het samenstellen van de enquête.

5.2.1 Opzet en uitvoering
Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden in de periode tussen augustus 2009 en juli 2010,
waarin bij 29 sleutelpersonen interviews afgenomen zijn. Al de personen hadden ten tijde van
de interviews vanuit hun functies in meer of mindere mate affiniteit met het werken aan

en non-profit organisaties. Daarom wordt in dit verband gesproken van sleutelpersonen. De
geïnterviewden waren werkzaam (of hadden een rol) in de volgende organisaties/entiteiten:
Tweede Kamer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, Bankensector, Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten, Bureau
Nationale Ombudsman, Waterschap, Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten,
Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.
De interviews zijn merendeels gehouden op locatie waar geïnterviewden werkzaam waren en
de verslagen ervan zijn vastgelegd in de vorm van aantekeningen. In de gesprekken met deze
sleutelpersonen zijn door hen verschillende ideeën geopperd en argumenten naar voren
gebracht, over hoe gemeentelijke organisaties effectiever en efficiënter uitvoering kunnen
geven aan het werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Dit zowel over het algemeen
als in het bijzonder in relatie met de Agenda Commissie Jorritsma.

5.2.2 Resultaten
Een samenvatting van de interviews en de daarin door de sleutelpersonen aangehaalde
argumenten, ideeën en aanbevelingen geeft het volgende beeld:
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verbetering van kwaliteit van dienstverlening in relatie met gemeenten, Rijksoverheid, profit

- De gemeentesecretaris wordt gezien als de belangrijkste persoon die het stimuleren en het
werken aan kwaliteitsverbeteringen binnen de gemeentelijke organisatie tot een succes kan
maken.
- Kwaliteit is een begrip dat door veel geïnterviewden op veel verschillende manieren wordt
geïnterpreteerd. Zo wordt kwaliteit bijvoorbeeld geassocieerd met: duidelijkheid naar de
burgers, vasthoudendheid, handhaven, consistentie en werken aan public relations.
- Als het gaat om het werken aan kwaliteitsverbeteringen is de cultuurkant in de
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gemeentelijke organisatie één van de belangrijkste aspecten waaraan gewerkt moet
worden.
- Het belang van de burger (klant) moet voorop staan. De essentie: ‘waar we het voor doen’
moet leidend zijn bij alle initiatieven, die op het gebied van kwaliteitsverbeteringen
plaatsvinden.
- Het werken aan kwaliteitsverbeteringen wordt te vaak vanuit een instrumenteel perspectief
beschouwd. Het lijkt ‘mode’ om met modellen te werken.
- Hoewel autonomie van gemeenten (huis van Thorbecke) centraal staat, vinden een aantal
geïnterviewden dat er voor gemeenten, bij de uitvoering van de Agenda Commissie
Jorritsma, teveel vrijblijvendheid is. Die vrijblijvendheid geldt overigens niet alleen voor
de uitvoering van de agenda, maar als voorbeeld is ook genoemd het programma, NUP
(Nationaal Uitvoeringsprogramma).
- Vanuit het burgerperspectief is het niet logisch dat er verschillen zijn in uitvoering van
dienstverlening. Waarom is er voor alle gemeenten geen ‘standaard’ minimaal pakket van
diensten, bijvoorbeeld uitvoeren van veiligheidsaspecten?
- Bij

de

uitvoering

van

de

Agenda

Commissie

Jorritsma

en

ook

andere

overheidsprogramma’s die tot doel hebben kwaliteitsverbeteringen tot stand te brengen
ontbreekt het aan een centrale regie. Geïnterviewden zien die regierol weggelegd voor de

VNG. De VNG blijft achter in het nemen van de regie, het richting geven en het monitoren
van de voortgang van de resultaten.
- Waar het gaat om kwaliteit van dienstverlening moeten alle overheden en dus ook
gemeenten, nog veel meer samenwerken dan nu het geval is.
- Bij overeengekomen verbeteringsprogramma’s moeten er vooral in afgesloten convenanten
of overeenkomsten ‘prikkels’ ingebouwd worden, zodat gemeenten bij het niet nakomen
van afspraken het ‘voelen’ in hun financiën.
- Stoppen met “spelen”. Voorgenomen kwaliteitsverbeteringen op het vlak van

outcome van de resultaten.
- De bestuurlijke en politieke context binnen gemeentelijke organisaties kan een
belemmering zijn bij de toepassing van kwaliteitsmanagementmodellen. Een gemeenteraad
heeft niet zoveel met een INK-kwaliteitsmanagementmodel.
Uit de samenvatting is op te maken dat de sleutelpersonen van mening zijn dat het, waar het
gaat om het uitvoeren van kwaliteitsverbeteringen bij gemeenten, vooral schort aan het
ontbreken van een regievoerder en dat gemaakte afspraken niet altijd worden nagekomen.
Deze twee aspecten worden – samen met de aanbeveling aan gemeenten om nog meer te gaan
samenwerken – beschouwd als belangrijke randvoorwaarden waaraan gemeenten zouden
moeten voldoen om daadwerkelijk kwaliteitsverbeteringen tot stand te brengen. Daarnaast
worden ook de vrijblijvendheid waarmee kwaliteitsverbeteringsinitiatieven ter hand worden
genomen als ongewenst beoordeeld. Verder zijn de sleutelpersonen van mening dat het
werken aan kwaliteitverbeteringen sterk afhankelijk is van cultuuraspecten binnen gemeenten,
daar dient nog de nodige aandacht aan besteed te worden.
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dienstverlening nu opleggen, waarbij er een centrale regie moet zijn die de nadruk legt op
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5.2.3 Beschouwing op het vooronderzoek
De geïnterviewden hebben vanuit hun perspectief en met hun beeld van de ‘werkelijkheid’
antwoorden geformuleerd op vragen met betrekking tot initiatieven die gemeenten initiëren
om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Uit de interviews is niet een generiek
beeld naar voren gekomen, maar er zijn wel drie onderdelen die de geïnterviewden in meer of
in mindere mate met elkaar delen en als kritieke factoren kunnen worden beschouwd:
1.
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De eerste kritieke factor behelst het ontbreken van een centrale regie voor het uitvoeren
van de vele kwaliteitsgerelateerde initiatieven. Geïnterviewden geven aan dat zij daar
een belangrijke rol zien voor de VNG.

2.

De tweede factor, relatief vaak naar voren gebracht, is de stelling dat gemeenten nog
meer moeten inzetten op samenwerking met elkaar.

3.

De derde kritieke factor heeft betrekking op het gegeven dat een aantal geïnterviewden
vinden dat gemeenten financiële prikkels opgelegd moeten krijgen als zij zich niet
houden aan gemaakte afspraken met andere partners in de publieke sector.

De verkregen inzichten uit het vooronderzoek vormden de basis voor de samenstelling van de
set met vraagstellingen die gebruikt is bij de enquête.

5.3 Kwaliteitszorg in gemeentelijke organisaties
Deze paragraaf geeft verslag van een themabijeenkomst over kwaliteitszorg in gemeentelijke
organisaties. Aan de bijeenkomst, die plaatsgevonden heeft op 9 september 2010, hebben tien
gemeenten deelgenomen. De resultaten die uit de bijeenkomst zijn verkregen passen in het
kader waarmee invulling is gegeven aan de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek
(zie paragraaf 3.3.3). De samenstelling van de gemeenten met betrekking tot hun
gemeentegrootteklasse (zie voor de indeling Tabel 23) was als volgt: drie gemeenten uit
gemeenteklassengrootte 5, vijf uit de klassengrootte 6 en twee uit klassegrootte 7.

Vragen, die in de themabijeenkomst centraal stonden waren: 'Moet kwaliteitszorg
georganiseerd worden?', 'Hoe is kwaliteitszorg in jouw gemeente georganiseerd?', 'Vind je in
zijn algemeenheid dat kwaliteitszorg een toegevoegde waarde heeft (los van de manier
waarop het is georganiseerd)?' en 'Hoe (uit welke indicator) blijkt in jouw gemeente de
toegevoegde waarde van kwaliteitszorg?'.

Moet kwaliteitszorg georganiseerd worden?
155

daarover het volgende:
Ik vind dit een lastige vraag, mede omdat het begrip kwaliteit zo breed is. Iedereen
heeft een andere mening over kwaliteit en de kracht bestaat er juist in om met elkaar
tot overeenstemming te komen wat kwaliteit dan precies inhoudt. Deze
overeenstemming kan op centraal of op decentraal niveau worden bereikt. Het zou
natuurlijk mooi zijn als iedere medewerker heel kritisch kijkt naar de kwaliteit van zijn
eigen handelen of de kwaliteit van het werk op zijn eigen afdeling en initiatieven
neemt om dit te verbeteren (bijvoorbeeld aankaarten bij het hoofd of samenwerken
met een aantal collega’s, enzovoort. Mijn ervaring is echter dat dit vaak niet zo werkt
en er centraal toch een soort prikkel moet worden afgegeven om medewerkers bewust
stil te laten staan bij kwaliteit. Dit kan dan op verschillende manieren en op
verschillende niveaus. Via het programma publieke dienstverlening proberen wij
bijvoorbeeld in onze gemeente de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger
niveau te tillen. Via Lean-management proberen we de kwaliteit van de processen te
verbeteren. Door wijkprogramma’s proberen we de kwaliteit van de samenwerking op
wijkniveau te verbeteren. Ik ben geen voorstander van een stafafdeling omdat
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Een concernadviseur van Gemk6 (persoonlijke communicatie, 9 september 2010), zegt

kwaliteitsverbetering vanuit de medewerkers zelf moet komen. Dan worden volgens
mij de beste resultaten bereikt en kom je ook meer tot continue verbetering van de
kwaliteit.
Een kwaliteitsmanager dienstverlening van Gemk7 (persoonlijke communicatie, 9 september
2010), licht zijn antwoord als volgt toe:
In het meest gunstigste geval vind ik niet dat kwaliteitszorg georganiseerd zou moeten
worden. ‘Kwaliteit’ zou een standaard handelswijze – of noem het filosofie – moeten
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zijn van elke medewerker en individu. Praktisch werkt dit niet zo. Vandaar dat ik wel
vind dat kwaliteitszorg op de een of andere manier georganiseerd moet zijn.
Uitgangspunt moet zijn om een dergelijke ‘organisatie’ overbodig te maken en de zorg
voor kwaliteit in de handelswijze in te bedden. Dat betekent dat de ‘organisatie’ vooral
kwaliteitsbewustzijn moet uitstralen en verkopen. Het hoeft niet per se één afdeling te
zijn.

Als

de

organisatie

groot

is,

is

dat

zelfs

niet

wenselijk.

De

‘kwaliteitsmedewerkers’ moeten dicht op de werkvloer zitten en er het liefst onderdeel
van uitmaken. Centraal kan er een coördinator zijn, die de samenhang tussen de
diverse kwaliteitsmedewerkers waar nodig bewaakt.

Een adviseur dienstverlening van Gemk6 (persoonlijke communicatie, 9 september 2010),
geeft de volgende uiteenzetting:
Het enige bestaansrecht van kwaliteitszorg is in mijn beleving dat deze gerelateerd
moet zijn aan het realiseren van doelstellingen. Het primaire proces van iedere
organisatie zorgt hiervoor en zodoende zijn zowel kwaliteitszorg als het primaire
proces op hetzelfde gericht: de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Wanneer dit
daadwerkelijk zo is hoeft kwaliteitszorg dan ook niet ‘apart’ of ‘specifiek’ te worden
georganiseerd. De wereld zit echter anders in elkaar en het is daarom goed wanneer

een organisatie kwaliteitszorg (wat dit dan ook moge zijn) op de één of andere manier
borgt binnen de organisatie. Zoals met alles dat belangrijk is / moet worden gevonden
moet er committent aan de top zijn. Een secretaris of directeur met echte passie voor
kwaliteitszorg moet het navolgende adopteren: visieontwikkeling, doelen stellen, deze
faciliteren, deze bewaken en uiteindelijk realiseren. Verder op centraal niveau de
randvoorwaarden regelen en op decentraal niveau hieraan invulling geven.

Hoe is kwaliteitszorg in jouw gemeente georganiseerd?

september 2010), beantwoordt de vraag als volgt:
Ik heb al enigszins beschreven bij de vraag 'of kwaliteitszorg zou moeten worden
georganiseerd', dat wij vooral thematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.
Aanleiding hiervoor kan gelegen zijn in een onderzoeksrapport maar ook in een
landelijk overheidsproject (bijvoorbeeld het programma 'Antwoord' of de invoering
van de Wabo111). Deze kwaliteitszorg vindt vooral op decentraal niveau plaats.
Daarnaast wordt er door de gehele organisatie gewerkt met de zogenaamde 'planning
en control cyclus'. Per dienst (onze gemeente heeft 5 diensten) worden voor het
komende jaar prestatie-indicatoren opgesteld. Over deze prestatie-indicatoren wordt 4
keer per jaar gerapporteerd (de zogenaamde turaps of tussenrapportages). Dit zijn
vooral kwantitatieve analyses die wat minder gericht zijn op de kwaliteit (ook al komt
dit ook wel summier aan de orde).
De kwaliteitsmanager dienstverlening van Gemk7 (persoonlijke communicatie, 9 september
2010), stelt:

111

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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De hierboven al aangehaalde concernadviseur van Gemk7 (persoonlijke communicatie, 9
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"Bij een 4-tal sectoren (onze gemeente heeft een directieraad en 24 uitvoerende sectoren) zijn
kwaliteitscoaches benoemd. Binnen de sector klantcontactcentrum is een kwaliteitsmanager
dienstverlening gepositioneerd. Er is nauwelijks afstemming tussen de diverse medewerkers."
Een adviseur dienstverlening Gemk6 (persoonlijke communicatie, 9 september 2010), licht
zijn antwoord als volgt toe:
"Voor zover ik het kan overzien is het tweeledig georganiseerd: deels in de staf of
‘stafachtige’ functies, soms bij ‘adviseurs’ en soms bij hoofden bedrijfsbureaus (zijn wel
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lijnmanagers)."

De adviseur dienstverlening van Gemk6 (persoonlijke communicatie, 9 september 2010),
geeft als antwoord:
Kwaliteitszorg is niet gemeentebreed georganiseerd. Fragmenten zijn binnen de
diverse clusters te vinden. Binnen het klantcontactcentrum werken we met een flinke
set prestatie-indicatoren, die ook iets over de kwaliteit zeggen. Verder gelden bij onze
site bijvoorbeeld de webrichtlijnen. Sinds kort beschikken we ook over een
kwaliteitshandvest waarmee we onze kwaliteit richting burgers vastleggen. Er gebeurt
dus best wel het een en ander op dit terrein, maar een structuur ontbreekt nog.

Vind je in zijn algemeenheid dat kwaliteitszorg een toegevoegde waarde heeft (los van de
manier waarop het is georganiseerd)?

Een senior controller publiekszaken van Gemk6 (persoonlijke communicatie, 9 september
2010), vertelt het volgende over de toegevoegde waarde van kwaliteitszorg:
Kan

een

toegevoegde

waarde

hebben.

Moeilijk

expliciet

te

maken.

Organisatieontwikkeling kan vanuit kwaliteitzorg slechts ondersteunend zijn (of op

zijn best een aanjager). Het begint bij de verantwoordelijke directeuren die vanuit een
ontwikkelperspectief met kwaliteit aan de slag willen. Is daarmee ook moeilijk door
middel van indicatoren inzichtelijk te maken, hoogstens door scores in het INK model.
Deze zijn echter subjectief.

Hoe (uit welke indicator) blijkt in jouw gemeente de toegevoegde waarde van kwaliteitszorg?

Het antwoord van de hierboven al geciteerde senior controller publiekszaken Gemk6

De kern is mijns inziens dat je de PDCA cirkel rond maakt. Nu meten we heel veel,
maar doen er weinig mee. Als je niets inbouwt van (bij)sturing dan verbetert de
kwaliteit ook niet. Dus benchmarken en onderzoek zijn leuk, maar wel een
mechanisme bedenken hoe het moet leiden tot verbetering. Ook vind ik de zachte kant
bij ons onderbelicht. Een keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek is te mager,
dus frequenter of bijvoorbeeld gebruik maken van een ‘mysterie guest’ en directer
meeluisteren.

Een collega van deze senior controller, een adviseur van Gemk6 (persoonlijke communicatie,
9 september 2010), vult daarbij aan:
De vragen die je eerst moet stellen zijn volgens mij: Wat is kwaliteit? Wat is het doel?
Risico is namelijk dat we allerlei activiteiten inzetten (benchmarks, positiebepalingen,
klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken), waar we vervolgens niets mee
doen omdat er geen noodzaak of behoefte is om er vervolgens mee aan de slag te gaan.
Dus meten om het meten. Daarnaast gaat het erom dat je de verschillende aspecten van
het INK-model belicht bij het werken aan kwaliteit en daarbij vooral niet vergeet te
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(persoonlijke communicatie, 9 september 2010), luidt:
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vragen, wat je 'resultaatgebieden' (medewerkers, klanten, leveranciers, bestuurders,
maatschappij) verwachten. Dat geeft richting.

5.4 Enquête
Aansluitend op het in paragraaf 5.2 besproken vooronderzoek, is in de periode tussen
september 2010 en januari 2011 een enquête gehouden waarvan het doel was om een breed
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beeld te krijgen van:
x

De voortgang en stand van zaken van de voorgenomen actiepunten en ambities van de
Agenda Commissie Jorritsma en eventuele knelpunten die daarbij optreden.

x

Hoe in gemeentelijke organisaties het werken aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement
georganiseerd is.

x

De mate waarin gemeenten voor de uitvoering van de Agenda Commissie Jorritsma
gebruik maken van methoden, technieken en kwaliteitsmanagementmodellen.

5.4.1 Opzet en uitvoering
Het aantal gemeenten in Nederland in 2010 bedroeg 431 (CBS). Daarvan hebben 172
gemeenten – in casu respondenten, samengesteld uit gemeentesecretarissen en direct
daaronder ressorterende directieleden, managers en beleidsmedewerkers – hun medewerking
verleend aan een enquête. Tabel 14 en 15 tonen achtereenvolgens de demografische verdeling
van de populatie Nederlandse gemeenten en de verdeling van gemeenten vertegenwoordigd in
de enquête:

Gemeentegrootte
Minder dan 5.000 inwoners

Gemeentegrootteklassen
1

Aantal gemeenten
6

Percentage
1,4

5.000 tot

10.000 inwoners

2

39

9,0

10.000 tot

20.000 inwoners

3

126

29,2

20.000 tot

50.000 inwoners

4

191

44,3

50.000 tot 100.000 inwoners

5

43

10,0

100.000 tot 150.000 inwoners

6

14

3,3

150.000 tot 250.000 inwoners

7

8

1,9

250.000 inwoners of meer

8

4

0,9

Totaal aantal gemeenten
431
Tabel 14.
Demografische verdeling van het aantal gemeenten in Nederland

100%

161
Gemeentegrootte

Minder dan 5.000 inwoners

3

1,7

Percentage t.o.v. de totale
populatie Nederlandse
gemeenten
0,7

5.000 tot

10.000 inwoners

8

4,7

1,8

10.000 tot

20.000 inwoners

47

27,3

10,9

20.000 tot

50.000 inwoners

80

46,5

18,6

50.000 tot 100.000 inwoners

20

11,6

4,6

100.000 tot 150.000 inwoners

9

5,2

2,1

150.000 tot 250.000 inwoners

3

1,7

0,7

250.000 inwoners of meer

2

1,2

0,5

Totaal
Tabel 15.

Aantal
gemeenten

Percentage van het
aantal gemeenten

172
100%
Demografische verdeling van gemeenten in de enquête

39,9%

Bron: CBS en ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Tabel 15 toont dat alle Nederlandse gemeentegrootteklassen vertegenwoordigd zijn in de
enquête. Om een indicatie te krijgen van de representativiteit van de enquête is met behulp
van een statistische methodiek: de chi- kwadraatverdeling (α²- toets) nagegaan of de
demografische verdeling van het aantal gemeenten in de enquête (172) overeenkomt met de
verdeling van het totaal aantal gemeenten in Nederland (431). In feite is getoetst of de nulhypothese (Ho): ‘De gemeenten in de enquête zijn gelijkmatig verdeeld over de
gemeentegrootten’, moet worden verworpen ten gunste van de alternatieve hypothese (H1):
‘De gemeenten in de enquête zijn niet gelijkmatig verdeeld’.
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Bron: CBS en ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

De toetsingsgrootheid is dan: α² = Σ(Oi-Ei)².
Ei
Hierin is Oi de waargenomen frequentie (Observed) en Ei de frequentie volgens de Ho
(Expected). De toetsingsgrootheid kan worden benaderd door een α²- verdeling met v = n – 1
vrijheidsgraden, waarin n het aantal keren is waarbij de frequenties zijn vergeleken. Omdat er
bij de waargenomen frequenties van gemeentegrootteklassen van minder dan 5.000 inwoners,
150.000 tot 250.000 inwoners en 250.000 of meer inwoners sprake is van een frequentie van
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minder dan 5, zijn enkele klassen samengevoegd.
Het aantal klassen wordt dan 6. Bij een α = 0,05 en v = 5 geldt de grenswaarde g (0,95) =
11,07. Hieruit volgt dat voor het kritieke gebied geldt: (Z= x | x > 11,07). De uitvoering van
de toetsing levert de berekende waarde: α = 8,03. Hieruit volgt dat de Ho niet wordt
verworpen en mag vanuit statistisch perspectief de conclusie getrokken worden dat de 172
gemeenten, die deelgenomen hebben aan de enquête, gelijkmatig over de verschillende
gemeentegrootteklassen verdeeld zijn.

5.4.2 Resultaten
Een compilatie van resultaten van de enquête112, in de vorm van grafieken en tabellen, wordt
hieronder weergegeven. De resultaten gaan in op zeven aspecten die van belang worden
geacht om de ambities en actiepunten van de Agenda Commissie Jorritsma tot stand te
brengen: (1) bekendheid met de Agenda Commissie Jorritsma, (2) randvoorwaarden en
verantwoordelijkheden,

(3)

visie

en

mogelijke

beperkingen,

(4)

draagvlak,

(5)

doorslaggevendheid, (6) kwaliteitsmanagementtechnieken en (7) organisatie van het werken
aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement.

112

Een compleet overzicht van alle resultaten van de enquête en het vooronderzoek is samengevoegd in een rapport. Dit rapport is op
aanvraag bij de onderzoeker verkrijgbaar. De titel van het rapport luidt: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

(1). Bekendheid met de Agenda Commissie Jorritsma
Twee vragen zijn er voorgelegd aan de respondenten over dit onderdeel en hebben betrekking
op: (1) hun eigen bekendheid met de Agenda en (2) wat zij vinden van de mate waarin vijf
organisatieonderdelen binnen hun gemeente bekend zijn met de agenda.
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Bekendheid met de Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Afgezet tegen een ambitieniveau van 100% bekendheid bij gemeenten met de Agenda
Commisie Jorritsma, toont Figuur 10 dat het merendeel (134) van de 172 respondenten
aangeeft ermee bekend te zijn. Het aantal respondenten dat aangeeft niet en gedeeltelijk
bekend te zijn met de agenda bedraagt 38. De elf respondenten die als antwoord ‘Nee’ hebben
gegeven zijn allen werkzaam bij gemeenten tot 50.000 inwoners.
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Figuur 10.

••••• Chapter 5

164

Figuur 11.

Bekendheid met de Agenda Commissie Jorritsma, bij organisatieonderdelen

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Figuur 11 laat zien dat 32,7% van de respondenten aangeeft dat er, gemeten over het totaal
van vijf organisatieonderdelen, in voldoende mate bekendheid is met de Agenda Commissie
Jorritsma. Het percentage respondenten dat aangeeft dat dit in beperkte mate het geval is,
bedraagt 29,9%. Het totaal percentage van in ruim voldoende mate bekendheid plus in hoge
mate bekendheid, bedraagt 27,3%. Het percentage respondenten dat aangeeft dat er in te
onbekende mate bekendheid is, bedraagt 10,1%.

(2). Randvoorwaarden en verantwoordelijkheden
Om inzicht te krijgen in dit onderdeel zijn drie vragen voorgelegd aan de respondenten, over:
communicatie, de belangrijkste randvoorwaarden om de actiepunten uit de Agenda
Commissie Jorritsma tot uitvoering te brengen en wie ambtelijk eindverantwoordelijk is voor
de uitvoering van de Agenda. De antwoorden op de drie vragen staan uitgewerkt in de
volgende drie grafieken.
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Communiceren over resultaten Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Figuur 12 toont dat van de 161 respondenten er 105 (65%) aangeven het hun persoonlijke
verantwoordelijkheid te vinden om regelmatig te communiceren over de resultaten van hun
organisatie op het gebied van de Agenda Commissie Jorritsma. Het aantal respondenten dat
vindt dat dit gedeeltelijk hun verantwoordelijkheid is, bedraagt 43 (27%) en 6 respondenten
(8%) geeft aan dit geen persoonlijke verantwoordelijkheid te vinden. In welke mate de
respondenten ook daadwerkelijk uitvoering geven aan hun verantwoordelijk om te
communiceren, is niet nader onderzocht.

Figuur 13.

Randvoorwaarden Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.
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Figuur 12.

Dat de respondenten praktisch alle genoemde randvoorwaarden even belangrijk vinden, komt
tot uitdrukking in Figuur 13. Slechts een klein percentage van de respondenten (1,5%) geeft
aan andere (en door hen niet nader omschreven) randvoorwaarden belangrijk te vinden.
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Figuur 14.

Eindverantwoordelijken: uitvoeren van de Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Figuur 14 laat zien dat de respondenten van mening zijn dat de ambtelijke
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Agenda Commissie Jorritsma voornamelijk
ligt bij een directielid of manager dienstverlening.

(3). Visie en mogelijke beperkingen
Zoals al eerder toegelicht, is in de Agenda Commissie Jorritsma een visie opgesteld die ingaat
op hoe gemeenten over 10 jaar (gerekend vanaf 2005) hun dienstverlening georganiseerd
willen hebben. In de enquête is aan respondenten de vraag gesteld of zij de visie delen. Van
de 164 respondenten die de vraag beantwoord hebben, geeft een groep van 97 respondenten
(59,1%) aan de visie te delen en 67 (40,9%) respondenten geven aan deze niet of gedeeltelijk
te delen113. Vervolgens is aan die groep van 67 de vraag gesteld op welke onderdelen en/of
onderwerpen zij de visie niet of gedeeltelijk delen. Tabel 16 toont de verdeling van
respondenten naar gemeentegrootte.
113

Deze uitkomst toont een genuanceerd beeld van wat door Hoogwout in zijn proefschrift: ‘De rationaliteit van de klantgerichte overheid’ is
beschreven. Hoogwout spreekt daarin over "het enthousiasme waarmee de VNG-visie op dienstverlening (Commissie Gemeentelijke
Dienstverlening, 2005), is ontvangen" (Hoogwout, 2010, p. 53). Een reden voor de nuancering zou kunnen zijn dat in de tijd bezien meer
duidelijkheid is ontstaan bij gemeenten in factoren, die een belemmering vormen voor de uitvoering van de ambities.

Gemeentegrootte naar inwoners
Minder dan 5.000 inwoners
5.000 tot 10.000
10.000 tot 20.000
20.000 tot 50.000
50.000 tot 100.000
100.000 tot 150.000
150.000 tot 250.000
250.000 of meer inwoners
Totaal
Tabel 16.
Aantal respondenten en gemeentegrootte

Aantal respondenten
3
1
23
27
6
4
2
1
67

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

De argumenten die door respondenten genoemd zijn en ten grondslag liggen aan het door hen

respondenten weergegeven:
Een centraal telefoonnummer is de grootste flauwekul die je kunt bedenken. Kwaliteitshandvesten
en servicenormen gaan de dienstverlening niet verbeteren. Onnodige bureaucratie en geënt op
1.
grote stedenpolitiek. Goede dienstverlening ontstaat achter je eigen balie, met goede en
gemotiveerde medewerkers!
2. De mate van samenwerking, het integrale kwaliteitsdenken zijn t.o.v. het tijdspad niet realistisch.

Dat de gemeente de “poort” voor alle contacten van burgers met de overheid in brede zin moet
zijn. Het maximaal haalbare is volgens mij een simpele verwijscentrale. Alles wat richting inhoud
gaat is volgens mij een idee fixe. Wat moet een gemeente met vragen van burgers over de
3. belastingdienst? Die kunnen toch het meest efficiënt ingenomen en beantwoord worden door die
belastingdienst! Hiervan uitgaande ben ik ook niet voor een verwijscentrale. Dit kost een hoop
geld, heeft geen inhoudelijke meerwaarde en schept verwachtingen bij burgers die je nooit waar
kunt maken.
Nee, dit vraagt nadere bestudering. Onze algemene lijn is, dat wij er uit halen wat voor onze
4. gemeente een duidelijke toegevoegde waarde is. Andere componenten laten wij liggen. De agenda

Jorritsma is voor ons geen doel, maar een bijkomstigheid.

Ik ben van mening dat veel in de visie suggereert uit te gaan van de burger, maar dat in de
5. uitvoering de overheid veel te intern gericht is. Het invoelingsvermogen en inlevingsvermogen

van de overheid is te beperkt. We sturen erg op instrumenten en te weinig op de klantvraag.

Gaat niet zozeer om onderdelen of onderwerpen als wel dat een meer gedifferentieerde benadering
wenselijk ware geweest. Het is toch een soort emmer die over gemeenten wordt leeg gegooid in de
6. trant van ‘u regelt het maar’ en dat in een tijd dat er de ene na de andere uitdaging op gemeenten
afkomt. Je hebt bij wijze van spreken nog niet de kans te leren van je fouten, of je moet weer een
nieuwe ontwikkelrichting ter hand nemen.
Tabel 17.

Citaten: haalbaarheid ambities Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.
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niet of gedeeltelijk delen van de visie, zijn beknopt in de vorm van citaten van zes
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De citaten die in Tabel 17 ten grondslag liggen aan het door de respondenten aangegeven niet
of gedeeltelijk delen van de visie, hebben betrekking op: het niet eens zijn met de ambitie om
als gemeente te fungeren als het portaal of dé poort voor de gehele overheid, dat er te weinig
ruimte is voor gemeenten voor lokale invulling van de ambities, dat er twijfels zijn over de
haalbaarheid van 2015, dat de Agenda Commissie Jorritsma te ambitieus en te optimistisch is
en dat het kostenaspect voor het uitvoeren van de ambities ontbreekt.
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(4). Draagvlak
In de enquête is ook een vraag gesteld over de mate waarin er draagvlak is bij vijf
gemeentelijke organisatieonderdelen (gemeenteraad, het college van burgemeesters en
wethouders, directie, middenkader en uitvoerend ambtelijk deel), om de Agenda Commissie
Jorritsma daadwerkelijk uit te voeren. Door 161 (87,7%) van de in totaal 172 respondenten is
de vraag beantwoord.

Figuur 15.

Draagvlak: uitvoeren van de Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Het draagvlak bij de vijf organisatieonderdelen bedraagt 83,7% (het totaal van: ‘er is
voldoende draagvlak’ tot en met ‘er is in hoge mate draagvlak’). 16,2% van de respondenten
geeft aan dat er ‘geen’ of ‘een beperkt draagvlak’ is.

(5). Doorslaggevendheid
Als aanvulling op de vorige vraag, over draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie, is aan
de respondenten tevens een vraag gesteld over de mate waarin de vijf hiervoor genoemde
organisatieonderdelen doorslaggevend zijn om de actiepunten van de Agenda Commissie
Jorritsma succesvol uit te voeren. Deze vraag is door 161 (87,7%) van de in totaal 172
respondenten beantwoord. De verdeling naar organisatieonderdeel is als volgt:
Niet
6,2%
0,6%
0,6%
0,6%
3,7%

In mindere mate Doorslaggevend In meerdere mate In zeer hoge mate Totaal
40,4%
14,9%
1,9%
9,3%
15,5%

36,0%
37,3%
25,5%
22,4%
34,2%

11,2%
31,1%
37,9%
41,0%
24,2%

6,2%
16,1%
34,2%
26,7%
22,4%

100%
100%
100%
100%
100%

(n=161)

Tabel 18.

Doorslaggevendheid: actiepunten uit de Agenda Commisie Jorritsma

Bron:’Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Tabel 18 geeft aan dat de organisatieonderdelen directie en middenkader het hoogst scoren bij
de antwoorden: 'in meerdere mate doorslaggevend' en 'in zeer hoge mate doorslaggevend'.
Daartegenover wordt de gemeenteraad beoordeeld als zijnde het organisatieonderdeel dat het
minst doorslaggevend is voor het realiseren van de actiepunten.

(6). Kwaliteitsmanagementtechnieken, -methoden en -modellen
De antwoorden van de 172 respondenten op de vraag over gebruik van technieken, methoden
en modellen in hun gemeenten, zijn weergegeven in Figuur 16 en 17.
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Organisatieonderdeel
Gemeenteraad
College van B en W
Directie
Middenkader
Uitvoering
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Figuur 16.

Technieken en methoden in de gemeentelijke organisatie

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Het staafdiagram in Figuur 16 toont dat drie van de zeven kwaliteitsmanagementtechnieken
en -methoden in hoge mate worden toegepast: de klacht- en meldregistratie, interne audits en
het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Van de 172 respondenten geeft 44,8% aan
dat hun gemeente gebruik maakt van (burger)panels. De drie overige: ISO (International
Organanization for Standardization), Balanced Scorecard en Kwaliteitshandboek worden in
mindere mate toegepast.
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Technieken en modellen in de gemeentelijke organisatie

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Figuur

17

laat

zien

dat

vooral

de

Planning

&

Control

cyclus

het

kwaliteitsmanagementinstrument is dat het meest toepassing vindt in de onderzochte
gemeenten. De 172 respondenten geven verder aan dat het gebruik van verschillende
kwaliteitsmanagementmodellen in hun gemeenten varieert tussen de 18- en 32%.

(7). Organisatie van het werken aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement
Om een beeld te krijgen van het aantal formatieve taken kwaliteitsmedewerkers/adviseurs dat
werkzaam is in de onderzochte gemeenten zijn er in de enquête twee vragen over dat
onderdeel gesteld. De resultaten ervan staan weergegeven in Tabel 19 en 20.
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Figuur 17.

Aantal Fte's kwaliteitsmedewerkers/adviseurs, werkzaam in
gemeenten
Aantal gemeenten.
Geen

Twee

Meer dan twee

Minder dan 5.000
inwoners

3

2

0

0

1

2.

5.000 tot 10.000
inwoners

8

2

3

1

2

3.

10.000 tot 20.000
inwoners

47

21

14

6

6

4.

20.000 tot 50.000
inwoners

80

22

20

18

20

5.

50.000 tot 100.000
inwoners

20

1

3

6

10

6.

100.000 tot
150.000 inwoners

9

0

1

1

7

7.

150.000 tot
250.000 inwoners

3

0

0

0

3

8.

250.000 of meer
inwoners

2

0

0

0

2

N=172

48

41

32

51

172
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Een

Gemeentegrootte, klassen: 1.

Totaal

Tabel 19.

Aantal formatieve kwaliteitsfunctionarissen

Bron:’Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’

Het aantal kwaliteitsmedewerkers/adviseurs (kwm/a) dat werkzaam is in de onderzochte
gemeenten, laat een divers beeld zien. Zo toont Tabel 19 onder meer dat van de 80 gemeenten
in gemeentegrootteklasse 4, er 22 zijn waar formeel geen kwm/a werkzaam zijn, 20 waarin
een kwm/a werkzaam is, 18 gemeenten waarin twee kwm/a werkzaam zijn en 20 gemeenten
geven aan dat er bij hun sprake is van meer dan twee kwm/a.
Aan de onderzochte gemeenten die aangegeven hadden dat er een of meerdere kwm/a formeel
werkzaam waren in hun organisatie is een tweede vraag voorgelegd, waarbij hen is gevraagd
hoeveel er daarvan werkzaam zijn op strategisch niveau.

Aantal formele kwaliteitsmedewerkers/adviseurs, werkzaam
op strategisch niveau in gemeenten
Aantal gemeenten.
Geen
Gemeentegrootte, klassen: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
Totaal

Tabel 20.

Een

Meer dan een

3

0

0

1

Niet van toepassing
2

8

1

4

1

2

47

6

15

5

21

80

12

36

10

22

20

2

9

8

1

9

2

3

4

0

3

1

0

2

0

2

0

0

2

0

N=172

24

67

33

48

Kwaliteitsfunctionarissen ingedeeld naar strategisch organisatieniveau

Bron:’Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Uit Tabel 20 is op te maken dat gemeenten eveneens verschillend omgaan met de inzet van
hun kwm/a met betrekking tot het niveau waarop zij werken. Beweegredenen waarom
gemeenten daar verschillend invulling aan geven, zijn naar voren gebracht in paragraaf 5.3,
waarin kwaliteitszorg in gemeentelijke organisaties nader is belicht.

5.4.3 Beschouwing op de enquête
De resultaten van de enquête hebben een breed – maar ook een divers – beeld opgeleverd van
de manier waarop gemeenten invulling geven aan aspecten van kwaliteit en gebruik maken
van kwaliteitsmanagementinstrumenten. Eveneens is een duidelijker beeld gevormd van de
uitvoering en voortgang van de ambities en actiepunten van de Agenda Commissie Jorritsma.
Daarbij is inzicht gekregen in hoeverre gemeenten de visie 2015 uit de Agenda delen, in
welke mate daar draagvlak voor is en in welke gemeenten organisatieonderdelen
doorslaggevend worden geacht om de ambities en actiepunten succesvol uit te voeren. Het
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7.

Minder dan 5.000
inwoners
5.000 tot 10.000
inwoners
10.000 tot 20.000
inwoners
20.000 tot 50.000
inwoners
50.000 tot 100.000
inwoners
100.000 tot
150.000 inwoners
150.000 tot
250.000 inwoners
250.000 of meer
inwoners

blijkt dat niet alle gemeenten overtuigd zijn dat die ambities en actiepunten ook daadwerkelijk
gerealiseerd gaan worden. De resultaten van de enquête tonen aan dat daarover positieve maar
ook negatieve bedenkingen zijn, zoals de vraag of gemeenten wel in staat zijn om te fungeren
als dé poort van de gehele overheid. Zo zijn er gemeenten die vanaf 2005 voortvarend
invulling geven aan de ambities van de Agenda Commissie Jorritsma, maar er zijn ook
gemeenten die daarbij in meer of mindere mate achterblijven. Figuur 18 toont daarvan per
gemeentegrootteklassen de percentages van drie groepen van gemeenten: een achterblijvende
groep, een midden- en een kopgroep.
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Figuur 18.

Stand van zaken uitvoering actiepunten, Agenda Commissie Jorritsma

Bron: ‘Samenvatting vooronderzoek en enquête, april 2011’.

Op basis van de resultaten die gepresenteerd zijn in de voorgaande paragrafen zijn
antwoorden gegeven op onderzoeksvragen 1 en 4: respectievelijk: ‘Hoe voortvarend heeft het
werken aan kwaliteitsverbetering van dienstverlening zich vanaf 2005 ontwikkeld binnen
Nederlandse gemeenten? En: ‘Van welke kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken
maken gemeenten gebruik?’.

5.5 Crosscasestudies
Zoals al is toegelicht in hoofdstuk 1, in paragraaf 1.5: 'Onderzoeksontwerp en
operationalisering van de onderzoeksvragen' (zie Figuur 4), maakt dit onderzoek voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen gebruik van vier onderzoeksmethoden. Aan de
onderzoeksmethode crosscasestudies is uitvoering gegeven door het afnemen van interviews
bij sleutelpersonen, het verzamelen van data aan de hand van een set met vraagstellingen die
door de geïnterviewden en respondenten van de onderzochte gemeenten is beantwoord, en
door gebruik te maken van een settheoretische onderzoekstechniek: fsQCA. FsQCA is hierbij

uiteenzetting van de opzet, uitvoering en de resultaten van de crosscasestudies. Zij vormen
tevens het laatste onderdeel van het empirisch onderzoek.

5.5.1 Opzet en uitvoering
Om te voldoen aan de in paragraaf 3.3.3 besproken validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek, is er voor gekozen om bij de crosscasestudies, specifiek bij de toepassing van
fsQCA, gebruik te maken van twee fasen. De argumenten voor deze keuze zijn dat daarmee
mogelijkheden worden ingebouwd om in een eerste fase met een relatief kleine set aan
onderzoeksdata exploratie, analyse en reflectie uit te voeren (Boeije, 2005, p. 267). De
hoofdlijnen van de opzet en uitvoering van de crosscasestudies zijn in een schema samengevat
(zie Figuur 19).
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specifiek toegepast voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6. Deze paragraaf geeft een
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Crosscasestudies uitgevoerd in twee fasen bij 63 gemeenten, in de periode: juli 2012 - maart 2013.

1ste fase onderzoek,
uitgevoerd bij 19
gemeenten.

••••• Chapter 5

176

x Een set vraagstellingen (zie
bijlage 3) toegezonden naar de te
interviewen personen.
x Interviews afgenomen op locatie
bij 19 gemeenten, bij 26
sleutelpersonen. Ter
verduidelijking van bepaalde
antwoorden op vraagstellingen,
zijn deze besproken met de
betreffende geïnterviewden.
x Op basis van de eerste vier
interviews zijn een klein aantal
tekstuele aanpassingen
aangebracht in de set
vraagstellingen.

x De interviews geanalyseerd en de
resultaten ervan gerapporteerd. Op
basis daarvan zijn antwoorden
gegeven op de onderzoeksvragen
2, 3 en 5 (paragraaf 5.5.3).
x De onderzoeksdata zijn
verzameld, gerubriceerd en
geanalyseerd.
x Met de onderzoeksdata is als
opmaat naar een finale fsQCA een
verkennende 1ste fase fsQCA
uitgevoerd (paragraaf 5.5.4.3).

2de fase onderzoek,
uitgevoerd bij 44
gemeenten.

x Een set vraagstellingen (zie
bijlage 3) toegezonden naar 44
gemeenten.
x 47 respondenten hebben de set
vraagstellingen ingevuld. In die
gevallen dat de onderzoeker
vragen had bij gegeven
antwoorden, is contact
opgenomen met de betreffende
respondenten.

x Alle onderzoeksdata zijn
verzameld, gerubriceerd en
geanalyseerd.

Met de onderzoeksdata van 63 gemeenten (1ste- plus 2de fase) is een finale fsQCA uitgevoerd (paragraaf
5.5.4). Aan de hand hiervan wordt antwoord gegeven op het tweede deel van de centrale vraagstelling, zoals
verwoord in onderzoeksvraag 6.
Figuur 19.

Schema: opzet en uitvoering crosscasestudies

Zoals weergegeven in het schema zijn de twee fasen crosscasestudies nagenoeg parallel aan
elkaar uitgevoerd. De 1ste fase beoogde meer inzicht te krijgen in mogelijke onduidelijkheden
in de set met vraagstellingen, zodat daarin aanpassingen konden worden aangebracht voor het

vervolg van het onderzoek. Op basis van de afgenomen interviews zijn er antwoorden
gegeven op de onderzoeksvragen 2, 3 en 5. Daarnaast is in de 1ste fase met een relatief kleine
set onderzoeksdata (set met 19 gemeenten) een eerste verkennende fsQCA uitgevoerd, die als
doel had om meer kennis en ervaring op te doen met fsQCA als techniek. Daarna is een finale
fsQCA uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt is van onderzoeksdata verkregen bij 63
gemeenten (19 in de 1ste- plus 44 in de 2de fase). Met de resultaten van de finale fsQCA is een
antwoord geformuleerd op onderzoeksvraag 6.
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Aan de crosscasestudies hebben in totaal 63 gemeenten hun medewerking verleend en deze
studies vormen het slotstuk van het empirisch onderzoek. De studies hebben plaatsgevonden
in de periode juli 2012 en maart 2013 en zijn in twee fasen uitgevoerd.
In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) is al kort aangestipt dat het vanuit onderzoekstechnisch
perspectief, specifiek voor de representativiteit van onderzoeksresultaten, wenselijk is om een
balans te zoeken in de selectie van casussen voor wat betreft homogeniteit en diversiteit. In dit
onderzoek is daar in beide fasen geprobeerd invulling aan te geven door gebruik te maken van
een combinatie van twee strategieën: ‘most similar design’ en ‘most different design’
(Przeworski & Teune, 1970). Aan de strategie ‘most similar design’ is voldaan doordat de
casussen samengesteld zijn uit een representatief deel van de populatie Nederlandse
gemeenten. De gemeenten zijn eenduidig conform de Gemeentewet en andere relevante
wetgeving. Gemeenten streven nagenoeg dezelfde doelstellingen na ten aanzien van hun
verantwoordelijkheden, taken en publieke dienstverlening, zoals het leveren van producten en
diensten aan burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden.
Aan de strategie ‘most different design’ is voldaan doordat er tussen de casussen drie
verschillen zijn te onderkennen.
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5.5.2 Selectie en samenstelling van casussen

Het eerste verschil is dat de gemeenten die onderdeel vormen van het onderzoek samengesteld
zijn uit verschillende grootteklassen en van elkaar verschillend zijn ten aanzien van hun
(organisatorische) inrichting. Daarbij zijn er tussen die gemeenten verschillen ten aanzien van
eigen (belasting)inkomsten114, inkomsten vanuit het gemeentefonds en aantal medewerkers.
Zij geven hun eigen ‘kleur’ en invulling aan de door hen uit te voeren doelstellingen.
Het tweede verschil ligt in het gegeven dat er een spreiding over het land tot stand is gebracht
door gemeenten te selecteren uit zoveel als mogelijk verschillende provincies.
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Tot slot is het derde verschil in de strategie ‘most different design’ tot stand gebracht doordat
gemeenten verschillend geantwoord hebben op vragen die hen zijn voorgelegd in de hiervoor
besproken enquête.
De selectie van gemeenten voor de crosscasestudies heeft plaatsgevonden uit een
deelpopulatie van 172 gemeenten115 die deelgenomen hebben aan de hiervoor besproken
enquête. In de enquête is aan de gemeenten onder meer de vraag voorgelegd of zij bereid
waren om medewerking te verlenen aan vervolg casestudieonderzoek. Op deze vraag hebben
91 gemeenten positief geantwoord. Vervolgens zijn er via e-mail uitnodigingen gestuurd naar
die 91 gemeenten met daarin een toelichting op het onderzoek, waarbij ook is gerefereerd aan
de enquête waar zij in de periode september 2010 en januari 2011 hun medewerking aan
hadden verleend. Uiteindelijk hebben 63 van de 91 gemeenten definitief toegezegd hun
medewerking te willen verlenen. Deze gemeenten staan geanonimiseerd weergegeven in
Tabel 21 en 22.

114
Gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen wettelijke kaders voor hun producten en/of diensten door de gemeenteraad vastgestelde
tarieven te hanteren.
115
De 172 gemeenten vormden op hun beurt een deelpopulatie van in totaal 431 gemeenten, stand per 1-1-2010, (bron: CBS).

Antwoorden op enquêtevragen over:

Bekendheid met de
Agenda Commissie
Jorritsma?
Ja
Nee Gedeeltelijk

Provincie

Ervaring met
gemeentebreed
kwaliteitsbeleid?
Ja
Nee

Mate van werken met kwaliteitsmanagement?

In
In beperkte In
onvoldoende mate
voldoende
mate
mate

In ruim
voldoende
mate

Gemeentecodes Vertegenwoordigd Vertegenwoordigd
ste
de
t.b.v. het
in de 1 fase
in de 2 fase
onderzoek
Gem1k4
Gem3k6

JA

4

Friesland

Gem4k3

Friesland

Gem5k3

JA

3

3

Friesland

Gem7k4

JA

4

4

Friesland

Gem8k4

JA

4

4

Friesland

Gem9k4

JA

4

Gelderland

Gem12k3

JA

Gelderland

Gem13k3

JA

Gelderland

Gem15k4

Gelderland

Gem17k4

JA

Gelderland

Gem18k4

JA

4

Gelderland

Gem19k4

JA

4

Gelderland

Gem21k4

JA

Gelderland

Gem23k6

JA

Groningen

Gem26k3

JA

4

6

JA

3

JA

4

6

6

3

3
3
4
4
4

3

4

3

3

3

4

4
4

3
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3
4
4

4

4

4

4
4

4

6
JA

4

3

4

6

6

3

3

Limburg

Gem28k3

JA

3

3

3

Limburg

Gem29k3

JA

3

3

3

Limburg

Gem31k3

JA

3

Limburg

Gem33k4

JA

4

Limburg

Gem34k4

JA

3
4

Noord-Brabant Gem36k3

JA

3

Noord-Brabant Gem37k3

JA

3

JA

4

JA

4

4

4

4

Noord-Brabant Gem45k4

JA

4

Noord-Brabant Gem46k4

JA

4

4

JA

5

5

JA

5

JA

7

Noord-Brabant Gem48k5

JA

Noord-Brabant Gem50k7

5

JA

Noord-Brabant Gem51k7
Noord-Holland Gem52k3

JA

Noord-Holland Gem53k3

JA

7
3
4
4

Noord-Holland Gem57k5

JA

5

5

Noord-Holland Gem58k5

JA

5

JA

5

JA

5

5

JA
JA

5
5
7
7
3
3

4

Noord-Holland Gem59k5

Gem65k5

4
5

3

4

Overijssel

4
4

3
3

JA

4

7

JA

Gem62k4

4

7

JA

Gem64k4

4

5

Noord-Holland Gem55k4

Overijssel

3

5

Noord-Holland Gem56k4

Overijssel

3
3

4

Noord-Brabant Gem47k5
Noord-Brabant Gem49k5

4

3

Noord-Brabant Gem41k4
JA

4
4

Noord-Brabant Gem42k4
Noord-Brabant Gem43k4

3

4

4
4
5

5

5

5

5

4

4

4

4
5

4
5

Overijssel

Gem66k5

Utrecht

Gem68k3

JA

3

Utrecht

Gem69k3

JA

3

4
5
5
3

3

Vertegenwoordigende gemeenten in de crosscasestudies

3
3
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Drenthe
Drenthe

Tabel 21.

In hoge
mate
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Utrecht

Gem71k4

Utrecht

Gem72k4

JA

4

4

JA

4

Utrecht

Gem73k4

JA

Zuid-Holland

Gem76k2

JA

Zuid-Holland

Gem77k2

Zuid-Holland

Gem78k3

JA

Zuid-Holland

Gem79k3

JA

Zuid-Holland

Gem80k4

JA

4

Zuid-Holland

Gem82k4

JA

4

4

Zuid-Holland

Gem84k4

JA

4

4

Zuid-Holland

Gem85k4

JA

4

4

Zuid-Holland

Gem86k4

JA

4

4

Zuid-Holland

Gem87k4

JA

4

4

Zuid-Holland

Gem88k5

Zuid-Holland

Gem89k5

Zuid-Holland

Gem90k6

JA

Zuid-Holland

Gem91k8

JA

Tabel 22.

JA

JA

4

4
4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3
4

4
4
4
4
4
4

5

5
6
8

2
3

3

5
JA

4

5
5

6
8

5
6
8

Vervolg, vertegenwoordigende gemeenten in crosscasestudies

Legenda

Indeling van de gemeentegrootte klassen, per 1 januari 2010 (bron: CBS)
Aantal inwoners
minder dan 5.000
5.000 tot 10.000
10.000 tot 20.000
20.000 tot 50.000
50.000 tot 100.000
100.000 tot 150.000
150.000 tot 250.000
250.000 of meer

Tabel 23.

Klasse
1: geen onderzoeksgegevens beschikbaar
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8

Indeling naar gemeentegrootteklassen

De 63 gemeenten in Tabel 21 en 22 zijn ingedeeld naar de provincie waar zij onder behoren
en om redenen van anonimiteit en privacy (zoals is toegelicht in paragraaf 5.1.1), hebben zij
fictieve onderzoekscodes (in de 2de kolom) toegekend gekregen. In de twee naastliggende
kolommen staat aangegeven in welke van de twee fases de gemeenten vertegenwoordigd
waren. De nummers en kleuren in Tabel 21 en 22 refereren aan de grootte van de gemeenten
en staan toegelicht in Tabel 23, de legenda. Onder het kopje met de tekst ‘Antwoorden op
enquêtevragen over:’, staan in Tabel 21 en 22 drie vragen geformuleerd die aan alle 63
gemeenten voorgelegd zijn in de enquête, zoals die besproken is in paragraaf 5.4. Uit Tabel
21 en 22 is op te maken dat de gemeenten de drie vragen in meer of mindere mate
verschillend beantwoord hebben en daardoor mede bijdragen aan de hiervoor besproken ‘most

different design’ strategie. Daarnaast tonen beide tabellen dat – met uitzondering van
gemeenten met grootteklasse 1 – alle gemeentegrootteklassen vertegenwoordigd zijn in de 1ste
en 2de fase crosscasestudies. De oorzaak dat gemeenten uit klasse 1 (minder dan 5.000
inwoners) niet vertegenwoordigd zijn, komt doordat zij bij het onderzoeksonderdeel enquête
aangegeven hebben niet te willen meewerken aan (vervolg) casusonderzoek. Het aantal
grotere gemeenten (klasse 6, 7 en 8) is in absolute zin ten opzichte van gemeenten in de
overige klassen (2, 3, 4 en 5) relatief ondervertegenwoordigd. Wat verklaarbaar is doordat er
verhoudingsgewijs sprake is van minder grotere gemeenten in de totale populatie Nederlandse

5.5.3 Een karakterisering van de onderzochte gemeenten
In de periode juli 2012 en maart 2013 zijn op locatie bij 19 gemeenten bij 26 sleutelpersonen
interviews afgenomen in het kader van de crosscasestudies. De volgende vier paragrafen
geven impressies van vier thema's die besproken zijn in de interviews. De vier thema's zijn
gerelateerd aan de onderzoeksvragen 2, 3, 5 en hebben betrekking op: de betekenis van
kwaliteit en kwaliteitsmanagement, onderkende principes van kwaliteitsmanagement,
succesvol kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties en op het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten.

5.5.3.1 Betekenis van kwaliteit en kwaliteitsmanagement
Een projectleider dienstverlening van Gem43k4 (persoonlijke communicatie, 10 oktober
2012), legt uit wat voor zijn gemeente de betekenis is van kwaliteit en kwaliteitsmanagement:
Voor ons betekent het dat wij zo goed mogelijk proberen te definiëren wat wij willen.
. . . Op voorhand proberen we inzichtelijk te maken wat dat bepaalde niveau van
dienstverlening ons gaat kosten of oplevert. En vervolgens meten we, proberen we zo
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gemeenten.
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goed mogelijk te meten, of we het doel (die kwaliteitsverbetering) bereikt hebben. En
we kunnen natuurlijk direct zien of die 'required efficiency' in de pas loopt.

Een directeur van Gem53k3 (persoonlijke communicatie, 3 september 2012), geeft de
volgende betekenis eraan:
Kwaliteit, kwaliteitsmanagement. Ja, kwaliteit staat bij mij in ieder geval hoog in het
vaandel. En dat betekent ook dat je managers selecteert die dat kunnen leveren. En dat
••••• Chapter 5

182

betekent dus inderdaad dat je naar leiderschapsstijlen gaat kijken en ook gaat kijken
naar wie dit kan meetrekken in een proces? Als je wilt gaan innoveren heb ik niets aan
een leider die al tien jaar op dezelfde manier denkt. Als wij het nieuwe werken moeten
invoeren of noem maar op, dan wil ik wel iemand hebben die meebeweegt.
Kwaliteitsmanagement vraag ik ook en ik daag ze er ook toe uit. Mensen mogen
daarin ook fouten maken, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar je moet wel
uitdagen en stimuleren om constant te verbeteren. En ja, hoe moet ik dat zeggen, een
pas op de plaats maken of blijven zitten of zo, ja dan zijn ze bij mij wel een beetje aan
het verkeerde adres. . . .Wel aardig is dat je kwaliteit en kwaliteitsmanagement in
bepaalde ervaringen op gaat doen. En hoe langer je in het vak zit hoe beter die
ervaring is en hoe makkelijker denk ik ook hoe je met die principes om kunt gaan.

Een coördinator van Gem50k7 (persoonlijke communicatie, 12 oktober 2012), vertelt wat hij
vindt van kwaliteit en kwaliteitsmanagement:
Het is niet nummer 1 als het ware. We staan toch meer voor het uitvoeren van het
coalitieakkoord. Daar hoor je veel meer van. Dat zijn de concrete doelen waar je
naartoe gaat werken. En uiteindelijk moet je wel kwalitatief werken als het ware. Dus
het is niet het doel, het is meer alles eromheen wat je moet aanpakken om tot het doel

te komen. Dus de focus ligt er niet zo op. Niet expliciet, laat ik het zo zeggen. We
voldoen natuurlijk aan allerlei standaarden, richtlijnen enzovoorts. En dat is
uiteindelijk vooral om de burger en bedrijven te bedienen.

Een adviseur kwaliteitszorg van Gem88k5 (persoonlijke communicatie, 8 november 2012),
verwoordt de betekenis voor haar gemeente als volgt:
Kwaliteit is vind ik eigenlijk dat je heel plat gezegd een tevreden burger hebt. En
kwaliteitsmanagement is zeg maar het sturen op je processen om die tevreden burger

sturen op een kwaliteitshandvest en het sturen op binnen de tijd afdoen van je brieven.
Het komt neer op goede telefonische bereikbaarheid. . . . Het speeltje van de
dienstverlening laten we maar zeggen, intern alle handen op elkaar krijgen. Dus het is
een cultuuraspect wat erbij komt kijken. Dat versta ik onder kwaliteitsmanagement.

Een adviseur van Gem21k4 (persoonlijke communicatie, 12 november 2012), schetst haar
beeld over kwaliteit als volgt:
Iedereen, ook de medewerker op de 'werkvloer' heeft te maken met kwaliteit. Interne
controle is ook kwaliteit. Maar dat is zo'n breed begrip, dus als je vraagt: waar denken
mensen aan? Nou, ze hebben geen idee, of ze hebben maar een klein stukje waar ze
een beeld bij hebben.

5.5.3.2 Onderkende principes van kwaliteitsmanagement
Het

merendeel

van

de

geïnterviewden

is

van

mening

dat

de

acht

kwaliteitsmanagementprincipes – zoals aangegeven in het conceptueel onderzoeksmodel in
Figuur 5 – praktisch alle aspecten omvatten die nodig zijn voor het werken aan kwaliteit van
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publieke dienstverlening binnen gemeenten. Een organisatieadviseur van Gem1k4
(persoonlijke communicatie, 24 september 2012), merkte in een interview ten aanzien van
principes het volgende op: “Ik denk financiën, dat is wel een hele belangrijke, maar of dat
echt een basisprincipe is, ik weet het niet, maar het speelt in alles wat je doet mee”.

Overall, geven de meningen en de ‘werkelijkheden’ van geïnterviewden en respondenten
vertrouwen dat het conceptueel onderzoeksmodel als voldoende robuust kan worden betiteld,
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om te fungeren als theoretisch kader voor het onderzoek. Dit vertrouwen wordt tevens
versterkt doordat in alle gevoerde gesprekken en interviews geen aanvullende essentiële
kwaliteitsmanagementprincipes naar voren zijn gebracht.

5.5.3.3 Succesvol kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties
Wat is succesvol kwaliteitsmanagement in uw gemeente?

Een adviseur van Gem91k8 (persoonlijke communicatie, 20 september 2012), geeft op de
vraag het volgende antwoord:
De basis op orde in eigen huis heeft prioriteit, anders krijg je dus geen kwaliteit voor
burgers en ondernemers. . . . Dus bij succesvol kwaliteitsmanagement moet je
inderdaad ook zorgen dat je die grenzen tussen afdelingen kan overschrijden, of kunt
slechten. De muren slechten, daar gaat het over. En dat je in staat bent om invloed
integraal van buiten naar binnen te organiseren en dat zit er nog niet in. Onvoldoende,
vind ik.

De al eerder hiervoor aangehaalde projectleider dienstverlening van Gem43k4 (persoonlijke
communicatie, 1 oktober 2012), omschrijft zijn antwoord als volgt:

Dat is in ieder geval op de eerste plaats beschrijven wat we willen en op de tweede
plaats dat we op een of andere manier kunnen meten of we ons doel bereikt hebben.
En dat is best lastig in een aantal gevallen. Zeker in het 'politieke bedrijfsleven', want
hier worden dingen toch behoorlijk subjectief beschreven af en toe. En gekleurd, nou
die kleur is heel moeilijk om daar rekening mee te houden.

5.5.3.4 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

gemeenten, heeft geleid tot de oprichting in 2009 van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten. Om een verkennend inzicht te krijgen in hoe gemeenten dit instituut ervaren
en/of beoordelen was ten tijde van de hierboven besproken enquête, die uitgevoerd is in de
periode tussen september 2010 en januari 2011, hierover een vraag opgenomen. Van de 172
gemeenten die antwoord hadden gegeven op de vraag gaven 95 gemeenten (55,2%) aan nog
geen ervaringen te hebben met de werkwijze van het KING. Het aantal gemeenten dat matige
ervaringen had bedroeg 34 en 42 gemeenten gaven aan goede ervaringen te hebben. Verder
had 1 gemeente zeer goede ervaringen. Daarna is in de interviews, die afgenomen zijn in de
periode tussen juli 2012 en maart 2013, aan de geïnterviewden eveneens de vraag gesteld over
hun ervaringen met het KING. De beantwoording heeft een diversiteit aan resultaten
opgeleverd.

Een organisatieadviseur Gem1k4 (persoonlijke communicatie, 24 september 2012), omschrijft
haar ervaringen met het KING als volgt:
Zij ondersteunen bij het maken van plannen. Ik weet niet hoe andere gemeenten daar
inzitten, maar op een gegeven moment hebben wij gezegd, wij hebben plannen zat.
Die willen we nu gaan uitvoeren en wij hebben dat ook zelf gedaan. Wij hebben tegen
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In paragraaf 2.6 is al toegelicht dat een belangrijk initiatief, geïnitieerd door de VNG namens

KING gezegd, dank je wel voor het aanbod, maar wij slaan het af. Maar wij doen het
zelf. Als je ons geen handjes kan geven dan laat het. . . . Ik vind dat het KING echt
moet afstappen van zijn ondersteuning bij het maken van plannen. Ze komen daar bij
het KING op de een of andere manier niet door, omdat de organisatie daar ook in het
zand zit.

Een senior concernadviseur Gem15k4 (persoonlijke communicatie, 6 september 2012),
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omschrijft de werkwijze van het KING als:
Kwaliteitsverlies, mager heel mager. Het kwaliteitsdenken loopt achter bij de
industrie, echt achter. Er zijn in de markt gewoon betere adviesbureaus te vinden dan
waar wij mee werken. Op hun activiteiten van het onderdeel informatie heb ik geen
zicht en ik heb de indruk dat ze daar belangrijke dingen doen. . . . Maar
kwaliteitsadviezen erom heen, laat dat alsjeblieft over aan de betere adviesbureaus.
Daar trekt het KING gewoon de grote broek aan. . . . Er is heel veel ervaring die
gewoon niet gebruikt wordt door het KING en dat vind ik echt zwak. . . .Ik ben zonder
meer al heel kritisch over de hele KING organisatie, die gewoon veel te groot wordt.

De al eerder hiervoor aangehaalde coördinator Gem50k7 (persoonlijke communicatie, 12
oktober 2012), schetst zijn ervaringen met KING als volgt:
Ik ben zelf wel betrokken bij het KING. Mijn ervaringen zijn goed. Wat ik zelf prettig
vind is dat we dus samen met andere gemeenten werken aan formats en standaarden.
Verdelen van kennis, eigenlijk alleen maar winst tot nu toe. Ik vraag me wel af wat het
eindplaatje van KING zelf is. Als instituut leggen ze alleen standaarden neer of gaan
ze ook veel meer naar een beheer en ontwikkelingsorganisatie? Want die vraag krijgen
ze ook weleens van gemeenten. Niet alleen van ons maar ook van andere, maar goed.

Er zijn ook gemeenten die vragen als regel gewoon maar alles, want wij kunnen het
niet bolwerken of wij weten niet precies hoe het moet. Ja, ik denk dat ze daar nog
aandacht voor moeten hebben want ja, het begint toch met die standaarden en als je nu
onverhoopt gaat beginnen met allerlei dingen in de lucht te brengen en gaat beheren,
dan heb je misschien geen tijd meer voor processtandaarden voor de kwaliteit,
richtingsstandaarden enzovoorts.
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5.5.3.5 Beschouwing op de interviews

geïnterviewden en geraadpleegde personen naar voren zijn gebracht, zijn er antwoorden
gegeven op de onderzoeksvragen 2, 3 en 5, respectievelijk: 'Op welke wijze geven
gemeentelijke organisaties invulling aan de begrippen kwaliteit en kwaliteitsmanagement?',
'Welke principes van kwaliteitsmanagement zijn er binnen gemeenten te onderkennen?, 'Wat
is succesvol kwaliteitsmanagement binnen gemeenten?'.

5.5.4 Settheoretisch organisatieonderzoek
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 6 is bij het analyseren van de onderzoeksdata
van

de

crosscasestudies

specifiek

gebruik

gemaakt

van

een

settheoretische

onderzoekstechniek, fsQCA. De onderliggende uitgangspunten van fsQCA techniek en de
toepassing ervan in dit onderzoek zijn al uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.3
tot en met 3.2.6). Daarom wordt hier volstaan met twee inhoudelijke aanvullingen op fuzzy
sets en hun relatie met conventionele statistische methoden.
Schneider & Wagemann (2012) omschrijven fuzzy sets als volgt: “Fuzzy sets preserve the
capability of establishing difference-in-kind between cases (qualitative difference) and add to
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Met het beschrijven van de beelden, indrukken en 'werkelijkheden' zoals die door

this the ability to establish difference-in-degree (quantitative difference) between qualitatively
identical cases” (p. 27).
FsQCA verschilt in die zin met conventionele statistische technieken, zoals (meervoudige)
regressieanalyse, dat het bij laatst genoemde vooral gaat om het berekenen van varianties van
onafhankelijke variabelen. Op basis daarvan worden conclusies getrokken over oorzaak
versus effect, waarbij de samenhang tussen variabelen minder van belang wordt geacht. De
mogelijkheid om specifiek onderzoek te verrichten naar de samenhang tussen variabelen is
••••• Chapter 5
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een krachtig onderdeel van configurationele methoden waaronder fsQCA techniek. Dit maakt
de techniek uitermate geschikt om toe te passen in dit onderzoek. Immers, het conceptueel
onderzoeksmodel gaat uit van de veronderstelling dat acht kwaliteitsmanagementprincipes in
combinaties met elkaar tot effecten leidt bij de afhankelijke variabele: succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie.
In tegenstelling tot het conceptueel onderzoeksmodel, waar in eerste instantie vanuit was
gegaan in de theoretische opzet in paragraaf 1.5 (Figuur 5), is het model enigszins aangepast.
De reden voor de aanpassing is dat lopende het onderzoek duidelijk is geworden dat het
model

impliciet

drie

niveaus

onderscheidt

ten

aanzien

van

de

acht

kwaliteitsmanagementprincipes. Het is daarom zuiverder om de principes in het model in
samenhang onder te verdelen naar een individueel niveau, een organisatie niveau en een
maatschappelijk niveau. Met het individueel niveau wordt hier bedoeld het principe:
leiderschap & standvastigheid, dat gerelateerd is aan leiders en managers in de organisatie.
Immers zij hebben mandaat en worden verondersteld om het voortouw te nemen om
kwaliteitszorg in hun organisatie op gang te brengen, te versterken en op een effectieve wijze
te faciliteren.
Met

het

organisatieniveau

wordt

bedoeld

de

vier

kwaliteitsmanagementprincipes

(management van processen & feiten, betrokkenheid van medewerkers, permanente

verbetering & innovatie en resultaatsgerichtheid). Alle vier de principes zijn sterk gericht op
kwaliteitsaspecten in een organisatie.
Tot slot hebben drie principes betrekking op kwaliteitsaspecten op maatschappelijk niveau
waaraan gemeenten invulling geven: focus op de burger/klant, sterke partnerschappen en
maatschappelijke verantwoordelijkheid, De hiervoor aangegeven aanpassingen leiden tot het
definitief onderzoeksmodel:
Acht onafhankelijke variabelen
(kwaliteitsmanagementprincipes)
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Leiderschap &
standvastigheid
(lens)

Maatschappelijk niveau

Organisatie niveau
Management van
processen & feiten
(mvpf)
Betrokkenheid van de
medewerkers
(bvmw
Permanente verbetering
& innovatie
(pvei)

Focus op de
burger/klant
(fobk)
Sterke
partnerschappen
(spas)

Afhankelijke variabele
EFFECT

Succesvol kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke organisatie.

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
(mvaw)

Resultaatsgerichtheid
(resg)

Figuur 20.

Definitief onderzoeksmodel

De settheoretische veronderstelling, in casu de configurationele relatie tussen de acht
onafhankelijke kwaliteitsmanagementprincipes en de afhankelijke variabele vormen de basis
voor het beantwoorden van het tweede deel van de centrale onderzoeksvraag, dat vertaald is
in onderzoeksvraag 6:
'Welke principes zijn daarbij noodzakelijk (necessary) en/of voldoende verklarend (sufficient)
en welke leiden vanuit configurationeel perspectief tot succesvol kwaliteitsmanagement?’
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Individueel niveau

De definitie van 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie', is al
toegelicht in paragraaf 1.3.

5.5.4.1 Kwaliteitsmanagementprincipes: data, bronnen en scores
De onderzoeksdata uit de 1ste fase crosscasestudies zijn verkregen uit interviews en het
verzamelen van scores, die door geïnterviewden toegekend zijn aan een set met 73
vraagstellingen. De set met vraagstellingen zijn voorafgaand aan de interviews toegezonden
••••• Chapter 5
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naar de geïnterviewde personen. De vraagstellingen hadden betrekking op

acht

kwaliteitsmanagementprincipes. De principes zijn afgeleid van het CAF-model, waarbij de
vraagstellingen beschouwd worden als Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's). Daarom zijn in
het vervolg van de tekst de 73 vraagstellingen synoniem met KPI's.
Het aantal personen dat in de 1ste fase crosscasestudies is geïnterviewd staan in combinatie
met hun functienamen weergegeven in Tabel 24:

Gemeentegrootte naar inwoners
Minder dan 5.000 inwoners
5.000 tot 10.000
10.000 tot 20.000

Aantal geïnterviewde
personen
1
3

Functienamen van geïnterviewden

Bij 19 gemeenten zijn er bij 26 sleutelpersonen interviews afgenomen. Voorafgaand aan de
interviews zijn uitnodigingen gezonden aan de te onderzoeken gemeenten. In de
uitnodigingen was expliciet het verzoek opgenomen om medewerkers te selecteren en te
mogen interviewen, die over adequate kennis beschikten op een breed vlak van
kwaliteitsgerelateerde thema’s en inzicht hadden in een overall beeld van ontwikkelingen op
het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement en kwaliteit van dienstverlening. Uit Tabel 24
is op te maken dat het verzoek geleid heeft tot een divers samengestelde groep met
verschillende functies. De verdeling van de geïnterviewde personen naar mannen en vrouwen,
bedraagt 50%.
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Gemeentesecretaris.
Directieondersteuner,
gemeentesecretaris, Directeur.
20.000 tot 50.000
7
Senior concernadviseur,
Projectleider klantcontactcenter,
Concernadviseur,
Programmamanager dienstverlening,
Projectleider dienstverlening,
Afdelingsmanager publiekszaken,
Organisatieadviseur.
50.000 tot 100.000
7
Afdelingsmanager, Senior
auditor/onderzoeker, Ontwikkelaar
klantcontactcenter, Medewerkers
kwaliteitszorg, Projectleider
klantcontactcentrum
Concernadviseur.
100.000 tot 150.000
3
Programmamanager dienstverlening,
Gemeentesecretaris,
Concerndirecteur.
150.000 tot 250.000
2
Coördinator processen en informatie,
Beleidsadviseur processen en
informatie.
250.000 of meer inwoners
3
Procesmanager
concernontwikkeling,
Programmamanager dienstverlening,
Projectleider dienstverlening.
Totaal
26
Tabel 24.
Overzicht van geïnterviewden personen: 1ste fase crosscasestudies

De geïnterviewden werden verzocht om op een vijfpunt Likertschaal (Likert, 1932) scores116
toe te kennen aan een set met 73 KPI's. Tabel 25 toont van elk van de acht principes het aantal
vraagstellingen en de daarbij horende minimale- en maximale scores, die geïnterviewden

Kwaliteitsmanagementprincipes

Aantal
vraagstellingen

Minimale score

Maximale score

Leiderschap & standvastigheid

6

6

30

Management van processen &
feiten

11

11

55
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Betrokkenheid van de
medewerkers

11

11

55
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daaraan konden toekennen.

Permanente verbetering &
innovatie

11

11

55

Resultaatsgerichtheid

10

10

50

Focus op de burger/klant

7

7

35

Sterke partnerschappen

9

9

45

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

8

8

40

Tabel 25.

Vraagstellingen en toe te kennen scores per kwaliteitsmanagementprincipe

De scores die de geïnterviewden toegekend hebben aan de vragen worden in het vervolg van
de tekst ‘ruwe’ scores genoemd, ter onderscheiding van hun bijhorende fuzzy membership
scores. Tabel 26117 toont een overzicht van de door de geïnterviewden toegekende scores op
elk van de acht principes. Bij gemeenten waar meerdere sleutelpersonen zijn geïnterviewd,
zijn evenredig meer vragenlijsten ingevuld en zijn gemiddelde scores berekend.

116

De geïnterviewden/respondenten hadden tevens de mogelijkheid om als antwoord ‘geen mening’ aan te geven. Zie voor de legenda voor
het beantwoorden van de set met vraagstellingen bijlage 3.
Om praktische notatieredenen zijn in deze tabel en opvolgende tabellen – waar sprake is van notaties van fuzzy set membership scores op
de onafhankelijke variabelen (de acht kwaliteitsmanagementprincipes) en de afhankelijke variabele (de outcome) – afkortingen gebruikt.
Daarbij zijn, ter onderscheiding van de 1ste- en 2de fase fsQCA, aan de acht principes en de afhankelijke variabele respectievelijk de cijfers 1
en 12 toegevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld de notaties van het principe: leiderschap & standvastigheid in fsQCA 1 ste- en 2de fase, respectievelijk
lens1 en lens12.
117

Gem91k8

Zuid-Holland

24

18

22
33

36,5

36

36

35

31

32,5

31

34

24

36,5

46

37

29

22

26

31

38

31

27,7

27

28

28

28

23

23,5

28

30

24

25,5

29

28

25

22

23,5

32

29

37

38

33

36

40

33

30,5

43

33

19

37

48

35

35

18

24,5

36

44

Datamatrix: ruwe scores op acht kwaliteitsmanagementprincipes (1ste fase)

Gem90k6

Zuid-Holland

14

22

19

17,5

11

17

23

21

39,3

44

44

47

42

43

36,5

37

40

39

37

49

50

41

39

35

52

44

Fuzzy Set
Management Fuzzy Set
Betrokkenheid Fuzzy Set
Focus op de van
Management van de
Betrokkenheid
burger en
processen van processen medewerkers van de
klant (fobk1) & feiten
& feiten
medewerkers
(mvpf1)
(bvmw1)
28
36
47

Fuzzy Set
Resultaat- Fuzzy Set Focus op de
Leiderschap & gerichtheid Resultaat- burger en
standvastigheid
gerichtheid klant
(lens1)
(resg1)

38,4

39,5

43

47

38

40

34,5

34

40

14

36,5

43

44

40

30

30,5

43

45

31
28

35
33

23

29,6

32,6

29

36

30,5

30

27

29

18

33

35,5

16
24

34
26,5

8

30

36

27

26

34

9

24

24

31

33
20,5

37
22,5

32

38

Permanente Fuzzy Set
Sterke
Fuzy Set Sterke Maatschappelijke Fuzzy Set
verbetering & Permanente partnerpartnerschappen verantwoorde- Maatschappelijke
innovatie
verbetering & schappen
(spas1)
lijkheid
verantwoordelijkheid
innovatie
(mvaw1)
(pvei1)
42
36
30
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Tabel 26.

Gem88k5

Zuid-Holland

Noord-Holland Gem53k3

Gem77k2

Noord-Holland Gem52k3

Gem72k4

Noord-Brabant Gem50k7

Zuid-Holland

Noord-Brabant Gem48k5

Utrecht

18

Noord-Brabant Gem43k4

Gem66k5

21

Gem34k4

Limburg

Overijssel

21

Gem23k6

Gelderland

Gem62k4

16

Gem21k4

Gelderland

Gem65k5

30

Gem15k4

Gelderland

Overijssel

24

Gem4k3

Friesland

Overijssel

19

Gem1k4

Drenthe

20

Gemeente Leiderschap &
codes t.b.v. standvastigheid
het
onderzoek

Provincie

Kwaliteitsmanagementprincipes (causale conditions)
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In Tabel 26 ontbreken in de kolommen naast die van de ruwe scores nog hun
overeenkomstige fuzzy membership scores. Om die te kunnen completeren vereist fsQCA
techniek dat er eerst twee essentiële acties worden uitgevoerd 118. De eerste actie is het bepalen
of samenstellen van drie kwalitatieve drempelwaarden, ofwel thresholds: full membership,
full nonmembership en crossover point (Ragin, 2000). Dit voor elk van de acht
kwaliteitsmanagementprincipes.
De tweede actie betreft het kalibreren van ruwe scores naar hun fuzzy set membership scores,
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dat met behulp van fsQCA software119 (Ragin, Drass, & Davey, 2008) kan worden
uitgevoerd. Dit onderzoek maakt daarbij gebruik van de ‘Direct Method of Calibration’
(Ragin, 2008, pp. 94-97). Een tweede mogelijkheid om invulling te geven aan het kalibreren
van ruwe scores naar fuzzy membership scores, is door gebruik te maken van de ‘Indirect
Method’120, (Ragin, 2008, p. 85).
De samenstelling van de drie thresholds dient uitgevoerd te worden met behulp van
theoretische kennis en externe valide standaards: ‘substantive and theoretical knowledge’
(Ragin, 2008, p. 86) en Schneider & Wagemann (2012, p. 35), spreken over "using criteria
external to data at hand." Het samenstellen van thresholds door eenvoudigweg gebruik te
maken van afgeleide kengetallen uit de onderzoeksdata, zoals frequentieverdelingen,
gemiddelden of medianen, wordt afgeraden. Echter het probleem bij dit onderzoek is dat het
ontbreekt (zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief) aan erkende en/of valide externe
standaarden waarmee voor elk van de acht principes thresholds eenduidig en objectief
vastgesteld kunnen worden. Om tot een acceptabele oplossing te komen met betrekking tot dit
onderzoeksprobleem zijn er in deze 1ste fase van verkennende fsQCA twee mogelijke
oplossingsrichtingen onderzocht.

118

Het is gangbaar bij een onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten, dat er voorafgaand aan het maken van analyses met
de onderzoeksdata nagegaan wordt in welke mate data betrouwbaar zijn. Dit vindt plaats in paragraaf 3.3.3.
Alle fsQCA gerelateerde berekeningen in dit proefschrift zijn gemaakt met behulp van het software programma Fuzzy-Set/Qualitative:
Comparative Analysis, zie: http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml
120
Van deze methode wordt in dit proefschrift geen gebruik gemaakt.
119

De eerste oplossingsrichting gaat uit van een visuele benadering 121 (Rihoux & Ragin, 2009, p.
79). Hierbij zijn de door de geïnterviewden toegekende scores op vragen over de acht
kwaliteitsmanagementprincipes in scatterdiagrammen geplaatst. Vervolgens is op basis van
onderlinge afstanden tussen de scores visueel gekeken of er specifieke patronen
geïdentificeerd kunnen worden, om de samenstelling van de drie thresholds tot stand te
brengen.
Een tweede oplossingsrichting is gezocht in een theoretische benadering die uitgaat van het
CAF-model.

Oplossingsrichting 1, kwaliteitsmanagementprincipes: een visuele benadering
Ter illustratie zijn twee van de acht kwaliteitsmanagementprincipes uitgewerkt: leiderschap &
standvastigheid (lens1) en resultaatsgerichtheid (resg1). De scores, die geïnterviewden
toegekend hebben aan de betreffende principes, staan weergegeven in de Figuren 21 en 22.

121

Deze benadering is afgeleid van de techniek: multi value QCA (mvQCA), waarbij scores van conditions visueel worden gemaakt door
gebruik te maken van een zogenoemde ‘thresholdssetter’. Een nadeel van deze visuele benadering impliceert dat er debat mogelijk is over de
uitkomsten ervan.
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De twee oplossingsrichtingen worden hierna inhoudelijk toegelicht.
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Figuur 21.

Scatterdiagram: leiderschap & standvastigheid

Het scatterdiagram in Figuur 21 toont dat de hoogst toegekende score van gem48k5 (30)
duidelijk buiten de marge valt van een cluster, waarin de meeste scores zich bevinden: 16 –
24. De scores van gem23k6 en gem77k2 (achtereenvolgens 11 en 14) liggen daarbij tegen de
ondergrens van de marge aan. Op basis van deze visuele weergave worden de drie thresholds
(full membership, full nonmembership en crossover point) bepaald op respectievelijk 24, 14
en 20.
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Scatterdiagram: resultaatsgerichtheid

De relatief hoge score van gem48k5 (46) in Figuur 22 valt buiten de marge van een cluster
waarin de meeste scores zich bevinden: 29 – 38. De scores van gem23k6, gem52k3 en
gem21k4 (respectievelijk 22, 24 en 26) liggen daarbij tegen de ondergrens van de marge aan.
Op basis van deze visuele weergave worden de drie thresholds (full membership, full
nonmembership en crossover point) bepaald op respectievelijk 38, 26 en 34.
Op

eenzelfde

visuele

manier

zijn

ook

de

thresholds

van

de

overige

zes

kwaliteitsmanagementprincipes (fobk1, mvpf1, bvmw1, pvei1, spas1 en mvaw1) tot stand
gekomen.

Tabel

27

toont

kwaliteitsmanagementprincipes.

samenvattend

de

thresholds

van

alle

acht
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Figuur 22.

Kwaliteitsmanagementprincipes

=>

lens 1

resg1

fobk1

14
20
24

26
34
38

23
27
30

mvpf1 bvmw1 pvei1 spas1 mvaw1

Thresholds
0,05 point => full nonmembership
0,5 point => crossover point
0,95 point => full membership

24,5
30,5
44

35
39
50

32
38
45

25
31
37

18
26
32

(N=19)

Tabel 27.

Thresholds kwaliteitsmanagementprincipes: visueel bepaald

Oplossingsrichting 2, kwaliteitsmanagementprincipes: een theoretische benadering
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Deze oplossingsrichting gaat uit van een benadering die afgeleid is van het CAF-model, dat
vier maturiteitsniveaus onderkent: 0 (het initiatieniveau is niet bereikt), I (het initiatieniveau is
bereikt), R (het realisatieniveau is bereikt en M (het maturiteitsniveau is bereikt).
De vier niveaus zijn onderverdeeld in vijf schalen: de activiteiten zijn (1) in zeer beperkte
mate uitgevoerd, (2) in beperkte mate uitgevoerd, (3) op aanvaardbare wijze uitgevoerd, (4)
op bevredigende wijze uitgevoerd en (5) op voortreffelijke wijze uitgevoerd. Aan deze
schalen zijn vervolgens percentages toegekend waarmee de thresholds zijn bepaald.

CAF-model: vijf evaluatieschalen

Kwaliteitsmanagementprincipes
Theoretisch %
verdeling
evaluatieschalen Thresholds bepaling

lens1 resg1 fobk1 mvpf1 bvmw1 pvei1 spas1 mvaw1

De activiteiten zijn:
1. in zeer beperkte mate uitgevoerd
2. in beperkte mate uitgevoerd

20%
60%

0,05 point => full nonmembership 0,60*(A)

18

30

21

33

33

33

27

24

3. op aanvaardbare wijze uitgevoerd

70%

0,5 point => crossover point

0,70*(A)

21

35

24,5

38,5

38,5

38,5

31,5

28

4. op bevredigende wijze uitgevoerd

90%

0,95 point => full membership

0,90*(A)

27

45

31,5

49,5

49,5

49,5

40,5

36

5. op voortreffelijke wijze uitgevoerd

100%

30

50

35

55

55

55

45

40

100%

Empirisch maximaal te behalen score (A)

(N=19)

Tabel 28.

Thresholds kwaliteitsmanagementprincipes: bepaald op basis van het CAF

De vijf evaluatieschalen in Tabel 28 zijn procentueel verdeeld, oplopend van 20% tot 100%.
De drie thresholds: (1) full nonmembership (0,05), (2) het crossover point (0,5) en (3) full
membership (0,95), zijn bepaald op basis van de schalen 2, 3 en 4. Het crossover point (0,5) is
hierbij belangrijk. Ragin (2008) omschrijft dit als volgt: “The crossover point separating cases
that are more in versus more out of the set in question” (p. 75). In dit onderhavig geval is er
voor gekozen om het crossover point gelijk te stellen aan het 70% punt. Bij deze keuze speelt

het woord ‘aanvaardbaar’ een belangrijke rol omdat dit conform settheoretische termen
gerelateerd wordt aan een kantelpunt, waarbij het daaraan gekoppelde percentage (in dit geval
70%) overeenkomt met het juist wel of juist niet deel uitmaken van een set fuzzy membership
(neither in nor out). Schneider & Wagemann (2012, p. 35) noemen dit ‘point of indifference’.
Aan de schalen zijn de waarden 60%, 70% en 90% toegekend. Hierbij is de keuze voor de
relatief hoge percentages ingegeven door het feit dat het merendeel van de geïnterviewden
relatief hoge scores op een vijfpunts Likertschaal hebben toegekend aan de acht
kwaliteitsmanagementprincipes. Aan de hand van de drie voornoemde percentages zijn

Samenvatting en conclusies ten aanzien van de twee oplossingsrichtingen
Uit de vergelijking van de Tabellen 27 en 28, in casu tussen de drie thresholds zoals die zijn
opgesteld op basis van de twee oplossingsrichtingen, is op te maken dat er substantiële
verschillen tussen beide optreden. Uit de vergelijking blijkt het lastig om een juiste afweging
te maken en te beoordelen welke oplossingsrichting, visueel of op basis van het CAF-model
samengestelde thresholds, het meest robuust is. In de 1ste fase was het belangrijk om inzicht te
krijgen in de op twee verschillende manieren samengestelde thresholds. Daarom zijn eerst de
ruwe scores gekalibreerd naar hun fuzzy set membership scores. Het kalibreren is uitgevoerd
met de hiervoor genoemde ‘Direct Method of Calibration’. Deze methode maakt gebruik van
een logaritmische functie met als ijkpunten de waarden: 0.95; 0.5 en 0.05, voor respectievelijk
full membership, crossover point en full nonmembership (Schneider & Wagemann, 2012, p.
35).

122

De berekening, met als voorbeeld het kwaliteitsmanagementprincipe lens1, is als volgt uitgevoerd: het 0,05 point van lens1 is gelijk
gesteld aan 60% (full nonmembership). Dit percentage (0,60) is vervolgens vermenigvuldigd met de empirisch maximaal te behalen score
van 30, en dit leidt tot een threshold met als waarde 18.
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thresholds van elk van de acht principes berekend122. Deze staan in Tabel 28 weergegeven.

199

Ter illustratie is in Tabel 29 het kwaliteitsmanagementprincipe ‘resultaatsgerichtheid’
(resg1)123 nader uiteengezet. Dit door te laten zien hoe mathematisch het kalibreren van ruwe
scores naar hun bijhorende fuzzy membership scores tot stand komt.
Kwaliteitsmanagementprincipe: Resultaatgerichtheid (resg1)
Gemeente codes t.b.v. (1) Score
het onderzoek
Resultaatgerichtheid
(resg1)

(2) Deviations
from crossover

(3) Scalars

(4) Product

(5) Degree of
membership

Noord-Brabant

Gem48k5

46

11

0,30

3,30

Friesland

Gem4k3

38

3

0,30

0,90

0,71

Noord-Brabant

Gem43k4

37

2

0,30

0,60

0,65
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Noord-Brabant

Gem50k7

36,5

1,5

0,30

0,45

0,61
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Provincie

0,96

Zuid-Holland

Gem90k6

36,5

1,5

0,30

0,45

0,61

Zuid-Holland

Gem77k2

36

1

0,30

0,30

0,57

Zuid-Holland

Gem88k5

36

1

0,30

0,30

0,57

Utrecht

Gem72k4

35

0

0,30

0,00

0,50

Noord-Holland

Gem53k3

34

-1

0,60

-0,60

0,35

Zuid-Holland

Gem91k8

33

-2

0,60

-1,20

0,23

Overijssel

Gem65k5

32,5

-2,5

0,60

-1,50

0,18

Drente

Gem1k4

31

-4

0,60

-2,40

0,08

Gelderland

Gem15k4

31

-4

0,60

-2,40

0,08

Overijssel

Gem62k4

31

-4

0,60

-2,40

0,08

Overijssel

Gem66k5

31

-4

0,60

-2,40

0,08

Limburg

Gem34k4

29

-6

0,60

-3,60

0,03

Gelderland

Gem21k4

26

-9

0,60

-5,40

0,00

Noord-Holland

Gem52k3

24

-11

0,60

-6,60

0,00

Gelderland

Gem23k6

22

-13

0,60

-7,80

0,00

Tabel 29.

Calibrating degree of membership in the fuzzy set: resultaatsgerichtheid

Kolom (1) Score resultaatgerichtheid, geeft de ruwe scores weer die geïnterviewden
toegekend hebben aan het principe resultaatsgerichtheid (resg1). In kolom (2) Deviations
from crossover, is elke ruwe score van kolom (1) verminderd met de waarde van het
crossover point, dat 35 bedraagt. De drempel voor full membership in de fuzzy set
resultaatsgerichtheid bedraagt 45 en komt overeen met een set membership score van 0,95
met een log odds van 3,0. Dit houdt in dat casus met scores van 45 of hoger verondersteld
worden volledig deel uit te maken van de fuzzy set met een membership score van > 0,95 en
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Zie voor een overzicht van de ruwe scores op het principe resultaatsgerichtheid Tabel 25. De gebruikte thresholds van dit principe staan
weergegeven in tabel 27 en hun waarden zijn: full membership (45), crossover point (35) en full nonmembership (30).

een log odds van membership > 3,0. De drempel van full nonmembership bedraagt 30 en
komt overeen met een set membership score van 0,05 en een log odds van -3,0. Casus met een
score van 30 of lager worden verondersteld volledig geen deel uit te maken van de fuzzy set,
met een membership score van < 0,05 en een log odds van membership < -3,0.
Kolom (3) Scalars, bestaat uit twee ratio’s van de log odds geassocieerd met de labels van de
drempels voor full membership en full nonmembership, en zijn achtereenvolgens als volgt
berekend: 45 - 30 = 15 en geeft als verhouding 3/15 ofwel 0,20 en: 30 - 35= -5 en geeft als
verhouding -3/-5 ofwel 0,6.

en (3).
Tot slot toont kolom (5) Degree of membership, de waarden van de mate van membership in
de fuzzy set resultaatsgerichtheid (resg1). Hierbij is gebruik gemaakt van de standaard
formule voor het converteren van log odds naar scores die liggen tussen 0,0 – 1,0:
degree of membership = exp(log odds)/((1+exp(log odds)).
De kalibratie zoals dat is uitgevoerd voor het kwaliteitsmanagementprincipe resg1, is
eveneens uitgevoerd voor de overige zeven kwaliteitsmanagementprincipes. Hun aldus
berekende fuzzy set membership scores zijn ingevuld in de lege kolommen van Tabel 26 en
leidt samenvattend tot de (hernieuwde) opstelling in Tabel 30.

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

De getallen in kolom (4) vertegenwoordigen het product van de getallen in de kolommen (2)
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Gem91k8

Zuid-Holland

18

22

24

14

22

19

0,05

0,62

0,82

0

0,62

0,12

0,03

0,05

0,5

0,5

0,01

0,99

31

33

36,5

36

36

35

31

32,5

31

34

24

36,5

46

37

29

22

26

31

38

0,08

0,23

0,61

0,57

0,57

0,5

0,08

0,18

0,08

0,35

0

0,61

0,96

0,65

0,03

0

0

0,08

0,71

28

27,7

27

28

28

28

23

23,5

28

30

24

25,5

29

28

25

22

23,5

32

29

0,8

0,74

0,82

0,82

0,82

0,22

0,3

0,82

0,91

0,39

0,61

0,87

0,82

0,55

0,11

0,3

0,96

0,87

0,82

Fuzzy Set
Focus op de
burger en klant
(fobk1)

37

38

33

36

40

33

30,5

43

33

19

37

48

35

35

18

24,5

36

44

0,31

0,43

0,05

0,2

0,6

0,05

0,01

0,77

0,05

0

0,31

0,93

0,13

0,13

0

0

0,2

0,82

39,3

44

44

47

42

43

36,5

37

40

39

37

49

50

41

39

35

52

44

0,55

0,82

0,82

0,91

0,72

0,77

0,25

0,31

0,6

0,53

0,31

0,95

0,96

0,66

0,53

0,13

0,98

0,82

38,4

39,5

43

47

38

40

34,5

34

40

14

36,5

43

44

40

30

30,5

43

45

0,49

0,57

0,77

0,91

0,43

0,6

0,1

0,08

0,6

0

0,25

0,77

0,82

0,6

0,01

0,01

0,77

0,85

32,6

35,5

29

36

27

33

26,5

34

31

9

33

35

36

34

24

22,5

37

38

0,59

0,79

0,16

0,82

0,05

0,62

0,03

0,7

0,42

0

0,62

0,76

0,82

0,7

0,01

0

0,86

0,9

29,6

30,5

23

29

30

18

24

16

27

8

28

31

30

26

24

20,5

33

32

0,65

0,72

0,02

0,59

0,68

0

0,05

0

0,32

0

0,5

0,75

0,68

0,18

0,05

0

0,87

0,82

Fuzzy Set
Betrokkenheid Fuzzy Set
Permanente Fuzzy Set
Sterke partner- Fuzy Set Sterke Maatschappelijke Fuzzy Set
Management van de
Betrokkenheid van verbetering & Permanente schappen
partnerschappen verantwoorde- Maatschappelijke
van processen medewerkers de medewerkers innovatie
verbetering &
(spas1)
lijkheid
verantwoordelijkheid
& feiten
(bvmw1)
innovatie
(mvaw1)
(mvpf1)
(pvei1)
36
0,2
47
0,91
42
0,72
36
0,82
30
0,68

Management
van
processen &
feiten

Conversiematrix: ruwe scores en bijhorende fuzzy set membership scores

Gem90k6

Zuid-Holland

Tabel 30.

Gem77k2

Gem72k4

Utrecht

Gem88k5

Gem66k5

Overijssel

Zuid-Holland

Gem65k5

Overijssel

Zuid-Holland

18

Gem62k4

Overijssel

17,5

21

Noord-Holland Gem53k3

16

21

Noord-Holland Gem52k3

30

Noord-Brabant Gem48k5

Noord-Brabant Gem50k7

24

0,82

0,12

19

Gem34k4

0,02

0,73

Noord-Brabant Gem43k4

17

23

0,5

0,27

0

Limburg

20

21

11

Gem21k4

Gem23k6

Gelderland

Gelderland

Gem15k4

Friesland

Gelderland

Gem1k4

Gem4k3

Drenthe

Fuzzy Set
Resultaat- Fuzzy Set Focus op de
Leiderschap & gerichtheid Resultaat- burger en
standvastigheid
gerichtheid klant
(lens1)
(resg1)

Kwaliteitsmanagementprincipes (causale conditions)

Gemeente Leiderschap &
codes t.b.v. standvastigheid
het
onderzoek

Provincie
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Tabel 30 toont de ruwe scores op acht kwaliteitsmanagementprincipes en hun bijhorende
fuzzy membership scores, die berekend zijn op basis van thresholds afgeleid van het CAFmodel. In deze 1ste verkennende fase is getracht inzicht te krijgen in de mate waarop fuzzy
membership scores – die op basis van twee verschillende uitgangspunten (CAF- model versus
visuele benadering) zijn samengesteld – afwijken van elkaar. In feite dient hier dezelfde vraag
beantwoord te worden die ook Schneider & Wagemann (2012) zichzelf stellen: “Does the
choice of calibration strategy matter much?” (p. 38). Schneider & Wagemann vergelijken
daarbij twee verschillende methoden van kalibratie: een op basis van een kwalitatieve

volgende conclusie: “In sum, it is not the principles underlaying the assignment of fuzzy
values which are problematic, but rather it is the temptation to disregard the central principles
of calibration that causus trouble” (p. 40). De betekenis van de conclusie van Schneider en
Wagemann heeft te maken met de ‘fijngevoeligheid’ en de definitie van fuzzy values, zoals in
de hierna volgende illustratie en analyse duidelijk zal worden gemaakt. Daartoe toont Tabel
31 een opstelling met daarin fuzzy membership scores waarvan hun thresholds op twee
verschillende manieren zijn samengesteld.

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

methode en een op basis van de ‘Direct Method of Calibration’. Zij komen daarbij tot de
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Ruwe data

17,5

19

Gem65k5

Gem66k5

fuzzy set lens1 (A)

0,5

0,27

0,82

0,95

0,05

0,82

0,38

0,22

0,27

0,68

0,68

0,12

1

0,95

0,38

0,01

0,18

0,9

0,68

fuzzy set lens1 (B)

0,05

0,62

0,82

0

0,62

0,12

0,03

0,05

0,5

0,5

0,01

0,99

0,82

0,12

0

0,02

0,73

0,5

0,27

0,23

0,22

0,2

0,13

0,05

0,2

0,26

0,19

0,22

0,18

0,18

0,11

0,01

0,13

0,26

0,01

0,16

0,17

0,18

33

36,5

36

36

35

31

32,5

31

34

24

36,5

46

37

29

22

26

31

38

31

Ruwe data
verschil (A) resg1
minus (B)

Thresholds, op basis
van CAF bepaald

fuzzy set resg1 (A)

0,25

0,41

0,87

0,82

0,82

0,68

0,25

0,36

0,25

0,5

0,02

0,87

1

0,9

0,13

0,01

0,05

0,25

0,95

fuzzy set resg1 (B)

0,23

0,61

0,57

0,57

0,5

0,08

0,18

0,08

0,35

0

0,61

0,96

0,65

0,03

0

0

0,08

0,71

0,08

full nonmembership: 26 full nonmembership: 30
crossover point:
34 crossover point:
35
full membership: 38 full membership: 45

Thresholds, visueel
bepaald

Vergelijking fuzzy set membershipscores: visueel en CAF

18

Gem91k8

Tabel 31.

24

22

Gem88k5

Gem90k6

22

18

Gem62k4

14

21

Gem53k3

Gem72k4

21

Gem52k3

Gem77k2

16

Gem34k4

Gem50k7

19

Gem23k6

24

11

Gem21k4

30

17

Gem15k4

Gem43k4

23

Gem4k3

Gem48k5

20

21

Gem1k4

Gemeente
lens1
codes t.b.v. het
onderzoek

Thresholds, op basis
van CAF bepaald

full nonmembership: 14 full nonmembership: 18
crossover point:
20 crossover point:
21
full membership: 24 full membership: 27

Thresholds, visueel
bepaald

0,18

0,26

0,25

0,25

0,18

0,17

0,18

0,17

0,15

0,02

0,26

0,04

0,25

0,1

0,01

0,05

0,17

0,24

0,17

verschil (A) fobk1
minus (B)
28

32

29

27,7

27

28

28

28

23

23,5

28

30

24

25,5

29

28

25

22

23,5

Ruwe data
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fuzzy set fobk1 (A)

0,67

0,5

0,73

0,73

0,73

0,05

0,07

0,73

0,95

0,1

0,25

0,88

0,73

0,18

0,02

0,07

0,99

0,88

0,73

full nonmembership: 23
crossover point:
27
full membership: 30

Thresholds, visueel
bepaald
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fuzzy set fobk1 (B)

0,8

0,74

0,82

0,82

0,82

0,22

0,3

0,82

0,91

0,39

0,61

0,87

0,82

0,55

0,11

0,3

0,96

0,87

0,82

full nonmembership: 21
crossover point:
24,5
full membership:
31,5

Thresholds, op basis van
CAF bepaald

-0,13

-0,24

-0,09

-0,09

-0,09

-0,17

-0,23

-0,09

0,04

-0,29

-0,36

0,01

-0,09

-0,37

-0,09

-0,23

0,03

0,01

-0,09

verschil (A) minus (B)

De illustratie in Tabel 31 heeft betrekking op drie van de acht kwaliteitsmanagementprincipes: leiderschap & standvastigheid (lens1), resultaatsgerichtheid (resg1) en focus op de
burger/klant (fobk1). De ruwe scores van elk van de drie principes zijn omgerekend naar hun
bijhorende fuzzy membership scores, waarbij hun bijhorende thresholds op twee verschillende
manieren samengesteld zijn. Eén op visuele basis en één op basis vanuit een theoretisch
perspectief, het CAF-model. In Tabel 31 staan drie kolommen weergegeven met het kopje
‘verschil (A) minus (B)’. In die kolommen staan de waarden weergegeven van de verschillen
tussen de op twee verschillende manieren samengestelde fuzzy membership scores. Op elk

Kolom verschil (A) minus (B): kwaliteitsmanagementprincipe lens1
Deze kolom toont dat de waarde 0 niet voorkomt en dit betekent dat geen van de twee
berekende fuzzy membership scores exact gelijk zijn aan elkaar. De kleinste verschilwaarden
zijn te constateren bij gem23k6, gem48k5 en gem77k2 (respectievelijk 0,01; 0,01 en 0,05).
Alle overige verschilwaarden in deze kolom liggen in de marge 0,11 – 0,26.

Kolom verschil (A) minus (B): kwaliteitsmanagementprincipe resg1
De verschilwaarden in deze kolom komen grotendeels overeen met de voorgaande besproken
kolom (lens1). De verschillen liggen in de marge: 0,01 – 0,26 en het grootste verschil tussen
beide fuzzy membership scores bedraagt 0,26 (gem21k4).

Kolom verschil (A) minus (B): kwaliteitsmanagementprincipe fobk1
In tegenstelling tot de voorgaande twee verschilkolommen (lens1 en resg1), valt bij deze
kolom op dat van de 19 verschillen er 15 negatief zijn (79%). De verschillen van de negatieve
waarden liggen in de marge -0,36 – -0,09 en die van de positieve waarden tussen 0,01 – 0,04.

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

van de drie kolommen volgt hierna een toelichting:
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Samenvatting: impact op de verschillen tussen fuzzy membership scores
Uit de analyse van de drie kwaliteitsmanagementprincipes blijkt dat er substantiële
afwijkingen optreden tussen beide oplossingsrichtingen, in casu tussen hun berekende fuzzy
membership scores. Overigens zouden de onderlinge verschillen tussen beide scores vanuit
onderzoekstechnisch perspectief geen belemmering hoeven te vormen, zolang ze beperkt
blijven tot geringe verschillen en binnen de grenzen blijven van de verbale beschrijving van
fuzzy values, zoals weergegeven in Tabel 32.
••••• Chapter 5
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Fuzzy Value

The element is:

1

Fully in

0,9

Almost fully in

0,8

Mostly in

0,6

More in than out

0,5

Crossover: neither in nor out

0,4

More out than in

0,2

Mostly out

0,1

Almost fully out

0

Fully out

Tabel 32.

Verbale beschrijving van fuzzy set membership scores

Ontleend aan Schneider and Wagemann, (2012, p. 29)

Zoals hiervoor al is geconstateerd, blijkt een deel van de onderlinge verschillen tussen beide
fuzzy membership scores dusdanig groot te zijn dat zij daardoor, op grond van de indeling
van Tabel 32 qua fuzzy values, verschillend geclassificeerd worden. Van de in totaal 57
onderlinge verschillen (zowel positief als negatief), zijn er 19 waarvan het verschil beperkt
blijft tot < 0,1 en 21 verschillen liggen in de marge > 0,1 en < 0,2 en tot slot zijn er 17
waarvan het verschil > 0, 2 bedraagt.
Onderzoekstechnisch is hierbij de threshold van het crossover point (0,5) belangrijk, want dit
is het ijkpunt waarbij een case ‘neither in nor out’ is. Uit Tabel 31 is af te leiden dat het
daarbij gaat om negen casussen, die dan qua fuzzy value waarde verschillend geïnterpreteerd

zouden worden. Ter voorbeeld: de twee berekende fuzzy set membership scores van
(gem50k7), van het kwaliteitsmanagementprincipe focus op de burger/klant (fobk1), bedragen
0,25 en 0,61. Uitgaande van de fuzzy value waarden in Tabel 32, wordt de score 0,25
beoordeeld als ‘mostly out’ en de score 0,61 'more in than out’.
Om voor het uitvoeren van een 1ste fsQCA te bepalen welke van de twee oplossingsrichtingen
als het meest robuust kon worden bestempeld, bleek een lastige opgave. In aanvulling op de
hiervoor al aangehaalde conclusie van Schneider and Wagemann – over de ‘fijngevoeligheid’
en de definitie van fuzzy values – blijkt dat er immers ook gebruik gemaakt kan worden van

Tabel 31 aangehaalde verschillen weer minder zwaar wegen op de indeling van fuzzy
membership scores, zoals die in Tabel 32 staan weergegeven.
Met het verkregen inzicht in de 1ste fase van het onderzoek is uiteindelijk de keuze gemaakt
om bij fsQCA’s gebruik te maken van de tweede oplossingsrichting, die uitgaat van
thresholds die afgeleid zijn van de evaluatieschalen van het CAF-model. Het belangrijkste
argument voor deze keuze is dat die richting beter aansluit bij de uitgangspunten van fsQCA
techniek, die betoogt dat de samenstelling/bepaling van de thresholds zoveel als mogelijk
dient te gebeuren op basis van externe bronnen en ‘theoretical and substantive knowledge’
(Rihoux & Ragin, 2009, p. 90).

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

drie, vier en zes value waarden fuzzy sets (Rihoux & Ragin, 2009, p. 91), waardoor de in
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5.5.4.2 Succesvol kwaliteitsmanagement: data, bronnen en scores
De opzet voor het meetbaar maken van de acht kwaliteitsmanagementprincipes (de
onafhankelijke variabelen), is uiteengezet in de vorige paragraaf. En zoals bij de acht
principes, geldt ook voor de afhankelijke variabele ‘succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie’, dat het een relatief begrip is en de betekenis van het begrip
afhankelijk is van wat er door wie onder wordt verstaan. Daarom wordt ook de afhankelijke
variabele meetbaar gemaakt. Zoals al is aangegeven in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3), is
••••• Chapter 5

208

‘succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ als volgt geformuleerd:
Met 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie' wordt in dit onderzoek
bedoeld: die vorm van management waarbij gemeenten initiatieven nemen of deelnemen aan
initiatieven (zowel intern als extern), die aantoonbaar gericht zijn op kwaliteitsverbetering van
dienstverlening, waarbij die initiatieven en oordelen van burgers, bedrijven en instellingen –
gemakkelijk, begrijpelijk en overzichtelijk – vindbaar gepubliceerd worden op hun websites.

Aan de hand van de formulering als uitgangspunt is gezocht naar beschikbare en bruikbare
informatiebronnen waaruit criteria/parameters zijn af te leiden, waarmee de afhankelijke
variabele meetbaar kan worden gemaakt. Dit heeft geleid tot het identificeren in de praktijk
van gemeenten van acht bronnen die mogelijkerwijze bruikbaar zijn voor dat meetbaar
maken:
1.

Resultaten op basis van NUP afspraken.

2.

Vijf beloften aan de burger.

3.

Benchmark cijfers van de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

4.

De ‘Baseline Informatiehuishouding Gemeenten’, van het KING.

5.

Deelname aan 'Bewijs van Goede Dienst'.

6.

Instrumenten en intenties om te werken aan kwaliteitsverbeteringen.

7.

Deelname aan ‘Lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg’, 2010 en 2012.

8.

De enquête die als onderdeel van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode
tussen september 2010 en januari 2011.

Hieronder volgt een beschrijving en toelichting op de aanleiding en het doel van elk van de
acht informatiebronnen. Na deze beschrijvingen volgt een samenvatting, in Tabel 35, waarin
beargumenteerd wordt aangegeven welke van de acht bronnen bruikbaar zijn voor het
meetbaar maken van de afhankelijke variabele.
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Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid, ‘Burger en bedrijf
centraal’ (NUP), is beschreven in een document124 waarin afspraken zijn gemaakt tussen het
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit om de potentie van de ondertussen
bestaande infrastructuur van de E-overheid gericht te benutten voor betere dienstverlening. De
aanleiding van dit programma vindt oorsprong in april 2006. Toen is de verklaring ‘Betere
dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!’ tussen het
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen opgesteld125. Met het ondertekenen van deze
verklaring committeerden de betrokken overheden zich aan het verbeteren van
dienstverlening aan burgers en bedrijven en het realiseren van de geplande administratieve
lastenverlichting, door de inzet van informatie, communicatie en technologie oplossingen. Op
verzoek van het kabinet in december 2007 heeft de commissie Wallage/Postma advies
uitgebracht over hoe de overheid de elektronische infrastructuur het beste kan ontwikkelen en
invoeren. Dit heeft geleid tot het eindrapport commissie Postma/Wallage ‘Het uur van de
waarheid’126, met daarin een advies over regie en sturing van de elektronische overheid. De
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Behorend bij de verklaring d.d. 1 december 2008, vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid.
Verklaring ‘Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid, zie Kamerstukken 2007-2008, 29 362,
nr. 137.
126
Geraadpleegd op: http://www.minbzk.nl/
125
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Ad 1. Resultaten op basis van NUP afspraken

commissie constateerde een gebrek aan regie en samenhang, waardoor de gezamenlijke
overheidsbrede elektronische infrastructuur nog te weinig wordt gebruikt. Er zijn volgens de
commissie zoveel tegelijkertijd lopende projecten en initiatieven dat gemeenten, provincies,
waterschappen en uitvoeringsorganisaties door de bomen het bos niet meer zien. Ook is er
onduidelijkheid over wanneer bepaalde onderdelen beschikbaar komen en wat de kosten zijn
voor gebruik en aansluiting. Het kabinet heeft mede in reactie op de commissie
Wallage/Postma in juni 2008 haar visie op betere dienstverlening van de overheid naar de
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Tweede Kamer verzonden. De visie heeft vervolgens uitwerking gekregen in het hiervoor al
aangestipte NUP. De regie op de uitvoering ervan is in handen van de Regiegroep
dienstverlening en E-overheid127. In het NUP zijn een aantal ‘bouwstenen’ benoemd welke
binnen een bepaalde tijd uitgewerkt en gereed moeten zijn. Tabel 33 geeft inzicht in de
bouwstenen en de daarbij te behalen resultaten128.

127

Dit betreft de stand van zaken in augustus 2012.
Er is in dit onderzoek niet nagegaan wat de stand van zaken is ten aanzien van de voortgang van de resultaten. Dit komt enerzijds doordat
een heldere en duidelijke monitoring van de resultaten ontbreekt en anderzijds omdat er naast gemeenten ook andere (derde parijen) een rol
spelen bij het behalen van de resultaten.
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NUP bouwsteen129
Webrichtlijnen
Mijn Overheid

1
2
3
4
5
6

eHerkenning

7

NHR

8

Antwoord voor Bedrijven

9

BRP
BGT
BLAU
BRO
Alle basisregistraties

10
11
12
13
14

BAG/GBA

15

BAG/WOZ

16

Digikoppeling

17

Digimelding

18

Digilevering

19

Standaardisatie

20

Tabel 33.

NUP bouwstenen

Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan de
minimale eisen van de webrichtlijnen en 1-1-2015 volledig voldoet aan
de webrichtlijnen.
Alle gemeenten sluiten aan op de berichtenbox van MijnOverheid.
Het volume van het gebruik van de berichtenbox MijnOverheid neemt
toe en bereikt een significante omvang.
Alle gemeenten sluiten aan op de lopende zaken, functionaliteit van
MijnOverheid.
Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+ netnummer
Alle gemeenten zijn als gebruiker en leverancier van informatie
aangesloten op de contentvoorziening van MijnOverheid. (is komen te
vervallen als resultaatsverplichting)
Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (niet
eHerkenning) voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van
bedrijven zijn uitgefaseerd
Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het NHR in het
kader van de wettelijke plicht voor gebruik van NHR.
Gemeenten zetten Antwoord voor Bedrijven in voor hun dienstverlening
aan bedrijven. Gemeenten vullen de bibliotheek van het platform
Antwoord voor Bedrijven met alle transacties die de ondernemer bij de
overheid kan doen volgens de (open) standaarden die door het college
standaardisatie zijn vastgesteld.
Alle gemeenten sluiten aan in het kader van de wettelijke verplichting.
Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht.
Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht.
Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht: aansluiten in 2012
Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de basisregistraties
te gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke
gegevens en vragen deze niet opnieuw uit. Dit zal per registratie voor de
drie decentralisatietaken worden gemonitord vanaf de datum van
verplicht gebruik
Alle gemeenten gebruiken de BAG als bron voor adres- en
gebouwgegevens. Eerste prioriteit hierbij is het realiseren van de
koppeling tussen de BAG en het GBA per uiterlijk 1 november 2011.
Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de BAG. Als
tussenresultaat zijn de, voor in februari 2012 te verzenden WOZbeschikkingen, de gekoppelde BAG-identificatienummers beschikbaar
voor externe communicatie.
Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om
gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen.
Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze
voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR.
Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze
voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR.
Gemeenten maken gebruik van open standaarden zoals vastgesteld door
het College Standaardisatie en werken hierbij volgens het principe “pas
toe of leg uit”. Bij aanbestedingen van software krijgt, bij gelijke
geschiktheid, open source de voorkeur.

Overgenomen van ‘Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid’. Een uitgave van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geraadpleegd op http://e-overheid.nl/images/stories/Publicaties/agenda_eoverheid_pdf april 2011, p. 21.

129
De verschillende afkortingen van NUP bouwsteenvoorzieningen staan voor: Nieuw Handelsregister (NHR), Basisregistratie Personen
(BRP), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Lonen, Arbeids- Uitkeringsverhouding (BLAU), Basisregistratie
Ruimtelijke Ordening (BRO), Basisadministratie Gebouwen (BAG), Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Wet Onroerend Zaak
Belasting (WOZ).
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Antwoord©

Te behalen resultaat

Ad 2. Vijf beloften aan de burger
Voor staatssecretaris Bijleveld (februari 2007 - oktober 2012) van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was de verbetering van de publieke
dienstverlening aan de burger en de vermindering van regeldruk een van de
beleidsprioriteiten. Omdat gemeenten een cruciale rol spelen bij de verbetering van de
dienstverlening waren er afspraken130 gemaakt met gemeenten om hun dienstverlening te
verbeteren. De verbetering heeft onder meer uitvoering gekregen in de vorm van 40
••••• Chapter 5
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maatregelen die wettelijk verplicht of vastgelegd zijn in het bestuursakkoord 2011-2015
(onderdeel 7.7), tussen VNG, Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen en het
Rijk. Daartoe heeft het ministerie samen met de VNG begin 2010 de campagne ‘5 beloften
aan de burger’ gestart. In het kader van deze campagne kregen gemeenten een zogenoemde
'Checklist Dienstverlening 2010', waarin vijf herkenbare doelstellingen waren geformuleerd
met onderliggend 40 maatregelen. De checklist gaf in één oogopslag aan welke maatregelen
een gemeente wel of nog niet had ingevoerd. Met een digitale monitor is het mogelijk
gemaakt om via een speciaal voor dit doel gebouwde website (www.5beloften.nl), de
voortgang van de actuele stand van zaken van elke gemeente in te zien. De toenmalige
website beschikte eveneens over uitgebreide achtergrondinformatie en informatie over
mogelijke ondersteuning bij invoering van de maatregelen. Tabel 34 toont het overzicht met
een omschrijving van alle 40 maatregelen.

130

Volgens informatie (via e-mail van 11 oktober 2012, die de onderzoeker heeft verkregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, is er naast de afspraken vanuit het ministerie ook flink geïnvesteerd – ongeveer € 50 miljoen – in de ontwikkeling van
voorzieningen en in het ondersteunen van gemeenten bij de invoering ervan. Eind 2009 bleek dat de meeste gemeenten minder dan de helft
van de afgesproken acties en maatregelen had ingevoerd. Er is daarbij wel sprake geweest dat het ministerie geld zou terugvorderen van
gemeenten, die ondanks budget en andere vormen van ondersteuning geen implementatieplan voor de invoering van de maatregelen hadden
opgesteld, maar er zijn uiteindelijk geen gelden teruggevorderd.
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

2.

2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.
2.9.10.
2.10.

3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Het maandelijks rechtmatigheidformulier (ROFje) bijstand wordt vervangen door geïntegreerde
status en mutatieformulieren
Sneller beslissen over bijzondere bijstand (beslissen en uitkeren binnen 7 werkdagen)
Gemiddeld minder dan 10 bewijsstukken bij de aanvraag van algemene bijstand
Risicogerichte verantwoording en controle WMO toepassen
Mediationvaardigheden toepassen
Minder indicatiestellingen en medische onderzoeken WMO
Minder vergunningen vragen en subsidies vereenvoudigen (door gebruik van de
modelverordeningen van de VNG
Minder documenten (uittreksel GBA en Burgerlijke Stand) bij ondertrouw opvragen
Een collectieve vrijwilligersverzekering afsluiten en aanbieden
Bij parkeervergunningen geen (kopie van) kentekenbewijs meer opvragen
Minder indieningsvereisten stellen bij vergunningen

Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen

Aansluiten op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR)
Toegang geven tot gegevens via www.mijnoverheid.nl
Aansluiten op DigiD
Aansluiten op DigiD Machtigen
Aansluiten op Samenwerkende Catalogi
Uw website laten voldoen aan de webrichtlijnen
Aansluiten bij het 14+netnummer, zodat burgers via één telefoonnummer uw gemeente kunnen
bellen
(E-)Formulieren begrijpelijk maken
De 10 belangrijkste diensten zijn online aan te vragen
De mogelijkheid om online een afspraak te maken voor een reisdocument of rijbewijs
De mogelijkheid om online een GBA-uittreksel aan te vragen
De mogelijkheid om online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen
De mogelijkheid om een WMO-voorziening online aan te vragen of daarvoor een afspraak voor
gesprek te maken
De mogelijkheid om online een parkeervergunning / ontheffing aan te vragen
De mogelijkheid om online bijzondere bijstand aan te vragen
De mogelijkheid om online de waarden voor Onroerende Zaak Belasting (OZB) in te zien
De mogelijkheid om online een verhuizing binnen de gemeente door te geven
De mogelijkheid om online de kwijtschelding van belastingen en heffingen aan te vragen
De mogelijkheid om bezwaarschrift online in te dienen
Aanbieden van Tracking & Tracing zodat burgers kunnen zien hoe het met hun
vergunningsaanvraag staat

Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking

Aansluiten bij www.regelhulp.nl, zodat burgers in één oogopslag zien welke zorg en sociale
voorzieningen er zijn
Aansluiten bij het Omgevingsloket online, zodat burgers een omgevingsvergunning digitaal kunnen
aanvragen
De mogelijkheid voor burgers om hun recht op inkomensondersteunende voorzieningen online te
berekenen

We vragen gegevens slechts eenmaal op

GBA invoeren als basisregistratie
Aansluiten op het Basisregisters Kadaster en Topografie
Invoeren van Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Aansluiten op het Digitaal Klantdossier (DKD)
Geautomatiseerd belastingen kwijtschelden

We zijn transparant en aanspreekbaar

5.1.
Een kwaliteitshandvest invoeren
5.2.
Deelnemen aan www.waarstaatjegemeente.nl
Tabel 34.
Vijf beloften aan burgers
Overgenomen van: https://www.ictu.nl/archief/www.e-overheidvoorburgers.nl/actueel/nieuws,2010/maart/Vijfbeloften-aan-de-burger.html131.
131

Deze website is het laatst bezocht op 26 juli 2013. De website wordt niet meer onderhouden.
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Onze dienstverlening is mensgericht

Per 1 juli 2011 is de campagne en monitor op de website www.5beloften.nl gestopt en kon de
site nog tot 1 januari 2012 geraadpleegd worden. Zoals al aangestipt, startte de campagne
begin 2010 met als doel om met betere dienstverlening en minder regels méér te bereiken. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt op haar website132 melding
dat gemeenten massaal deel hebben genomen aan deze campagne en verbeterden zichtbaar
hun dienstverlening op verschillende fronten. Veel gemeenten ervaren inmiddels de voordelen
voor burgers en eigen organisatie door de aanpak van overbodige regels.
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Ad 3. Benchmark cijfers van de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
De website www.waarstaatjegemeente.nl is bedoeld voor gemeenten en hun medewerkers,
bestuurders, raadsleden, managers en beleidsambtenaren. De informatie is openbaar
toegankelijk en daardoor ook bereikbaar voor andere belangstellenden/gebruikers zoals
inwoners, onderzoekers en media. Op deze website kunnen gemeenten en burgers prestaties
op het gebied van dienstverlening op verschillende maatschappelijke terreinen vergelijken
met die van andere gemeenten. Burgers hebben daardoor de mogelijkheid om na te gaan hoe
hun gemeente op verschillende thema’s en aspecten van dienstverlening presteert in
vergelijking met andere gemeenten. Gemeenten ontdekken op die manier op welke gebieden
zij zichzelf nog kunnen verbeteren en van welke andere gemeenten men kan leren. Zo hoeft
een gemeente niet steeds zelf het wiel uit te vinden. De website www.waarstaatjegemeente.nl
bestaat uit verschillende instrumenten:
x

Burgeroordelen: Wat vindt de burger van uw gemeente?

x

Verklaringsmodellen: Welke kenmerken beïnvloeden de prestaties van uw gemeente?

x

Cijfers: Hoe presteert uw gemeente ten opzichte van collega-gemeenten?

x

Benchmarks: Is uw gemeente op zoek naar een verdiepende benchmark?

132

Geraadpleegd op: http://www.e-overheid.nl/actueel/nieuwsberichten/intItem/monitor-www5beloftennl-stopt/1170.

Gemeenten die deelnemen aan www.waarstaatjegemeente.nl leveren een deel van de
informatie zelf aan. Zij doen daarbij een zelfonderzoek, een klanttevredenheidsonderzoek en
een burgerpeiling. Daarnaast verzamelt het KING jaarlijks nieuwe kengetallen voor de
database, die door datapartners zoals het CBS, adviesoverheid.nl, Kamer van Koophandel en
diverse ministeries worden aangeleverd. Al deze gegevens worden ingevoerd in de database
van waarstaatjegemeente.nl en bij elke getoonde grafiek, tabel of indicatoromschrijving is te
zien van welke partner de data afkomstig is.
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In 2008 is de ‘Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid’ als instrument ontwikkeld in
het kader van de kabinetsvisie ‘Informatie op Orde’133. De Baseline bevat wettelijke
voorschriften

en

minimale

normen

en

standaarden

waaraan

de

(digitale)

informatiehuishouding van het Rijk moet voldoen. Sinds juli 2009 is deze baseline binnen de
Rijksoverheid verplicht. In reactie op de kabinetsvisie ‘Informatie Op Orde’ heeft de VNG
gepleit voor een verbreding van het programma tot alle overheden, zodat er eenheid van
beleid zou ontstaan die binnen en tussen samenwerkende overheden gewenst is. Informatie
zou binnen de gehele overheid uitwisselbaar moeten zijn (interoperabiliteit) en volgens
dezelfde normen en standaarden toegankelijk en beschermd moeten zijn (openbaarheid,
privacybescherming). Hierbij zou het beheer naar dezelfde maatstaven controleerbaar moeten
zijn.
Ondertussen heeft het IPO de ‘Baseline Informatiehuishouding’ ontwikkeld als een op de
provinciale bestuurslaag gerichte variant van de Baseline voor het Rijk. De ‘Baseline
Informatiehuishouding Gemeenten’134 van het KING is beoogd als het algemene voor alle
gemeenten en voor alle onderdelen van gemeenten – ook samenwerkingsverbanden en
133

Kamerstuk: 29-06-2006/DCE/06/27456. Informatie op orde. Vindbare toegankelijke overheidsinformatie.
Geraadpleegd op: http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-gemeenten/over-king/nieuws/2011/nieuwepublicatie-baseline-informatiehuishouding-gemeenten.
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Ad 4. De 'Baseline Informatiehuishouding Gemeenten’, van het KING

uitvoerende diensten – geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid
en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een handzaam overzicht van
bestaande kaders op dit gebied en geeft aan waarbij dit kan worden ingezet:
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x

Bij het meten en sturen van kwaliteit van de informatiehuishouding.

x

Bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding.

x

Bij de digitalisering van bedrijfsprocessen.

x

Als toetsingskader voor de gemeentelijke auditdiensten.

Elk

college

van

burgemeester

en wethouders

is

eindverantwoordelijk voor

de

informatiehuishouding binnen de eigen gemeentelijk organisatie met de daarbij behorende
uitvoeringsorganisaties. Daarmee is het college ook algemeen verantwoordelijk voor de
implementatie van de Baseline. Een belangrijke pijler van de Baseline is de 'Deming-cycle
Plan-Do-Check-Act'. Doordat de Baseline bij oplevering ‘auditable’ is, is daardoor gericht
onderzoek mogelijk naar verbeterpunten in de informatiehuishouding. In de Baseline zijn
normen opgenomen waarvan er één (norm 6) betrekking heeft op kwaliteitzorg. Hierin staan
normen en meetindicatoren waaraan gemeenten moeten voldoen. Op basis van het
voorgaande kan geconcludeerd worden dat de gedachte die achter de Baseline zit sterk gericht
is op het ondersteunen van het verbeteren van producten en diensten die door gemeenten
worden geleverd aan burgers, bedrijven en instellingen.
Indien de informatie, in casu de voortgang op de uitvoering van de normen van alle
gemeenten, beschikbaar zou zijn, zou dit instrument effectief bruikbaar kunnen zijn in dit
onderzoek.

Ad 5. Deelname aan 'Bewijs van Goede Dienst'
Ter ondersteuning van het werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen
gemeenten gebruik maken van allerlei initiatieven en instrumenten, die het mogelijk maken

om kwaliteit effectief en meetbaar uit te voeren. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is
het in het leven geroepen ‘Bewijs van Goede Dienst’135, dat deel uitmaakt van het programma
‘Beter en Concreter - goede regels, gerichte service’. Dit is een samenwerkingsverband van de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en VNG,
gericht op het verminderen van regeldruk. Het 'Bewijs van Goede Dienst' heeft als doel om de
directe dienstverlening van gemeenten aan hun ondernemers te meten en te verbeteren, wat
kan bijdragen tot lagere kosten voor gemeenten en hogere klanttevredenheid bij ondernemers.
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Ook het transparant en eenvoudig beschikbaar stellen door gemeenten van hun initiatieven en
resultaten op het vlak van verbetering van de kwaliteit van dienstverlening is belangrijk. Door
bijvoorbeeld resultaten beschikbaar te stellen op hun websites of via andere informatiekanalen
tonen gemeenten aan dat zij ‘werk’ maken van het informeren aan burgers en bedrijven en
mogelijkerwijs daarmee hun betrokkenheid bij die gemeenten vergroten. Belangrijke
resultaten voor burgers komen bijvoorbeeld uit metingen en enquêtes van burgerpanels en/of
bewonersenquêtes. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om aan hun burgers verslag
te doen over hun organisatie op het sociaal vlak en van wat zij in een bepaald jaar hebben
gedaan aan verbetering van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening. Twee belangrijke
instrumenten hierbij zijn het burgerjaarverslag en het sociaal jaarverslag.

Ad 7. Deelname aan 'Lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg', 2010 en 2012
De ‘Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg’ (LMWIZ) wordt elke twee jaar verricht door de
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), een Nederlandse werknemersvereniging. In de
monitor wordt op tien indicatoren gemeten, onderverdeeld naar de gemeentelijke
Geraadpleegd op: http://www.kinggemeenten.nl/bewijsvangoededienst/. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
heeft hiervoor een voucherregeling in het leven geroepen. Gemeenten hadden de gelegenheid om tot 31 december 2013 financiële
ondersteuning aan te vragen voor de invoering van het Bewijs van Goede Dienst.
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Ad 6. Instrumenten en intenties om te werken aan kwaliteitsverbeteringen

beleidsvelden: werk, inkomen en zorg. Deelnemende gemeenten geven zelf hun scores aan de
indicatoren. Aan de monitor van editie 2010 hebben 196 gemeenten hun medewerking
verleend. Zij vertegenwoordigden totaal 9,4 miljoen inwoners. Aan de editie in 2012 hebben
182 gemeenten meegewerkt met 9 miljoen inwoners.

Ad 8. De enquête die als onderdeel van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode
tussen september 2010 en januari 2011
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De enquête heeft plaatsgevonden met als doel om een breed begin beeld te krijgen van:
x

De voortgang en stand van zaken van de voorgenomen actiepunten en ambities van de
Agenda Commissie Jorritsma en eventuele knelpunten die daarbij optreden.

x

Hoe in gemeentelijke organisaties het werken aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement is
georganiseerd.

x

De mate waarin gemeenten voor de uitvoering van de Agenda Commissie Jorritsma
gebruik maken van methoden, technieken en kwaliteitsmanagementmodellen.

Samenvatting
Op basis van de hierboven uiteengezette acht informatiebronnen blijkt het bijzonder lastig om
daaruit eenduidige criteria of parameters af te leiden, waarmee vervolgens de afhankelijke
variabele ‘succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ meetbaar
gemaakt kan worden. Om alle onderzochte gemeenten gelijktijdig, met objectieve maatstaven
en met dezelfde uitgangspunten te vergelijken is lastig. Een bijkomend en belangrijk
onderzoekstechnisch aspect is de ‘betrouwbaarheid’. Bij veel van de onderzochte gemeenten
blijkt dat zij vaak zelf als bron fungeren van de door hen opgeleverde resultaten en/of scores.
Daardoor is het niet eenvoudig om inzicht te krijgen of en op welke wijze er checks
plaatsvinden op die resultaten/scores. Hoewel het moeilijk is om zonder diepgaand aanvullend

onderzoek een transparant beeld te krijgen van mogelijke interpretaties en nuances op de door
gemeenten gerapporteerde resultaten en/of scores, blijkt dat toch vijf van de acht hierboven
besproken bronnen voldoende bruikbaar zijn. Tabel 35 toont een samenvatting van de vooren nadelen van de acht bronnen waarbij aangegeven is welke van de acht bronnen uiteindelijk
gebruikt zijn in dit onderzoek.
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Monitor met daarin overzichtelijke en
concreet benoemde doelstellingen voor
gemeenten ter verbetering van een
mensgerichte dienstverlening aan burgers.

Vijf beloften aan de burger.

Benchmark cijfers van de
website:
www.waarstaatjegemeente.nl.

De 'Baseline
Informatiehuishouding
Gemeenten', van het KING.

Deelname aan 'Bewijs van
Goede Dienst'.

Instrumenten en intenties om
te werken aan
kwaliteitsverbeteringen.
Deelname aan 'Lokale monitor
Werk, Inkomen en Zorg', 2010
en 2012.

2.

3.

4.

5.

6.

Deze bron is beschikbaar en dit instrument
heeft
als doel om de directe
dienstverlening van gemeenten aan hun
ondernemers te meten en te verbeteren.
Deze bron is openbaar en beschikbaar en
informatie over kwaliteitsaspecten zijn na
te zoeken via websites van gemeenten.
Deze bron is beschikbaar en gemeenten
geven daarmee aan mee te willen werken
aan het geven van inzicht in hun prestaties
op de beleidsvelden werk, inkomen en
zorg.
De bron is beschikbaar vanuit een
onderzoek, dat als onderdeel van dit
proefschrift in een eerder stadium is
uitgevoerd.

Deze bron biedt onder voorwaarden
mogelijkheden om scores te bepalen op
bepaalde onderdelen van de Baseline.

De enquête die als onderdeel
van dit onderzoek heeft
plaatsgevonden in de periode
tussen september 2010 en
januari 2011.
Tabel 35.
Bronnen voor het meetbaar maken van de afhankelijke variabele

8.

7.

Bron en monitor over de voortgang van de
resultaten bij gemeenten is beschikbaar en
openbaar.

1. Resultaten op basis van NUP
afspraken.

Deze benchmark beschikt over een
uitgebreide database, waarmee op veel
beleidsvelden oordelen worden gegeven
door burgers en bedrijven.

Voordelen.

Beschikbare bronnen.

Geen

Niet alle gemeenten doen mee aan de
monitor en de informatie, nodig voor de
monitor (de scores) worden door
gemeenten zelf opgegeven.

Geen.

Het gebruik van de Baseline en het
uitvoeren van acties wordt bepaald door
gemeenten zelf. Er is geen verplichting om
de acties uit te voeren. Daarnaast bestaat er
(nog) geen eenduidige monitor, waarin
scores per gemeenten beschikbaar zijn.
Geen.

Deelname door gemeenten aan de
benchmark is niet verplicht. Van veel
gemeenten ontbreken scores in de database
en zijn daardoor niet beschikbaar.

Voor een aantal onderdelen uit het NUP,
die gemeenten moeten uitvoeren, geldt dat
gemeenten afhankelijk zijn van derden,
waaronder de Rijksoverheid. Onderlinge
vergelijkbaarheid is daardoor discutabel.
Monitor is per 1 januari 2012 gestopt.

Nadelen.
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Bruikbaar, met dien verstande dat niet de
hoogte van de scores op de verschillende
beleidsvelden worden gebruikt, maar het feit of
een gemeente wel of niet deelneemt aan de
monitor bepaalt de score.
Bruikbaar, met dien verstande dat de vragen uit
de enquête worden gebruikt die inzicht geven
in de voortgang van de uitvoering van de
ambities van de Agenda Commissie Jorritsma.

Bruikbaar.

Bruikbaar.

Niet bruikbaar.

Bruikbaar met gegevens tot 1 juli 2011, omdat
de monitor met ingang van 1 januari 2012 is
gestopt. De bron is in de vorm van een Excelbestand verkregen via het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Niet bruikbaar.

Selectiecriteria om de beschikbare bron wel
of niet te gebruiken voor de bepaling van
scores voor de afhankelijke variabele:
‘succesvol kwaliteitsmanagement’
Niet bruikbaar.
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Uit Tabel 35 volgt dat vijf van de acht geïdentificeerde informatiebronnen bruikbaar zijn om
er criteria of parameters van af te leiden, waarmee de afhankelijke variabele ‘succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ meetbaar gemaakt kan worden. Deze
vijf informatiebronnen zijn:
Vijf beloften aan de burger,

x

Deelname aan 'Bewijs van Goede Dienst',

x

Instrumenten en intenties om te werken aan kwaliteitsverbeteringen,

x

Deelname aan 'Lokale monitor werk, Inkomen en Zorg', 2010 en 2012,

x

De enquête die als onderdeel van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode
september 2010 en januari 2011.

Hierbij wordt opgemerkt dat bij de voorbereidingen van dit onderzoek de aanname was
gemaakt dat een substantieel deel van de benodigde onderzoeksdata verkregen kon worden
van de informatiebron: website www.waarstaatjegemeente.nl136. Die aanname bleek onjuist te
zijn. Gedurende het onderzoek en na bestudering van de beschikbare informatie op
www.waarstaatjegemeente.nl moest geconstateerd worden dat deze geen volledig beeld geeft
van alle Nederlandse gemeenten. Veel scores op verschillende aspecten van kwaliteit
ontbreken bij een groot aantal gemeenten. Voorbeelden daarvan ter illustratie: uit de
raadpleging op www.waarstaatjegemeente.nl137 blijkt dat onder het thema ‘algemeen bestuur
en dienstverlening’ bij het onderdeel ‘burgeroordelen’ scores van slechts 85 van de 408
gemeenten (20,8%) vermeld staan. Het onderdeel ‘burgeroordelen’ meet 39 aspecten van
kwaliteit bij gemeenten. Bij het onderdeel ‘elektronische dienstverlening’, waar twee aspecten
van kwaliteit worden gemeten, staan alleen scores op een aspect weergegeven en reikt de
actualiteit van de informatie niet verder dan 2009. Bij het onderdeel ‘klachten en bezwaren’
wordt gemeten op vijf aspecten van kwaliteit en hier staan scores van 24 van de 408
136
137

De website www.waarstaatjegemeente.nl, is een onderdeel van het KING.
Op 5 augustus 2013 is de website www.waarstaatjegemeente.nl in het kader van dit onderzoek voor de laatste maal bezocht.
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x

gemeenten vermeld en tot slot, staan onder het onderdeel ‘openbare orde en veiligheid’ scores
van 88 van de 408 gemeenten weergegeven.
Tabel 36 toont de vijf geselecteerde informatiebronnen waarvan criteria/parameters zijn
afgeleid en waarmee vervolgens scores zijn toegekend aan de 19 gemeenten die onderdeel
vormen van de 1ste fase fsQCA. Met die scores is de afhankelijke variabele ‘succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ meetbaar gemaakt. Een toelichting op
de wijze waarop de scores in Tabel 36 tot stand zijn gekomen komt aan de orde onder het
••••• Chapter 5
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kopje ‘Toelichting op de kolommen (1) tot en met (7) van Tabel 36’.

21

34
30

1
1

0

0

0

Score

Burgerpanel(s) en/of
bewonersenquêtes

Burgerjaarverslagen en sociaal
jaarverslagen 2010 en 2011

Kwaliteitshandvest en/of
burgerservicenormen

www.kinggemeenten.nl

www.waarstaatjegemeente.nl

Instrumenten en intenties om te
werken aan
kwaliteitsverbeteringen.
(3)

Afhankelijke variabele: bronnen, criteria, ruwe en fuzzy membershipscores

Gem90k6
Gem91k8

Zuid-Holland
Zuid-Holland

30

20

22

0

1

34
21

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

24

20

20

27

29

24

22

25

Score

Deelname aan
'Bewijs van
Goede Dienst'.
(2)

1
2

4

1

0

6

1

2

3

0

0

4

2

0

1

0

0

0

3

Score

Deelname aan 'Lokale monitor Werk,
Inkomen en Zorg', 2010 en 2012.
(4)
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Tabel 36.

Gem77k2

Gem88k5

Gem72k4

Utrecht

Zuid-Holland

Gem66k5

Overijssel

Zuid-Holland

Gem53k3

Gem62k4
Gem65k5

Noord-Holland

Gem52k3

Noord-Holland

Overijssel
Overijssel

Gem48k5

Gem50k7

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Gem34k4

Gem43k4

Limburg

Gem21k4

Gem23k6

Gelderland

Gelderland

Noord-Brabant

29

Gem15k4

Gelderland

30

Gem4k3

Friesland

32

Gem1k4

Drenthe

Score

Gemeente codes t.b.v.
het onderzoek.

Provincie

Vijf beloften aan de burger
(bestaande uit veertig
kwaliteitsaspecten).
(1)

Bronnen:

0
2

1

0

0

0

1

0

0

1

1

2

2

1

0

0

1

0

2

Score

Enquete.
(5)
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37

1
2

37

23

24

2

37

29

2
2

39

2

2

24
27

1

21

0
1

37
31

1
2

23
30

0
2

22
33

0

29

2
2

40
31

2
0

Totaal ruwe scores
(succesvol
kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke
organisatie).

(6)

0,93
0,93

0,93

0,05

0,08

0,57

0,96

0,35

0,08

0,02

0,7

0,93

0,64

0,05

0,81

0,03

0,57

0,7

0,97

Degree of membership in
de fuzzy set van de
outcome (succesvol
kwaliteitsmanagement in
de gemeentelijke
organisatie).

(7)

Toelichting op de kolommen (1) tot en met (7) van Tabel 36

(1) Vijf beloften aan de burger138
Deze bron bestaat uit een monitor waarin alle Nederlandse gemeenten zijn opgenomen met
een overzicht van hun scores die behaald zijn op veertig criteria. Aan elk afzonderlijk criteria
is een score 1 toegekend als aan het criteria is voldaan en een score 0 als dit niet het geval is.
De maximale score die een gemeente hierdoor kan behalen voor alle criteria bedraagt 40.
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(2) Deelname aan: ‘Bewijs van Goede Dienst’139
Als het ‘Bewijs van goede dienst’ is uitgereikt aan een gemeente dan is een score 1
toegekend. Zo niet, dan is een score 0 toegekend.

(3) Instrumenten en intenties om te werken aan kwaliteitsverbeteringen140
Bij deze bron is nagegaan welke gemeenten kwaliteitsverbeteringsinitiatieven hebben
ondernomen op vier kwaliteitsaspecten: (1) het hebben van een link op hun website naar
www.waarstaatjemeente.nl of naar de website van het KING, (2) het hebben van publicaties
op hun website van een burgerjaarverslag141 en/of een sociaal jaarverslag, (3) het publiceren
op hun website van resultaten van scores op burgerservicenormen en/of kwaliteitshandvest en
(4) het publiceren van resultaten op hun website van resultaten van burgerpanel(s) of
inwonersenquêtes en onderzoeken. Het toekennen van scores op de vier aspecten heeft als
volgt plaatsgevonden:
x

Ad (1). Als op de website van betreffende gemeente koppelingen (links) zijn gemaakt
naar de website www.waarstaatjegemeente.nl en/of naar het KING en/of resultaten

138

De bron die voor dit onderdeel gebruikt is, is een monitor (met peildatum 1 juli 2011), die beschikbaar is gesteld door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Geraadpleegde bron: website van het KING. Deze is bezocht in de periode 15 februari 2013 - 24 februari 2013.
140
De bronnen die voor dit onderdeel zijn geraadpleegd, zijn websites van gemeenten die onderdeel uitmaken van dit onderzoek en de
website van KING. De websites zijn bezocht in de periode 15 februari 2013 - 24 februari 2013.
141
De regering heeft op 4 juli 2013 een ‘verzamelwetsvoorstel’ ingediend om de Gemeentewet op diverse onderdelen te wijzigen. Een van
die wijzigingen betreft de vervallen verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag.
139

staan gepubliceerd van scores op kwaliteitsaspecten van dienstverlening, dan is een
score van 1 toegekend. Indien dit niet het geval is dan is de score 0 toegekend.
x

Ad (2). Als een gemeente over beide jaren 2010 en 2011 zowel een burgerjaarverslag
als een sociaal jaarverslag gepubliceerd heeft op haar website dan is een score van 4
toegekend. Als dit niet het geval is dan is per gepubliceerd verslag een score van 1
toegekend. Als er geen enkel verslag gepubliceerd staat is de score 0 toegekend.

x

Ad (3). Als een gemeente op haar website resultaten van burgerservicenormen en/of een

toegekend.
x

Ad (4). Als een gemeente op haar website resultaten publiceert van burgerpanel(s),
burgerenquêtes en/of inwonersenquêtes en onderzoeken dan is een score van 1
toegekend. Zo niet dan is de score 0 toegekend.

Het zoeken naar informatie over de hierboven beschreven vier onderdelen heeft als volgt
plaatsgevonden:
Ad (1). Opgezocht via https://new.kinggemeenten.nl/bewijs-van-goede-dienst/deelnemendegemeente.
Ad (2), (3) en (4). Informatie is opgezocht via de startpagina’s op websites van de
onderzochte gemeenten, waarbij het uitgangspunt is geweest dat de informatie op een
gemakkelijke manier, begrijpelijk en overzichtelijk te vinden moest zijn. Daartoe zijn de
volgende (combinaties van) zoek- en trefwoorden ingetypt: ‘www.waarstaatjegemeente.nl’,
‘Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten’, ‘KING’, ‘feiten en cijfers’, ‘resultaten’,
‘scores

dienstverlening’,

'onderzoeken',

‘burgerjaarverslag(en)’,

‘burgerservicenormen’,

‘sociaal

jaarverslag’,

‘kwaliteitshandvest’,

‘verslagen’,

‘burgerpanel(s)’,

‘inwonerspanel(s)’, ‘publicaties’, ‘inwonersenquêtes’ en ‘klanttevredenheidsonderzoeken’.
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kwaliteitshandvest publiceert is een score van 1 toegekend. Zo niet dan is de score 0

(4) Deelname aan 'Lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg', 2010 en 2012
Bij dit onderdeel is een score van 1 toegekend aan gemeenten die deel hebben genomen aan
beide edities van de monitor142 (FNV, 2009, 2012). De score 0 is toegekend indien zij niet aan
beide edities deelgenomen hadden.

(5) Enquête
Uit deze bron is gebruik gemaakt van een vraag143 die betrekking heeft op drie actiepunten
••••• Chapter 5
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zoals genoemd in de Agenda Commissie Jorritsma en luidde als volgt:
Worden er binnen uw organisatie de volgende actiepunten gerealiseerd?
1.

In 2015 zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening.

2.

In 2015 hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke
dienstverlening.

3.

In 2015 vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de kwaliteit
van dienstverlening toegepast.

Op deze vraag waren drie antwoorden mogelijk: ja, nee en gedeeltelijk. Gemeenten die de
vraag met ja hebben beantwoord, hebben een score van 2 toegekend gekregen. Een score van
1 en 0 is toegekend aan gemeenten die de vraag respectievelijk met gedeeltelijk en nee hebben
beantwoord.

(6) Totaal ruwe scores (succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie)
De totaalscore bestaat uit de som van de afzonderlijke scores uit de kolommen 1 tot en met 5,
waarbij de maximaal te behalen score 51 bedraagt.

142

Als bron is gebruik gemaakt van twee uitgaven van 'Lokale Monitor Werk, Inkomen en zorg, 2009 en 2012', van de Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV).
De vraag is door 161 gemeenten beantwoord.

143

(7) Degree of membership in de fuzzy set van de outcome (succesvol kwaliteitsmanagement in
de gemeentelijke organisatie)
Het probleem dat zich voordeed bij het bepalen van thresholds voor de acht
kwaliteitsmanagementprincipes (causale conditions) zoals hierboven is toegelicht, bleek
identiek voor het bepalen van de thresholds voor de afhankelijke variabele: ‘succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’. Ook voor deze variabele zijn er geen
valide externe standaarden en/of formele bronnen beschikbaar waarvan gebruik kan worden
gemaakt om thresholds samen te stellen. Vanwege dat ontbreken is eveneens – net zoals bij

met twee oplossingsrichtingen uitgevoerd voor de afhankelijke variabele. Dit betekent dat op
twee verschillende manieren thresholds samengesteld zijn: (1) visueel met behulp van een
scatterdiagram en (2) theoretisch aan de hand van het CAF-model.
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het bepalen van de thresholds van de acht kwaliteitsmanagementprincipes – een verkenning
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Oplossingsrichting 1, outcome bepaling: een visuele benadering
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Figuur 23.

Scatterdiagram: succesvol kwaliteitsmanagement

Uitgaande van de relatieve afstanden tussen de scores, is in het diagram van Figuur 23 een
driedeling zichtbaar. Het linkergedeelte bestaat uit scores in het interval 20 – 24, het
middengedeelte omvat scores in het interval 27 – 33 en het rechtergedeelte wordt gevormd
door scores in het interval 37 – 40. Op basis van deze visuele weergave zijn de thresholds van
het crossover point en full nonmembership achtereenvolgens bepaald op 27 en 22. Voor de
threshold van full membership is gekozen voor de score direct onder de hoogste score 40, en
bedraagt 39.

Oplossingsrichting 2, outcome bepaling: een theoretische benadering
Deze oplossingsrichting gaat evenals bij de bepaling van de thresholds van de acht
kwaliteitsmanagementprincipes uit van een benadering die afgeleid is van het CAF-model.
Aan de evaluatieschalen 2, 3 en 4 van het model zijn percentages toegekend waarmee de

thresholds zijn bepaald voor de outcome. De percentages van de thresholds: full
nonmembership, crossover point en full membership bedragen achtereenvolgens 45%, 55%
en 75%. Het argument voor het toepassen van deze percentages is, dat de maximale
empirische score 51 bedraagt en dat de door de geïnterviewden toegekende scores liggen in de
marge 21 – 40 (procentueel tussen de 41% – 78%). Dit betekent dat relatief lage en hoge
waarden empirisch niet voorkomen. Tabel 37 toont de drie threshold waarden van de
afhankelijke variabele.

Vijf evaluatieschalen

Theoretisch %
verdeling CAF
evaluatieschalen

De activiteiten zijn:
1. in zeer beperkte mate uitgevoerd

20%

2. in beperkte mate uitgevoerd

45%

0,05 point => full nonmembership (0,45*A)

22,95

3. op aanvaardbare wijze uitgevoerd

55%

0,5 point => crossover point

(0,55*A)

28,05

4. op bevredigende wijze uitgevoerd

75%

0,95 point => full membership

(0,75*A)

38,25

5. op voortreffelijke wijze uitgevoerd

100%

100%

Tabel 37.

Empirisch maximaal te behalen score (A)

51

Thresholds outcome variabele, bepaald op basis van het CAF

Samenvatting
Aansluitend op de genoemde argumenten zoals die toegelicht zijn in paragraaf 5.5.4.1, onder
het kopje 'Samenvatting: impact op de verschillen tussen fuzzy membership scores', is de
keuze gemaakt om voor het bepalen van de drie thresholds van de afhankelijke variabele ook
gebruik te maken van evaluatieschalen van het CAF-model. Dit betekent dat de fuzzy
membership scores in kolom 7 van Tabel 36 berekend zijn aan de hand van evaluatieschalen
van het CAF-model. Daardoor zijn de thresholds waarden voor: full membership, crossover
point en full nonmembership, achtereenvolgens: 38,25; 28,05 en 22,95 (zie Tabel 37).
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Succesvol
kwaliteitsmanagement
(kwm1)

Afhankelijke variabele

5.5.4.3 Resultaten 1ste fase fsQCA
In de twee voorgaande paragrafen is uiteengezet op welke manier in de 1ste fase
crosscasestudies onderzoeksdata zijn verzameld met betrekking tot de acht onafhankelijke
variabelen en de afhankelijke variabele. Met de verkregen data is vervolgens in twee
hoofdstappen een 1ste fase fsQCA uitgevoerd:
1.

Om een beeld te krijgen van mogelijke settheoretische relaties zijn er eerst van elk van
de acht onafhankelijke variabelen, in relatie met de afhankelijke variabele, plots
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samengesteld. Deze plots bieden mogelijkheden om inzicht te krijgen in welke mate er
sprake is van necessary en/of sufficient conditions (kwaliteitsmanagementprincipes). De
relaties zijn idem onderzocht met de ‘negate’144 (~) optie. In tegenstelling tot
regressieanalyse, waarbij door het veranderen van het teken (van + naar – ) in een
regressiemodel de tegenovergestelde outcome tot stand komt, is dit bij het bestuderen
van configuraties fundamenteel anders. Bij QCA leidt het veranderen van het teken (+
of – ) niet noodzakelijk tot een tegenovergestelde outcome en houdt in dat er sprake is
van asymmetrie (Ragin, 2008).
2.

Na het maken van de plots is vervolgens met behulp van de fuzzy datasets en met de
hierboven berekende thresholds een ‘truth tabel’ samengesteld. En met deze tabel is
nagegaan welke kwaliteitsmanagementprincipes leiden tot of effect hebben op de
afhankelijke variabele.

Ad 1.
Ter illustratie staan hieronder twee plots afgebeeld. De eerste toont de relatie tussen het
principe 'leiderschap & standvastigheid' (lens1) en de afhankelijke variabele 'succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'. De daaropvolgende plot toont
144

De ‘negate’ optie, die berekend wordt met behulp van het fsQCA software programma, trekt de fuzzy set waarde van een variabele af van
de waarde 1. Als voorbeeld: de negation van de causale condition: resultaatsgerichtheid, met waarde 0,60 geeft met de optie negate (niet
resultaatsgerichtheid) de waarde 0,4.

dezelfde relatie, met dien verstande dat daarbij voor de afhankelijke variabele de negate optie
(~) is toegepast (afwezigheid van succesvol kwaliteitsmanagement).
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Plot memberships succesvol kwaliteitsmanagement, 1ste fase fsQCA

Figuur 25.

Plot memberships (~) succesvol kwaliteitsmanagement, 1ste fase fsQCA

De plots in de Figuren 24 en 25 tonen dat de scores van de principes lens1 op de horizontale
as, zich zowel onder als boven de diagonale lijn bevinden. Een volledige settheoretische
relatie tussen lens1 (op de X-as) en de afhankelijke variabele succesvol kwaliteitsmanagement
(op de Y-as) wordt bereikt indien alle scores van beide op de diagonale lijn liggen. Dan geldt
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Figuur 24.

voor alle casussen: Yi < Xi en Xi < Yi145 en is er sprake van volledige necessity en
sufficiency (Schneider & Wagemann, 2012, p. 86). Dit is duidelijk niet het geval, zo blijkt uit
beide plots. Dit betekent dat het principe lens1 niet volledig necessary en ook niet volledig
sufficient is voor de afhankelijke variabele.
Binnen het sociaal- en organisatieonderzoek komt het overigens zelden voor dat er sprake is
van volledige en consistente setrelaties (Ragin, 2008). Om toch inzicht te krijgen in welke
mate er sprake is van necessity en sufficiency van variabelen en om beide te kunnen
••••• Chapter 5
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interpreteren en evalueren, zijn er binnen QCA twee settheoretische parameters ontwikkeld:
consistency146 en coverage147 (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 126-144). Deze parameters
geven inzicht in de mate waarin één of meerdere onafhankelijke variabele(n) bijdragen aan
het tot stand komen van een te onderzoeken afhankelijke variabele. In formele termen geldt
dat wanneer er bij een fuzzy subset relatie necessity wordt verondersteld, de daarbij horende
consistency waarde als volgt berekend wordt: consistency (Xi > Yi) = Σ (min(Xi,Yi))/Σ(Yi)
(Schneider & Wagemann, 2012, pp. 140-143). Dit betekent dat als alle Yi waarden kleiner of
gelijk zijn aan hun corresponderende Xi waarden, de formule een score van 1 oplevert en als
veel Yi waarden groter zijn dan hun corresponderende Xi waarden, dan zal de score
substantieel lager zijn dan 1. Als er bij een fuzzy subset relatie sufficiency wordt
verondersteld, dan is de berekening van de consistency waarde als volgt: consistency (Xi <
Yi) = Σ (min(Xi,Yi))/Σ(Xi) (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 126-129). Dit betekent dat als
alle Xi waarden kleiner of gelijk zijn aan hun corresponderende Yi waarden, dan geeft de
formule een score van 1 en als veel Xi waarden groter zijn dan hun corresponderende Yi
waarden, dan zal de score substantieel lager zijn dan 1. Rihoux & Ragin (2009, pp. 108-110)
omschrijven de relatie tussen consistency en coverage als:
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In beide formules staat Xi voor de causale condition leiderschap & standvastigheid (lens1) en Yi voor de outcome variabele succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie.
Set-theoretic consistency gauges the degree to wich the cases sharing a given combination of conditions agree in displaying the outcome
in question. That is, consistency indicates how closely a perfect subset relation is approximated.
147
Set-theoretic coverage, by contrast, assesses the degree to wich a cause or causal combination “accounts for” instances of the outcome.
Thus, coverage gauges empirical relevance or importance.
146

The calculation of the consistency of a sufficiency relationship is identical to the
calculation of the coverage (relevance) of a necessity relationship, while the
calculation of the coverage of a sufficiency relationship is identical to the calculation
of the consistency of a necessity relationship. (p.63)
Aan de hand van de twee hierboven weergegeven plots, worden de twee parameters
consistency en coverage toegelicht. In de linkerboven- en rechterbenedenhoeken van de twee
plots staan de settheoretische consistency scores weergegeven. Zo toont de plot in Figuur 24
in de rechterbenedenhoek een score van 0.472. Deze score vertegenwoordigt het percentage

succesvol kwaliteitsmanagement < membership in de onafhankelijke variabele leiderschap &
standvastigheid) en vormt Y een subset van X. De score in de linkerbovenhoek 0.718 van
dezelfde plot in Figuur 24 vertegenwoordigt het percentage geplotte data dat consistent is met
Xi < Yi (membership in de afhankelijke variabele succesvol kwaliteitsmanagement >
membership in de onafhankelijke variabele leiderschap & standvastigheid) en vormt X een
subset van Y. Als een van deze twee consistency scores relatief hoog is, dan kan de laagste
geïnterpreteerd worden als een settheoretische coverage score. Dit betekent voor de plot in
Figuur 24 dat de score 0.718 in de linkerbovenhoek en de score 0.472 in de
rechterbenedenhoek consistent is met het argument dat de onafhankelijke variabele
'leiderschap & standvastigheid' een subset vormt van de afhankelijke variabele 'succesvol
kwaliteitsmanagement', waarbij de coverage waarde 47,2% bedraagt. Dit impliceert dat de
som

van

alle

membership

scores

van

de

afhankelijke

variabele

'succesvol

kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie', voor 47,2% wordt verklaard door de
onafhankelijke variabele 'leiderschap & standvastigheid' (lens1).
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geplotte data dat consistent is met Yi < Xi (membership in de afhankelijke variabele
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Ad 2.
Zoals al is toegelicht, blijkt de onafhankelijke variabele lens1 op zichzelf staand niet volledig
necessary en niet volledig sufficient te zijn. Dit blijkt ook zo te zijn voor de afzonderlijke
overige zeven kwaliteitsmanagementprincipes, zoals dat verderop in Tabel 38 wordt
toegelicht. De truth tabel, die onderdeel uitmaakt van fsQCA techniek, geeft inzicht in alle
mogelijke empirische combinaties van onafhankelijke variabelen en biedt de mogelijkheid om
ze te analyseren. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van acht onafhankelijke variabelen.
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Dit betekent dat er theoretisch beschouwd 256 combinaties (2ᵏ) mogelijk zijn, waarbij k staat
voor het aantal onafhankelijke variabelen ofwel causale conditions (Rihoux & Ragin, 2009, p.
100). De truth table (Tabel 38)148 van de 1ste fase fsQCA is samengesteld met behulp van de
fuzzy membership datasets uit de Tabellen 30 en 36.

Tabel 38.

Truth Table: 1ste fase fsQCA

Na het verwijderen van combinaties (rijen) in de truth table in Tabel 38, waarin geen
observaties voorkomen, zijn ook de rijen verwijderd die in de kolom ‘number’ een waarde
hebben < 1. Vervolgens is het minimum aantal acceptabele frequenties – voor elke combinatie
148

De getoonde truth table is een schermafdruk van een fsQCA softwareprogramma, zie:
http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml

van observaties in de rijen – ingesteld op 1 en de consistency waarde op > 0,80. Vanuit de
truth tabel is vervolgens gekozen voor de optie ‘standard analyses’, waarvan twee
oplossingsrichtingen voor de analyse zijn gebruikt: de parsimonious en de intermediate. Een
derde oplossing die door fsQCA software wordt gegenereerd is een 'complex solution', maar
deze omvat geen zogenoemde 'easy- and difficult counterfactuals' en biedt daardoor slechts
weinig inzicht in causale configurations (Fiss, 2011).

Samenvatting en bevindingen van de 1ste fase fsQCA

finale fsQCA. Met de uitvoering van de 1ste fase is op een verkennende manier aan de hand
van een relatief kleine dataset een indicatief inzicht verkregen in de resultaten van de werking
van het onderzoeksmodel (zie Figuur 20), in casu de relaties tussen acht onafhankelijke
variabelen en de afhankelijke variabele. De reden, dat het hierbij gaat om slechts een
indicatief inzicht, ligt in het gegeven dat niet voldaan is aan een belangrijke
onderzoekstechnische voorwaarde. Om het onderzoeksmodel te kunnen toepassen dient de
threshold van het aantal casussen minimaal 10% te bedragen. Marx, Cambré, & Rihoux
(2013) beargumenteren dit als volgt: “the threshold for accepting a model is set at 10%, that
is, there is a 10% change of accepting a model which could also have been generated on
random data” (p. 38). In dit kader hebben Marx & Dusa (2011), een benchmarktabel149
ontwikkeld met daarin een overzicht van het aantal onafhankelijke variabelen in relatie met
het aantal benodigde casussen en drie thresholds: 10%, 5% en 1%. In dit onderzoek, waar
gebruik gemaakt is van acht onafhankelijke variabelen, dient er bij een threshold van 10%

149

Marx & Dusa hebben een benchmark tabel voor crispset QCA (csQCA) samengesteld. In die tabel is het aantal casus gerelateerd aan het
aantal onafhankelijke variabelen (conditions) en drie threshold waarden: 10%, 5% and 1%. Marx & Dusa stellen hierbij: "The threshold for
accepting a model is set at 10%, that is, there is a 10% change of accepting a model which could also have been generated on random data."
Voor fsQCA is een dergelijke benchmark tabel nog niet geconstrueerd en daarom maakt dit onderzoek gebruik van de csQCA benchmark
tabel.
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Zoals in paragraaf 3.2.6 al kort is aangestipt fungeerde de 1ste fase fsQCA als opmaat voor de
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sprake te zijn van minimaal 49 casussen. Dit was bij de uitvoering van de 1ste fase fsQCA niet
het geval, omdat daarin 19 casussen participeerden.
Hierna volgt in drie onderdelen een samenvatting van de bevindingen van de 1 ste fase fsQCA.
1.

Tabel 39, met daarin weergegeven necessity en sufficiency consistency scores op elk
van de acht onafhankelijke variabelen.

2.

Een overzicht met Booleaanse vergelijkingen die effect hebben op de afhankelijke
variabele.
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3.

Tabel 40, met daarin de solution met configuraties bestaande uit kern (core)
onafhankelijke variabelen en uit rand (peripheral) onafhankelijke variabelen.

De begrippen 'core' en 'peripheral' zijn gebaseerd op de parsimonious en intermediate
solutions van fsQCA. Fiss (2011) omschrijft de begrippen als:
Core conditions are those that are part of both parsimonious and intermediate
solutions, and peripheral conditions are those that are eliminated in the parsimonious
solution and thus only appear in the intermediate solution. Accordingly, this approach
defines causal coreness in terms of the strength of the evidence relative to the
outcome, not connectedness to other configurational elements. (p. 403)

Ad 1. Onafhankelijke variabelen: necessity- en sufficiency consistency scores 1ste fase fsQCA
Kwaliteitsmanagementprincipes

Individueel niveau
Leiderschap &
Standvastigheid
(lens1)
~Leiderschap &
Standvastigheid
(~lens1)

Sufficiency consistency
score, benchmark
niveau 0.8

0.472

0.718

6

0.668

0.563

10

0.379

0.751

4

0.779

0.581

15

0.798

0.656

15

0.387

0.617

4

0.632

0.696

11

0.554

0.592

8

0.800

7

0.552

11

0.626

14

0.660

5

0.707

12

0.583

7

0.739

9

0.546

9

Maatschappelijk niveau
Resultaatsgerichtheid
0.488
(resg1)
~ Resultaatsgerichtheid
0.681
(~resg1)
Focus op burger/klant
0.763
(fobk1)
~Focus op burger/klant
0.414
(~fobk1)
Sterke partnerschappen
0.664
(spas1)
~ Sterke partnerschappen
0.528
(~spas1)
Maatschappelijke
0.543
Verantwoordelijkheid
(mvaw1)
~ Maatschappelijke
0.607
Verantwoordelijkheid
(~mvaw1)
Tabel 39.
Settheoretische necessity and sufficiency scores

Aantal casus met een
fuzzy membership
score > 0.5

Bij toepassing van het gebruik van fuzzy sets in een onderzoek is het belangrijk om een helder
beeld te geven van de begrippen necessary en sufficient conditions. Daarom is het gewenst
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Organisatie niveau
Management van
processen & feiten
(mvpf1)
~Management van
processen & feiten
(~mvpf1)
Betrokkenheid van de
Medewerkers
(bvmw1)
~Betrokkenheid van de
Medewerkers
(~bvmw1)
Permanente verbetering &
Innovatie
(pvei1)
~ Permanente
verbetering & innovatie (~pvei1)

Necessity
consistency score,
benchmark
niveau 0.8

om de twee begrippen – aanvullend op de definities, zoals die gelden in alledaagse taal – te
verduidelijken. Schneider & Wagemann (2012) omschrijven de twee begrippen als:
(1) a condition might be interpreted as necessary if, across all cases, set membership in
it is larger than or equal to each case’s membership in the outcome en (2) a condition
can be interpreted as sufficient, across all cases, set membership in it is smaller than or
equal to each case’s membership in the outcome. (pp. 329-333)
De gepresenteerde scores in Tabel 39 laten zien dat slechts één onafhankelijke variabele
••••• Chapter 5

238

voldoet aan de benchmark van 0.8 en één die daarbij in de buurt komt. Dit zijn
achtereenvolgens 'resultaatsgerichtheid' (resg1) met een sufficiency consistency score van
0.800 en 'betrokkenheid van de medewerkers' (bvmw1) met een necessity consistency score
van 0.798. Het voorgaande betekent dat geen van de acht onafhankelijke variabelen op
zichzelf staand volledig noodzakelijk (necessary) dan wel sufficient (verklarend) is voor de
afhankelijke variabele 'succesvol kwaliteitsmanagement', dan wel de afwezigheid (~) ervan.

Ad 2. Booleaanse vergelijkingen
De optie ‘standard analyses’ van fsQCA software genereert combinaties van de
onafhankelijke variabelen (configuraties150), die een effect hebben op de afhankelijke
variabele en zijn – in Booleaanse notatie – als volgt weergegeven:
Succesvol

kwaliteitsmanagement

in

de

gemeentelijke

organisatie

=

mvaw1*spas1*pvei1*bvmw1*~mvpf1*fobk1*lens1+
mvaw1*spas1*pvei1*bvmw1*fobk1*resg1*lens1+
~mvaw1*spas1*pvei1*bvmw1*~mvpf1*~fobk1*~resg1*~lens1+
mvaw1*spas1*~pvei1*bvmw1*~mvpf1*fobk1*~resg1*~lens1.
Elk van de vier getoonde regels vertegenwoordigt een configuratie151 van onafhankelijke
variabelen die geassocieerd wordt met de afhankelijke variabele. De tekens: ‘*’ en ‘+’ staan
150

Deze configuraties zijn met fsQCA software berekend op basis van de intermediate solution.

respectievelijk voor de Booleaanse logische termen ‘AND’ en ‘OR’. Het ‘~’ (tilde) teken staat
voor ‘NOT’, ofwel afwezigheid van een onafhankelijke variabele (Rihoux & Ragin, 2009, pp.
34-36).
De vier configuraties geven inzicht in de wisselwerking tussen de onafhankelijke variabelen
op drie verschillende niveaus zoals aangegeven in het definitief onderzoeksmodel (zie Figuur
20): het individueel niveau, organisatieniveau en maatschappelijk niveau. Elke configuratie is
samengesteld uit onafhankelijke variabelen van een of meerdere niveaus. Hieruit is af te
leiden dat onderzoek naar verklaringen voor het tot stand brengen van succesvol

zelfstaand niveau.

Ad 3. Solution met configuraties
Tabel 40 toont de solution met configuraties van onafhankelijke variabelen die leiden tot
zowel de aan- als afwezigheid van succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie. De notaties van configuraties zijn weergegeven zoals voorgesteld door Fiss
(2011) en komen in hun kern overeen met de hierboven weergegeven Booleaanse notaties.

151

Met fsQCA software is het ook mogelijk om combinaties van configuraties van negate (~), zijnde niet succesvol kwaliteitsmanagement in
de gemeentelijke organisatie te berekenen en weer te geven met behulp van Booleaanse notatie. Dergelijke combinaties worden getoond bij
de presentatie van de resultaten van de finale fsQCA.
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kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie niet beperkt blijft tot een op zich
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0.281
0.097

0.251
0.033

Raw coverage

Unique coverage

Solution 1ste fase fsQCA

0.318

0.506

0.101

0.203

0.794

1a

0.808

0.037

0.227

0.851

4

0.839

0.077

0.226

0.803

3

ͣ

0.115

0.217

0.784

2a

organisatie'

ͣ

Configuraties die leiden tot de afwezigheid van
'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke

ͣ Zwarte cirkels duiden op de aanwezigheid van kwaliteitsmanagementprincipes en cirkels met een 'X' duiden op de afwezigheid ervan. Grote cirkels duiden op de aanwezigheid van 'kernprincipes'
(core conditions) en kleine cirkels op de aanwezigheid van 'randprincipes' (peripheral conditions). Lege velden duiden op 'niet van toepassing'.

Tabel 40.

Overall solution consistency
Overall solution coverage

0.920

2

0.835

1

Consistency

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Sterke partnerschappen

Focus op de burger/klant

Resultaatsgerichtheid

Maatschappelijk niveau

Permanente verbetering &
innovatie

Betrokkenheid van de
medewerkers

Management van processen
& feiten

Organatie niveau

Individueel niveau
Leiderschap &
vastberadenheid

Configuration

gemeentelijke organisatie'

Configuraties die leiden tot 'succesvol kwaliteitsmanagement in de

Solution
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De solution in Tabel 40 overziend, toont dat verschillende configuraties van
kwaliteitsmanagementprincipes leiden tot of effect hebben op de afhankelijke variabele
'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'. Er blijkt geen sprake te zijn
van ‘one size fits all’. In termen van settheoretisch onderzoek betekent dit dat er sprake is van
equifinality. Een begrip dat Schneider & Wagemann (2012) als volgt beschrijven: “Allows for
different, mutually non-exclusive sufficient conditions, or paths, for the outcome” (p. 326).
Equifinality vormt daardoor een belangrijk onderdeel van de epistomologie van
settheoretische methoden en specifiek van QCA (Schneider & Wagemann, 2012, p. 133). De

twee configuraties die leiden tot de afwezigheid ervan. De overall solution consistency
waarden van succesvol kwaliteitsmanagement en niet succesvol kwaliteitsmanagement zijn
respectievelijk 0.84 en 0.81. De overall coverage waarde ligt tussen 0 en 1 (Ragin, 2008) en
geeft aan in welke mate alle casussen in de data (19 gemeenten) worden verklaard. De overall
coverage

waarden

van

succesvol

kwaliteitsmanagement

en

niet

succesvol

kwaliteitsmanagement bedragen respectievelijk: 0.51 en 0.32, en verklaren slechts een beperkt
deel van alle casussen in de dataset.
Zoals al eerder naar voren is gebracht was het doel van de 1ste fase fsQCA verkennend van
aard en daarom wordt hier niet uitgebreid ingegaan op de individuele configuraties en hun
consistency en coverage waarden, zoals getoond in Tabel 40, maar komt aan de orde bij de
presentatie van de resultaten van de finale fsQCA, die in de volgende paragraaf 5.5.4.4 wordt
toegelicht.
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solution bestaat uit vier configuraties welke leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement en
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5.5.4.4 Resultaten finale fsQCA
In de finale fsQCA is gebruik gemaakt van onderzoeksdata die in de periode juli 2012 tot en
met maart 2013 zijn verzameld in 63 gemeenten (19 gemeenten in de 1ste fase plus 44 in de
2de fase). Bij de analyse van deze data zijn dezelfde werkwijzen en technieken toegepast zoals
bij de 1ste fase fsQCA. Daarom is er voor gekozen om de resultaten van de finale fsQCA op
nagenoeg eenzelfde manier te presenteren. Daartoe volgt eerst een overzicht met daarin het
aantal respondenten (inclusief hun functies) die meegewerkt hebben aan de 2de fase
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crosscasestudies, gevolgd door een interpretatie van de betrouwbaarheid van het gebruikte
onderzoeksmodel. Daarna vindt een toelichting plaats op de manier waarop de interne
consistentie van de acht onafhankelijke variabelen in dit onderzoek is onderzocht.
Aansluitend worden de onderzoeksdata weergegeven in twee plots, vier basistabellen en een
truth table. Zij vormen de basis voor de presentatie van de resultaten van de finale fsQCA, die
verderop in Tabel 48 staan weergegeven:

Gemeentegrootte naar inwoners
Minder dan 5.000 inwoners
5.000 tot 10.000
10.000 tot 20.000

Aantal respondenten
1
14

20.000 tot 50.000

22

7

100.000 tot 150.000

3

150.000 tot 250.000
1
250.000 of meer inwoners
Totaal
47
Tabel 41.
Overzicht respondenten: 2de fase crosscasestudies

In de 2de fase crosscasestudies hebben 47 respondenten hun medewerking verleend en zij
vertegenwoordigden 44 gemeenten. Tabel 41 geeft een overzicht van de gemeentegrootte naar
inwoners en van de functies die de respondenten ten tijde van het onderzoek vervulden. Met
uitzondering van gemeenten met een grootte van minder dan 5.000 inwoners en gemeenten
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50.000 tot 100.000

Functienamen van respondenten
Hoofd afdeling klantcontactcentrum,
Controller, Juridisch
kwaliteitsmedewerker,
Bestuursadviseur, Afdelingshoofd
dienstverlening, Afdelingshoofd
publiekszaken,
Gemeentesecretarissen, Adviseur,
Hoofd afdeling externe en
bestuurlijke zaken, Afdelingshoofd
middelen.
Manager bedrijfsvoering en
dienstverlening,
Gemeentesecretarissen, Adviseur
kwaliteitszorg, Teamleider
publiekszaken,
Kwaliteitscoördinator,
Programmamanager dienstverlening,
Hoofden afdeling dienstverlening,
Manager afdeling grondgebied,
Concernadviseur, Manager bestuur
en managementondersteuning,
Sectorhoofd bedrijfsvoering, Adjunct
secretaris, Clustermanager
gemeentewinkel, Afdelingsmanager
gemeentewinkel, Strategisch
beleidsadviseur, Loco
gemeentesecretaris, Hoofd
publiekszaken en communicatie.
Adviseur organisatieontwikkeling,
Projectleider, Senior
controlmedewerker,
Gemeentesecretarissen,
Stafmedewerker stadsbeheer, Hoofd
publiekszaken.
Controller, procesmanager, HRM
manager.
Manager publiekszaken.
-

met meer dan 250.000 inwoners, zijn alle overige gemeentegroottes vertegenwoordigd. Het
beeld van de 1ste fase, waarin 26 geïnterviewde personen een brede groep van functies binnen
de gemeenten vertegenwoordigden, geldt evenzeer voor de 2de fase crosscasestudies. De
verdeling van respondenten naar vrouwen en mannen in de 2de fase bedraagt achtereenvolgens
45% en 55%.
De 47 respondenten hebben, net zoals de geïnterviewden van de crosscasestudies in de 1 ste
fase, scores toegekend aan een set met vraagstellingen (zie bijlage 3), die ingaan op de acht te
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onderzoeken kwaliteitsmanagementprincipes. De overzichten met daarin de scores op de
vraagstellingen van alle 63 gemeenten en de scores op de afhankelijke variabele staan
weergegeven in de Tabellen 42 en 43.

Interpretatie van de betrouwbaarheid van het onderzoeksmodel, 1ste fase en finale fsQCA
De behoudendheid waarvan sprake was bij de interpretatie van de betrouwbaarheid van het
gebruikte onderzoeksmodel, in de 1-ste fase fsQCA (zie paragraaf 5.5.4.3 onder het kopje
‘Samenvatting en bevindingen van de 1ste fase fsQCA)’, geldt expliciet niet voor de resultaten
van de finale fsQCA. Met verwijzing naar de al eerder genoemde benchmarktabel van Marx
e.a. (2013), (zie paragraaf 5.5.4.3) voldoet het aantal casussen in deze finale fsQCA fase ruim
aan de eis van de threshold waarde van 10%. Met toepassing van acht onafhankelijke
variabelen en 63 casussen ligt de threshold waarde tussen de 5% en 1%. Hierdoor is de
betrouwbaarheid van het gebruikte onderzoeksmodel ruim voldoende.

Plots, basistabellen en Truth Table
De presentatie van de informatie, die de basis vormt voor de resultaten van de finale fsQCA,
vindt nagenoeg op eenzelfde wijze plaats zoals bij de 1ste fase fsQCA en bestaat uit drie
onderdelen: (1) Twee plots, Figuur 26 en 27, die de relatie tonen tussen de onafhankelijke

variabele leiderschap & standvastigheid en de aan- en afwezigheid van de afhankelijke
variabele. (2) Vier Tabellen (42 tot en met 45) met daarin achtereenvolgens data van de acht
onafhankelijke variabelen en data van de afhankelijke variabele. Beide (de twee plots en de
vier tabellen) vormen de grondslag voor het samenstellen van (3) een truth tabel (Tabel 46).

Ad 1. Plots causale condition en outcome
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Figuur 26.

Plot membership succesvol kwaliteitsmanagement, finale fsQCA
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Figuur 27.

Plot membership (~) succesvol kwaliteitsmanagement, finale fsQCA

In de vorige paragraaf is bij de presentatie van de twee plots van de 1ste fase fsQCA al
uitgebreid ingegaan op de theoretische achtergronden en betekenissen van de settheoretische
consistency waarden. Daarom wordt hier volstaan met een beknopte toelichting.
Figuur 26 toont dat de scores van de onafhankelijke variabele 'leiderschap & standvastigheid'
(lens12) op de x-as zich zowel onder als boven een diagonaal bevinden. De consistency scores
in de linkerbovenhoek en rechterbenedenhoek van de plot bedragen respectievelijk 0.536 en
0.601. In settheoretische termen betekent dit dat de data consistent zijn met daarbij het
argument dat Y een subset is van X en dat 53,6 % van deze X wordt verklaard door Y. Het
betekent ook dat er geen sprake is van een perfecte settheoretische relatie (zowel volledig
necessary als sufficient) en dat daardoor de variabele lens12 niet volledig necessary en ook
niet volledig sufficient is voor de afhankelijke variabele. Voor de plot in Figuur 27 geldt
hetzelfde ten aanzien van necessity en sufficiency van de variabele lens12. Met scores van
0.647 en 0.515 in achtereenvolgens de linkerboven- en rechterbenedenhoek is ook hier geen
argument dat wijst op aanwezigheid van volledige necessity en sufficiency.

Tabel 42.

Gem1k4
Gem3k6
Gem4k3
Gem5k3
Gem7k4
Gem8k4
Gem9k4
Gem12k3
Gem13k3
Gem15k4
Gem17k4
Gem18k4
Gem19k4
Gem21k4
Gem23k6
Gem26k3
Gem28k3
Gem29k3
Gem31k3
Gem33k4
Gem34k4
Gem36k3
Gem37k3
Gem41k4
Gem42k4
Gem43k4
Gem45k4

Drenthe
Drenthe
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Groningen
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant

0,27
0,27
0,5
0,82
0,62
0,5
0,27
0,88
0,62
0,73
0,27
0,62
0
0,02
0
0,05
0
0,95
0,73
0,5
0,12
0,95
0,82
0,62
0,02
0,82
0,73

31
37
38
34
35
31
32
34
41
31
25
37
18
26
22
35
24
40
36
33
29
41
37
38
33
37
34

0,08
0,65
0,71
0,35
0,5
0,08
0,14
0,35
0,86
0,08
0
0,65
0
0
0
0,5
0
0,82
0,57
0,23
0,03
0,86
0,65
0,71
0,23
0,65
0,35

28
25
29
30
25
31
24
28
33
32
24
32
15
23,5
22
32
20
28
23
25
25
32
31
24
24
28
27

0,82
0,55
0,87
0,91
0,55
0,94
0,39
0,82
0,97
0,96
0,39
0,96
0
0,3
0,11
0,96
0,02
0,82
0,22
0,55
0,55
0,96
0,94
0,39
0,39
0,82
0,74

36
35
44
40
35
33
28
35
36
36
22
45
20
24,5
18
37
23
37
47
38
35
42
37
36
27
35
34

0,2
0,13
0,82
0,6
0,13
0,05
0
0,13
0,2
0,2
0
0,85
0
0
0
0,31
0
0,31
0,91
0,43
0,13
0,72
0,31
0,2
0
0,13
0,08

47
42
44
44
44
43
42
43
43
52
36
47
35
34,5
39
43
40
45
43
45
41
50
45
44
41
50
46

0,91
0,72
0,82
0,82
0,82
0,77
0,72
0,77
0,77
0,98
0,2
0,91
0,13
0,1
0,53
0,77
0,6
0,85
0,77
0,85
0,66
0,96
0,85
0,82
0,66
0,96
0,89

42
40
45
42
39
44
41
30
39
43
33
49
32
30,5
30
38
30
31
31
34
40
46
48
38
35
44
37

0,72
0,6
0,85
0,72
0,53
0,82
0,66
0,01
0,53
0,77
0,05
0,95
0,03
0,01
0,01
0,43
0,01
0,02
0,02
0,08
0,6
0,89
0,93
0,43
0,13
0,82
0,31

36
34
38
39
33
28
36
38
33
37
12
32
32
21,5
24
37
36
24
42
33
34
33
41
35
31
36
33

0,82
0,7
0,9
0,92
0,62
0,09
0,82
0,9
0,62
0,86
0
0,54
0,54
0
0,01
0,86
0,82
0,01
0,97
0,62
0,7
0,62
0,96
0,76
0,42
0,82
0,62

30
27
32
33
22
20
24
26
28
33
24
22
16
20,5
24
32
16
24
15
21
26
30
28
25
24
30
24

0,68
0,32
0,82
0,87
0,01
0
0,05
0,18
0,5
0,87
0,05
0,01
0
0
0,05
0,82
0
0,05
0
0,01
0,18
0,68
0,5
0,1
0,05
0,68
0,05

Fuzzy Set
Resultaat- Fuzzy Set Focus op de Fuzzy Set
Management van Fuzzy Set
Betrokkenheid Fuzzy Set
Permanente Fuzzy Set Sterke partner- Fuzy Set Sterke Maatschappelijke Fuzzy Set
Leiderschap & gerichtheid Resultaat- burger en Focus op de processen & Management van de
Betrokkenheid van verbetering & Permanente schappen
partnerschappen verantwoorde- Maatschappelijke
standvastigheid
gerichtheid klant
burger en klant feiten
van processen medewerkers de medewerkers innovatie
verbetering &
(spas12)
lijkheid
verantwoordelijkheid
(lens12)
(resg12)
(fobk12)
& feiten
(bvmw12)
innovatie
(mvaw12)
(mvpf12)
(pvei12)

Conversie ruwe scores naar fuzzy set membership scores

20
20
21
24
22
21
20
25
22
23
20
22
14
17
11
18
13
27
23
21
19
27
24
22
17
24
23

Gemeente Leiderschap &
codes t.b.v. standvastigheid
het
onderzoek
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Provincie

Kwaliteitsmanagementprincipes

Ad 2. Data kwaliteitsmanagementprincipes, finale fsQCA
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Tabel 43.

Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

25
22
30
11
16
24
21
21
25
24
22
24
27
18
20
17,5
19
9
26
23
22
20
22
14
13
12
24
15
18
27
21
20
24
21
22
18

0,88
0,62
0,99
0
0,01
0,82
0,5
0,5
0,88
0,82
0,62
0,82
0,95
0,05
0,27
0,03
0,12
0
0,92
0,73
0,62
0,27
0,62
0
0
0
0,82
0
0,05
0,95
0,5
0,27
0,82
0,5
0,62
0,05

41
24
46
18
36,5
42
24
34
38
40
36
43
35
31
41
32,5
31
20
35
42
35
30
38
36
22
30
38
28
29
44
30
32
36
31
36,5
33

0,86
0
0,96
0
0,61
0,89
0
0,35
0,71
0,82
0,57
0,92
0,5
0,08
0,86
0,18
0,08
0
0,5
0,89
0,5
0,05
0,71
0,57
0
0,05
0,71
0,01
0,03
0,94
0,05
0,14
0,57
0,08
0,61
0,23

25
21
29
16
25,5
32
24
30
32
30
29
31
28
28
33
23,5
23
29
24
32
28
23
27
28
20
26
30
24
31
31
29
26
28
33
27,5
27,7

0,55
0,05
0,87
0
0,61
0,96
0,39
0,91
0,96
0,91
0,87
0,94
0,82
0,82
0,97
0,3
0,22
0,87
0,39
0,96
0,82
0,22
0,74
0,82
0,02
0,66
0,91
0,39
0,94
0,94
0,87
0,66
0,82
0,97
0,78
0,8

43
26
48
14
37
47
19
33
40
40
39
43
39
43
42
30,5
33
13
26
40
40
33
41
36
24
25
35
25
27
34
35
22
33
33
38
37

Vervolg conversie ruwe scores naar fuzzy set membership scores

Gem46k4
Gem47k5
Gem48k5
Gem49k5
Gem50k7
Gem51k7
Gem52k3
Gem53k3
Gem55k4
Gem56k4
Gem57k5
Gem58k5
Gem59k5
Gem62k4
Gem64k4
Gem65k5
Gem66k5
Gem68k3
Gem69k3
Gem71k4
Gem72k4
Gem73k4
Gem76k2
Gem77k2
Gem78k3
Gem79k3
Gem80k4
Gem82k4
Gem84k4
Gem85k4
Gem86k4
Gem87k4
Gem88k5
Gem89k5
Gem90k6
Gem91k8

0,77
0
0,93
0
0,31
0,91
0
0,05
0,6
0,6
0,53
0,77
0,53
0,77
0,72
0,01
0,05
0
0
0,6
0,6
0,05
0,66
0,2
0
0
0,13
0
0
0,08
0,13
0
0,05
0,05
0,43
0,31

41
39
49
18
37
50
39
40
53
41
44
53
50
37
47
36,5
43
25
45
44
42
42
43
47
34
39
52
38
33
45
39
41
44
55
44
39,7

0,66
0,53
0,95
0
0,31
0,96
0,53
0,6
0,98
0,66
0,82
0,98
0,96
0,31
0,91
0,25
0,77
0
0,85
0,82
0,72
0,72
0,77
0,91
0,08
0,53
0,98
0,43
0,05
0,85
0,53
0,66
0,82
0,99
0,82
0,58

33
42
43
19
36,5
45
14
40
41
41
47
43
44
34
40
34,5
39
25
33
38
38
35
40
47
38
28
49
29
30
38
33
44
43
42
39,5
38,3
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0,05
0,72
0,77
0
0,25
0,85
0
0,6
0,66
0,66
0,91
0,77
0,82
0,08
0,6
0,1
0,53
0
0,05
0,43
0,43
0,13
0,6
0,91
0,43
0
0,95
0,01
0,01
0,43
0,05
0,82
0,77
0,72
0,57
0,47
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33
39
35
26
33
35
9
31
43
31
35
39
39
34
38
26,5
33
18
34
28
27
34
34
36
29
32
38
30
31
44
40
35
29
32
35,5
32,7

0,62
0,92
0,76
0,02
0,62
0,76
0
0,42
0,98
0,42
0,76
0,92
0,92
0,7
0,9
0,03
0,62
0
0,7
0,09
0,05
0,7
0,7
0,82
0,16
0,54
0,9
0,27
0,42
0,98
0,94
0,76
0,16
0,54
0,79
0,6

27
12
31
14
28
30
8
27
30
25
24
37
32
16
34
23
18
14
18
35
30
27
23
29
17
18
24
22
23
30
22
18
23
14
30,5
29,7

0,32
0
0,75
0
0,5
0,68
0
0,32
0,68
0,1
0,05
0,97
0,82
0
0,9
0,02
0
0
0
0,93
0,68
0,32
0,02
0,59
0
0
0,05
0,01
0,02
0,68
0,01
0
0,02
0
0,72
0,65

Score

22
29
18
19
24
17
22
21
21
28
24

32
29
30
21
33
23
21
17
24
25
20
20
19

Score

0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0

Score

Afhankelijke variabele: ruwe scores en fuzzy set membership scores

Gem1k4
Gem3k6
Gem4k3
Gem5k3
Gem7k4
Gem8k4
Gem9k4
Gem12k3
Gem13k3
Gem15k4
Gem17k4
Gem18k4
Gem19k4
Gem21k4
Gem23k6
Gem26k3
Gem28k3
Gem29k3
Gem31k3
Gem33k4
Gem34k4
Gem36k3
Gem37k3
Gem41k4

Drenthe
Drenthe
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Groningen
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant

www.waarstaatjegemeente.nl
www.kinggemeenten.nl
Kwaliteitshandvest en/of
burgerservicenormen
Burgerjarverslagen en sociaal
jaarverslagen 2010 en 2011
Burgerpanel(s) en/of
bewonersenquês

0
1
2
0
2
0
0
0
0
3
1

3
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
3
0

Score

0
0
0
0
1
2
1
1
1
1
0

2
2
0
2
2
0
0
2
0
1
1
0
2

Score

Instrumenten en intenties om te
Deelname aan 'Lokale monitor Werk, Enquete.
werken aan kwaliteitsverbeteringen. Inkomen en Zorg', 2010 en 2012.
(5)
(3)
(4)
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Tabel 44.

Gemeente codes
t.b.v. het onderzoek

Provincie

Bronnen:
Vijf beloften aan de burger Deelname aan 'Bewijs
(bestaande uit veertig
van Goede Dienst'.
kwaliteitsaspecten).
(2)
(1)
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0
2
2
2
1
1
2
0
2
1
1

2
2
0
0
2
2
2
0
2
2
2
1
1

Degree of membership
in de fuzzy set van de
outcome (succesvol
kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke
organisatie).
0,97
0,8
0,7
0,12
0,91
0,12
0,07
0,04
0,26
0,57
0,09
0,12
0,07
0,03
0,81
0,05
0,04
0,39
0,04
0,16
0,05
0,09
0,69
0,21

(7)

Totaal scores
(succesvol
kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke
organisatie).
40
36
31
23
39
25
23
19
28
29
24
24
22
22
33
22
21
29
20
26
23
24
33
26

(6)

Tabel 45.

Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

24
24
19
21
25
29
27
27
30
20
20
20
20
32
30
28
24
22
34
21
24
20
23
22
23
21
20
19
22
21
18
25
26
26
20
30
20
34
30

1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

Vervolg afhankelijke variabele: ruwe scores en fuzzy set membership scores

Gem42k4
Gem43k4
Gem45k4
Gem46k4
Gem47k5
Gem48k5
Gem49k5
Gem50k7
Gem51k7
Gem52k3
Gem53k3
Gem55k4
Gem56k4
Gem57k5
Gem58k5
Gem59k5
Gem62k4
Gem64k4
Gem65k5
Gem66k5
Gem68k3
Gem69k3
Gem71k4
Gem72k4
Gem73k4
Gem76k2
Gem77k2
Gem78k3
Gem79k3
Gem80k4
Gem82k4
Gem84k4
Gem85k4
Gem86k4
Gem87k4
Gem88k5
Gem89k5
Gem90k6
Gem91k8

5
2
3
2
4
4
3
0
3
0
3
5
1
4
3
5
2
1
1
6
1
0
3
0
1
0
1
1
1
0
2
5
3
2
2
4
3
1
2
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2
2
0
2
2
2
0
1
0
1
0
1
0
2
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
2
2
1
1
0
2
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2
2
1
2
1
1
2
2
1
0
1
1
2
2
2
1
1
0
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2

34
30
23
27
33
37
33
31
35
21
24
27
24
41
37
34
27
23
39
29
28
23
28
24
24
23
23
22
24
25
23
33
32
31
26
37
25
37
37

0,69
0,64
0,09
0,21
0,69
0,93
0,62
0,7
0,8
0,02
0,08
0,26
0,09
0,95
0,85
0,75
0,35
0,12
0,96
0,57
0,26
0,07
0,26
0,08
0,16
0,07
0,05
0,05
0,12
0,12
0,07
0,69
0,55
0,55
0,16
0,93
0,16
0,93
0,93

Ad 3. Truth Table
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Truth Table: finale fsQCA

Met de data uit de getoonde Tabellen 42 tot en met 45 is een truth table samengesteld, die in
Tabel 46152 staat weergegeven. De rijen in de truth table met een ‘number’ < 1 zijn
verwijderd. De specificatie van het minimum aantal acceptabele frequenties voor elke
combinatie van observaties in de rijen is bepaald op 1, waarbij de consistency waarde is
ingesteld op > 0.80. Vervolgens is net als bij de 1ste fase fsQCA gekozen voor de optie
‘standard analyses’ en zijn de twee oplossingsrichtingen parsimonious en intermediate
gebruikt voor de analyses.
Daarna is aan de hand van een tweede samengestelde truth tabel nagegaan welke
kwaliteitsmanagementprincipes leiden tot de afwezigheid (negate ofwel ~) van de
afhankelijke variabele 'succesvol kwaliteitsmanagement'. Hierbij zijn de rijen in de deze truth
table met een ‘number’ < 1 verwijderd en is de specificatie van het minimum aantal

152

De getoonde truth table is een schermafdruk van een fsQCA softwareprogramma, zie:
http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

Tabel 46.

acceptabele frequenties voor elke combinatie van observaties in de rijen bepaald op 2153,
waarbij de consistency waarde is ingesteld op > 0.80.

Presentatie resultaten finale fsQCA.
De hier gepresenteerde resultaten van de finale fsQCA zijn samengevat in drie onderdelen.
1.

Tabel 47 met daarin weergegeven necessity en sufficiency consistency scores op elk
van de acht onafhankelijke variabelen.

••••• Chapter 5
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2.

Een overzicht met Booleaanse vergelijkingen die verbonden zijn aan de aan- en
afwezigheid van de outcome.

3.

Tabel 48 met daarin de solution met configuraties bestaande uit kern (core)
onafhankelijke variabelen en uit rand (peripheral) onafhankelijke variabelen.

(Het verschil tussen de in onderdeel 3 genoemde begrippen 'core' en 'peripheral' is hierboven
al uiteengezet onder het kopje: 'Samenvatting en bevindingen van de 1ste fase fsQCA').

153

Dit is gedaan om het aantal regels in de verkregen truth table te verminderen.

Ad 1. Onafhankelijke variabelen: necessity en sufficiency consistency scores finale fsQCA
Kwaliteitsmanagementprincipes

Individueel niveau
Leiderschap &
Standvastigheid
(lens12)
~Leiderschap &
Standvastigheid
(~lens12)

Sufficiency consistency
score, benchmark
niveau 0.8

0.601

0.536

30

0.605

0.470

26

0.393

0.582

18

0.804

0.464

45

0.800

0.488

52

0.418

0.545

11

0.618

0.576

32

0.612

0.458

31

0.583

26

0.440

32

0.499

45

0.494

18

0.503

45

0.509

18

0.657

19

0.415

41

Maatschappelijk niveau
Resultaatsgerichtheid
0.559
(resg12)
~ Resultaatsgerichtheid
0.638
(~resg12)
Focus op burger/klant
0.794
(fobk12)
~Focus op burger/klant
0.404
(~fobk12)
Sterke partnerschappen
0.712
(spas12)
~ Sterke partnerschappen
0.506
(~spas12)
Maatschappelijke
0.460
Verantwoordelijkheid
(mvaw12)
~ Maatschappelijke
0.708
Verantwoordelijkheid
(~mvaw12)
Tabel 47.
Settheoretische Necessity and Sufficiency scores

Aantal casus met een
fuzzy membership
score > 0.5
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Organisatie niveau
Management van
processen & feiten
(mvpf12)
~Management van
processen & feiten
(~mvpf12)
Betrokkenheid van de
Medewerkers
(bvmw12)
~Betrokkenheid van de
Medewerkers
(~bvmw12)
Permanente verbetering &
Innovatie
(pvei12)
~ Permanente
verbetering & innovatie (~pvei12)

Necessity
consistency score,
benchmark
niveau 0.8

Uit Tabel 47 volgt dat geen van de acht kwaliteitsmanagementprincipes op zichzelf leidt tot
succesvol kwaliteitsmanagement (of tot de afwezigheid ervan, ~ ). Slechts twee principes
voldoen aan de benchmark van 0.8 en één principe benadert de score van de benchmark. Dit
zijn achtereenvolgens: '~management van processen & feiten' (0.804), 'betrokkenheid van de
medewerkers' (0.800) en 'focus op burger/klant' (0.794). Dit betekent dat geen van de acht
causale conditions op zichzelf staand volledig noodzakelijk (necessary) dan wel volledig
sufficient (verklarend) is voor de afhankelijke variabele 'succesvol kwaliteitsmanagement in
••••• Chapter 5
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de gemeentelijke organisatie'. Deze constatering is overigens niet verwonderlijk omdat in de
kern bij settheoretisch organisatieonderzoek uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de te
onderzoeken variabelen die op zichzelf staan niet leiden tot effecten bij een variabele
(outcme) waarnaar men onderzoek verricht, maar in combinatie met elkaar leiden tot een
meer bevredigende oplossing.

Ad 2. Booleaanse vergelijkingen
De optie ‘standard analyses’ van fsQCA software genereert combinaties van onafhankelijke
variabelen (configuraties), die leiden tot effecten bij de afhankelijke variabele. In aanvulling
op de gepresenteerde resultaten van de 1ste fase, waarbij enkel de Booleaanse notaties zijn
weergegeven van aanwezigheid van de afhankelijke variabele, wordt hierna ook de
afwezigheid (~) ervan weergegeven.
Succesvol

kwaliteitsmanagement

in

de

gemeentelijke

mvaw12*spas12*pvei12*bvmw12*fobk12*lens12+
mvaw12*spas12*bvmw12*~mvpf12* fobk12*resg12*lens12+
~mvaw12*spas12*pvei12*bvmw12*~mvpf12*~fobk12*~resg12*lens12+
mvaw12*~spas12*~pvei12*bvmw12*mvpf12*fobk12*resg12*lens12.

organisatie

=

De vier configuraties geven inzicht in de wisselwerking tussen de onafhankelijke variabelen
op drie verschillende niveaus, zoals aangegeven in het onderzoeksmodel in Figuur 20.
De afwezigheid (~) van succesvol kwaliteitsmanagement bestaat uit een solution met drie
configuraties154.
~Succesvol

kwaliteitsmanagement

in

de

gemeentelijke

organisatie

=

~mvaw12*spas12*~pvei12*bvmw12*~mvpf12*~fobk12*~resg12*~lens12+
~mvaw12*spas12*pvei12*bvmw12*~mvpf12*fobk12*~resg12*~lens12+
~mvaw12*spas12*~pvei12*bvmw12*~mvpf12*fobk12*~resg12*lens12.

154
Omwille van een conservatieve uitkomst is in de fsQCA software, bij de instelling van de threshold van het aantal casus, de waarde 2
ingevoerd.
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Ad 3. Solution met configuraties van onafhankelijke variabelen
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Configuration

Solution finale fsQCA

0.080

0.178

0.831

3

0.021

0.126

0.815

4

0.064

0.216

0.833

0.346

0.833

0.047

0.210

0.809

0.049

0.208

0.841

Configuraties die leiden tot de afwezigheid van
'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie'
1a
2a
3a

ͣ Zwarte cirkels duiden op de aanwezigheid van kwaliteitsmanagementprincipes en cirkels met een 'X' duiden op de afwezigheid ervan. Grote cirkels duiden op de aanwezigheid van 'kernprincipes'
(core conditions) en kleine cirkels op de aanwezigheid van 'randprincipes' (peripheral conditions). Lege velden duiden op 'niet van toepassing'.

Tabel 48.

0.454

0.001
0.759

0.109

Unique coverage

0.230

0.828

Overall solution coverage

0.336

2

Overall solution consistency

0.789

Raw coverage

1

Consistency

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Sterke partnerschappen

Focus op de burger/klant

Resultaatsgerichtheid

Maatschappelijk niveau

Permanente verbetering &
innovatie

Betrokkenheid van de
medewerkers

Management van processen
& feiten

Organatie niveau

Individueel niveau
Leiderschap &
vastberadenheid

Configuraties die leiden tot 'succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie'

Solution
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Configuraties die leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie
De solution in Tabel 48 overziend, blijkt dat vier configuraties (1, 2, 3 en 4) leiden tot
'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'. Deze bevinding houdt in
dat als gemeenten invulling geven aan deze vier configuraties en daarbij de onderliggende
principes toepassen, zij de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verbeteren.
Het kwaliteitsmanagementprincipe 'leiderschap & standvastigheid' dat uit het onderzoek naar
voren komt als zijnde een core principe, maakt onderdeel uit van alle vier de configuraties.
Configuratie 1 bestaat uit drie core en drie peripheral kwaliteitsmanagementprincipes en uit

standvastigheid',

'permanente

verbetering

&

innovatie'

en

'maatschappelijke

verantwoordelijkheid'. Deze drie core principes vertegenwoordigen alle drie de niveaus die
onderkend zijn in het definitief onderzoeksmodel (zie Figuur 20): het individueel niveau, het
organisatieniveau

en

het

maatschappelijk

niveau.

De

drie

peripheral

kwaliteitsmanagementprincipes in configuratie 1 zijn: 'betrokkenheid van de medewerkers',
'focus op de burger/klant' en 'sterke partnerschappen'. Tot slot worden in configuratie 1 de
twee principes 'management van processen & feiten' en 'resultaatsgerichtheid' als niet relevant
beschouwd.
Configuratie 2 bestaat uit: twee core en vier peripheral principes, een core principe dat niet
aanwezig is (dit betreft de ‘negate’ (~) optie) en een principe dat als niet relevant wordt
beschouwd. De twee core principes zijn 'leiderschap & standvastigheid' en 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid' en de vier peripheral principes zijn 'betrokkenheid van de
medewerkers', 'resultaatsgerichtheid', 'focus op de burger/klant' en 'sterke partnerschappen'.
Het core principe 'management van processen & feiten' is niet aanwezig en het principe
'permanente verbetering & innovatie' blijkt niet relevant in configuratie 2.
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Configuratie 3 bestaat uit twee core en twee peripheral kwaliteitsmanagementprincipes, drie
core principes en een peripheral principe die alle vier niet aanwezig zijn. De twee core
principes zijn 'leiderschap & standvastigheid' en 'permanente verbetering & innovatie'. De
twee

peripheral

principes

zijn

'betrokkenheid

van

de

medewerkers'

en

'sterke

partnerschappen'. De drie core principes die niet aanwezig zijn, zijn: 'management van
processen & feiten', 'resultaatsgerichtheid' en 'focus op de burger/klant'. Het niet aanwezige
peripheral principe in configuratie 3 is 'maatschappelijke verantwoordelijkheid'.
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Configuratie 4 tot slot bestaat uit twee core principes, vier peripheral principes en twee
peripheral principes die niet aanwezig zijn. De twee core principes zijn 'leiderschap &
standvastigheid' en 'maatschappelijke verantwoordelijkheid'. De vier peripheral principes zijn
'management

van

processen

&

feiten',

'betrokkenheid

van

de

medewerkers',

'resultaatsgerichtheid' en 'focus op de burger/klant. De twee afwezige peripheral principes zijn
'permanente verbetering & innovatie' en 'sterke partnerschappen'.
De overall solution consistency en de overall coverage parameters van de vier configuraties
bedragen respectievelijk 0.759 en 0.454. Dit betekent dat 75,9% van de empirische data in lijn
ligt met de vooronderstelling dat er sprake is van een subset relatie (sufficiency) tussen de
kwaliteitsmanagementprincipes en de afhankelijke variabele, die voor 45,4% empirisch wordt
verklaard.
FsQCA software berekent ook voor elke afzonderlijke configuratie die deel uitmaakt van de
solution, drie parameters: consistency, raw coverage en unique coverage 155. Ter voorbeeld: de
drie parameters van configuratie 1 bedragen achtereenvolgens 0.789, 0.336 en 0.109. Dit
betekent dat configuratie 1 voor 78,9% een subset vormt van de afhankelijke variabele
('succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie') en dat 33,6% daarvan156
door configuratie 1 wordt verklaard en dat 10,9% van de afhankelijke variabele uniek is voor
155
Consistency measures the degree to which membership in each solution term is a subset of the outcome. Raw coverage measures the
proprotion of memberships in the outcome explained by each term of the solution. Unique coverage measures the proportion of memberships
in the outcome explained solely by each individual solution term (memberships that are not covered by other solution terms).
156
Het betreft hier memberships van de outcome.

configuratie 1, dit wil zeggen dat 10,9% van de memberships van de afhankelijke variabele
niet verklaard wordt door andere configuraties.

Configuraties die leiden tot de afwezigheid van succesvol kwaliteitsmanagement
Bij toepassing van settheoretisch organisatieonderzoek is het belangrijk om op te merken dat
settheoretische formuleringen over het algemeen asymmetrisch zijn. Schneider & Wagemann
(2012) omschrijven dit begrip als:
Asymmetry implies that (a) a causal role attributed to a condition always refers to only

be found and (b) any solution term always refers to only one of the two qualitative
states – presence or absence – in which the outcome set can be found. Both forms of
asymmetry are the consequence of the fact that, in set-theoretic methods, the presence
of a set and its negation denote two qualitatively different phenomena. Sufficency and
necessity are typical asymmetric relations. (p. 322)
Tabel 48 toont dat de asymmetrie in de solution bestaat uit drie configuraties (1a, 2a en 3a) en
dat deze drie leiden tot de afwezigheid (de ‘negate’ (~) optie) van 'succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'.
De overall solution consistency en de overall coverage waarden van de drie configuraties die
de afwezigheid van de afhankelijke variabele 'succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie' verklaren zijn achtereenvolgens 0.833 en 0.346. Dit betekent dat
83,3% van de empirische data in lijn ligt met de veronderstelling dat er sprake is van een
subset relatie tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele, waarbij de
afwezigheid van de afhankelijke variabele voor 34,6% empirisch wordt verklaard.

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

one of the two qualitative states – presence or absence – in which the condition set can

259

Onderzochte gemeenten die onderdeel vormen van de oplossingsconfiguraties
Als verdieping op Tabel 48, waarin de solution met de zeven configuraties en hun bijhorende
kwaliteitsmanagementprincipes staat weergegeven, toont Tabel 49 een overzicht met daarin
de onderzoekscasussen die deel uitmaken van elk van die zeven configuraties.
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10

3

Gem90k6

Gem85k4
Gem43k4

1

Gem47k5

Configuratie
3

1

Gem71k4

Configuratie
4

Onderzochte gemeenten die onderdeel vormen van de oplossingsconfiguraties

Totaal

*) Berekend op basis van fsQCA intermediate solution.

Tabel 49.

6
7
8
9

5

4

Gem5k3
Gem36k3
Gem15k4
Gem43k4
Gem55k4
Gem59k5
Gem58k5
Gem48k5
Gem90k6
Gem51k7

Configuratie
2

2

Gem73k4

Gem28k3

Configuratie
1a

2

Gem87k4
Gem34k4

Configuratie
2a

2

Gem45k4

Gem12k3

Configuratie
3a

Onderzoekscasussen waar sprake is van afwezigheid van
'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie' *)
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1
2
3

Gemeentegrootteklassen

Configuratie
1

Onderzoekscasussen waar sprake is van aanwezigheid van 'succesvol kwaliteitsmanagement in
de gemeentelijke organisatie' *)
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De onderzoekscasussen in Tabel 49 bestaan uit een aantal van de in totaal 63 onderzochte
gemeenten en zijn ingedeeld naar hun gemeentegrootteklassen en hun betreffende
configuraties.
Tabel 49 laat zien dat zowel de vier configuraties die leiden tot 'succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie' als de drie configuraties waarbij
sprake is van de afwezigheid ervan, zijn samengesteld uit een of meerdere gemeenten met
verschillende gemeentegrootteklassen variërend van klassegrootte 3 tot en met 7. Van de vier
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configuraties die onderdeel vormen van de solution waarbij sprake is van aanwezigheid van
'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie', kan configuratie 1 als
robuust bestempeld worden. Deze configuratie bestaat uit 10 van de in totaal 63 onderzochte
gemeenten. In deze 10 gemeenten zijn de gemeentegrootteklassen 3 tot en met 7
vertegenwoordigd. De configuraties 2, 3 en 4 zijn beduidend minder robuust. Hun
samenstelling bestaat achtereenvolgens uit: drie gemeenten, één gemeente en één gemeente.
De drie configuraties waarbij sprake is van afwezigheid van 'succesvol kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke organisatie' zijn alle drie samengesteld uit twee gemeenten. Voor deze
drie configuraties geldt dat ook zij beduidend minder robuust zijn.

Specifieke casusbeschrijvingen van de oplossingsconfiguraties
De 'overall solution consistency' waarden van de hierboven toegelichte vier en drie
configuraties bedragen respectievelijk 0.759 en 0.833. Hun afzonderlijke consistency waarden
liggen daarbij tussen 0.789 en 0.841 (zie Tabel 48). Crilly (2013, p. 195) zegt over
consistency van solutions het volgende: "solutions can be consistent without being
empirically important". De empirische belangrijkheid speelt vooral een rol bij configuraties
met een relatief lage 'unique coverage' waarde. Deze waarde geeft de verhouding aan van het
aantal 'fuzzy set memberships' in de afhankelijke variabele ('succesvol kwaliteitsmanagement

in de gemeentelijke organisatie') dat verklaard wordt door één op zichzelf staande configuratie
binnen de solution. De unique coverage waarden van elk van de zeven configuraties liggen
tussen 0.001 en 0.109 (zie Tabel 48). Het is niet altijd mogelijk om van configuraties met
relatief lage unique coverage waarden vast te stellen of deze lage waarden het gevolg zijn van
technische artefacten of dat zij te wijten zijn aan combinaties van zwak aan- of afwezige
kwaliteitsmanagementprincipes in die betreffende configuraties. Het is dan ook belangrijk om
op basis van de resultaten van de technische fsQCA de empirische herkenbaarheid van
casussen in een configuratie na te gaan. Dit is mogelijk door gebruik te maken van 'within-

documentenstudie, observatie en internet). Ter illustratie van de empirische herkenbaarheid
van casussen wordt hierna (op basis van Tabel 48) van elk van de zeven configuraties één
case beschreven.

Gem48k5, Configuratie 1
Een van de drie core kwaliteitsmanagementprincipes in configuratie 1 is 'permanente
verbetering & innovatie'. De gemeente Gem48k5 valt hierbij specifiek op omdat zij aan dit
principe, in de praktijk, op verschillende manieren uitvoering geeft. Via posters en borden in
de stad brengt deze gemeente al jarenlang nadrukkelijk hun dienstverlening onder de
aandacht. Ook maken zij daarbij gebruik van lokale televisie en een stadspanel. Daarnaast
richt een stuurgroep zich op de vraag wat klanten van hun gemeente vinden en kijkt daarbij
nadrukkelijk naar dienstverleningsonderdelen waarvan de kwaliteit kan worden verbeterd. Het
kwaliteitsmanagementprincipe 'management van processen en feiten' maakt geen onderdeel
uit van configuratie 1. Dit is herkenbaar in Gem48k5. De manager dienstverlening zegt
daarover het volgende: "Niet al onze werkprocessen zijn beschreven, daar ben ik heel eerlijk
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in". Daarnaast blijkt uit eigen onderzoek van Gem48k5 dat er verbeteringen mogelijk zijn in
het overzichtelijker presenteren en vindbaar maken van producten en diensten op hun website.

Gem43k4, Configuratie 1 en 2
Bijzonder aan deze gemeente is dat zij onderdeel uitmaakt van zowel configuratie 1 als 2. Bij
deze gemeente is gezocht naar redenen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan het
gegeven
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dat

er

in

mindere

kwaliteitsmanagementprincipes

mate

uitvoering

'management

wordt

van

gegeven

processen

aan
&

de
feiten

twee
en

'resultaatsgerichtheid'. Het eerstgenoemde principe is expliciet afwezig in configuratie 2 en
het tweede principe blijkt in configuratie 1 niet relevant. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou
kunnen zijn tijdgebrek en het inkrimpen van de organisatie. Zo schetst de projectleider
dienstverlening dat hij aan de ene kant kwaliteitsmanagementinstrumenten zou moeten
"omarmen", omdat het handreikingen biedt om processen beter te ordenen maar tegelijkertijd
onderkent hij dat het ontzettend veel tijd kost en twijfelt hij of de inzet daarop in verhouding
staat met de opbrengst.

Gem47k5, Configuratie 3
Configuratie 3 bestaat uit één gemeente en deze wordt gekenmerkt door onder meer de
expliciete afwezigheid van drie core kwaliteitsmanagementprincipes: 'management van
procesen & feiten', 'resultaatsgerichtheid' en 'focus op de burger/klant'. Uit eigen onderzoek
van deze gemeente blijkt dat er de nodige kwaliteitsverbeteringen op het gebied van
dienstverlening

worden

gerealiseerd

maar

dat

er

ook

nog

genoeg

andere

kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn. Zo is onder meer uit hun onderzoek op te maken dat
kwaliteitsverbeteringen van het onderdeel: 'Tevredenheid over de wijze van afhandeling van
brief en e-mail' erg lastig te realiseren zijn. Over een periode van 16 jaar zijn er geen

substantiële verbeteringen zichtbaar. Het percentage inwoners dat niet tevreden is over dit
onderdeel blijft elk jaar nagenoeg stabiel en schommelt tussen de 44% en 30%.

Gem71k4, Configuratie 4
Evenals configuratie 3 wordt ook configuratie 4 gevormd door slechts één gemeente,
Gem71k4. Uit de 'within-case' kennis komt de herkenbaarheid van deze case duidelijk tot
uitdrukking bij de twee 'peripheral' kwaliteitsmanagementprincipes: 'betrokkenheid van de
medewerkers' en 'focus op de burger/klant'. Uit een extern onderzoek dat uitgevoerd is bij

maar minder goed dan het gemiddelde. Omdat dit onderdeel een relatief grote invloed op het
totaaloordeel heeft, zou verbetering ervan tot een hogere overall klanttevredenheid kunnen
leiden. Daarnaast volgt uit het extern onderzoek dat er kwaliteitsverbeteringen nodig zijn ten
aanzien van een overzichtelijkere website, met een beter vindbaar digitaal loket en een betere
zoekfunctie.

Gem28k3, Configuratie 1a
Gem28k3 maakt onderdeel uit van configuratie 1a en leidt net als de configuraties 2a en 3a tot
afwezigheid (~) van 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'.
Bijzonder

in

deze

configuratie

1a,

is

het

expliciete

ontbreken

van

zes

kwaliteitsmanagementprincipes. Voor Gem28k3 is geprobeerd om een oorzaak te vinden voor
die expliciete afwezigheid. Een mogelijke oorzaak is gevonden in het gegeven dat er in deze
gemeente gedurende vele jaren onzekerheid bestond over hun voortbestaan, in het kader van
een mogelijke herindeling. Deze onzekerheid kan bij Gem28k3 geleid hebben tot
onzekerheid, stagnatie en minder focus op het invulling geven in de praktijk aan de
ontbrekende kwaliteitsmanagementprincipes.
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Gem34k4, Configuratie 2a
Wat opvalt in configuratie 2a is dat er een vorm van 'evenwicht' bestaat tussen de acht
onderzochte kwaliteitsmanagementprincipes. In deze configuratie is er sprake van expliciete
afwezigheid van vier core princpes en aanwezigheid van vier core principes. Dit evenwicht
komt in de dagelijkse praktijk in Gem34k4 tot uitdrukking in onder meer aanbevelingen
afkomstig uit een rapport opgesteld door de rekenkamer van Gem34k4. De aanbevelingen
hebben vooral een positieve context maar benadrukken daartegenover ook het belang van het
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adequaat inrichten en borgen van werkprocessen in de organisatie. Daarnaast benadrukt de
rekenkamer dat er blijvende aandacht moet zijn op onderdelen ten aanzien van
maatschappelijke aspecten en de ontwikkeling van de eigen gemeentelijke organisatie. Ook
uit de resultaten van het gehouden interview met de programmamanager dienstverlening van
Gem34k4 is op te maken dat er sprake is van positieve ontwikkelingen maar dat er zeker ook
nog verbeteringen noodzakelijk zijn. De programmamanager verwoordt dit als volgt: ". . . wat
we nu moeten gaan doen is nog steeds die transitie maken naar meer pro-actieve ambtenaren,
klantgericht en klantgestuurd, waarbij ook andere competenties horen dan alleen de
aanbodgerichte ambtenaar".

Gem12k3, Configuratie 3a
De opmerking zoals die hierboven is gemaakt bij configuratie 2a, over een vorm van
'evenwicht' tussen de acht onderzochte kwaliteitsmanagementprincipes, geldt nagenoeg ook
voor configuratie 3a. De herkenning van dit evenwicht in Gem12k3 komt tot uitdrukking in
hun jaarverslag. In dit verslag legt Gem12k3 op een overzichtelijke manier verantwoording af
over de resultaten van hun gevoerd beleid ten aanzien van verschillende gemeentelijke
programma's. Die verantwoording gebeurt onder meer door het beantwoorden en het
classificeren van vragen zoals: 'Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?' Wat daarbij opvalt bij de beantwoording van de eerste twee genoemde
vragen is de oppervlakkigheid en de geringe mate van diepgang. Zo wordt ter voorbeeld het
opstellen van voorstellen en nota's en actief beleid voeren, gekwalificeerd als zijnde dat dit
gerealiseerd is. Echter wordt er niet verder ingegaan op wat de concrete effecten daarvan zijn.
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5.5.4.5 Beschouwing op fsQCA
Met de opgedane kennis uit de 1ste fase fsQCA is aan de hand van een finale fsQCA een
antwoord gegeven op het tweede deel van de centrale onderzoeksvraag, dat samengevat is in
onderzoeksvraag 6: ‘Welke combinaties van principes van kwaliteitsmanagement leiden tot
succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie?’
De solution (zie Tabel 48) die leidt tot, of effecten heeft op 'succesvol kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke organisatie' bestaat uit vier configuraties. Zij zijn alle vier verklarend
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(sufficient), omdat elk van hen in staat is om succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te
brengen. Maar zij zijn niet noodzakelijk (neccesary) omdat ook andere configuraties daartoe
kunnen leiden. 'Leiderschap & standvastigheid' blijkt een belangrijk 'core' principe, omdat dat
aanwezig is in alle vier configuraties. Desondanks is 'leiderschap & standvastigheid' geen
verklarend principe, omdat dit op zichzelf staand niet in staat is om succesvol
kwaliteitsmanagement tot stand te brengen, maar gecombineerd moet worden met andere
principes van de desbetreffende configuraties.
Eenzelfde redenering zoals die hierboven gegeven is – voor de aanwezigheid van succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie – kan worden aangevoerd voor de
afwezigheid ervan. De solution voor de afwezigheid (~) van succesvol kwaliteitsmanagement
bestaat uit drie configuraties die allen verklarend zijn, omdat elk van de drie in staat is om de
~ van succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te brengen. De configuraties zijn echter niet
noodzakelijk omdat ook andere configuraties kunnen leiden tot ~ van succesvol
kwaliteitsmanagement. 'Betrokkenheid van de medewerkers' en 'sterke partnerschappen' zijn
beide noodzakelijke principes, omdat zij aanwezig zijn in alle drie de configuraties en
daardoor noodzakelijk zijn om ~ succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te brengen.
Desondanks zijn beide geen verklarende principes, omdat elk principe op zichzelf staand niet

in staat is om ~ succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te brengen, maar gecombineerd
moet worden met andere principes van de desbetreffende configuraties.
Uit de hierboven opgesomde resultaten is op te maken dat er bij 'succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie' beperkt sprake is van verklarende en
noodzakelijke kwaliteitsmanagementprincipes. Dit volgt uit de relatief lage waarden van de
overall solution consistency en overall solution coverage, respectievelijk 0.759 en 0.454 (de
maximaal te behalen waarden voor consistency en coverage bedragen voor beide 1).
Ook blijkt uit de resultaten dat de vooronderstelling, zoals weergegeven in het

onafhankelijke principes van kwaliteitsmanagement worden in dezelfde mate geassocieerd
met succesvol kwaliteitsmanagement. Drie core kwaliteitsmanagementprincipes en vijf
peripheral principes leiden, in verschillende combinaties, tot succesvol kwaliteitsmanagement
in de gemeentelijke organisatie.

5.6 Samenvatting: antwoorden op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6
Op basis van de gebruikte onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, vooronderzoek, enquête
en crosscasestudies zijn er gedurende de verantwoording ervan in verschillende paragrafen
van hoofdstuk 5 antwoorden geformuleerd op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6. Zij zijn om
reden van overzichtelijkheid bijeengebracht en samengevat in Tabel 50.
.
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onderzoeksmodel in Figuur 20, gedeeltelijk wordt ondersteund. Niet alle acht veronderstelde
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- Enquête
C

- Literatuuronderzoek
A

Gebruikte
onderzoeksmethoden:

De focus richt zich hierbij op het jaar 2005, omdat in dat jaar het rapport van de Commissie Jorritsma is uitgebracht. Hierin zijn een visie met beoogde ambities en concrete acties geformuleerd, in het kader van het verbeteren van
kwaliteit van dienstverlening door Nederlandse gemeenten.
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Het onderzoek heeft verkennend vanuit de ‘lens’ van de Agenda Commissie Jorritsma en langs ontwikkelingen
van twee bestuurskundige stromingen (NPM en NPG) gekeken naar hoe gemeenten invulling geven aan
kwaliteitsverbeteringsinitiatieven op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. Het beeld dat uit het onderzoek
naar voren komt ten aanzien van de voortvarendheid waarmee de onderzochte gemeenten werken aan
kwaliteitsverbetering, wijst op een driedeling van gemeenten. Deze bestaat uit een kopgroep, een middengroep en
gemeenten die achterblijven in hun kwaliteitsontwikkeling. Niet alle ambities die genoemd zijn in de Agenda
Commissie Jorritsma zullen daadwerkelijk door alle gemeenten bereikt gaan worden. Dit geldt vooral voor drie
(hoofd)actiepunten die door gemeenten in 2015 gerealiseerd moeten zijn:
1. Binnen 10 jaar zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening,
2. Binnen 10 jaar hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke dienstverlening,
3. Binnen 10 jaar vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de kwaliteit van
dienstverlening.

Antwoorden op de onderzoeksvragen:

Er zijn vier argumenten te geven waarom niet alle ambities gerealiseerd zullen worden:
1. Niet alle onderzochte gemeenten zijn meteen gestart vanaf het begin in 2005 (na het uitbrengen van de
Agenda Commissie Jorritsma) met het voorbereiden en implementeren van de actiepunten.
2. Gedurende de periode waarin de ambities gerealiseerd moeten worden (2005 - 2015), zijn inzichten in de
haalbaarheid ervan voor gemeenten duidelijker geworden. Het consequent en volgens een strakke planning
met realistische financiële middelen de ambities uitvoeren vereist een effectievere regie.
3. Financiële budgetten van gemeenten zijn in de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Het
structureel en voortvarend werken aan kwaliteitsverbeteringen door gemeenten is daardoor in de knel
gekomen en wordt dan afhankelijk van de mate waarin de politiek of de ambtelijke top de waarde er van inziet
en/of de moed heeft om toch te investeren in kwaliteit van hun dienstverlening.
4. De veranderingen waarmee gemeenten de laatste jaren te maken hebben. Aan de ene kant is dat de druk vanuit
de landelijke politiek en Rijksoverheid om grotere gemeenten tot stand te brengen en aan de andere kant zijn
gemeenten bezig om te zoeken naar de juiste organisatiestructuur om invulling te geven aan een ‘kleinere’
overheid.
Antwoorden op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6

Hoe voortvarend heeft het werken
aan kwaliteitsverbetering van
dienstverlening zich vanaf
2005157 ontwikkeld binnen
Nederlandse gemeenten?

Tabel 50.

1.

Onderzoeksvragen:
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Ondanks dat gemeenten zeggen en schrijven dat kwaliteit van publieke dienstverlening en het werken eraan hoog
op hun agenda’s staan, is bij de onderzochte gemeenten geen helderheid verkregen op welke wijze
kwaliteitsmanagement geïntegreerd is in hun bedrijfsvoering. Veel ambtenaren zijn bezig met op onderdelen
invulling te geven aan kwaliteitsaspecten, maar dit gebeurt veelal onafhankelijk van elkaar. Daardoor neemt de
kans op doublures van werkzaamheden toe en is het kwaliteitshandelen ‘in een keer goed’ bepaald niet van
toepassing. Geïnterviewden geven veelal verschillende betekenissen aan kwaliteit en kwaliteitsmanagement.
Opstellen van een voor iedere medewerker duidelijk kwaliteitsbeleidskader waarin de begrippen, de samenhang,
prioriteiten en consequenties voor de gemeentelijke organisatie helder zijn verwoord, zou een verbetering zijn.
Zowel intern als voor externe belanghebbenden geldt dat duidelijkheid en transparantie belangrijke
kwaliteitsaspecten zijn bij het kwaliteitsdenken.
3.
Welke principes van kwaliteitsBij praktisch alle onderzochte gemeenten is gebleken dat de acht in het onderzoek gebruikte
management zijn er binnen
kwaliteitsmanagementprincipes herkend worden en belangrijk worden geacht om kwaliteitsverbeteringen tot stand
gemeenten te onderkennen?
te brengen. Het is echter niet zo dat gemeenten veel energie steken in het gestructureerd en systematisch uitdragen
van de principes in samenhang met het borgen ervan in hun organisaties. Veel van de onderzochte gemeenten
besteden aandacht aan het versterken van het principe ‘leiderschap’. Het management wordt ondersteund en
gefaciliteerd met de nodige financiële middelen en opleidingstrajecten. Overigens blijken de revenuen van de
managementopleidingen niet meteen in de praktijk, zo leert een enquête van het blad Binnenland Bestuur. De
enquête laat zien dat het thema 'leidinggeven' door medewerkers gemiddeld met een 6,1 gewaardeerd wordt. Het
voornaamste verwijt dat medewerkers geven aan hun leidinggevenden, is dat zij weinig inspirerend en motiverend
zijn. Medewerkers beoordelen dit met een 5,0. In dezelfde enquête geven medewerkers aan dat zij niet tevreden
zijn over hun management en een matig vertrouwen hebben in het bestuur, het management en de directie. Ook
over de effectiviteit, efficiëntie en de mate waarin de eigen gemeente een innovatieve organisatie is, zijn
medewerkers niet tevreden en beoordelen dit als onvoldoende (Binnenlands Bestuur, 2013c, pp. 22-23).
Vervolg Tabel 50. Antwoorden op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6

Op welke wijze geven gemeentelijke organisaties invulling aan
de begrippen kwaliteit en kwaliteitsmanagement?

Antwoorden op de onderzoeksvragen:

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

2.

Onderzoeksvragen:
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D

- Crosscasestudies
(interviews)

- Literatuuronderzoek
A

D

- Crosscasestudies
(interviews)

- Literatuuronderzoek
A

Gebruikte
onderzoeksmethoden:

Antwoorden op de onderzoeksvragen:

Generaliserend gesteld maken de onderzochte gemeenten veelal gebruik van dezelfde methoden en technieken.
De 'planning & control-cyclus' wordt daarbij als de meest gebruikte genoemd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van: klachten- en meldingenregistraties, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, burgerpanels en interne audits.
ISO-certificeringen, ‘business balanced scorecards’ en performance meetinstrumenten worden nauwelijks
toegepast en vindt het structureel inzetten van kwaliteitsmanagementmodellen gefragmenteerd plaats. Een enkele
gemeente maakt gebruik van het instrument ‘investors in people’. Gedurende de afsluitende periode van het
onderzoek (2013-2014), is gebleken dat er een ommekeer plaatsvindt ten aanzien van een toename en uitbreiding
van het gebruik van kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken. De reden is dat gemeenten (mede door druk
op hun budgetten) steeds meer gebruik maken van lean management. De methode biedt een scala aan technieken
om kwaliteitsverbeteringen te ondersteunen. Gemeenten investeren op dit vlak door medewerkers op te leiden in
het gebruik van lean-technieken. Het onderzoek van Vermeulen (2013, p. 30), over de effecten van lean
management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie in gemeenten, toont aan dat lean management binnen
gemeenten werkt, maar dat het zowel positieve en negatieve factoren met zich mee brengt. Zo ervaren
medewerkers het als prettig om hun mening te geven over het werk en wordt er meer inzicht verkregen in de
verschillende stappen van een proces. Bij lean management staat de filosofie van het continu verbeteren voorop,
maar dit kost gemeenten echter wel veel tijd, geld en energie naast hun reguliere en dagelijkse werkzaamheden.
Verder blijkt uit het onderzoek van Vermeulen dat reductie van doorlooptijden en kostenefficiëntie belangrijke
positieve en stimulerende factoren zijn, maar dat het daarbij wel belangrijk is om veel aandacht te besteden aan
de borging, om te voorkomen dat medewerkers snel terugvallen in hun oude routines. Overigens schuilt bij het
toepassen van lean management wel een gevaar. Van Assen (2012) merkt daar in zijn inaugurele rede het
volgende over op:
Dat Lean meer is dan het toepassen van een verzameling verbetertechnieken blijkt ook uit het feit dat
zoveel organisaties moeite hebben om Lean in te voeren en voordelen te behalen op de langere termijn.
Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat de meeste organisaties die Lean invoeren, weliswaar op
korte termijn het laaghangend fruit weten te plukken, maar op lange termijn slechts magere
verbeteringen behalen. Lean is niet zo eenvoudig in te voeren of te kopiëren als vaak wordt gedacht. (p.
15)
Radnor & Osborne (2012) betogen in hun artikel: 'Lean: A failed theory for public services?' dat Lean potentieel
een succes kan zijn, als het aansluit bij de bedrijfslogica van openbare dienstverlening. Zolang dit niet het geval
is, is Lean gedoemd te mislukken. Zowel als een theorie als een set van praktijken. Verder benadrukken Radnor
& Osborne dat meer onderzoek nodig is om het concept van de eindgebruikerswaarde van de openbare
dienstverlening te meten, in plaats van het meten van de interne en organisatorische efficiëntie.
Antwoorden op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6

Van welke kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken
maken gemeenten gebruik?

Vervolg Tabel 50.

4.

Onderzoeksvragen:

••••• Chapter 5

272
- Enquête
C

- Literatuuronderzoek
A

Gebruikte
onderzoeksmethoden:

Het is voor geïnterviewden moeilijk gebleken om een eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Zij hebben
vanuit hun beeld van de werkelijkheid verschillende antwoorden geformuleerd en variëren van: "de basis op orde
hebben in de organisatie", "het sturen op processen", "integraal van buiten naar binnen organiseren" en "zorgen
dat burgers tevreden zijn".
Onbedoeld heeft vraag 5 echter wel een belangrijk aspect blootgelegd, namelijk dat geen van de onderzochte
gemeenten helder heeft vastgelegd wanneer het werken aan verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening
succesvol is. Het is wel min of meer zo dat prioriteiten ten aanzien van kwaliteitsverbeteringactiviteiten
inzichtelijk zijn. Dit brengt focus aan bij medewerkers, die daardoor beter weten waar zij zich op kunnen richten.
6.
Welke combinaties van principes
De beantwoording van deze vraag is al uitvoerig uiteengezet in paragraaf 5.5.4 (Setheoretisch
van kwaliteitsmanagement leiden organisatieonderzoek. Daarom beperkt het antwoord op vraag 6 zich hier tot een korte samenvatting ervan.
tot succesvol kwaliteitsmanageDe combinaties van kwaliteitsmanagementprincipes die leiden tot, of effecten hebben op de afhankelijke variabele
ment in de gemeentelijke
in dit onderzoek: 'Succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie', bestaan uit vier configuraties
organisatie?
(zie Tabel 48). Alle vier zijn verklarend (sufficient), omdat elk van hen in staat is om succesvol
kwaliteitsmanagement tot stand te brengen. Maar zij zijn niet noodzakelijk (neccesary) omdat ook andere
configuraties daartoe kunnen leiden. 'Leiderschap & standvastigheid' blijkt een belangrijk 'core' principe omdat
het aanwezig is in alle vier configuraties. Desondanks is 'leiderschap & standvastigheid' geen verklarend principe
omdat dat op zichzelf staand niet in staat is om succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te brengen, maar
gecombineerd moet worden met andere principes van de desbetreffende configuraties.
Vervolg Tabel 50. Antwoorden op de onderzoeksvragen 1 tot en met 6

Wat is succesvol kwalititeitsmanagement binnen gemeenten?

Antwoorden op de onderzoeksvragen:

Bevindingen uit het empirisch onderzoek

5.

Onderzoeksvragen:
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D

- Crosscasestudies
(fsQCA)

- Literatuuronderzoek
A

D

- Crosscasestudies
(interviews)

- Literatuuronderzoek
A

Gebruikte
onderzoeksmethoden:

Toelichting op Tabel 50.
De hoofdletters: A, B, C en D in de gestippelde cirkels in Tabel 50, vertegenwoordigen de in
het onderzoek gebruikte onderzoeksmethoden zoals toegelicht in hoofdstuk 1, in paragraaf
1.5: 'onderzoeksontwerp en operationalisering van de onderzoeksvragen' (zie Figuur 4).
Het antwoord op de laatste onderzoeksvraag (vraag 7) omvat de lerende lessen uit het
onderzoek en hun bijdragen aan de toegepaste wetenschap en de toepasbaarheid ervan in de
praktijk van gemeenten. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 7.
••••• Chapter 5
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6. Conclusies van het onderzoek
6.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en zijn de
onderzoeksvragen 1 tot en met 6 beantwoord. Daaruit is een beeld naar voren gekomen van
hoe gemeenten invulling geven aan het werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening, in
relatie met ambities van de Agenda Commissie Jorritsma. Daarbij geven de resultaten ook
meer inzicht in ontwikkelingen van ambities en ideeën, die de onderzochte gemeenten daar bij

kwaliteitsmanagementmethoden, -technieken en -modellen. Verder is in Tabel 48 een
samenvatting (solution) gegeven van zeven configuraties met hun onderliggende
kwaliteitsmanagementprincipes, die met behulp van fsQCA techniek inzichtelijk zijn
gemaakt:
x

Vier configuraties van kwaliteitsmanagementprincipes die leiden tot, of effect hebben
op 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'.

x

Drie configuraties die leiden tot, of effect hebben op de afwezigheid van 'succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'.

Verder is aanvullend op Tabel 48 in Tabel 49 inzicht gegeven in welke van de gemeenten, die
onderdeel vormden van het onderzoek, deel uit maken van elk van die zeven configuraties.
Dit hoofdstuk 6 gaat in op conclusies, die afgeleid zijn van de bevindingen en resultaten van
het onderzoek. De conclusies worden ondersteund en aangevuld met een aantal citaten van
sleutelpersonen die gedurende het onderzoek zijn geïnterviewd. Zoals al eerder in de
paragrafen 1.5 en 3.2.2 naar voren is gebracht, zijn citaten indicatief en kunnen niet
beschouwd worden als representatief voor alle Nederlandse gemeenten.
In eerste opzet wordt gekeken naar de mate waarin de onderzochte gemeenten er in slagen om
hun informatiestromen efficiënt en effectief te managen. Dit wordt van essentieel belang
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hebben. Eveneens is duidelijker geworden in welke mate gemeenten gebruik maken van

geacht bij het werken aan de kwaliteit van dienstverlening (paragraaf 6.2). Daarna gaat
paragraaf 6.3 in op scores die de geïnterviewden en respondenten van de onderzochte
gemeenten toegekend hebben aan een set inhoudende 73 vragen (KPI's) over acht
kwaliteitsmanagementprincipes. Deze principes fungeerden als onafhankelijke variabelen in
dit onderzoek. Uit de antwoorden op de set met vragen zijn conclusies te trekken over de mate
waarin gemeenten invulling geven aan de principes. De manier waarop gemeenteambtenaren
in de praktijk omgaan met dilemma’s die zij ondervinden bij het werken aan kwaliteit, komt
•••••• Chapter 6
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aan de orde in paragraaf 6.4. Een reflectie, op het onderzoek en op de daarbij ondervonden
beperkingen vanuit de inhoud en de gebruikte onderzoeksmethoden, vindt plaats in paragraaf
6.5. Tot slot sluit dit hoofdstuk af met een samenvatting (paragraaf 6.6).

6.2 Kwaliteitsmanagement en informatiestromen
Het belang van de kwaliteit van overheidsinformatievoorziening zal door velen worden
erkend en komt expliciet tot uitdrukking in een brief van staatssecretaris Bijleveld-Schoute
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer (2010), over
modernisering van de informatiehuishouding digitaal documentbeheer waarin zij het belang
van de informatiehuishouding benadrukt:
De

overheidsinformatievoorziening

vertegenwoordigt

ook

en

vooral

een

maatschappelijke waarde: de participatie van goed geïnformeerde burgers,
transparantie en de vertegenwoordiging van rechtmatig handelen. De kwaliteit van de
informatiehuishouding van de Rijksoverheid is in sterke mate bepalend voor de
kwaliteit van het openbaar bestuur en de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid.
(p. 8)
Uit het onderzoek is op te maken dat gemeenten het door de staatssecretaris aangehaalde
belang van informatiehuishouding ten volle delen. De noodzaak om zowel intern als extern

kwaliteit van informatiestructuur en -stromen, communicatie en de daarbij behorende
informatiebeveiliging op orde te hebben, blijkt een kritieke succesfactor. Aan de ene kant is
die noodzaak van belang om doelgericht aan- en bijsturing in de organisatie te realiseren en
daarmee leveringen van producten en diensten beter af te stemmen op klanten/burgers (VNG,
2010, p. 9). Aan de andere kant levert een effectieve registratie van gebeurtenissen voordelen
op voor het maken van analyses, waarmee een goede basis kan worden gelegd om in de
toekomst ongewenste effecten en kwaliteitsverliezen te voorkomen.
Het

onderdeel

communicatie

speelt

in

de

versterking

van

de

kwaliteit

van

(management, medewerkers en stakeholders), over onderwerpen waarbij kwaliteit een rol
speelt en die binnen en buiten de gemeentelijke organisatie actueel zijn, is van wezenlijk
belang. De essentie van het informeren wordt weergegeven in de uitdrukking: ‘kwaliteit is
zeggen wat je doet en doen wat je zegt!’. Het onderzoek toont aan dat op dit onderdeel er bij
een aantal van de onderzochte gemeenten verbeterpunten mogelijk zijn. Een adviseur
dienstverlening van Gem91k8 (persoonlijke communicatie, 20 september 2012), brengt dit als
volgt onder woorden:
Het is natuurlijk best lastig. Ik denk en dan spreek ik vooral voor de eigen organisatie.
. . . dat er toch een kloof is tussen het hoogste management en de lagen daaronder. En
wat wij vaak zien in onze projecten en opdrachten is dat dat ook naar voren komt. En
dat men op de werkvloer zich niet helemaal bewust is van wat er nou door dat hogere
management wordt besproken en andersom.

Een algemeen beeld dat uit de afgenomen interviews naar voren komt is dat vrijwel in alle
onderzochte gemeenten het hoger management een visie heeft geformuleerd, met daarbij
waarden en opdrachten waaraan de organisatie uitvoering geeft. Of het management bij het
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informatiehuishouding een bepalende rol. Het helder en tijdig informeren van elkaar
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uitdragen van de visie in alle gevallen rekening houdt met verwachtingen die medewerkers
daarbij hebben, wordt in enkele gevallen betwijfeld. De hierboven al aangehaalde adviseur
dienstverlening van Gem91k8 (persoonlijke communicatie, 20 september 2012), verwoordt
dit als volgt:
Daarbij rekening houdend met de verwachtingen van medewerkers? Dat denk ik dan
weer minder. . . . Ja kijk, er zijn wel voorbeelden inmiddels, dat er wat meer gedeeld
wordt zeg maar. Dat er sessies zijn waarin medewerkers te horen krijgen van nou, dit
•••••• Chapter 6
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is wat er speelt en dit is onze opdracht. Maar ik denk niet dat als je iemand op de
werkvloer vraagt wat is nou de visie, dat het antwoord erop even vlot eruit komt
rollen. En het overbrengen van de opdrachten, visie en waarden in de praktijk? Nee,
nee, dat zie ik gewoon niet.

Kwaliteitsmanagementmethoden, -technieken en -modellen: theorie en praktijk
Het onderzoek laat ook een duidelijk geconstateerd verschil zien tussen theorie en praktijk,
waar het gaat om toepassing van kwaliteitsmanagement en het daarbij gebruik maken van
kwaliteitsmanagementmethoden, -technieken en -modellen. In een interview met een
concernadviseur van Gem66k5 (persoonlijke communicatie, 4 maart 2013), schetst zij een
beeld over hoe daar in haar gemeente mee om wordt gegaan:
In 2007 hebben we een integraal plan opgesteld over hoe we al die verschillende
instrumenten bij elkaar kunnen laten komen. Op dit moment hebben we de basis goed
op orde. . . , maar blijft het een zoektocht van wat nu echt goed werkt voor onze
gemeente.
Een organisatieadviseur van Gem1k4 (persoonlijke communicatie, 24 september 2012),
verwoordde het dan weer als volgt:
"Methodes op basis van modellen? Nee, wel creatief in verbeteringsinitiatieven."

Ten aanzien van het gebruik van kwaliteitsmanagementmodellen is een projectleider
dienstverlening, die hierboven al eerder is geciteerd van Gem43k4 (persoonlijke
communicatie, 1 oktober 2012), de volgende mening toegedaan:
Wij maken van geen van de modellen expliciet gebruik. We zullen overal wel iets van
gebruiken . . . maar echt specifiek één model wordt hier niet toegepast. Ik ken het INK
model zelf wel, omdat ik daar in een ander verband wel eens mee gewerkt heb. Maar
wij passen het hier niet echt toe.
Van de opsomming die gemaakt is in paragraaf 2.3, met betrekking tot het vanuit de theorie

slechts enkele van de onderzochte gemeenten die daar ook daadwerkelijk systematisch en
langdurig gebruik van maken. Deze constatering sluit aan bij resultaten van de enquête.
Daarin is 43% van de respondenten van mening dat er onvoldoende en in beperkte mate
gebruik wordt gemaakt van kwaliteitsmanagement. Opmerkelijk hierbij is dat van die 43%
weer 63,5% van mening is dat kwaliteitsmanagement wel beschouwd wordt als een geschikt
innovatiemiddel. Het beeld dat hierbij naar voren komt is, dat als er nieuwe ontwikkelingen
zijn op het gebied van kwaliteitsverbeteringen en/of initiatieven, gemeenten daarop bij
aanvang heel enthousiast anticiperen en er tijd, geld en energie in stoppen. Het ‘doorpakken’
en het daadwerkelijk en structureel volhouden en borgen komt slechts moeizaam van de
grond. Enkele voorbeelden die daarbij genoemd worden zijn: de introductie van het INKkwaliteitsmanagementmodel, het Organisatie en Ontwikkelmodel en de in eind jaren 1990
begin jaren 2000 gelanceerde invoering van kwaliteitshandvesten. Een aantal gemeenten
ervaart daarnaast bij die kwaliteitsverbeteringsinitiatieven een spanningsveld tussen wat
wenselijk is en wat in de praktijk ook werkelijk voor hen uitvoerbaar is. De afwegingen die
zij daarin maken vinden veelal niet op basis van evaluaties plaats, maar op pragmatisch
gronden.
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beschikbare scala aan methoden, technieken en kwaliteitsmanagementmodellen, zijn er
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Dynamische- en statische kwaliteit
Zoals al kort ter sprake is gekomen in hoofdstuk 2, waarin onder meer een verkenning en
verdieping van het onderzoeksbegrip ‘kwaliteit’ is beschreven, benadert Pirsig kwaliteit als
zijnde transcendent en universeel herkenbaar: men ervaart het eenvoudigweg of in het geheel
niet. Pirsig betoogt in zijn twee boeken ‘Zen and the art of Motorcycle Maintenance’ (1974)
en ‘Lila, An inquiry into Morals’ (1991), dat er een onderscheid gemaakt kan worden in
dynamische en statische kwaliteit. Bij het eerstgenoemde staat vooral het beheersen,
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stabiliseren en het afleggen van een kwantitatieve verantwoording aan de hand van een vanuit
het hoger management opgelegde werkwijze centraal.
Bij de tweede vorm staan het leren, diversiteit, het ontwikkelen, verscheidenheid en een
bottom up benadering meer centraal. Beide benaderingen zijn volgens Pirsig gewenst,
afhankelijk van waar de organisatie staat in haar ontwikkeling. Soms is het verstandig om
meer te ‘dynamiseren’ en soms om juist meer te ‘stabiliseren’. Als we beide begrippen
relateren aan de resultaten van het onderzoek in de onderzochte gemeentelijke organisaties,
dan slaat de balans uit naar vooral invulling geven aan statische kwaliteit. Hoewel nuancering
op zijn plaats is, uit het stabiliseren zich in het feitelijk gegeven dat gemeenten al jarenlang
gebruik maken van een voor hen vertrouwd instrument: de ‘planning & control cyclus'. Uit de
resultaten van het onderzoek blijkt dat circa 80% van de onderzochte gemeenten daarvan
gebruik maakt. Een aantal kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken die neigen naar een
meer dynamisch gerichte uitvoering van het werken aan de kwaliteit van dienstverlening,
wordt door een relatief klein deel van de onderzochte gemeenten toegepast. Enkele door
gemeenten genoemde werkwijzen, technieken en methoden zijn: een zogenoemde A3methodiek158, cockpit-audits, investors in people, internet/sociale media en coaching op
bepaalde kwaliteitsaspecten. Uit het onderzoek is niet gebleken dat gemeenten met een daarop

158

De methode is afgeleid van het INK- kwaliteitsmanagentmodel en beoogt alle – voor de organisatie/afdeling – belangrijke
werkzaamheden en te bereiken doelen/resultaten overzichtelijk op één A3 te formuleren.

afgestemd kwaliteitsbeleid bewust bezig zijn om doelgericht en toekomstgericht afwegingen
te maken of om na te denken over hoe zij een afgewogen balans kunnen vinden tussen de
dynamische en statische benadering van kwaliteit van dienstverlening.

6.3 Scores op kwaliteitsmanagementprincipes in perspectief
Zoals aangegeven in het schema van Figuur 19 zijn er in de periode juli 2012 tot en met maart
2013 crosscasestudies uitgevoerd in 63 gemeenten, verdeeld over twee fasen. In de 1ste fase
hebben 19 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek en zijn er bij die gemeenten interviews

vertegenwoordigd door 47 respondenten. Beide groepen, de geïnterviewden en respondenten,
hebben daarbij scores toegekend aan een set met 73 vragen. De 73 vragen zijn afgeleid van
het CAF-model en verdeeld over acht kwaliteitsmanagementprincipes (zie Tabel 5 en bijlage
3), waarbij de vragen worden beschouwd als Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's). De KPI's
zijn voor elk van de acht kwaliteitsmanagementprincipes conform de opzet van het CAFmodel coherent opgesteld, waarbij de oplopende nummeraanduiding van de KPI's een steeds
hogere gradatie beogen in de ontwikkeling van de toepassing van een bepaald principe in een
gemeente. Als voorbeeld: de KPI/vraag 1a van het kwaliteitsmanagementprincipe
'resultaatsgerichtheid' (De focus ligt op het ontwikkelen van een resultaatgerichte cultuur in de
organisatie) is belangrijk, maar de KPI/vraag 3d (Het management superviseert de
organisatieontwikkeling in termen van resultaatsdoelen voor sleutelprocessen en financiën)
beoogt een meer ontwikkelde professionalisering van kwaliteitsmanagement in een gemeente.
Voordat wordt overgegaan tot het bespreken van de conclusies die getrokken zijn uit de
scores, die door de geïnterviewden en respondenten zijn toegekend aan de 73 KPI's, wordt
eerst ingegaan op de in paragraaf 3.3.3 behandelde onderwerpen 'validiteit' en
'betrouwbaarheid'. Dit is nodig omdat de kans bestaat dat bij het toekennen van scores aan
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afgenomen bij 26 sleutelpersonen. In de 2de fase hebben 44 gemeenten deelgenomen,
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vragen bias kan optreden, ten aanzien van 'construct validiteit'. Dit wordt mogelijk nog extra
versterkt als het vragen zijn die – zoals in dit onderzoek – betrekking hebben op de
organisatie als geheel. Voor de interpretatie van de uitkomsten is het van belang om inzicht te
krijgen in het perspectief van waaruit de geïnterviewden en respondenten de vragen
beantwoord hebben. Is dit gebeurd vanuit meningen en denkbeelden, of heeft de
beantwoording plaatsgevonden op basis van vastgestelde en aangetoonde feiten? Om bias te
beperken zijn er daarom ten aanzien van de geïnterviewden en respondenten twee werkwijzen
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gehanteerd:
1.

Tijdens de interviews is met een aantal geïnterviewden inhoudelijk ingegaan op enkele
van de in totaal 73 vragen, die voor hen lastig bleken om er een score aan toe te kennen.
Daarom is hen gevraagd of zij bij die betreffende vragen een praktijkvoorbeeld konden
geven. Bij vragen waarbij dit niet mogelijk was en die daardoor niet beantwoord konden
worden, hebben de geïnterviewden als antwoord 'geen mening' gegeven.

2.

Ten aanzien van beantwoording van de set met vragen door de respondenten is hen de
mogelijkheid gegeven om op een aparte bijlage een toelichting te geven op de door hen
gegeven scores op de vragen. Van deze mogelijkheid is door de respondenten praktisch
geen gebruik gemaakt.

De groep geïnterviewden en respondenten bestaat uit een brede vertegenwoordiging van
functionarissen, die allen in hun organisatie zowel kennis hebben van een breed spectrum van
aspecten van kwaliteitsmanagement als van het werken aan de kwaliteit van dienstverlening,
en daarbij ook betrokken zijn. Daardoor is het aannemelijk te veronderstellen dat de
antwoorden op de vragen meer vanuit een feitelijk perspectief zijn gegeven en in mindere
mate vanuit meningsvorming.
De scores op de vragen zijn toegekend op basis van een vijfpunts Likertschaal, waarbij de
volgende score-indeling voor de beantwoording van de vragen is gebruikt:

Ten aanzien van de vraag waarop als antwoord ‘geen mening’ is gegeven, toont Tabel 51
daarvan een specificatie, in relatie met het totaal aantal gegeven antwoorden op de set met
vragen over de acht kwaliteitsmanagementprincipes.
Aantal
antwoorden

Waarvan aantal:
‘geen
mening’
antwoorden

Percentage:
‘geen
mening’
antwoorden

Gemeentecodes
t.b.v. van het
onderzoek

Nummers van
vragen,
beantwoord met:
‘geen mening’

Leiderschap &
standvastigheid
Resultaatsgerichtheid

378

2

0,5%

630

0

-

gem13k3,
gem18k4
-

3b
3b
-

Focus op de burger/klant

441

1

0,2%

gem47k5

3c

Management van
processen & feiten
Betrokkenheid van de
medewerkers
Permanente verbetering &
innovatie

693

4

0,6%

gem87k4

2e, 3a, 3b, 3d

693

2

0,3%

693

3

0,4%

Sterke partnerschappen

567

7

1,2%

gem47k5,
gem86k4
gem45k4,
gem31k3,
gem73k4
gem13k3,
gem17k4

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

504

14

2,8%

Totaal

4.599

33

0,7%

2d
3a
1a
2b
3c
3a
1a, 1b, 2a, 2c, 3b,
3c
3d
1b, 3d,
1b
1b
1b
1b, 2b, 3a, 3b, 3d
1a, 1b, 3d

Tabel 51.

gem9k4
gem13k3
gem17k4
gem18k4
gem41k4
gem47k4
gem87k4

Verdeling: ‘geen mening’ als antwoord

Tabel 51 toont onder meer het totaal percentage op vragen waarop als antwoord ‘geen
mening’ is aangegeven, door de geïnterviewden en respondenten. Dit bedraagt 0,7%. In de
laatste kolom staan van elk van de acht kwaliteitsmanagementprincipes de nummers van de
vragen weergegeven waarop als antwoord 'geen mening' is gegeven. De nummers van de
vragen komen overeen met de vragen zoals die in de Tabellen 52 tot en met 55 staan
geformuleerd. De hoogte van het percentage 'geen mening' antwoorden wordt vooral bepaald
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Kwaliteitsmanagementprincipe

door

twee

vragen

over

het

kwaliteitsmanagementprincipe

'maatschappelijke

verantwoordelijkheid': 1b (De organisatie identificeert de impactgebieden in termen van
sociale, economische en ecologische kwesties en impact op de media) en 3d (De organisatie
heeft metingen verricht betreffende de maatschappelijke verantwoordelijkheid en ecologische
duurzaamheid in bepaalde gebieden en de resultaten werden besproken). Deze twee vragen
bleken voor een aantal respondenten en geïnterviewden moeilijk om te beantwoorden, omdat
hen niet bekend was op welke wijze hun gemeente daar mee omgaat.
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Om de trend in de gegeven antwoorden weer te geven zijn in de Tabellen 52 tot en met 55 de
scores op elk van de acht principes opgeteld en gemiddeld en vervolgens zijn hun
standaarddeviaties berekend. Daarbij zijn de gemiddelde scores die gelijk of lager zijn dan 3
en scores die gelijk of hoger zijn dan 4 achtereenvolgens weergegeven in de kleuren rood en
groen.

Scores van 1: helemaal mee oneens tot 5: helemaal mee eens
Kwaliteitsmanagementprincipe: Leiderschap & standvastigheid

N

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

1

De leiders hebben de organisatie voorzien van een duidelijk gedefinieerde
missie, waarbij rekening is gehouden met de verwachtingen van interne en
externe belanghebbenden.

63

1

5

3,88

0,92

2a

De leiders hebben de definitie van de missie, visie en waarden gedeeld en
besproken met alle medewerkers van de organisatie.
De managers op alle niveaus zijn erop gericht de missie, visie en waarden ten
uitvoer te brengen.
De (intern en/of externe) belanghebbenden hebben vertrouwen in de
vastberadenheid en de standvastigheid van het management.
De managers worden gezien als rolmodellen.
De kwaliteit van het management werd gemeten, bijvoorbeeld via
managementevaluaties of jobtevredenheidsmetingen.
Valid N (listwise) 61

63

1

5

3,71

1,12

63

1

5

3,48

1,04

63

1

5

3,19

0,83

61
63

1
1

5
5

3,13
3,31

0,94
1,36

2b
3a
3b
3c
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Kwaliteitsmanagementprincipe: Resultaatgerichtheid

1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d

De focus ligt op het ontwikkelen van een resultaatgerichte cultuur in de
organisatie.
De organisatie heeft de verschillende belanghebbenden (burgers, bedrijven en
instellingen) geïdentificeerd en hen in verschillende categorieën ingedeeld.
De organisatie heeft relevante resultaatgebieden bepaald en gelinkt met de missie
van de organisatie.
Er wordt systematisch een resultaatgerichte cultuur gepromoot binnen de
organisatie.
Er werd een eerste systematische evaluatie van de belanghebbenden - en hun
huidige en toekomstige behoeften en verwachtingen - uitgevoerd.
Er werd een eerste reeks corresponderende doelen voor relevante
belanghebbenden gedefinieerd met betrekking tot de resultaatsgebieden.
De belanghebbenden zijn betrokken bij het vastleggen en onderzoeken van de
resultaten en doelen.
De organisatie heeft resultaatsdoelen bepaald voor alle sleutelprocessen (zoals
bijvoorbeeld vergunningverlening, uitvoeringsprocessen van de WMO en
De medewerkers kennen de doelen m.b.t. hun werktaken en -processen.
Het management superviseert de organisatieontwikkeling in termen van
resultaatsdoelen voor sleutelprocessen en financiën.

63

2

5

4,02

0,62

63

1

5

3,25

1,01

63

1

5

3,46

0,98

63

1

5

3,50

0,91

63

1

5

2,87

0,98

63

1

5

3,15

1,02

63

1

5

3,03

1,00

63

1

5

3,25

0,95

63
63

1
1

5
5

3,56
3,37

0,75
0,93

Valid N (listwise) 63

Tabel 52.

Leiderschap & standvastigheid en resultaatsgerichtheid

Leiderschap & standvastigheid
Vanuit het CAF-model zijn er voor dit kwaliteitsmanagementprincipe zes KPI's geformuleerd.
Twee van deze zes laten aan de hand van kwaliteitsmanagement een aantoonbare verbetering
zien en zijn in Tabel 52 verwoord in de KPI's 1 en 2a. Beide KPI's hebben betrekking op
inspanningen die de leiders in de organisatie verrichten ten aanzien van het voorzien van de
organisatie van een duidelijk gedefinieerde missie en waarbij zij die missie en de bijhorende
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1a

visie en waarden besproken hebben met alle medewerkers. Op een schaal van 1 tot en met 5
laten deze twee KPI's respectievelijk een gemiddelde score zien van 3,88 en 3,71.
Ten aanzien van het proces waarop de missie en visie in een gemeente tot stand is gekomen
vatte een afdelingsmanager publiekszaken van Gem62k4 (persoonlijke communicatie, 13
december 2012) dit als volgt samen:
Nou, wat we gedaan hebben is dat we als management een jaar of anderhalf geleden
een missie en visie bepaald hebben. Hoe dat we dat gedaan hebben, is dat we in eerste
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instantie met het management zelf een soort blauwdruk hebben ontwikkeld van goh,
dit is het speelveld, dit is er aan de hand. Hier willen we naartoe, dit willen we zijn als
gemeente. In de tweede fase hebben we daar collega's bij betrokken en zijn daarmee in
gesprek gegaan van hé, wat vinden jullie hiervan? Kunnen jullie je hier in vinden?
Moeten we dingen bijschaven? Zijn er dingen die we verkeerd zien? Zo hebben we
geprobeerd om samen een missie en visie te ontwikkelen. En als afronding daarvan is
die na anderhalf jaar gelezen en opgelezen en gezegd van hé, hier staan we met zijn
allen voor, hier hebben we een goed gevoel bij en hier willen we de komende jaren
aan gaan werken. Dat is dus een beetje hoe die missie en visie ontwikkeld is zeg maar.

Over een mogelijke ontwikkeling naar een andere vorm van leiderschap in gemeentelijke
organisaties, gaf een directeur van Gem53k3 (persoonlijke communicatie, 3 september 2012),
in een interview daarover de volgende opvatting:
Het is een andere vorm van leiderschap dat zich langzaam gaat ontwikkelen. En ik
denk dat het leiderschap hoe dat tot een aantal jaren nog gold, gewoon is veranderd.
En het is niet meer zo van een leider die zegt van zo gaat het gebeuren en anders niet
en juist de andere kant op door te zeggen van nou nee, wij proberen en de
betrokkenheid, maar ook de kwaliteit voor medewerkers te verbeteren. Dat vereist zeg

maar dat je een andere stijl van leidinggeven krijgt. En ik schat in dat er over een
aantal jaar ook geen afdelingen meer zijn, maar dat leidinggevenden veel meer gaan
kijken van welke taken heb ik te doen of welke klussen heb ik te doen of in welke wijk
moet ik iets organiseren of noem maar op. Dat je veel meer naar dat gebied kijkt en
dat het veel meer integraal gaat worden. Ik denk dat het langzaam maar zeker toegaat
naar een andere manier van werken maar tevens ook naar een andere vorm van
leiderschapstijl. Je bent dan inderdaad minder van de inhoud maar je stuurt veel meer
op proces, resultaat en anderszins. En ik denk dat dat langzaam maar zeker ook weer

dit moment, dat dat toch snel in de toekomst wel zal gebeuren ja.

De twee KPI's die in de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement de laagste gemiddelde scores
laten zien, hebben betrekking op de vragen 3a en 3b, respectievelijk ‘het vertrouwen van
belanghebbenden in de vastberadenheid en standvastigheid van het management’ (met een
score van 3,19) en ‘de managers worden gezien als rolmodellen’ (met een score van 3,13).
Ten aanzien van managers die door medewerkers als rolmodellen worden gezien gaf een
gemeentesecretaris van Gem52k3 (persoonlijke communicatie, 30 juli 2012) daarop de
volgende toelichting:
Dus aan de ene kant is het voor de organisatie met name voor de mensen die er al wat
langer zitten, wel heel prettig dat het management consequent en standvastig is en dat
je daar een houvast aan hebt. Maar dat gaat niet zo ver voor mensen dat ze zeggen nou
ga ik ook de rol aannemen en me identificeren met het management. En als ik echt
heel eerlijk ben, is dat ook iets wat ik ook niet echt wil. Omdat ik vind dat de
creativiteit van mensen vooral moet komen uit het feit dat mensen zijn zoals ze zijn en
mensen ook blijven zoals ze blijven.
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met dat verhaal van vermindering van management dat door heel Nederland waait op
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Resultaatgerichtheid
Dit principe bestaat uit elf KPI's en zoals aangegeven in Tabel 52 is er één KPI met een
relatief hoge gemiddelde score van 4,02 en een standaard deviatie van 0,62 en dit is verwoord
in vraagstelling 1a 'De focus ligt op het ontwikkelen van een resultaatgerichte cultuur in de
organisatie'. Echter het daadwerkelijk omzetten van die focus naar resultaten vraagt nog de
nodige inspanningen, zo blijkt uit de scores van de overige tien KPI's. Een relatief lage score
van 2,87 laat de KPI zien die betrekking heeft op het uitvoeren van een eerste en
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systematische evaluatie zoals verwoord in vraag 2b. Ook van de overige negen KPI's mag
geconcludeerd worden dat verbeteringen mogelijk zijn. De marges van de scores op de KPI's
liggen tussen hier tussen 3,03 en 3,56. Een concerncontroller van Gem65k5 (persoonlijke
communicatie, 17 september 2012), zegt in het interview over sturing op resultaten het
volgende:
Er wordt niet op gestuurd. Het is niet belangrijk. Sorry, ja. Het klinkt heel negatief,
ook hier zijn er uitzonderingen die dat hartstikke goed doen. Maar dat komt uit
henzelf. Zij vinden dat stik belangrijk, om te sturen op doelmatige bedrijfsvoering.
Maar er loopt hier echt geen algemeen directeur rond die zegt: “Volgend jaar moeten
we drie procent efficiënter zijn."

Scores van 1: helemaal mee oneens tot 5: helemaal mee eens
Kwaliteitsmanagementprincipe: Focus op de burger/klant

N

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

63

2

5

4,02

0,78

63

2

5

4,15

0,65

63

1

5

4,20

0,85

Het management en de medewerkers ontwikkelen en leveren diensten die
tegemoet komen aan de behoeften en de verwachtingen van de burgers/klanten.
De resultaten van burger-/klantentevredenheidsmetingen en de dialoog met hen
daarover, worden gebruikt om strategieën en actieplannen voor de hele
organisatie te reviseren en uit te werken en gepast in te grijpen wanneer de
dingen verkeerd lopen (bijvoorbeeld klachtenmanagement).

63

2

5

3,95

0,66

63

1

5

3,63

1,07

3b

De medewerkers hebben een veelzijdig beeld van de behoeften van de
burger/klant, inclusief bijkomende behoeften bovenop die, die rechtstreeks te
maken hebben met de sleutelproducten/-diensten (bijvoorbeeld het proactief
meedenken met de burger/klant).

63

2

5

3,50

0,71

3c

Zowel het management als de medewerkers bekommeren zich om de huidige en
toekomstige behoeften van de burgers/klanten via hun gedrag en houding.

62

2

5

3,66

0,76

Er werd een procesgeoriënteerde manier van denken ingevoerd in de
organisatie.
De sleutelprocessen - gelinkt met de relevante resultaatsgebieden - werden
geïdentificeerd.
De organisatie heeft de identificatie van alle sleutelprocessen voltooid.
De sleutelprocessen hebben een duidelijk proceseigenaarschap.
De doelen m.b.t. de sleutelprocessen worden bepaald overeenkomstig de
strategie en planning van de organisatie.
De organisatie meet de resultaten van sleutelprocessen m.b.t. de doelen.
De organisatie heeft de basis vastgelegd voor een informatiesysteem ter
ondersteuning van het procesbeheer.
De organisatie heeft een gedetailleerd zicht op alle processen via een
informatiesysteem (inclusief management, operationele en ondersteunende
processen).

63

1

5

3,45

0,93

63

1

5

3,37

0,91

63
63
63

1
1
1

5
5
5

2,89
3,23
3,04

0,94
1,12
0,99

63
62

1
1

5
5

2,97
3,35

0,93
1,06

62

1

5

2,62

0,98

Al deze processen worden gemonitord m.b.t. de resultaten en worden op
regelmatige basis verbeterd.
De medewerkers kennen de processen waarin ze betrokken zijn en de doelen
van deze processen.
De procedures zijn ingesteld om te verzekeren dat de doelen geanalyseerd
worden en de resultaten gebruikt worden voor verbeteringen.

62

1

4

2,66

0,94

63

1

5

3,39

0,78

62

1

5

3,01

0,91

1b
2a

2b
3a

Valid N (listwise) 62
Kwaliteitsmanagementprincipe: Management van processen en feiten
1a
1b
2a
2b
2c
2d
2e
3a

3b
3c
3d

Valid N (listwise) 62

Tabel 53.

Focus op de burger/klant en management van processen & feiten

Focus op de burger/klant
Uit de gemiddelde scores op de zeven KPI's met betrekking tot het principe 'Focus op de
burger/klant', zoals getoond in Tabel 53, kan geconcludeerd worden dat gemeenten hieraan
een eerste impuls hebben gegeven met betrekking tot kwaliteitsmanagement. In vergelijking
met de overige zeven kwaliteitsmanagementprincipes is dit principe het sterkst ontwikkeld in
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Zowel het management als de medewerkers hebben inzicht in wie de
burgers/klanten zijn en welke segmenten de organisatie bedient.
De medewerkers begrijpen de eisen en de verwachtingen bepaald in de
wetgeving en regelgeving m.b.t. de dienstverlening aan de burgers/klanten.
De eerste systematische meting van de tevredenheid, verwachtingen en
behoeften van de burgers/klanten werd uitgevoerd en de organisatie werkt aan
verbeteringen.

1a

de onderzochte gemeenten en heeft kwaliteitsmanagement hierin een toegevoegde waarde. Bij
drie van de in totaal zeven KPI's liggen de gemiddelde scores boven de waarde 4 en vier KPI's
laten scores zien die liggen in de marge 3,5 – 3,95. De KPI verwoord in vraagstelling 3b,
waarin gesteld wordt dat medewerkers onder meer een veelzijdig beeld hebben van de
behoeften van de burger/klant, scoort ten opzichte van de overige zes KPI's het laagst met een
waarde van 3,50.
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Management van processen & feiten
In vergelijking met de scores op de overige zeven kwaliteitsmanagementprincipes, blijkt het
principe 'Management van processen & feiten' het minst ontwikkeld te zijn in de onderzochte
gemeenten. Van de elf KPI's zijn er vier die gemiddeld lager scoren dan de waarde 3. De KPI
1a: 'Er werd een procesgeoriënteerde manier van denken ingevoerd', laat de hoogste score
zien: 3,45. Het in de praktijk brengen van dit principe blijkt weerbarstig, ondanks dat
gemeenten aangeven de afgelopen jaren volop bezig te zijn geweest om hun processen in
kaart te brengen. Het beschrijven van processen is eigenlijk nooit goed ingebed. Het ontbreekt
bij gemeenten aan een op gemeenten afgestemde systematiek om de inrichting van processen
voortdurend te monitoren en te verbeteren. Een substantieel deel van gemeenten is bezig om
hun processen te optimaliseren. Zij verwachten daarin de komende jaren veel vooruitgang te
kunnen boeken, door gebruik te maken van ‘leanmanagement’ waarmee zij de daarbij horende
technieken toepassen om hun processen slimmer en efficiënter in te richten (zie voor meer
informatie over het toepassen van 'lean technieken': Bicheno & Holweg (2009)). Enkele van
de onderzochte gemeenten combineren het ‘lean werken’ met investeringen in bijhorende
software en ICT toepassingen, om daarmee het digitaal- en zaakgericht werken in de
organisatie te versterken.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement ten
aanzien van het principe 'Management van processen & feiten' bij de onderzochte gemeenten
achter blijft op de andere zeven principes. Deze conclusie baart zorgen voor de toekomst
omdat gemeenten immers al jarenlang bezig zijn om dit onderdeel te verbeteren.
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Scores van 1: helemaal mee oneens tot 5: helemaal mee eens
Kwaliteitsmanagementprincipe: Betrokkenheid van de medewerkers
Er is een opleidingsportfolio beschikbaar voor de medewerkers, die tevens
rekening houdt met de vraag van de medewerkers, naar verdere ontwikkeling
van de bestaande competenties.

63

1

5

3,68

1,00

1b

De organisatie erkent het belang van het betrekken van de medewerkers bij
besluitvormingsprocessen.
De medewerkers worden verzocht hun mening te uiten over de
De organisatie:
- identificeert en ontwikkelt de vereiste competenties en zodoende bereidt ze de
medewerkers erop voor het hoofd te bieden aan veranderingen en zich eraan
aan te passen.

63

2

5

4,12

0,73

63

1

5

4,16

0,87

63

1

5

3,99

0,72

- organiseert verschillende soorten opleidingen competentieontwikkeling.
- meet en verbetert de tevredenheid en motivatie van de medewerkers.
- bevordert de interne mobiliteit.
- betrekt de medewerkers actief in het proces van het verbeteren van de
De organisatie:
- formuleert het human resourcebeleid in overeenstemming met de strategie en
planning door het betrekken van de medewerkers.
- stelt een regelmatige cyclus in inzake people development (beoordeling,
opleiding en dialoog).
- Betrekt de medewerkers bij het ontwikkelen van strategieën en actieplannen,
waarbij ze hen uitnodigt verbeteringsideeën te creëren en te implementeren.

63
63
62
63

1
1
2
1

5
5
5
5

3,73
3,89
3,96
4,08

0,92
0,83
0,79
0,72

62

1

5

3,47

0,97

63

1

5

3,99

0,87

63

1

5

3,54

0,82

Er is een evaluatie van de performance in relevante resultaatsgebieden.
Het management is een dialoog begonnen met andere organisaties over hun
werkwijze.
Er werd begonnen met verbeteringen gebaseerd op interne evaluaties en externe
waarneming.
De organisatie begint de principes van de Plan- Do- Check-Act (PDCA) cyclus
te incorporeren wanneer ze werkt aan de verbeteringen.
De organisatie wisselt ervaringen uit met andere organisaties en identificeert
opportuniteiten en obstakels voor innovatie en leren.
Continue verbetering wordt op regelmatige basis ondersteund door de
medewerkers, bijvoorbeeld door het uitvoeren van zelfevaluaties.
Het management moedigt de medewerkers aan verantwoordelijkheid op te
nemen voor de verbeteracties.
Het management erkent het belang van strategische vernieuwing en
modernisering om tegemoet te komen aan toekomstige uitdagingen betreffende
bijvoorbeeld de behoeften van de klanten, rekrutering, onderhoud en politieke
eisen.

62
63

1
1

5
5

3,05
3,42

0,87
1,07

63

2

5

3,56

0,74

63

1

5

3,58

0,85

62

1

5

3,48

0,88

63

1

5

3,00

1,00

63

1

5

3,73

0,87

63

1

5

3,98

0,85

3b

De organisatie verricht zowel interne als externe bench-learning (dit betekent
concreet uitvoering geven aan verbeteringen welke geconstateerd zijn vanuit
Benchmarking).

63

1

5

3,36

1,00

3c

Projecten/ inspanningen worden verricht in overeenstemming met de PDCAcyclus.
De organisatie gebruikt creatieve methodes om concrete verbeteringsinitiatieven
uit te voeren die een meerwaarde creëren.

62

1

5

3,30

0,92

63

1

5

3,41

0,95

2a
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Minimum Maximum Mean Std. Deviation

1a

1c
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N

2b
2c
2d
2e
3a
3b
3c

Valid N (listwise) 61
Kwaliteitsmanagementprincipe: Permanente verbetering en innovatie
1a
1b
1c
2a
2b
2c
2d
3a

3d

Valid N (listwise) 60

Tabel 54.

Betrokkenheid van de medewerkers en permanente verbetering & innovatie

Betrokkenheid van de medewerkers
Het merendeel van de gemeenten is positief over de wijze waarop hun organisatie werkt aan
het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers. Van de elf KPI's die onderdeel
vormen van dit kwaliteitsmanagementprincipe zijn er drie die gemiddeld hoger scoren dan de
waarde 4 en scoren de overige acht allemaal boven de 3,5. Hoewel verbeteringen nodig zijn
kan met recht worden geconcludeerd dat kwaliteitsmanagement bij dit principe vruchten heeft
afgeleverd. Het besef dat medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen voor de organisatie
wordt door al de onderzochte gemeente onderschreven.

communicatie, 13 december 2012) is zich terdege bewust van het feit dat het tijdig betrekken
van medewerkers bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen beter zou kunnen in zijn
gemeente en verwoordde dit als volgt:
Onvoldoende, je ziet dat er op dit moment zo veel speelt qua veranderingen, dat het
meenemen van de mensen onvoldoende gebeurt. Dus door alle bezuinigingen en alle
veranderingen van de maatschappij en onze sociale partners en de taken die we
moeten uitvoeren zie je dat, in ieder geval in mijn beeld, het als management te druk is
om het hoofd boven water te houden. Dat we onszelf nu weleens vergeten om even
met onze medewerkers terug te gaan van hé, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat
betekent het voor jullie? En wat verwachten we van jullie? Wat betekent het voor
mobiliteit? Wat betekent het voor de toekomst? Dus dat moet beter.

Permanente verbetering & innovatie
Het CAF-model onderkent bij dit kwaliteitsmanagementprincipe elf KPI's, zoals weergegeven
in Tabel 54. Van deze elf liggen de scores van tien KPI's in de marge 3,05 – 3,98. Hoewel er
nog een lange weg te gaan is voor de onderzochte gemeenten ten aanzien van dit principe, zijn
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Een hierboven al eerder geciteerde afdelingsmanager publiekszaken Gem62k4 (persoonlijke
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de effecten van kwaliteitsmanagement duidelijk zichtbaar en geven de geïnterviewden en
respondenten van de onderzochte gemeenten aan gematigd positief te zijn. Ze vinden dat hun
gemeente wel de goede weg bewandelt om verbeteringen tot stand te brengen. Steeds vaker
worden PDCA principes en het belang van vernieuwing en modernisering in de organisatie
onderkend. Dit uit zich bij KPI 3a (met score van 3,98), die stelt dat het management het
belang erkent van strategische vernieuwing en modernisering, om daarmee tegemoet te
komen aan toekomstige uitdagingen. De KPI, die verwoord is in vraagstelling 2c en
•••••• Chapter 6
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betrekking heeft op het continue verbeteren, blijft daarbij enigszins achter met een
gemiddelde score van 3,0.

Scores van 1: helemaal mee oneens tot 5: helemaal mee eens
Kwaliteitsmanagementprincipe: Sterke partnerschappen

1b
1c
2a

2b
2c
3a
3b
3c

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Het management is zich bewust van het belang van de externe relaties en
partnerships van de organisatie.
De belangrijkste externe relaties en partnerships van de organisatie zijn
geïdentificeerd.
De organisatie werkt op verschillende manieren samen met externe actoren.
Het management heeft een duidelijke kijk op de belangrijkste externe relaties en
partnerships en de mogelijkheden tot ontwikkeling hiervan, gebaseerd op een
duidelijk geïdentificeerd wederzijds voordeel.

62

1

5

4,02

0,91

62

1

5

3,92

0,91

63
62

1
1

5
5

4,07
3,67

0,76
0,92

De organisatie is betrokken in de belangrijkste geformaliseerde partnerships.
De medewerkers zijn zich bewust van de externe relaties en partnerships, die
van belang zijn voor hun positie en taken.
De organisatie staat in voor systematische partnerships met alle belangrijke
partners.
De doeltreffendheid en efficiëntie van de bestaande partnerships en de
verbetering ervan worden regelmatig geëvalueerd.
De organisatie gaat op zoek naar nieuwe partners.

63
62

1
1

5
5

3,81
3,63

0,81
0,71

62

1

5

3,55

0,93

62

1

5

2,91

0,98
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62

1

5

3,63

0,84
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1a

N

Valid N (listwise) 61
Kwaliteitsmanagementprincipe: Maatschappelijke verantwoordelijkheid
1a

De organisatie maakt een onderscheid tussen haar missie en haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid als een overheidsinstelling (hiermee
wordt bedoeld dat de organisatie meer doet dan verwacht mag worden, zoals
fair trade aankopen, projecten met ontwikkelingslanden, het inzetten van
milieuvriendelijke voertuigen voor de groendienst en het bieden van sociale
tewerkstelling).

62

1

5

3,21

1,24

1b

De organisatie identificeert de impactgebieden in termen van sociale,
economische en ecologische kwesties en impact op de media.
De organisatie werkt aan wederzijds voordelige projecten rond maatschappelijke
kwesties.
De organisatie is begonnen initiatieven te implementeren die een impact hebben
op sociale, economische en ecologische kwesties en op de media.
Het management heeft een visie gedefinieerd op relevante kwesties betreffende
maatschappelijke verantwoordelijkheid en medewerkers delen die visie.
De organisatie integreert die visie in de strategie en de actieplannen.
De organisatie promoot opportuniteitenen en ontwikkelt initiatieven om met de
maatschappij te werken aan wederzijds voordelige projecten.
De organisatie heeft metingen verricht betreffende de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid in bepaalde gebieden en de
resultaten werden besproken.

57

1

5

2,86

0,94

63

1

5

3,51

0,80

62

1

5

3,32

0,92

62

1

5

3,03

0,97

62
63

1
1

5
5

3,02
3,42

1,07
0,84

59

1

5

2,72

1,07

2a
2b
3a
3b
3c
3d

Valid N (listwise) 56

Tabel 55.

Sterke partnerschappen en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sterke partnerschappen
De onderzochte gemeenten zijn zich terdege bewust en onderkennen ook het belang van het
aangaan van nieuwe contacten met externe relaties en partners. Zij zijn bezig om die te
identificeren, wat uiteindelijk moet leiden tot het daadwerkelijk formaliseren van nieuwe
partnerships. Op basis van de scores die in Tabel 55 staan vermeld en die toegekend zijn aan
de negen KPI's van het principe 'Sterke partnerschappen', mag de conclusie getrokken worden

dat kwaliteitsmanagement daarop een positief effect heeft. Twee van de in totaal negen KPI's
scoren gemiddelde waarden die boven 4 uitkomen. Zes KPI's scoren hoger dan 3,5 en slechts
één KPI (vraagstelling 3b) met betrekking tot het regelmatig evalueren van de
doeltreffendheid en efficiëntie van bestaande partnerships, scoort lager en komt tot
uitdrukking in een gemiddelde score van 2,91.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
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Zoals al kort is aangestipt en in Tabel 55 cijfermatig tot uitdrukking gebracht, is tijdens het
onderzoek gebleken dat enkele KPI's met betrekking tot het principe 'Maatschappelijke
verantwoordelijkheid' door een aantal geïnterviewden en respondenten lastig te beantwoorden
waren. Dit betrof vooral de KPI's die verwoord zijn in de vraagstellingen 1b ('De organisatie
identificeert de impactgebieden in termen van sociale, economische en ecologische kwesties
en impact op de media') en 3d ('De organisatie heeft metingen verricht betreffende de
maatschappelijke verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid in bepaalde gebieden en
de resultaten werden besproken'). De gemiddelde scores zijn achtereenvolgens 2,86 en 2,72.
Vanuit het CAF-model is het de opzet om met behulp van de acht KPI's van het principe:
'Maatschappelijke

verantwoordelijkheid'

na

te

gaan

of

gemeenten

vanuit

hun

maatschappelijke rol hun focus verder richten dan alleen op de kerntaken die zij volgens de
wetgeving behoren uit te voeren. Het gaat dan om activiteiten en taken die gemeenten buiten
of bovenop hun kerntaken/missie uitvoeren: ‘beyond core business’. De bij een aantal
geïnterviewden en respondenten in het onderzoek naar voren gekomen verwarring bij het
beantwoorden van de vragen over dit principe, is ontstaan doordat zij vinden dat hun
belangrijkste taken juist onder de noemer ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ vallen. Zij
vinden het als overheidsorganisatie wat zij doen vanzelfsprekendheid. Dit is juist natuurlijk,
maar de KPI's die dit principe vertegenwoordigen proberen na te gaan of gemeenten bovenop

hun wettelijke taken ook extra activiteiten uitvoeren op het vlak van ‘Corporate social
responsibility’. Bijvoorbeeld of gemeenten projecten aangaan met ontwikkelingslanden, fair
trade aankopen doen, milieuvriendelijke voertuigen inzetten voor de groendienst, een sociaal
tewerkstellingbeleid hebben ten aanzien van minder validen en of dat zij zich inzetten voor
duurzaamheid en energiezuinige gebouwen.

6.3.1 Overall conclusie: scores op de kwaliteitsmanagementprincipes

de acht kwaliteitsmanagementprincipes, is dat kwaliteitsmanagement in gemeentelijke
organisaties beperkt wordt toegepast. Hoewel er op onderdelen sprake is van een positieve
ontwikkeling, zijn er nog veel verbeteringen mogelijk. Uit KPI's scores is op te maken dat de
centrale tendens van het toepassen van kwaliteitsmanagementprincipes vooral ligt tussen de
scores 3 (neutraal) en 4 (mee eens). Dit rechtvaardigt om te veronderstellen dat er sprake is
van basis beginstappen van kwaliteitsmanagement in de onderzochte gemeentelijke
organisaties. Figuur 28 toont samenvattend de scores op de kwaliteitsmanagementprincipes.
De scores zijn berekend op basis van gecombineerde gemiddelden van de KPI's:
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De overall conclusie die kan worden getrokken op basis van de hiervoor toegelichte scores op
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Figuur 28.

Samenvatting: scores op acht kwaliteitsmanagementprincipes

In onderzoeken blijkt het vaak lastig en arbitrair om op basis van een gedeeltelijk onderzochte
populatie conclusies te generaliseren en in dit geval de getrokken conclusies door te vertalen
naar alle Nederlandse gemeenten. Toch lijkt het voor de hand liggend dat op basis van de
gevonden resultaten in dit onderzoek dit mogelijk is. Op één gemeente na, zijn er namelijk bij
alle overige onderzochte gemeenten geen duidelijke uitschieters geconstateerd, waarbij
bijvoorbeeld het merendeel van de uitkomsten neigen naar de onderkant van de vijfpunts
Likertschaal of allemaal neigen naar de bovenkant van de schaal.

6.4 Dilemma’s bij het werken aan kwaliteit
Uit het onderzoek blijkt dat alle onderzochte gemeenten unaniem van mening zijn dat het
continue werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening belangrijk is.
Medewerkers ervaren daarbij wel een aantal dilemma’s dat vertaald is in vier aspecten, die uit
het onderzoek naar voren komen: (1) communicatie, (2) het stellen van prioriteiten, (3)
regievoering en (4) onzekerheid. Het eerste aspect 'communicatie' wordt beschouwd als een
duidelijk verbeterpunt. Zo ook het tweede aspect, het geven van meer duidelijkheid door het
management aan medewerkers en het vooraf aangeven van consequentere prioriteitsstellingen

in het kader van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven. Ten aanzien van het derde aspect is het in
de beleving van medewerkers niet altijd even duidelijk hoe de samenhang van bepaalde
processen in hun gemeente is geregeld en wie de regie daarop voert. Uit een aantal casussen is
gebleken dat bepaalde afdelingen nog in kolommen (verticaal) werken. Dit levert problemen
op bij processen waarin meerdere afdelingen of externe partijen een rol hebben. Processen
optimaliseren vereist in- en overzicht, maar houdt vooral ook in dat er zodanige aandacht
moet zijn voor medewerkers, dat zij betrokken worden bij dat optimaliseren. Een aantal
gemeenten onderkent de problematiek van processen die horizontaal door de organisatie

hebben mandaat om te sturen en hebben daardoor een daadwerkelijke inbreng om processen
effectief te optimaliseren. De hiervoor al eerder aangehaalde afdelingsmanager publiekszaken
van Gem62k4 (persoonlijke communicatie, 13 december 2012), licht in een interview de
wijze toe waarop zijn gemeente omgaat met het verbeteren van processen:
Wat doen we dan in een dergelijk dienstverleningsproces? Welke stappen worden er
allemaal genomen? Hoeveel tijd zit er in elke stap? Kunnen er stappen weg? Welke
kwaliteit levert een dergelijk stap voor onze klanten op? Dus die van de belangrijkste
dienstverleningsprocessen zijn allemaal in kaart gebracht. Het proceseigenaarschap is
verdeeld. Er is een plan gemaakt hoe het bijgehouden moet worden . . . dus wij hebben
nu in ieder geval voor de voorkant, daar hele stevige stappen in gezet. En de kunst ligt
er de komende jaren in om dat vol te houden en om die cyclus weer te krijgen en niet
alleen in beeld brengen. Maar ook implementeren en dan weer kijken of het werkt en
dan weer bijsturen. En de processen misschien opnieuw weer gaan herontwerpen om
weer tot verbetering te komen. Dus we hebben daar nu een start mee gemaakt. Het
was niet bekend, heel veel dingen waren niet beschreven. En iedereen deed op zijn
beste manier het proces om het maar even heel plat te zeggen. Soms goed, soms niet
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plaatsvinden en maken daarom gebruik van zogenoemde proceseigenaren. Deze eigenaren
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goed. Daar hebben we nu een hele slag mee gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat we
de komende jaren nou ja, nu is het eigenlijk de kunst om niet weer in de valkuil te
vallen dat we het hier bij laten en dat dit het dan weer is.
Tot slot heeft het laatste en vierde aspect betrekking op de onzekerheid die medewerkers
ervaren. Die onzekerheid wordt voor een belangrijk deel aangewakkerd door een aantal
actuele ontwikkelingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. Het gaat
dan om zaken zoals: het uitvoeren van nieuwe taken met daaraan gekoppelde bezuinigingen,
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het nieuwe werken, interne reorganisaties die soms ook als doel hebben om inkrimping van
personeel tot stand te brengen, het meer samenwerken met andere gemeenten en de intentie
om als gemeente meer digitaal en zaakgericht te gaan werken. Daarnaast wordt aan
medewerkers gevraagd om zich flexibel op te stellen, zodat er ook mobiliteit voor
medewerkers kan gaan ontstaan. Dit betekent voor een aantal medewerkers een andere manier
van werken. Naar verwachting vraagt dit om een andere cultuur. Dezelfde afdelingsmanager
publiekszaken van Gem62k4 (persoonlijke communicatie, 13 december 2012), schetst een
beeld van een gewenste vorm van cultuur in zijn gemeente:
Ja, en dan echt kwaliteit leveren. En goed, mensen die weten waar ze over praten maar
ook een dienstverlenende houding hebben en niet de houding hebben van nou, dit gaat
tot zo ver en dan komt mijn collega weer in beeld. Dat is waar we hier erg op
focussen, van nee, ik ben uw aanspreekpunt, ik kom er bij u op terug en ik weet heel
veel maar ik weet niet alles. Maar als ik het niet weet ben ik wel degene die u
terugbelt, niet mijn collega.

De hierboven besproken dilemma's maken het naar verwachting bijzonder lastig voor
gemeenten om hun focus te houden op het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke

dienstverlening. De meest prangende vraag die hierbij gesteld kan worden is: zijn zij wel in
staat zijn om dat succesvol te realiseren?

6.5 Beperkingen van het onderzoek
Deze paragraaf gaat in op beperkingen die ondervonden zijn gedurende het onderzoek en richt
zich op inhoud en op de gehanteerde onderzoeksmethoden.

6.5.1 Inhoud

gemaakt van een set met vragen, afgeleid van het CAF-model. In dit model is de
veronderstelling opgenomen dat het werken aan kwaliteit vooral een zaak is van een
groeiproces waarin het systematisch identificeren, borgen en bijsturen van kwaliteitsaspecten
van producten, diensten en processen centraal staat. In mindere mate komen daarbij
veranderende cultuuraspecten aan de orde die – zoals is gebleken in het onderzoek – wel een
zeer belangrijke basis vormen om een succes te maken van het werken aan de kwaliteit van
publieke dienstverlening in gemeentelijke organisaties.
Het onderzoek heeft ook te weinig gebruik kunnen maken van directe kennis en inzichten van
de uiteindelijke doelgroepen: burgers, bedrijven en instellingen. In feite zijn zij diegenen die
op de een of andere manier effecten van initiatieven die gemeenten ondernemen – met
betrekking tot kwaliteit van dienstverlening – zichtbaar zouden moeten ervaren. Die leemte is
voor een deel enigszins gecompenseerd door enerzijds in het vooronderzoek met verscheidene
sleutelpersonen interviews af te nemen en informele gesprekken te houden, en anderzijds
doordat geïnterviewden en respondenten zelf uiteraard ook een vertegenwoordiging vormen
van de aangehaalde doelgroep ‘burgers/klanten’.
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Het onderzoek is ingestoken vanuit een instrumentele invalshoek en daarbij is gebruik
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6.5.2 Onderzoeksmethoden
Zoals toegelicht in paragraaf 3.2.1, waarin de fenomenologische en ontologische
uitgangspunten van het onderzoek uiteen zijn gezet, is het doel en perspectief van dit
onderzoek om met behulp van kenmerken van drie onderzoekshoofdstromen (verkennend,
beschrijvend en verklarend) inzicht te krijgen in het onderzoeksonderwerp. De focus lag
daarbij vooral op de twee eerstgenoemde. Een specifiek onderdeel in het onderzoek ging in op
het kenmerk ‘verklaren’ en had betrekking op het tweede deel van de centrale
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onderzoeksvraag, dat tot uitdrukking is gebracht in onderzoeksvraag 6: ‘Welke combinaties
van principes van kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie?'. De onderzoeksmethoden die gebruikt zijn: literatuurverkenning,
vooronderzoek, enquête en crosscasestudies hebben in samenhang voldoende data
opgeleverd. Hierdoor is aan de ene kant een specifieker beeld verkregen van het
onderzoeksonderwerp en aan de andere kant zijn er met de data antwoorden geformuleerd op
de onderzoeksvragen. De methoden hebben ook geleid tot meer inzicht en vooral meer begrip
over de omstandigheden waarin gemeenten uitvoering geven aan het werken aan kwaliteit van
hun dienstverlening. Vooral de settheoretische fsQCA techniek die gebruikt is bij de
crosscasestudies heeft een rijk beeld opgeleverd over de samenhang tussen de onafhankelijke
variabelen (kwaliteitsmanagementprincipes) en hun combinaties, in relatie tot de afhankelijke
variabele (succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie), wat tot
uitdrukking is gebracht in Tabel 48.
Daarnaast is onbedoeld op onderdelen een vorm van een longitudinaal inzicht ontstaan.
Enkele bevindingen die uit de interviews in het vooronderzoek uit 2010 naar voren zijn
gekomen, blijken ook drie jaar later nog actueel te zijn. Zij hebben betrekking op: meer
samenwerking door gemeenten, minder vrijblijvendheid in het uitvoeren van overeengekomen
afspraken,

het

ontbreken

van

een

(centrale)

regierol,

het

toepassen

van

kwaliteitsmanagementmethoden, -technieken en -modellen en op cultuur in gemeentelijke
organisaties.

6.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk 6, zijn conclusies geformuleerd die betrekking hebben op verschillende
aspecten van producten, diensten en initiatieven die gemeentelijke organisaties ontplooien bij
hun manier van werken aan kwaliteitsverbeteringen. Bij alle gemeenten die in het onderzoek
betrokken waren blijkt dat zij in meer of in mindere mate invulling geven aan

geslaagd om in de volle breedte effectief samenhang aan te brengen tussen de uitvoering van
de principes en de daaruit resulterende initiatieven systematisch, inzichtelijk en integraal te
borgen in de organisatie.
Daarnaast komt uit het onderzoek ook naar voren dat het bij een substantieel deel van de
onderzochte gemeenten ontbreekt aan een gemeentebreed kwaliteitsbeleid, waarin helder is
geformuleerd hoe gemeenten werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening en op welke
aspecten van kwaliteit de kwaliteitszorg is georganiseerd. Als er in een gemeente geen
duidelijkheid bestaat over hoe kwaliteitszorg is georganiseerd, dan is een voor de hand
liggende vraag: heeft de gemeente inzicht in de effecten van kwaliteitszorg, zoals kosten en
mogelijke opbrengsten? Het onderzoek toont aan dat de verdeling van gemeenten die wel of
geen ervaring hebben met gemeentebreed kwaliteitsbeleid respectievelijk 52% en 48%
bedraagt. Veel van de onderzochte gemeenten meten en monitoren op verschillende aspecten
van kwaliteit van dienstverlening, maar daarbij ontbreekt het vaak aan een concreet beeld van
wat er met die metingen wordt gedaan en wat die metingen uiteindelijk effectief opleveren
aan revenuen voor zowel interne doeleinden als voor burgers. Scherper gesteld: wat is de
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meerwaarde van die metingen voor de klantwaarde159? Verder is bij verschillende casussen
naar voren gekomen dat opeenvolgende interne organisatieveranderingen vaak door
medewerkers niet als bevorderlijk worden ervaren en volgens geïnterviewden niet altijd leiden
tot een betere borging en uitvoering van kwaliteitsmanagement of integrale kwaliteitszorg.
Gelet op de conclusies kan daaruit afgeleid worden dat de intenties van de Commissie
Jorritsma niet of slechts ten dele gerealiseerd zijn.
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159
Klantwaarde kan in deze context verschillende vormen aannemen, die overigens door burgers/klanten verschillend beoordeeld kunnen
worden. Het gaat dan ter voorbeeld, om producten en diensten die een gemeente levert, maar ook om verschillende aspecten van kwaliteit
waar een gemeente invloed op uit kan oefenen, zoals veiligheid en leefbaarheid in wijken.

7. Bespiegeling op het onderzoek
7.1 Inleiding
Dit laatste hoofdstuk vormt het slotstuk van het onderzoek. Hierin wordt antwoord gegeven
op de laatste onderzoeksvraag, vraag 7: 'Kan de uitkomst – de vergelijking tussen de
theoretische

verkenning van

uitgangspunten met

daarbij

de

ontwikkelingen

van

kwaliteitsmanagement en de onderzoeksgegevens – ondersteunend zijn om de toepassing van
principes van kwaliteitsmanagement binnen gemeentelijke organisaties te verbeteren en het
werken aan kwaliteit van dienstverlening beter te begrijpen?'. Daartoe gaat paragraaf 7.2 eerst

en voor de praktijk van gemeenten. Vervolgens schetst paragraaf 7.3 een beeld van wat
kwaliteitsmanagement als innovatie voor publieke dienstverlening, gericht op de toekomst,
voor gemeenten zou kunnen betekenen. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek komen aan de
orde in paragraaf 7.4. Dit hoofdstuk sluit af met een eindbeschouwing over
kwaliteitsmanagement in relatie tot een bestuurskundige stroming: 'New Public Governancet'
(paragraaf 7.5).

7.2 Geleerde lessen uit het onderzoek
De vraag of de lerende lessen uit het onderzoek ook daadwerkelijk een reële bijdrage leveren
aan de toegepaste wetenschap en aan de praktijk van gemeenten, kan wat mij betreft positief
worden beantwoord. Beide worden toegelicht in de paragrafen 7.2.1 en 7.2.2.

7.2.1 Bijdrage aan de toegepaste wetenschap
Vanuit een systematische aanpak zijn karakteristieke kenmerken en bewijsvoering uit het
onderzoek naar boven gehaald waarmee meer kennis is verkregen over hoe en in welke mate
gemeentelijke organisaties kwaliteitsmanagementprincipes toepassen. Door gebruik te maken
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van

een

voor

de

bestuurskundige

onderzoekspraktijk

innovatieve

settheoretische

onderzoekstechniek: 'fuzzy set Comparative Analysis' (fsQCA), is inzichtelijk gemaakt welke
effecten de principes hebben op succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie. De opgedane kennis sluit daarmee goed aan bij het pleidooi van Ahaus (2006, p.
31),

om

meer

wetenschappelijk

onderzoek

te

doen

naar

'evidence-based'

kwaliteitsmanagement.
Een belangrijke meerwaarde van dit onderzoek is de vaststelling dat de settheoretische
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onderzoekstechniek fsQCA zoals die is beschreven vanuit de theoretische wetenschap,
uitvoering krijgt in toegepaste wetenschap. Mijn ervaring in dit onderzoek met fsQCA in
relatie tot kwaliteitsprincipes is dusdanig positief dat ik er voor wil pleiten dat gemeenten
(naast conventionele onderzoeksmethoden) nagaan of zij ook op andere beleidsterreinen
gebruik kunnen maken van fsQCA. Het settheoretisch karakter en de configurationele
benadering van fsQCA biedt beleidsmakers en managers meer inzicht in de samenhang tussen
variabelen en hun effecten op outcome vraagstukken. Het onderzoek toont dat een juiste
keuze van een combinatie van zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
elkaar goed aanvullen en volledig recht doen aan de drie vormen van triangulatie (data,
methode en onderzoeker), zoals die zijn toegelicht in paragraaf 3.3.2. Een juiste combinatie
van onderzoeksmethoden biedt managers mogelijkheden om adequate oplossingen te vinden
voor complexe beleidsvraagstukken. Cambré (2015) betoogt in zijn inaugurele rede het
belang van gericht toepassen van de juiste combinaties van kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden en -technieken, bij het nemen van beslissingen over complexe
vraagstukken. Cambré (2015) stelt daarbij: "let's get rid of simple causal explanations when
we want to explain complex problems . . . all over the place, and in organizations in particular
(Effectiveness! Efficiency! Quality!...)" (p. 25).

7.2.2 Bijdrage aan de praktijk van gemeenten
Het onderzoek heeft aangetoond dat als gemeenten zich meer richten op bepaalde combinaties
van kwaliteitsmanagementprincipes (zie Tabel 48), zij succesvol kwaliteitsmanagement tot
stand kunnen brengen. Drie daarbij versterkende en samenhangende aspecten waarmee het in
praktijk brengen van de principes verbeterd kunnen worden zijn: structuur, systematiek en
cultuur.

Structuur

hun publieke dienstverlening als zij meer aandacht besteden aan het onderdeel 'inrichting en
organisatie' van kwaliteitsmanagement/kwaliteitszorg. Dit moet beter afgestemd worden in
overleg met medewerkers, burgers en overige belanghebbenden. Ook speelt dit een
belangrijke rol bij het uitvoeren van nieuwe taken die de Rijksoverheid decentraliseert naar
gemeenten. Samenwerking met externe belanghebbenden en het werken in netwerken zijn
twee werkwijzen die daarbij als cruciaal worden beschouwd. Maar het zijn ook juist
werkwijzen die complex zijn, omdat gemeenten en de verschillende belanghebbenden hun
eigen manier van werken hebben met eigen karakteristieken en hun eigen kennis meebrengen.
Dit kan leiden tot spanningen, zowel bij de ambtelijke uitvoering als op bestuurlijk en politiek
niveau. Regie en leiderschapskwaliteitsaspecten zijn hier onmisbaar voor het aangaan van een
goede dialoog om gezamenlijk te zoeken naar 'verzilvering' van elkaars kennis. Vervolgens
dient die kennis benut te worden om daarmee een toekomstgerichte structuur van
kwaliteitszorg tot stand te brengen.
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Systematiek
Gemeenten zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening en passen
daarbij beperkt en op onderdelen kwaliteitsmanagementmodellen, -technieken en de PDCAcycle toe, maar onderkennen tegelijkertijd dat dit niet systematisch gebeurt. In het interview
met een organisatieadviseur van Gem1k4 (persoonlijke communicatie, 24 september 2012)
vatte hij dit als volgt samen: “Verbetering is altijd aan de orde, maar niet altijd op basis van
vastgelegde evaluaties.”
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Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat gemeenten niet sterk acteren op het
daadwerkelijk toepassen en borgen van kwaliteitsmanagementinstrumenten. Met deze
constatering zouden gemeenten als alternatief kunnen overwegen om zich te richten op
relatief

meer

eenvoudige,

kwaliteitsmanagementinstrumenten

flexibele
en/of

en

dynamische

systematieken,

zoals

het

formules

van

organiseren

van

kwaliteitskringen. Dit zijn groepen waarin alle geledingen van een organisatie worden
opgenomen die aan de oplossing van (kwaliteits) problemen een bijdrage kunnen leveren. Dat
kan een afdeling zijn, of een groep die bestaat uit bijvoorbeeld een of enkele uitvoerende
medewerkers, aangevuld met medewerkers uit stafdiensten (Lubberding, Lievers, & Verburg,
1998, p. 249).
Het ontwikkelde GAP-model (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990) kan gemeenten helpen
om na te gaan welke ‘gaps' er zitten in hun dienstverlenende processen, waarbij ervaringen
van burgers/ klanten niet helemaal overeenstemmen met hun verwachtingen. Het Gap-model
berust op twee pijlers: de klant- en de procesoriëntatie en kent vijf ‘gaps’ 160, die inzicht
bieden in mogelijke oorzaken van kwaliteitstekorten (Van der Bij e.a., 2008, pp. 352-355).

160

Gap 1 is het gevolg van het feit dat het management het verwachtingspatroon van de klant verkeerd beoordeelt. Gap 2 ontstaat doordat het
management de waargenomen verwachtingen van de klant verkeerd vertaalt. Gap 3 ontstaat doordat medewerkers de processen niet goed
uitvoeren en/of de procedures niet goed nakomen. Gap 4 is het resultaat van verkeerde communicatie en Gap 5 tot slot geeft het verschil
weer tussen de verwachtingen en percepties van de afnemers.

Daarnaast zou een methode zoals SqEME®161 gemeenten kunnen helpen bij het werken in
netwerken, in ketens van partners en bij het horizontaal organiseren van hun werkprocessen.
SqEME® gaat daarbij uit van het opensysteemdenken. Dat betekent dat een organisatie
beschouwd wordt als een open systeem (Hardjono & Bakker, 2006, pp. 149-162). Centraal in
deze methode staan vier vensters of gezichtspunten, waarmee geprobeerd wordt inzicht te
krijgen in de werkelijkheid, vanuit een holistische benadering. Elk van de vier vensters heeft
daarin een eigen functie (Van Oosten, 2007):
1.

Blauwdruk, met elementen zoals missie, visie, strategie en waarden, proceshiërarchie en

2.

Berichtenverkeer, met de elementen berichtenspecificaties en verstandhouding.

3.

Bureaublad, waarin aandacht is voor procesbeschrijvingen, het beheersen van risico's en
prestatie-indicatoren.

4.

Bestek, met de elementen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, competenties en
voorzieningen.

Verder biedt ook toepassing van het in dit onderzoek gebruikte CAF-model mogelijkheden
om op een relatief eenvoudige wijze en op reguliere basis, met relatief lage kosten 162,
inzichtelijk te maken waar een gemeente staat in haar kwaliteitsontwikkeling.
Als

tot

slot

de

hierboven

beschreven

kwaliteitsmanagementinstrumenten

en

methoden/systematieken worden uitgevoerd volgens de PDCA-cycle, in het perspectief van
netwerkomgevingen, kunnen gemeenten effectiever worden in het werken aan de verbetering
de kwaliteit van hun dienstverlening.
Het is belangrijk om hier op te merken dat de hiervoor besproken methoden/systematieken
ondersteunend en ontwikkeld zijn als abstractie van de werkelijkheid. Zij zijn bepaald geen
panacee om op zichzelf in een gemeente succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te

161
162

SqEME® is geen afkorting maar een fantasienaam.
Een basisprincipe bij het toepassen van het CAF-model is, dat gebruikers elkaar kunnen helpen in de vorm van peer reviews.
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brengen. Daar spelen ook andere factoren een rol, zoals de wil om samen te werken en de
bereidheid om te willen werken met nieuwe methoden en technieken.

Cultuur
Het aspect (organisatie)cultuur is tijdens interviews en informele gesprekken met
sleutelpersonen in gemeenten regelmatig ter sprake gekomen als zijnde een belangrijke factor,
die invloed heeft op de wijze waarop gemeenten werken aan verbetering van de kwaliteit van
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hun dienstverlening. Daarom is het relevant om dit hier voor het voetlicht te brengen. Uit
onderzoek blijkt dat cultuur – vaak in een adem genoemd met organisatieveranderingen – een
bepalende pijler is om als organisatie succesvol te zijn (Boonstra, 2013; De Caluwé &
Vermaak, 2010; J. Peters & Pouw, 2005). In hun onderzoek, onder 124 Vlaamse publieke
sector organisaties, ontdekten Demuzere, Verhoest, & Bouckaert (2008), dat een passend
gebruik van kwaliteitsmanagementtechnieken bij het verbeteren van de kwaliteit van
dienstverlening alleen kan worden verkregen als die technieken in overeenstemming zijn met
andere factoren, zoals organisatiecultuur. Ook de Commissie Jorritsma (2005), onderkent het
belang van cultuuraspecten en stelt: "Binnen 10 jaar zijn alle gemeenten ervan doordrongen
dat goede dienstverlening alleen kan worden bereikt wanneer wordt geïnvesteerd in personeel
en een dienstverlenende cultuur. De menselijke factor en een dienstverlenende cultuur zijn
enorm belangrijk. Dienstverlening is een vak" (p. 3).
Cultuur is in de loop der tijd door verschillende auteurs vanuit diverse invalshoeken
bestudeerd en geanalyseerd. Ter voorbeeld: Morgan (1997) beschrijft in zijn boek ‘Images of
organization’ theorieën en verklaringen met betrekking tot het handelen en functioneren van
organisaties als metaforen. De metafoor 'organisaties als cultuur' omschrijft Morgan als:
"shared values, shared beliefs, shared meaning, shared understanding, and shared sense
making" (p. 138). T. Peters & Waterman (1982) ontdekten in hun onderzoek dat er in bijna

iedere excellente onderneming een rechtstreeks verband is met een of (twee) krachtige leiders.
Deze ondernemingen ontwikkelen blijkbaar culturen waarin de waarden en kenmerkende
gewoonten van de krachtige leiders verankerd liggen. Daartegenover stelt Taillieu (1988), dat
er geen enkele wetenschappelijke evidentie is voor de stelling dat een sterke cultuur ook
daadwerkelijk organisaties effectief maakt (Schruijer, 2008, p. 389). Schein (2010, pp. 23-33)
onderkent drie niveau's van cultuur: 'Artifacts', 'Espoused beliefs and values' en 'Basic
Underlying Assumptions'163. Schruijer (2008) is van mening dat cultuur proactief dient te
worden veranderd en zij stelt:

cultuurverandering groot. . . . is het duidelijk dat cultuurverandering niet tot stand
komt door een simpele en oppervlakkige verandering in artefacten zoals logo's of
mission statements. Een werkelijke verandering van cultuur betreft niet alleen de
artefacten, maar de dieper gelegen waarden en in de woorden van Schein, de
basisassumpties. Vaak wordt getracht de gedeelde waarden en normen rechtstreeks te
veranderen door bijvoorbeeld cursussen en trainingsprogramma's. Een dergelijke
directe poging om waarden en normen te veranderen is vruchteloos als niet aan de
leercontext wordt gewerkt. Cultuur is de uitkomst van een leerproces. Het is daarom
zinvoller de context te wijzigen waarbinnen bepaalde gedragingen en hieraan
gekoppeld ideeën worden geleerd. Te denken valt aan veranderingen in
organisatiestructuur, taakomschrijving, human resourcesbeleid (bijv. promotiebeleid,
beloningssystematiek, managementstijl enzovoort. (pp. 389-390)
Volberda & Van der Weerdt (2012) hebben onder auspiciën van de stichting Arbeidsmarkt en
Opleidingsfonds Gemeenten onderzoek gedaan naar 'De flexibiliteit van Nederlandse
Gemeenten'. In hun onderzoek concluderen zij ten aanzien van het aspect cultuur: "De
163

Artifacts zijn in dit kader onder meer zichtbare en voelbare structuren en processen. Espoused Beliefs and Values zijn onder meer idealen,
waarden ideologieën en rationalisme. Basic Underlying Assumptions zijn onder meer onbewuste voor lief nemende overtuigingen en
waarden.

Bespiegeling op het onderzoek

Omdat cultuur vaak wordt gezien als de oorzaak van alle ellende is de vraag naar

311

organisatiecultuur van de onderzochte gemeenten is echter, net als bij andere
overheidsorganisaties, beduidend conservatiever dan in het bedrijfsleven. Dit vormt een
belemmering bij de ontwikkeling van strategische flexibiliteit" (p. 13).
De hiervoor besproken voorbeelden van (organisatie)cultuur in relatie met het voornemen uit
de Agenda Commissie Jorritsma – over de menselijke factor en een dienstverlenende cultuur
in gemeentelijke organisaties – tonen aan dat cultuur een moeilijk en niet ‘grijpbaar’ te
hanteren fenomeen is. Voorkomen dient te worden dat cultuur abstract en vaag wordt en
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daardoor in feite betekenisloos. Daarom is het belangrijk dat het topmanagement beseft dat
het creëren van een dienstverlenende cultuur geen simpele opgave is, maar dat het gaat om
dieper gelegen waarden. Dit vraagt van het topmanagement om concretisering van het
fenomeen, continue aandacht en vooral effectieve sturing daarop.
Echter, er is meer uit het onderzoek naar voren gekomen dat een bijdrage levert aan de
praktijk van gemeenten. Daarbij doel ik op de Agenda Commissie Jorritsma. Deze agenda
fungeerde in het onderzoek als 'lens' van waaruit de kwaliteit van publieke dienstverlening in
gemeentelijke organisaties is onderzocht. Het onderzoek heeft gedurende een vijftal jaren
vanuit verschillende invalshoeken kennis opgedaan over de wijze waarop gemeenten
invulling geven aan de ambities zoals beschreven in de Agenda Commissie Jorritsma. Veel
van die kennis is in de voorgaande hoofdstukken al aan de orde geweest, met uitzondering
van een specifiek facet: het proces van de kwaliteitsborging van de Agenda Commissie
Jorritsma, door de Commissie Jorritsma. En hoewel dat facet als dusdanig geen deel vormde
van het onderzoek, is het wel mogelijk om met de verworven kennis daarover een aantal
bevindingen voor het voetlicht te brengen:
In de Agenda Commissie Jorritsma ontbreekt het proces waarin helder de kwaliteitsborging is
beschreven van de sturing op het realiseren van de ambities. Het ontbreken van een dergelijk
proces maakt het erg lastig om afspraken tussen VNG (als initiator van de Agenda Commissie

Jorritsma) en gemeenten (als uitvoerders) te monitoren en bij te stellen. Immers, de Agenda
was opgesteld om er uitvoering aan te geven gedurende een relatief lange periode: 2005 2015. Gezien de lange periode, ontstaan ontegenzeggelijk
voortschrijdende

inzichten,

maatschappelijke

veranderingen

veranderingen, zoals:
en

technologische

ontwikkelingen. Deze veranderingen maken een proces van kwaliteitsborging noodzakelijk.
Een vereenvoudigd voorbeeld van een dergelijk proces voor de Agenda Commissie Jorritsma
kan er als volgt uitzien:
Kwaliteitsborgingsproces: Agenda Commissie Jorritsma, periode 2005 – 2015
2
Afstemming over de ambities

1

3

Te realiseren ambities

Overeenstemming over de ambities
4
Vastleggen van de afspraken

Gemeenten, uitvoerders van
de te realiseren ambities
(eventueel ingedeeld naar
gemeentegrootte en /of naar
de mate waarin gemeenten
staan in hun ontwikkeling
van de kwaliteit van hun
publieke dienstverlening)

5

Borgen van de
afspraken

Regie en monitoring op de voortgang en op de resultaten van de ambities door
VNG/KING
6
7

Figuur 29.

Afhankelijk van de resultaten acties
(laten) nemen voor
bijstelling/aanpassing van de ambities

Kwaliteitsborgingsproces Agenda Commissie Jorritsma

Figuur 29 laat zien dat een kwaliteitsborgingsproces uit zeven hoofdstappen kan bestaan. Stap
7 fungeert in het kwaliteitsborgingsproces als lerend effect, in de vorm van een continue
feedbackloop tussen de initiator (VNG) en de uitvoerende organisaties (gemeenten).
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7.3 Kwaliteitsmanagement: innovatie voor publieke dienstverlening
Op basis van het empirisch onderzoek komt een beeld naar voren dat aangeeft dat gemeenten
nog een lange weg te gaan hebben om hun kwaliteitsverbeteringsinitiatieven continue af te
stemmen op de vraagzijde van burgers, bedrijven en instellingen en dit vervolgens stevig te
verankeren in hun organisaties. Gemeenten zijn vooral zoekende naar een juiste balans hierin,
waarbij aspecten zoals ‘nut en noodzaak’ en ‘kunnen en willen’ vaak van doorslaggevende
betekenis zijn voor de manier waarop zij invulling geven aan kwaliteitszorg. De
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vooronderstelling zoals die gemaakt is in paragraaf 1.6 (relevantie van het onderzoek) – dat
kwaliteitsmanagement mogelijk nog een ‘jonge’ managementdiscipline is bij gemeenten –
wordt door het onderzoek bevestigd. Hoewel nuances daarbij op zijn plaats zijn, toont het
onderzoek aan dat gemeenten het werken aan verbetering van de kwaliteit van hun
dienstverlening nog niet volledig hebben geïntegreerd in hun processen en organisatie. Het
volstaat niet om het werken aan verbetering van kwaliteit van dienstverlening alleen met de
mond te belijden, maar het dient als strategisch instrument integraal onderdeel uit te maken
van de gemeentelijke organisatie. Het ontbreekt bij de onderzochte gemeenten aan een
duidelijk en een op basis van prioriteiten opgesteld gemeentebreed kwaliteitsbeleid, dat in
gezamenlijkheid en vanuit een horizontale ketengedachte met medewerkers en andere externe
belanghebbenden is opgesteld. Omdat een dergelijk beleid ontbreekt, is het erg lastig voor
gemeenten om gericht en consequent te monitoren op vooraf gestelde prioriteiten en beoogde
resultaten en prestaties. Dit belemmert het doelgericht uitvoeren van evaluaties en bijsturing.
Ergo, het systematisch toepassen van de PDCA-cycle (Deming, 1982, 1986; Shewhart, 1931)
wordt nog onvolledig benut.
Overigens worden producten en diensten die gemeenten aan de 'voorkant' (publiekszaken)
leveren aan burgers, bedrijven en instellingen, door diezelfde burgers, bedrijven en
instellingen als goed en soms als zeer goed ervaren. Dit blijkt uit de verschillende

monitoren164 en uit onderzoek van Abma (2012), en Boogers (2013). Het gaat dan om
producten en diensten zoals paspoorten, rijbewijzen en verschillende uittreksels via
publieksbalies, of door ‘face to face’ contact, telefonie en digitale internet dienstverlening. De
belemmeringen om inzicht te krijgen in het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening in
de volle breedte komen vooral tot uitdrukking bij meer ingewikkelde producten, diensten en
processen, zoals: vergunningen, bestemmingsplannen, veiligheid, het betrekken van burgers
bij beleid, projecten en vertrouwen in het gemeentelijk bestuur. De oorzaken van de
belemmeringen kunnen verklaard worden uit het gegeven dat de onderliggende processen niet

organisatie plaatsvinden en waar meerdere afdelingen en/of externe partijen een rol in hebben.
Gedurende het verloop van dit onderzoek en zoals is toegelicht in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3),
is steeds duidelijker geworden dat gemeenten met veel verschillende ontwikkelingen te
maken hebben gekregen. De verwachting is dat die veranderingen in de toekomst in omvang
zullen toenemen en meer druk zullen leggen op de capaciteit en flexibiliteit van gemeentelijke
organisaties. Ter voorbeeld: decentralisatie van taken, het voornemen van gemeenten om zich
te positioneren als regievoerder, de gevraagde inzet door gemeenten aan hun burgers om meer
zelf te participeren in maatschappelijke opgaven en de druk van de politiek en Rijksoverheid
op gemeenten om meer te gaan samenwerken en/of te fuseren. Deze veranderingen hebben
invloed op het werken aan kwaliteit van dienstverlening. En zij maken het, in combinatie met
een aantal interne gemeentelijke ontwikkelingen: organisatieveranderingen, meer mobiliteit
en flexibiliteit van medewerkers tot stand brengen, inkrimping en vergrijzing van personeel,
het inzetten op het nieuwe werken en het van analoog werken overgaan naar digitaal werken,
alleen maar moeilijker om de kwaliteit van dienstverlening effectief te managen.
Ondanks de vele veranderingen geven de bevindingen uit het onderzoek aan dat er kansen
liggen voor gemeenten om de kwaliteit van die veranderingen met behulp van
164

Zie de website: www.waarstaatjegemeente.nl.
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kwaliteitsmanagement robuuster vorm en inhoud te geven. Daarvoor dienen er wel andere en
innovatieve formules te worden bedacht die beter aansluiten bij het in paragraaf 6.2
toegelichte begrip dynamische kwaliteit. Dit houdt in dat gemeenten meer dan dat zij nu doen,
in co-creatie met burgers en andere belanghebbenden/stakeholders wederzijdse afspraken
gaan maken over kwaliteitsaspecten van publieke dienstverlening. Dit impliceert dat naar
verwachting meer een beroep op gemeenten wordt gedaan om hun rol als regievoerder ook
professioneel en in overleg met alle belanghebbenden vorm en inhoud te geven. Dit vraagt
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van gemeenten om nieuwe inzichten en het verkrijgen van meer kennis van de lokale
netwerksamenleving. Een begrip dat in het kader van de New Public Governance stroming al
is aangestipt in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.4.2). In een netwerksamenleving houdt innovatief
kwaliteitsmanagement in dat accenten meer komen te liggen op de rol die burgers en andere
betrokkenen hebben in kwaliteitsaspecten van samenlevingsvraagstukken. De functie van
kwaliteitsmanagement verandert daarmee wezenlijk, omdat de focus meer komt te liggen
buiten de gemeentelijke organisatie. Waar nu het geheel van activiteiten en initiatieven van
kwaliteitsmanagement merendeels intern op de eigen organisatie is gericht, verschuiven die
meer naar extern en richten zich op netwerkomgevingen. Het spectrum aan kennis en
expertise dat in die netwerkomgevingen ten aanzien van kwaliteitsaspecten wordt opgedaan,
kan vervolgens gebruikt worden om processen in de gemeentelijke organisatie daar beter op
in te richten. Een dergelijke manier van werken heeft als consequentie dat processen die
horizontaal door en buiten de gemeentelijke organisatie plaatsvinden flexibel en vraaggericht
moeten worden ingericht. En dit betekent dat gemeenten niet in alle gevallen zelf meer
bepalen hoe zij hun processen inrichten, maar dat zij daar wel sturing aan geven door in
overleg te gaan met belanghebbende partijen. De rol van een 'bescheiden' en een 'dienende'
(Post-Dijkstra e.a., 2009) gemeente sluit hierbij goed aan. Ook de duiding: 'betrokken
bescheidenheid'165 dat door Van der Steen, Peeters, & Van Twist (2010, p. 5), in hun essay:
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'Betrokken bescheidenheid', duiden Van der Steen e.a., in hun essay als: wel betrokken en verantwoordelijk, maar zonder een invulling

'Overheidssturing in een netwerksamenleving' naar voren is gebracht, past goed in een
ontwikkeling waarin gemeenten zich meer richten op het voeren van regie. Gezamenlijk
overeengekomen kwaliteitsnormen van publieke dienstverlening zijn dan leidend en vormen
het fundament van vertrouwen in elkaar.

7.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Er zijn twee onderdelen die naar aanleiding van dit onderzoek interessant zijn om verder te
onderzoeken. Zij hebben betrekking op een combinatie van een technisch- en een

De combinatie van het technisch- en cultuuraspect gaat over de manier waarop gemeenten
werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij zij (nog) bijzonder weinig gebruik maken van
normatieve kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken. Pogingen om daadwerkelijk
daarmee aan de slag te gaan komen slechts moeizaam van de grond, zo blijkt uit het
onderzoek. Dit roept de vraag op of dit te maken heeft met cultuuraspecten in gemeenten,
zoals hiervoor al is uitgezet in paragraaf 7.2.2. Het onderzoek laat zien dat enkele van de
onderzochte gemeenten ten aanzien van hun kwaliteit nog wel op gezette tijden
positiebepalingen uitvoeren, maar dat het vervolg te wensen overlaat. Een aantal
geïnterviewden refereren daarbij aan de PDCA- cycle waarbij het bij hun gemeenten met de
eerste twee onderdelen 'Plan- en Do- activiteiten' over het algemeen wel goed zit, maar dat het
ontbreekt aan de opvolgende twee activiteiten 'Check en Act'. Er zijn enkele uitzonderingen
daarop. Die hebben vooral betrekking op incidenten of op bestuurlijk gevoelige dossiers,
waarbij ‘de laatste steen’ boven moest komen zodat de ambtelijke organisatie niet anders kan
dan alsnog de onderdelen 'Check en Act' uitvoeren. Een vaak gehoord argument van
gemeenten om positiebepalingen zoveel als mogelijk te beperken of niet uit te voeren, is de
idee dat bij hen sterk leeft dat dit soort activiteiten leidt tot overdreven en ongewenste
van die betrokkenheid op een manier die maatschappelijke dynamiek verdringt. Wel oplossen, maar niet overnemen van een probleem (p. 5).
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bureaucratie. Vanuit het kwaliteitsdenken om toch regelmatig de ‘thermometer’ in de
organisatie te steken, is het prijzenswaardig dat een aantal gemeenten dat toch doet, maar
indien daarbij niet de gehele PDCA-cycle wordt doorlopen lijkt het een inefficiënte weg. Juist
het toepassen van de gehele PDCA-cycle kan er voor zorgen dat inzicht wordt verkregen in
verbeteringen die als input kunnen dienen voor optimalisering van bedrijfsprocessen. In het
kader van het toepassen van methoden en technieken door de publieke sector beargumenteren
Bouckaert & Thijs (2003, p. 63), dat modellen en technieken die gebruikt worden door de
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private sector, ook voor een deel mogelijk gebruikt kunnen worden in de publieke sector. Mits
er rekening wordt gehouden met specifieke karakteristieken van de publieke sector.
Een bestuurskundig aspect dat interessant is voor vervolgonderzoek heeft betrekking op de
betrokkenheid van de gemeenteraad, waar het gaat om het uitvoeren van de actiepunten van
de Agenda Commissie Jorritsma. Zoals blijkt uit de resultaten van de enquête (zie Tabel 18)
beoordeelt slechts 6,2% van de respondenten de gemeenteraad als het organisatieonderdeel
dat in zeer hoge mate doorslaggevend is om de actiepunten uit de Agenda Commissie
Jorritsma succesvol uit te voeren. Dit van de in totaal vijf organisatieonderdelen:
gemeenteraad, college van B en W, directie, het middenkader en de uitvoering (uitvoerende
ambtenaren). Hoewel het voor de hand ligt om te veronderstellen dat de ambtelijke
organisatie het initiatief neemt bij het realiseren van de ambities in de dagelijkse praktijk, mag
worden aangenomen dat juist de gemeenteraad een beslissende rol heeft ten aanzien van het
beschikbaar stellen van financiële middelen om de ambities te realiseren. Het lijkt daarom
eveneens voor de hand liggend dat de gemeenteraad invloed wil uitoefenen om de ambities
binnen de gestelde tijdsperiode en binnen het budget te realiseren. Nader onderzoek op dit
aspect kan meer inzicht geven in onderliggende redenen, waaruit mogelijk ideeën naar voren
komen die bij kunnen dragen aan oplossingen voor een meer robuuste bestuurlijke
verankering van het werken aan de kwaliteit van publieke dienstverlening in gemeenten.

7.5 Eindbeschouwing en kwaliteitsmanagement in relatie tot New Public Governance
Het afronden van dit proefschrift vormt een geschikte gelegenheid om vanuit een gepaste
afstand te reflecteren op het onderzoek. Zoals hiervoor al aangehaald, ben ik gedurende een
vijftal jaren bezig geweest om vanuit een merendeels verkennend karakter meer kennis te
krijgen van kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties en hoe zij daar invulling aan
geven bij het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke dienstverlening. Vanuit een
persoonlijke motivatie wilde ik het beeld dat ik daarover had een laag dieper verkennen. Voor
een belangrijk deel is deze motivatie ontstaan door mijn positieve ervaringen die ik opgedaan

werken aan kwaliteitsverbeteringen van producten en diensten door commercieel belang en
marktwerking als vanzelfsprekend beschouwd.
Het onderzoek is ingestoken vanuit drie invalshoeken. In de eerste plaats heb ik kwaliteit van
publieke dienstverlening in gemeenten vanuit een breed spectrum benaderd en het onderzoek
niet beperkt tot de meest bekende producten en diensten die gemeenten leveren.
Met de tweede invalshoek heb ik met behulp van het CAF-model gekeken naar kwaliteit van
dienstverlening vanuit de ‘lens’ van de Agenda Commissie Jorritsma, wat ik heb toegelicht in
paragraaf 1.4.1. De Agenda beschrijft een ‘state-of-the-art’ van de organisatorische inrichting
van Nederlandse gemeenten, waaraan zij in 2015 willen voldoen.
Tot slot heb ik als derde invalshoek gebruik gemaakt van twee wetenschappelijke stromingen
binnen de bestuurskunde: 'New Public Management' en 'New Public Governance'. De
eerstgenoemde stroming richt zich vanaf de jaren 1980 voornamelijk op ‘reinventing
government’, het bedrijfsmatiger werken door overheidsinstellingen. De tweede stroming
richt zich meer op samenwerking met derden: externe organisaties en netwerkcommunities.
Hierbij staat voorop dat de overheid er van uit gaat dat burgers en bedrijven in samenwerking
met elkaar zelf meer (publieke) taken verrichten.
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Met de drie invalshoeken heb ik terugkijkend een goed beeld kunnen vormen van de manier
waarop Nederlandse gemeenten invulling geven aan het werken aan verbetering van de
kwaliteit van hun publieke dienstverlening. De vele publicaties en initiatieven die gemeenten,
maar ook de Rijksoverheid, VNG en KING respectievelijk uitbrengen en uitvoeren, scheppen
een beeld dat ‘kwaliteit’ bij alle voornoemde partijen bijzonder hoog op de agenda staat. Vaak
benadrukken en belichten de publicaties en ook de georganiseerde bijeenkomsten de positieve
zaken die bereikt zijn. En uiteraard; successen moeten gevierd worden. Het ontbreekt echter
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terdege aan reflecties waarin klip-en-klaar kwaliteitsverbeteringsinitiatieven worden belicht
die slechts langzaam en moeizaam tot stand komen. Een eerste begin in het kwaliteitsdenken
is immers om daarbij moed te tonen door een kritische houding aan te nemen ten aanzien van
die zaken die nog niet goed verlopen en daar vervolgens de juiste acties op te ondernemen.
De ‘werkelijkheid’, zoals ik die heb mogen ervaren aan de hand van interviews,
literatuurstudies en de vele informele gesprekken met management en medewerkers in
verschillende gemeenten bestaat uit nuanceringen. Ontegenzeggelijk is mijn ervaring dat veel
betrokken ambtenaren van voornoemde partijen volop bezig zijn te proberen om de kwaliteit
van de publieke dienstverlening te verbeteren. Het onderzoek toont echter ook aan dat veel
gemeenten nog zoekende zijn naar een juiste vorm waarop zij de beste invulling kunnen
geven aan kwaliteitszorg. Ook aan het door de VNG aangehaalde adagium ‘basis op orde’
dient nog hard gewerkt te worden door gemeenten. Het opstellen van een beleidsagenda zoals
de Agenda Commissie Jorritsma met daarin duidelijk geformuleerde ambities, is geen kwestie
van een 'boodschappenlijst opstellen'. Het formuleren van ambities is één, het daadwerkelijk
uitvoeren is twee, maar het allerbelangrijkste hierbij is: nagaan of alles werkt zoals bedoeld is.
Zoals hiervoor al is aangehaald zal het accent van kwaliteitsmanagement bij gemeenten zich
in de komende jaren dienen te richten op New Public Governance. Steeds meer wordt
duidelijk dat kwaliteitsmanagement zich zal (moeten) verplaatsen van interngerichtheid naar

externgerichtheid, waarin essentieel is dat samenwerking van gemeenten met derde partijen
en participatie van en cohesie tussen burgers centraal staan. Gemeenten willen zich
transformeren naar regievormende organisaties waarbij zij van burgers verwachten dat die
zelf hun eigen toekomst ter hand nemen en meer initiatieven (onder)nemen. Het effect van die
regierol speelt sterk omdat de Rijksoverheid steeds meer taken bij gemeenten neerlegt. Taken
die vervolgens van grote invloed kunnen zijn op het dagelijkse leven van burgers. Als
aanbeveling in het proces van de ontwikkeling naar de New Public Governance gedachte
kunnen gemeenten kwaliteitsverbetering tot stand brengen door op de homepage van hun

onderdeel dienen alle ambities, activiteiten en initiatieven die een gemeente uitvoert op het
vlak van kwaliteitsverbetering van publieke dienstverlening, gemakkelijk, begrijpelijk,
overzichtelijk en in samenhang voor burgers, bedrijven en instellingen zichtbaar te zijn.
Hoewel er kansen liggen voor gemeenten, is gedurende het onderzoek steeds duidelijker
geworden dat het voor gemeenten een zeer lastige opgave

gaat worden om

kwaliteitsverbeteringen effectief tot stand te brengen. Dit volgt ook uit de geschetste doorkijk
in hoofdstuk 4, waarin is belicht dat decentralisatie van taken substantieel afwijkt van
gebruikelijke ontwikkelingen bij gemeenten zoals die vanuit historisch perspectief
plaatsvinden, en waarbij de term ‘isomorfisme’ nadrukkelijk van toepassing is. Het grote
verschil met veranderingen tot nu toe (anno 2015), is dat toekomstige veranderingen een
transformatie van taken inhouden die verschuiven van de ‘harde’ naar de ‘zachte’ sector. In de
'zachte' sector staat de mensgerichtheid meer centraal en gaat het om zorg, werk en inkomen
en daardoor zullen kwaliteitsaspecten van publieke dienstverlening steeds belangrijker gaan
worden.
Ik spreek de hoop uit dat dit onderzoek, met de gegeven inzichten en de lerende lessen, een
grote steen zal zijn die in het water is gegooid om vervolgens een begin te mogen zijn om met
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de juiste krachten van leiderschap in gemeentelijke organisaties te komen tot een steeds groter
groeiende kring van nieuwe innovatieve ideeën en formules. Als gemeenten de lerende lessen
ter harte nemen, kan met recht gesproken worden van kennisverrijking. Daarmee tranformeert
kwaliteitsmanagement in gemeentelijke organisaties van een interne gerichtheid naar een
meer externe gerichtheid. En wordt daarmee toekomstbestendig en sluit beter aan bij de
stroming van New Public Governance.
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Samenvatting
Introductie
In dit proefschrift staat het zoeken naar de manier waarop Nederlandse gemeentelijke
organisaties invulling geven aan het verbeteren van de kwaliteit van hun publieke
dienstverlening centraal. Hierbij worden kwaliteit (als object) en kwaliteitsmanagement (als
aanpak en sturing) geprojecteerd op de verbetering van de kwaliteit van publieke
dienstverlening van gemeenten. Deze projectie loopt bij de bestudering langs twee
hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn is het rapport: ‘Publieke dienstverlening, professionele
gemeenten Visie 2015 Commissie Gemeentelijke Dienstverlening/Commissie Jorritsma' (in
het vervolg te noemen: 'Agenda Commissie Jorritsma'). Dit rapport is in 2005 opgesteld onder
auspiciën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin staat een ‘state-ofthe-art’ van de organisatorische inrichting van Nederlandse gemeenten beschreven, waaraan
zij in 2015 willen voldoen. Om die gewenste organisatorische inrichting te realiseren zijn er
in de Agenda Commissie Jorritsma concrete ambities en actiepunten genoemd waar
gemeenten invulling aan willen geven.
De tweede hoofdlijn bestaat uit paradigma’s van bestuurskundige stromingen, zoals: New
Public Management en New Public Governance.
Om het onderzoek praktisch uitvoerbaar te maken wordt gebruik gemaakt van acht principes
van kwaliteitsmanagement die afgeleid zijn van een kwaliteitsmanagementmodel, het
'Common Assessment Framework' (CAF-model). De acht principes fungeren hierbij als
onafhankelijke variabelen en vertegenwoordigen: resultaatsgerichtheid, focus op de
burger/klant, leiderschap & standvastigheid, management van processen & feiten,
betrokkenheid van de medewerkers, permanente verbetering & innovatie, sterke
partnerschappen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Meer concreet wordt onderzocht welke principes van kwaliteitmanagement gemeentelijke
organisaties toepassen en met welke methoden en technieken zij invulling geven aan de
verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening. Ook wordt daarbij nagegaan welke
principes noodzakelijk (neccesary) en/of voldoende verklarend (sufficient) zijn en welk van
deze principes leiden tot 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie'.
Daarbij wordt eveneens in het kader van de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek aan
het begrip 'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie' (de afhankelijke
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variabele), een eigen formulering gegeven. Deze formulering luidt als volgt: 'Succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie is die vorm van management waarbij
gemeenten initiatieven nemen of deelnemen aan initiatieven (zowel intern als extern), die
aantoonbaar gericht zijn op kwaliteitsverbetering van dienstverlening, waarbij die initiatieven
en oordelen van burgers, bedrijven en instellingen – gemakkelijk, begrijpelijk en
overzichtelijk – vindbaar gepubliceerd worden op hun websites'.

Nadere verkenning en verdieping van de onderzoeksbegrippen en -casussen
Eerst is er een verkenning uitgevoerd van de theoretische achtergronden en perspectieven van
de onderzoeksbegrippen en -casussen. Daarna richt de aandacht zich op het CAF-model dat in
dit onderzoek wordt gebruikt. Om dit model te kunnen plaatsen worden er ook vier andere
kwaliteitsmanagementmodellen belicht. Daarnaast worden er verschillende methoden en
technieken van kwaliteitsmanagement onderzocht en tegen het licht gehouden. Dit in relatie
met belangrijke gemeentelijke kwaliteitsverbeteringsinitiatieven die hebben plaatsgevonden
en nog gaan plaatsvinden, waarbij kwaliteit en kwaliteitsmanagement een rol hebben.

Onderzoeksmethodologie en -aanpak
Het empirisch onderzoek maakt gebruik van vier onderzoeksmethoden: literatuurstudie, een
vooronderzoek, een enquête en crosscasestudies. De literatuurstudie vormt de basis voor het
gehele onderzoek. De onderzoeksdata worden verkregen door: het houden van interviews en
gesprekken

met
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kwaliteitsmanagementprincipes
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informatiebronnen, zoals het deelnemen door gemeenten aan benchmarking en externe
kwaliteitsonderzoeken De analyse van de onderzoeksdata wordt uitgevoerd met conventionele
onderzoekstechnieken (kwalitatief en kwantitatief) en een settheoretische techniek 'fuzzy set
Qualitative Comparative Analysis' (fsQCA). Deze techniek is toegepast bij de
crosscasestudies ter beantwoording van onderzoeksvraag 6. In tegenstelling tot conventioneel
(statistisch) onderzoek waarbij verschillen in varianties tussen onafhankelijke en afhankelijke
variabelen centraal staan, staat bij fsQCA het begrip ‘set’ centraal waarmee setrelaties worden
uitgevoerd. Dit betekent dat een set een groep van variabelen vormt die case (lees: gemeente)
georiënteerd is en een mate van ‘membership’ inhoudt en classificatie consequenties kent. De
set kan hierbij variëren op de variabelen.

De context van wat een gemeente is en doet
Gemeenten hebben bij het werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening
te maken met een breed spectrum aan in- en externe beïnvloedingen en afhankelijkheden. Om
daar meer duidelijkheid en begrip van te krijgen wordt vanuit een historisch perspectief en het
heden (anno 2013-2014), met een doorkijk naar de toekomst inzicht gegeven in wat een
gemeente is en doet. Daarbij worden drie actuele thema's van veranderingen belicht die vanaf
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2014 en de jaren daarna bijzonder in het oog springen. De drie thema's zijn nauw verweven
met politieke, organisatorische en budgettaire veranderingen.

Uitvoering en resultaten van het empirisch onderzoek

Vooronderzoek
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In relatie met de Agenda Commissie Jorritsma is er ter oriëntatie een vooronderzoek
uitgevoerd. Hierbij zijn er interviews afgenomen bij sleutelpersonen. Uit de interviews is geen
generiek beeld naar voren gekomen. Er zijn wel drie onderdelen die de geïnterviewden met
elkaar delen en die als kritieke factoren kunnen worden beschouwd. De eerste factor behelst
het ontbreken van een centrale regie voor het uitvoeren van kwaliteitsgerelateerde initiatieven.
Geïnterviewden zien daarin een belangrijke rol voor de VNG. De tweede factor is de stelling
dat gemeenten nog meer moeten inzetten op samenwerking met elkaar. De derde kritieke
factor heeft betrekking op het gegeven dat gemeenten financiële prikkels opgelegd moeten
krijgen als zij zich niet houden aan gemaakte afspraken over kwaliteitsverbeteringsinitiatieven
met andere partners in de publieke sector.

Enquête
Als vervolg op het vooronderzoek is een enquête gehouden, waaraan 172 van de 431
gemeenten (stand per 1 januari 2010) hun medewerking hebben verleend.
De resultaten van de enquête hebben een breed – maar ook een divers – beeld opgeleverd. Zo
blijkt dat gemeenten relatief weinig gebruik maken van kwaliteitsmanagementmethoden en
-technieken. De methode waar de onderzochte gemeenten sterk mee vertrouwd zijn en het
meest gebruik van maken is de 'planning & control cyclus'. Dit gebruik blijkt 80,8% te zijn.

Ook geven de resultaten een duidelijker beeld van hoeverre gemeenten de visie 2015 uit de
Agenda Commissie Jorritsma delen en in welke mate daar draagvlak voor is. Ten aanzien van
de ambities en actiepunten van de Agenda Commissie Jorrritsma is inzichtelijk gemaakt dat
niet alle gemeenten overtuigd zijn dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. De
resultaten laten zien dat daarover zowel positief als negatief gedacht wordt. Als voorbeeld
hierbij de vraag of gemeenten wel in staat zijn om te fungeren als dé poort van de gehele
overheid. Daarnaast zijn er gemeenten die vanaf 2005 voortvarend invulling geven aan de
ambities en actiepunten van de Agenda Commissie Jorritsma, maar er zijn ook gemeenten die
daarbij in meer of mindere mate achterblijven.

Crosscasestudies
Aansluitend op de enquête zijn er crosscasestudies uitgevoerd die het slotstuk vormen van het
empirisch onderzoek. Aan de crosscasestudies hebben 63 gemeenten hun medewerking
verleend. De onderzoeksdata zijn verkregen door het afnemen van interviews en door het
verzamelen van antwoorden die de geïnterviewde sleutelpersonen en respondenten hebben
gegeven op een set met 73 vraagstellingen over de acht kwaliteitsmanagementprincipes. Deze
vraagstellingen worden beschouwd als Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's).
De resultaten uit de crosscasestudies tonen aan dat kwaliteitsmanagement bij gemeenten nog
een relatief 'jonge discipline' is. Ook bestaan er verschillende meningen en opvattingen over
hoe kwaliteitszorg in gemeenten het beste georganiseerd kan worden. Zij zijn daarom nog
vaak op zoek naar een juiste formule om kwaliteitszorg te borgen in hun organisaties. Met de
opgedane kennis uit fsQCA wordt een antwoord gegeven op het tweede deel van de centrale
onderzoeksvraag en verwoord is in onderzoeksvraag 6: ‘Welke combinaties van
kwaliteitsmanagement leiden tot succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke
organisatie?' De analyses tonen aan dat de oplossing, die leidt tot, of effecten heeft op
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'succesvol kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie', uit vier combinaties
(configuraties) bestaat. Zij zijn samengesteld uit een aantal van de acht onderzochte
kwaliteitsmanagementprincipes. De vier combinaties staan weergegeven in Tabel 56.

Configuration

Solution
Configuraties die leiden tot 'succesvol kwaliteitsmanagement in de
gemeentelijke organisatie' ͣ
1
2
3
4

Individueel niveau
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Leiderschap & vastberadenheid
Organisatie niveau
Management van processen &
feiten
Betrokkenheid van de
medewerkers
Permanente verbetering & innovatie
Maatschappelijk niveau
Resultaatsgerichtheid
Focus op de burger/klant
Sterke partnerschappen
Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Tabel 56.

Configuraties: Succesvol kwaliteitsmanagement

ͣ Zwarte cirkels duiden op de aanwezigheid van kwaliteitsmanagementprincipes en cirkels met een 'X' duiden op de
afwezigheid ervan. Grote cirkels duiden op de aanwezigheid van 'kernprincipes' (core conditions) en kleine cirkels op de
aanwezigheid van 'randprincipes' (peripheral conditions). Lege velden duiden op 'niet van toepassing'.

Alle vier de combinaties zijn verklarend (sufficient), omdat elk van hen leidt tot succesvol
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie. Maar zij zijn niet noodzakelijk
(neccesary) omdat ook andere combinaties daartoe kunnen leiden. 'Leiderschap &
standvastigheid' is een 'kernprincipe' ('core condition'), omdat dit principe aanwezig is in alle
vier de combinaties en noodzakelijk blijkt om succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te
brengen. Desondanks is 'leiderschap & standvastigheid' geen verklarend principe omdat dit
principe op zichzelf staand niet in staat is om succesvol kwaliteitsmanagement tot stand te
brengen, maar gecombineerd worden met andere principes van de vier combinaties.

Ook laat fsQCA zien (zie Tabel 56) dat er naast het principe 'leiderschap & standvastigheid'
nog twee andere 'kernprincipes' (core conditions) zijn die voorkomen in een of meerdere van
de vier combinaties. Dit zijn: 'permanente verbetering & innovatie' en 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid'. Verder toont het onderzoek aan dat van de in totaal acht
kwaliteitsmanagementprincipes het principe: 'management van processen en feiten' het minst
ontwikkeld is in de onderzochte gemeenten.
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Conclusies van het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat kwaliteitsmanagement nog steeds een actueel thema is in
gemeentelijke organisaties, ondanks dat het begrip kwaliteitsmanagement voor sommigen als
typisch jaren 1990 klinkt. Gemeenten hebben nog een lange weg te gaan bij het systematisch
vastleggen, het uitvoeren en het stevig verankeren van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven. Dit
vraagt

nog

de

nodige

aandacht.

Ontegenzeggelijk

blijkt

dat

veel

betrokken

gemeenteambtenaren bezig zijn met een poging om de kwaliteit van de publieke
dienstverlening te verbeteren. Het onderzoek toont echter ook aan dat veel gemeenten nog
zoekende zijn naar een juiste vorm waarmee zij effectief invulling kunnen geven aan
kwaliteitszorg. Gelet op de conclusies kan daaruit afgeleid worden dat de intenties van de
Commissie Jorritsma nog maar ten dele zijn gerealiseerd.

Bespiegeling op het onderzoek
Om van kwaliteitsmanagement bij gemeenten als innovatiemiddel een succes te maken zal
het accent zich in de komende jaren dienen te richten op New Public Governance. Steeds
meer wordt duidelijk dat kwaliteitsmanagement zich zal (moeten) verplaatsen van
interngerichtheid naar externgerichtheid. Essentieel hierbij is dat samenwerking van
gemeenten met externe organisaties en participatie van en cohesie tussen burgers centraal

moet staan. In het proces van de ontwikkeling naar de New Public Governance gedachte
kunnen gemeenten in het kader van transparantie kwaliteitsverbetering tot stand brengen. Dit
door op de homepage van hun website het onderdeel 'kwaliteit van publieke dienstverlening'
met nadruk op te nemen. In dit onderdeel dienen alle ambities, activiteiten en initiatieven die
een gemeente uitvoert op het vlak van kwaliteitsverbetering van publieke dienstverlening,
gemakkelijk, begrijpelijk, overzichtelijk en in samenhang voor burgers, bedrijven en
instellingen zichtbaar te zijn.
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Vervolgonderzoek
Uit het onderzoek komen twee onderdelen naar voren die mogelijk interessant zijn voor
vervolgonderzoek. Het eerste onderdeel heeft betrekking op een combinatie van een
technisch- en een cultuuraspect en het tweede op een bestuurskundig aspect. De
eerstgenoemde combinatie van aspecten gaat over de manier waarop gemeenten werken aan
kwaliteitsverbetering,

waarbij

zij

(nog)

bijzonder

weinig

gebruik

maken

van

kwaliteitsmanagementmethoden en -technieken. Dit roept de vraag op of dit te maken heeft
met cultuuraspecten in gemeenten. Het tweede onderdeel, een bestuurskundig aspect, heeft
betrekking op de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het uitvoeren van initiatieven op het
vlak van kwaliteitsverbetering van publieke dienstverlening. De enquête toont dat slechts
6,2% van de respondenten de gemeenteraad beoordeelt als het organisatieonderdeel dat in
zeer hoge mate doorslaggevend is om de actiepunten succesvol uit te voeren. Nader
onderzoek op dit bestuurskundig aspect geeft wellicht meer inzicht dat mogelijk leidt tot
ideeën die bij kunnen dragen aan oplossingen voor een stevigere bestuurlijke verankering van
het werken aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening in gemeenten.

Summary
Introduction
This doctoral thesis revolves around searching for the way in which Dutch municipal
organizations interpret quality improvement of their services. In doing so, quality (as an
object) and quality management (as an approach and direction) are projected onto the quality
of public municipal services. This projection usually runs along two main tracks. The first
track is the report ‘Public service, professional municipalities Vision 2015 Municipal Service
Commission / Jorritsma Commission’ (hereinafter called ‘Jorritsma Commission Agenda’).
This report was drafted in 2005 under the auspices of the Association of Netherlands
Municipalities (VNG). This report describes the ‘state-of-the-art’ of the organizational design
of Dutch municipalities, which they would like to fulfill by 2015. In order to realize this
organizational design, the Jorritsma Commission Agenda formulates concrete ambitions and
action points for municipalities to fulfill.
The second track consists of paradigms of organizational tendencies such as New Public
Management, and New Public Governance.
In order to carry out the study in a practicable manner, eight quality management principles
are used, all derived from a quality management model, the 'Common Assessment
Framework' (CAF model). The eight principles function as independent variables and
represent: results orientation, citizen/customer focus, leadership & constancy of purpose,
management by processes & facts, people development & involvement, continuous learning,
innovation & improvement, partnership development, and corporate social responsibility.
More specifically, it is investigated which quality management principles municipal
organizations apply and which methods and techniques they utilize to implement quality
improvement of their services. It is also examined which principles are ‘necessary’ and
‘sufficient’ and which of these principles lead to ‘successful quality management in a
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municipal organization’. Within the framework of practicability, the notion of ‘successful
quality management in a municipal organization’ (the dependent variable) has been
formulated as follows: ‘Successful quality management in a municipal organization is the
kind of management design in which municipalities show initiative or participate in initiatives
(both internally and externally), demonstrably aimed at service quality improvement, and in
which initiatives and assessments by citizens, companies and institutions are – easily,
understandably, and clearly – visibly published on their websites’.
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Further exploration and deepening of research concepts and cases
First, the theoretical background of and perspectives on research concepts and cases were
explored. Attention was then focused on the CAF model used in this study. In order to
position this model, four other quality management models are also discussed. In addition,
several quality management methods and techniques are explored and assessed, related to
important municipal quality improvement initiatives that have taken or will take place and in
which quality and quality management play a role.

Methodology and approach
The empirical study utilizes four methods: literature review, a preliminary study, a
questionnaire, and cross-case studies. Literature review forms the basis of the other three
methods throughout the study. Data are collected by conducting interviews and having
conversations with key agents, responses to questions on quality management principles, and
by using different sources of information, e.g. the participation by municipalities on
benchmarking and internal/external quality reviews. Data analysis is conducted with

conventional techniques (qualitative and quantitative) and a set theory technique: ‘fuzzy set
Qualitative Comparative Analysis’ (fsQCA). In contrast to conventional research that
centralizes differences in variations between independent and dependent variables, fsQCA
uses the ‘set’ concept to determine set relations. This means that a set consists of a group of
variables which are case- (read: municipality) oriented with a degree of ‘membership’ and
which knows classification consequences. The set may vary on variables.
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Context in which a municipality exists and operates
In working on service quality improvement, municipalities have to deal with a wide range of
internal and external influences and dependencies. To create more clarity and understanding,
more insight is given into what a municipality is and does by means of a historical
perspective, present day (anno 2013-2014) description, and a view of the future. Three current
themes regarding change are discussed; themes that stand out from 2014 and onwards. These
themes are closely interlaced with political, organizational and budgetary changes.

Conducting the empirical study and results

Preliminary study
In relation to the Jorritsma Commission Agenda, a preliminary orientation study was
conducted, revolving around interviews with key agents. These led to a general picture. There
are three components the interviewees shared and that can be considered critical factors. The
first factor is lack of centralized direction for the execution of quality-related initiatives.
Interviewees attribute a key role to the VNG in this. The second factor is the statement that

municipalities need to invest in collaboration. The third critical factor concerns the fact that
financial stimuli should be imposed on municipalities should they fail to meet the agreements
about quality improvement initiatives with other partners in the public sector.

Questionnaire
Following from the preliminary study, a questionnaire was administered, in which 172 of the
431 municipalities (on January 1, 2010) participated.
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The results of the questionnaires painted a broad – as well as a diverse – picture. It was
shown, for example, that municipalities make relatively little use of quality management
methods and techniques. The method most familiar to and most used by the participating
municipalities is the ‘planning & control cycle’, amounting to a usage of 80.8%. The results
also clearly demonstrate the extent to which municipalities share the vision 2015 from the
Jorritsma Commission Agenda and to what extent this receives support. With regards to the
ambitions and action points of the Jorritsma Commission Agenda, it has been clarified that
not all municipalities are convinced they will actually be realized. The results show both
positive and negative about this. For example, the question whether municipalities are even
capable of functioning as the gateway to the entire government. There are a number of
municipalities that have been successfully implementing ambitions and action points from the
Jorritsma Commission Agenda, but also those who, to greater or lesser extent, lag behind.

Cross-case studies
Subsequent to the questionnaire, cross-case studies have been conducted, forming the
conclusion to the empirical study. Sixty-three municipalities participated in the cross-case
studies. Data were collected by conducting interviews and by gathering answers to a set of 73

questions about the eight quality management principles. These questions are considered Key
Performance Indicators (KPIs).
The results of the cross-case studies demonstrate that quality management remains a relatively
‘young discipline’ among municipalities. There are also divergent opinions and views on how
best to organize quality care within a municipality. Therefore, municipalities are often
searching for the right formula to secure quality care in their organization. The knowledge
acquired from the fsQCA answers the second part of the central research question: ‘Which
quality management combinations lead to successful quality management in a municipal
organization?’ The analyses indicate that the solution, leading to ‘successful quality
management in municipal organizations’, consists of four combinations (configurations) of a
number of the eight quality management principles investigated. Table 57 presents the four
configurations.

Configuration

Solution
Configurations Explaining Successful Quality Management in
Municipal Organizations ͣ
1
2
3
4

Individual
Leadership and constancy of
purpose
Organizational
Management by processes and
facts
People development and
involvement
Continuous learning, innovation
and improvement
Society
Results orientation
Citizen/customer focus
Partnership development
Corporate social responsibility
Tabel 57.
Configurations: Successful Quality Management
ͣ Black circels indicate the presence of a condition, and circels with "X" indicate its absence. Large circles indicate core
conditions; small ones, peripheral conditions. Blank spaces indicate "don't care".
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All four combinations are ‘sufficient’ because each of them is associated with successful
quality management, but they are not ‘necessary’ since other combinations may also lead to it.
‘Leadership & constancy of purpose’ is a critical principle (a so-called ‘core condition’), since
this principle is present in all four combinations and proves to be necessary to achieve
successful quality management. Nevertheless, ‘Leadership & constancy of purpose’ is not an
explanatory principle since this principle in and of itself does not achieve successful quality
management. This principle should be combined with other principles of the four
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combinations. The fsQCA also shows there are two other core conditions, apart from the
‘Leadership & constancy of purpose’ principle, that appear in one or several of the four
combinations. These are ‘continuous learning, innovation & improvement’ and ‘social
responsibility’. The study further shows that of the eight quality management principles,
‘management by processes & facts’ has been least developed in the municipalities questioned.

Conclusions
The study demonstrates that quality management is still a current theme within municipal
organizations, even though for some it has a typical 1990s ring to it. Municipalities have a
long way to go in systematically documenting, executing and incorporating quality
improvement initiatives. This requires further attention. Many civil servants unarguably busy
themselves with attempting to improve public service quality. The study, however, shows that
many municipalities are still searching for the right way to effectively incorporate quality
care. This leads to the conclusion that the intentions of the Jorritsma Commission have not, or
only partially, been realized.

Overall reflection on the research project

In order to make quality management a successful means to innovate within municipalities,
New Public Governance should be the focus of the next few years. It increasingly appears that
quality management will (need to) shift from an internal to an external focus. Collaboration
between municipalities and external organizations as well as participation of and cohesion
between citizens is key in this. In the process towards New Public Governance, municipalities
can achieve quality improvement within the framework of transparency. They can do so by
expressly adding the topic ‘quality and public service’ to the landing page of their website.
This section should easily, understandably, clearly and coherently display the ambitions of
and activities and initiatives by the municipality in the area of public service quality
improvement for citizens, businesses and institutions.

Follow-up study
This study has yielded two topics of possible interest for a follow-up study. The first concerns
an administrative aspect and the second a combination of an instrumental and cultural aspect.
The latter combination of aspects concerns the way in which municipalities work on quality
improvement, in which quality management methods and techniques are (still) used sparingly.
This raises the question whether this is due to cultural aspects of municipalities. The second
topic, an administrative aspect, concerns the involvement of the city council in executing
public service quality management initiatives. The survey concludes that only 6.2% of the
respondents consider the city council highly decisive in the successful execution of the action
points. Further research on this administrative aspect may give more insight, possibly leading
to ideas that may contribute to a firm administrative incorporation of service quality
improvement in municipalities.
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Addendum

1. Set met vragen, gebruikt bij de enquête
Geachte heer/mevrouw, (hier komt de persoonlijke tenaamstelling van de gemeentesecretaris)
Hierbij wil ik u vriendelijk verzoeken om deel te nemen aan dit onderzoek met als werktitel:
‘Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’.
Dit onderzoek voer ik uit in het kader van mijn dissertatie, zoals aangekondigd is in de Digitale
Nieuwsbrief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (hier komt de datum van de Nieuwsbrief).
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De vragen in dit onderzoek gaan in op kwaliteit en kwaliteitsmanagement in relatie tot het rapport:
‘Publieke dienstverlening, professionele gemeenten, Visie 2015’, van de Commissie Gemeentelijke
Dienstverlening/Commissie Jorritsma, 2005). In het rapport is een Bestuurlijke agenda opgenomen
waarin de Visie 2015 is vertaald naar drie (hoofd)actiepunten:
1. Binnen 10 jaar zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening.
2. Binnen 10 jaar hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke
dienstverlening.
3. Binnen 10 jaar vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de kwaliteit
van dienstverlening.
Het rapport wordt in de vragenlijst benoemd als de ‘Agenda Commissie Jorritsma’.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht krijgen in de mate waarin gemeenten invulling geven aan het
werken aan kwaliteit door toepassing van kwaliteitsmanagement in het algemeen en specifiek voor de
uitvoering van de (hoofd)actiepunten uit de Agenda Commissie Jorritsma.
In een vooronderzoek heb ik in de periode september 2009 – juni 2010 bij vijfentwintig mensen
interviews afgenomen. De geïnterviewde mensen hebben een functie in, of zijn werkzaam binnen de
Landelijke politiek (Tweede Kamer), Vereniging van Nederlandse gemeenten, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, gemeenten,
non-profit- en private organisaties. De geïnterviewden hebben vanuit hun functie of vanuit een andere
rol affiniteit met gemeenten. Praktisch alle geïnterviewden geven unaniem aan dat zij vooral de
gemeentesecretaris beschouwen als de belangrijkste persoon, die een cruciale rol kan vervullen waar
het gaat om het werken aan kwaliteit binnen gemeenten te versterken. Het is mede om die reden dat ik
u vriendelijk wil verzoeken om als gemeentesecretaris persoonlijk de vragen te beantwoorden.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de dissertatie en het opstellen van
wetenschappelijke artikelen.
De anonimiteit van uw antwoorden op de vragen wordt gewaarborgd.
Nadat ik de antwoorden op de vragen heb verwerkt ontvangt u van mij een samenvattend overzicht
van de resultaten uit dit onderzoek.
Het invullen van dit onderzoek, dat uit 41 vragen bestaat, neemt ongeveer vijftien minuten in beslag.
Indien u vragen heeft over dit onderzoek, dan kunt u mij bereiken via mijn e-mail adres:
jcoppens@home.nl

U start het onderzoek door hier te klikken (bij hier komt de link naar de elektronische vragenlijst).
Aanhef
Achternaam
Code/Gemeentegrootte
Gemeente

Kunt u aangeven wat kwaliteit van Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen voor uw gemeente betekent?
U kunt meerdere antwoorden geven.
Voldoen aan de wensen
Voldoen aan de verwachtingen
Moet in evenwicht zijn met de kosten
Andere betekenis dan de 3 voornoemde

Hoeveel formatieve taken kwaliteitsmedewerkers/adviseurs zijn er werkzaam binnen uw organisatie?
Geen
Een
Twee
Meer dan twee

U heeft aangegeven dat er een of meerdere formele kwaliteitsmedewerkers/adviseurs werkzaam zijn binnen uw
organisatie, hoeveel daarvan zijn er op strategisch niveau werkzaam?
Geen
Een
Meer dan een
Is er binnen uw organisatie ervaring met gemeentebreed kwaliteitsbeleid?
Ja

Nee

In 2005 is onder verantwoordelijkheid van de VNG de 'Agenda Commissie Jorritsma' opgesteld, bent u bekend met die
agenda?
Ja
Nee
Gedeeltelijk

In de 'Agenda Commissie Jorritsma' is een Visie 2015 opgesteld, deelt u die visie?
Ja
Nee
Gedeeltelijk
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U heeft aangegeven dat u de visie 2015, zoals benoemd in de 'Agenda Commissie Jorritsma' niet of gedeeltelijk deelt.
Kunt u aangeven welke onderdelen en/of onderwerpen dat zijn?

In welke mate is er volgens u bekendheid binnen de verschillende organisatieonderdelen van uw organisatie, over de
'Agenda Commissie Jorritsma'?
In te
onbekende
mate

In
beperkte
mate

In
voldoende
mate

In ruim
voldoende
mate

In
hoge
mate

Gemeenteraad
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College van B&W
Directie
Middenkader
Uitvoering
In welke mate is er volgens u draagvlak binnen de verschillende organisatieonderdelen van uw organisatie, om de
actiepunten, zoals benoemd in de 'Agenda Commissie Jorritsma', daadwerkelijk uit te voeren?
Er is geen
draagvlak

Er is
beperkt
draagvlak

Er is
voldoende
draagvlak

Er is ruim
voldoende
draagvlak

Er is in hoge
mate
draagvlak

Gemeenteraad
College van B&W
Directie
Middenkader
Uitvoering
In welke mate zijn de verschillende organisatieonderdelen binnen uw organisatie doorslaggevend om de actiepunten
zoals benoemd in de 'Agenda Commissie Jorritsma' succesvol uit te kunnen voeren?
Niet
doorslaggevend
Gemeenteraad
College van B&W
Directie
Middenkader
Uitvoering

In mindere
mate
doorslaggevend

Doorslaggevend

In meerdere
mate
doorslaggevend

In zeer hoge
mate
doorslaggevend

Vindt u het uw persoonlijke verantwoordelijkheid om regelmatig, over de resultaten van uw organisatie op het gebied
van de uitvoering van actiepunten uit de 'Agenda Commissie Jorritsma', binnen uw gemeente te communiceren?
Ja
Nee
Gedeeltelijk

Worden binnen uw organisatie de actiepunten zoals:
1. In 2015 zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening,
2. In 2015 hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke dienstverlening,
3. in 2015 vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de kwaliteit van dienstverlening,
toegepast?
Ja
Nee
Gedeeltelijk

Ondervindt u binnen uw organisatie beperkingen bij het toepassen van de actiepunten:
1. In 2015 zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening,
2. In 2015 hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke dienstverlening,
3. in 2015 vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de kwaliteit van dienstverlening?
Ja
nee

U heeft aangegeven dat u beperkingen ondervindt bij het toepassen van de actiepunten:
1. In 2015 zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening,
2. In 2015 hebben gemeenten een gezamenlijk servicecenter voor de publieke dienstverlening,
3. in 2015 vinden gemeenten het heel gewoon om zichzelf te normeren over de kwaliteit van dienstverlening?
Kunt u omschrijven wat de belangrijkste beperkingen zijn?

Welke van de genoemde kwaliteit- besturingsmodellen/instrumenten worden er binnen uw organisatie toegepast
om de actiepunten, zoals benoemd in de 'Agenda Commissie Jorritsma', uit te voeren?
INK- managementmodel
Organisatie- en ontwikkelmodel
Planning & Control cyclus
Ander(e) model(len)
Geen toepassing van modellen/instrumenten
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Wat zijn volgens u de belangrijkste randvoorwaarden om de actiepunten, zoals benoemd in de 'Agenda Commissie
Jorritsma', binnen uw organisatie tot uitvoering te kunnen brengen?
Voldoende financiële middelen
Adequaat leiderschap
Bestuurlijk draagvlak
Adequate ICT- toepassingen
Investeren in het opleiden/bijscholen van medewerkers
Andere randvoorwaarde(n) dan de 5 voornoemde
Wie is er binnen uw organisatie ambtelijk eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de 'Agenda Commissie
Jorritsma'?
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Lijnmanager
Directielid
Manager Dienstverlening
Andere verantwoordelijke(n) dan de 3 voornoemde

Is er tussen de coalitiepartijen binnen uw gemeente een vorm van overeenkomst/convenant opgesteld over
onderwerpen/speerpunten in het kader van uw gemeentelijke Dienstverlening?
Ja

Nee

Zijn er in uw gemeentelijke programmabegroting of beleidsprogramma van 2011, onderwerpen/speerpunten
opgesteld in het kader van uw gemeentelijke dienstverlening?
Ja

Nee

De 'Agenda Commissie Jorritsma' is in 2005 opgesteld. De omstandigheden nu, in 2010, zijn gewijzigd. Er is sprake
van forse bezuinigingen en bovendien discussie over de toekomstige bestuurlijke inrichting van Nederland. Welke
vorm van invloed hebben die gewijzigde omstandigheden, binnen uw organisatie, op de uitvoering van de 'Agenda
Commissie Jorritsma'?
Een negatieve invloed
Een beperkte negatieve invloed
Geen invloed
Een positieve invloed
Een in meerdere mate positieve invloed
Is er binnen uw gemeente sprake van formele samenwerking op het gebied van Dienstverlening met externe partners,
zoals publieke- en/of andere private partners?
Ja
Nee

Met welke externe organisatie(s) werkt u op formele basis, bijvoorbeeld met een convenant of overeenkomst, samen
op het gebied van dienstverlening?
Belastingdienst
Scholen
Ziekenhuizen
Welzijnsinstellingen
Zorginstellingen
Belangengroeperingen
Woningbouwcorporaties
Andere organisatie(s)
U heeft aangegeven dat er binnen uw gemeenten nog geen sprake is van samenwerking met externe partners op het
gebied van dienstverlening, verwacht u op korte termijn wel die samenwerking?
Ja
Nee
Met welke systemen en/of methoden verkrijgt u inzicht in de resultaten van de door uw organisatie geleverde
Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen?
Door middel van :
Monitoring
(burger) panels
Enquêtes
Andere systemen en/of methoden
Werkt u samen met andere gemeenten in een gezamenlijk servicecenter?
Ja

Nee

U heeft aangegeven dat er sprake is van samenwerking in een gezamenlijk servicecenter met een of met meerdere
gemeenten; zijn er in het kader van die samenwerking afspraken gemaakt over standaardisatie van processen,
producten en diensten?
Ja
Nee
Gedeeltelijk
U heeft aangegeven dat er sprake is van samenwerking in een gezamenlijk servicecenter met een of met meerdere
gemeenten, in welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten die worden
geleverd door het servicecenter?
Zeer ontevreden
In beperkte mate tevreden
Tevreden
In hoge mate tevreden
In zeer hoge mate tevreden
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Hoeveel fysieke loketten en balies zijn er binnen uw organisatie operationeel, waar burgers, bedrijven en instellingen
terecht kunnen voor producten en diensten?
Een
Twee - vijf
Zes - tien
Meer dan tien
Verwacht u tot 2016 een vermindering van het aantal fysieke loketten en balies binnen uw gemeentelijke organisatie?
Ja
Nee
Op welk(e) organisatieniveau(s) wordt binnen uw organisatie het beleid bepaald over de 'kwaliteit van
Dienstverlening'?
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Strategisch
Tactisch
Operationeel
Door welke functie(s) wordt binnen uw organisatie het beleid bepaald over de 'kwaliteit van Dienstverlening'?
Beleidsmedewerker
(Concern)controller
Directeur
Lijnmanager
Andere functie(s) dan de 4 voornoemde
Op welk(e) organisatieniveau(s) wordt binnen uw organisatie het beleid bepaald met betrekking tot 'Informatie,
Communicatie en Technologie (ICT)'?
Strategisch
Tactisch
Operationeel

Door welke functie(s) wordt binnen uw organisatie het beleid bepaald met betrekking tot 'Informatie, Communicatie
en Technologie'?
Beleidsmedewerker
(Concern)controller
Directeur
Lijnmanager
Andere functie(s) dan de 4 voornoemde
Is er één centraal telefoonnummer waarmee burgers, bedrijven en instellingen in contact kunnen komen met uw
gemeentelijke organisatie?
Ja

Nee

Heeft uw gemeente ten behoeve ten behoeve van burgers, bedrijven en instellingen een kwaliteitshandvest
opgesteld?
Ja

Nee

Heeft uw gemeente het kwaliteitshandvest extern gecommuniceerd aan burgers, bedrijven en instellingen?
Ja

Nee

Zijn de (klant)normen die benoemd zijn in het kwaliteitshandvest tot stand gekomen in overleg met burgers, bedrijven
en instellingen?
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Heeft uw gemeente een kwaliteitskeurmerk?
Ja
Nee
U heeft aangegeven dat uw gemeente nog geen kwaliteitskeurmerk heeft, verwacht u op korte termijn daar wel over te
kunnen beschikken
Ja
Nee
Op 1 juli 2009 is de oprichting van de rechtspersoon KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) tot stand
gebracht. Wat zijn uw ervaringen met de werkwijze van KING tot nu toe?
Nog geen ervaringen
Matige ervaringen
Goede ervaringen
Zeer goede ervaringen
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Welke van de onderstaande toepassingen van kwaliteitsinstrumenten/methoden worden er binnen uw organisatie
gebruikt en welke denkt u in de toekomst te gaan gebruiken?
Huidig gebruikte toepassing
Gaat in de toekomst gebruikt worden
Kwaliteitshandboek
Klachten- en/of meldingenregistratie en
afhandeling
Interne audits
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Balance Scorecard
ISO
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(Burger) panels
Andere toepassingen, namelijk:

Wie is of zijn er verantwoordelijk, binnen uw organisatie, voor innovatie van kwaliteitsverbeteringen?
Het directieteam
Het lijnmanagement
Individuele medewerker(s)
Andere(n) dan de 3 voornoemde
In welke mate wordt er binnen uw organisatie gewerkt aan 'Kwaliteitsmanagement'?
In onvoldoende mate
In beperkte mate
In voldoende mate
In ruim voldoende mate
In hoge mate
U heeft aangegeven dat er binnen uw organisatie in onvoldoende - of in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van
'kwaliteitsmanagement'. In welke mate beoordeelt u 'kwaliteitsmanagement' als geschikt innovatie-middel voor uw
organisatie?
In onvoldoende mate
In beperkte mate
In voldoende mate
In ruim voldoende mate
In hoge mate

Omdat er voor mijn dissertatie nog een verdiepingsslag nodig is, wordt er als vervolg op dit survey-onderzoek, waar u
aan mee hebt gewerkt, in een later stadium bij een beperkt aantal gemeenten casus-onderzoek uitgevoerd.
Bent u eventueel bereid om deel te nemen aan het casus-onderzoek?
Ja
Nee

Graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw medewerking aan dit onderzoek en wil u tot slot verzoeken om op de
onderstaande knop: 'Verzenden' te klikken.
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2. Verantwoording respons en non-respons van de enquête
In deze verantwoording wordt verslag gedaan van de wijze waarop in het kader van een proefschrift:
‘Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’, een enquête is uitgevoerd. De
verantwoording gaat specifiek in op de wijze waarop de selectie van de onderzoekseenheden
(Nederlandse gemeenten) heeft plaatsgevonden en geeft inzicht in de respons en non-respons. De
enquête is uitgevoerd als web-survey en heeft plaatsgevonden in de periode september 2010 – januari
2011.
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De enquête is één van de vier onderzoeksmethoden (literatuurverkenning, vooronderzoek, enquête en
crosscasestudies), die in het onderzoek gebruikt is om antwoorden te verkrijgen op de geformuleerde
onderzoeksvragen in het proefschrift. De enquête richt zich daarbij op het verkrijgen van meer inzicht
in een aantal actiepunten, dat betrekking heeft op professionalisering en verbetering van de kwaliteit
van dienstverlening door gemeenten, aan burgers, bedrijven en instellingen. De actiepunten zijn
genoemd in het rapport: ‘Publieke dienstverlening professionele gemeenten, Visie 2015, Commissie
Gemeentelijke Dienstverlening/Commissie Jorritsma’. Een rapport dat is opgesteld in juni 2005 en
gaat over waar Nederlandse gemeenten in 2015 staan, op het vlak van kwaliteit van dienstverlening.
Om een zo hoog en breed mogelijke respons te verkrijgen uit de totale populatie Nederlandse
gemeenten, is er voor gekozen om per e-mail alle gemeenten (in casu gemeentesecretarissen) te
benaderen. Aan de gemeentesecretarissen is de vraag gesteld of zij hun medewerking wilde verlenen
aan het proefschrift, in de vorm van het invullen van een enquête. Bij een positieve respons zou de
enquête vervolgens op een later tijdstip per e-mail toegezonden worden.
Om op een systematische manier inzicht te krijgen in de totale populatie Nederlandse gemeenten, is
gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zie Tabel A en B.
Tabel A. Gemeenten in Nederland, ingedeeld naar gemeente grootte, code en aantal
Gemeentegrootte
Code van gemeenten
Aantal gemeenten
Minder dan 5.000 inwoners
1
6
5.000 tot 10.000 inwoners
2
39
10.000 tot 20.000 inwoners
3
126
20.000 tot 50.000 inwoners
4
191
50.000 tot 100.000 inwoners
5
43
100.000 tot 150.000 inwoners
6
14
150.000 tot 250.000 inwoners
7
8
250.000 inwoners of meer
8
4
Totaal aantal gemeenten
431
Bron: CBS, stand per 1-1-2010

Tabel B. Gemeenten in Nederland, ingedeeld naar provincie en gemeentegrootte code
Gemeentegrootte code:
Provincie:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Totaal
Bron: CBS. Stand per 1-1-2010

1

4
1

1

6

2

2
3
2
3
4
11
4
1
9
39

3

4

5

6

1
1
13
11
15
14
20
19
3
7
1
21
126

8
3
10
35
5
12
35
18
15
12
10
28
191

2
1
2
2

1

3
5
8
5
3
1
11
43

2
1
3
1
1

7

8

1
2

3
14

2
1
3
1
1
1

8

2
4

Totaal
12
6
31
56
23
34
68
60
25
29
13
74
431

Zoals hiervoor al is aangestipt, was het uitgangspunt om een hoge en brede respons te verkrijgen uit de
totale populatie van 431 Nederlandse gemeenten. Door een aantal redenen is dat niet helemaal gelukt
en zijn niet alle 431 gemeentesecretarissen benaderd. Die redenen hebben betrekking op:
gemeentesecretarissen die ziek waren, openstaande vacatures, gemeenten die in een fusieproces zaten
en dat enkele gemeentesecretarissen pas relatief kort in functie waren. Ook bleek het in enkele
gevallen, door technische redenen, niet mogelijk om e-mails correct te zenden naar een aantal
gemeenten. Tabel C. toont de resultaten van het aantal verzonden e-mails.
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4
1

1

6

4
1

1

6

1
Wel

Σ1

4
1
7
37

2
3
2
3
4
11

Wel

2

2
2

Geen

4
1
9
39

2
3
2
3
4
11

Σ2

1
1
12
11
15
14
20
18
3
7
1
20
123

Wel

3

1
3

1

1

Geen
1
1
13
11
15
14
20
19
3
7
1
21
126

Σ3

8
3
9
34
5
12
35
16
13
11
10
27
183

Wel

4

1
8

2
2
1

1
1

Geen
8
3
10
35
5
12
35
18
15
12
10
28
191

Σ4

1
2

3
5
8
5
3
1
11
43

1

2
5
8
5
3
1
10
41

Geen
2
1
2
2

5
2
1
2
2

Wel

Σ5

3
14

2
1
3
1
1

2

1

6
Wel

3
14

2
1
3
1
1

2

1

Σ6

1

1

8

3

3

8

2
1

1

2
1

1

7
Wel

Σ7

2
4

1

1

8
Wel

2
4

1

1

Σ8

12
6
31
56
23
34
68
60
25
29
13
74
431

Totaal

Zoal
Uit Tabel C is op te maken, hebben van de in totaal 431 gemeenten er 416 (som van het aantal 'Wel') een e-mail gekregen met daarin het verzoek om medewerking te
willen verlenen aan de enquête en 15 gemeenten (som van het aantal ‘Geen’) hebben geen e-mail gekregen. De 15 gemeenten die ‘Geen’ e-mail hebben gekregen, staan
geanonimiseerd weergegeven in Tabel D.

Provincie:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Totaal

Gemeentegrootte
code:

Tabel C. Overzicht van gemeenten, per provincie en per gemeentegrootte code die ‘Wel’ of ‘Geen’ e-mail hebben gekregen, met daarin het verzoek om medewerking te verlenen aan de
enquête
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Totaal aantal gemeenten

Tabel D. Overzicht van gemeenten die ‘Geen’ e-mail hebben gekregen
Provincie
Gemeentegrootte
3
Friesland
4
Friesland
4
Gelderland
5
Limburg
3
Noord-Holland
4
Noord-Holland
4
Noord-Holland
4
Overijssel
4
Overijssel
4
Utrecht
2
Zuid-Holland
2
Zuid-Holland
3
Zuid-Holland
4
Zuid-Holland
5
Zuid-Holland
15

Geanonimiseerde naam van de gemeente
F3N
F4H
G4N
L5R
NH3W
NH4L
NH4S
O4L
O4T
U4S
ZH2L
ZH2N
ZH3R
ZH4H
ZH5D
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Vervolgens is de enquête (een set met 73 vraagstellingen) uitgezet bij de 210 gemeenten die aangegeven hebben mee te willen doen. Na enkele weken bleek dat een
aantal van de 210 gemeenten dat hun toezegging hadden gegeven om medewerking te verlenen aan de enquête, niet nakwamen. Aan die gemeenten is vervolgens een
herinneringsmail gezonden. Van de gemeenten die een herinneringsmail hebben ontvangen, heeft een deel de enquête alsnog ingevuld en een aantal niet.

De redenen die de 32 gemeenten (dit wil zeggen de gemeentesecretarissen) hebben aangegeven om niet mee te willen doen, zijn als volgt samen te vatten:
- Pas een paar maanden in functie.
- Capaciteitsproblemen.
- Te drukke agenda.
- Te drukke werkzaamheden.
- Krijgt te veel van ‘dit soort’ verzoeken.
- De tijd ontbreekt om mee te doen.
- Stellen van prioriteiten.
- Er is momenteel een interim gemeentesecretaris.
- Krijgt op jaarbasis zoveel verzoeken dat het werk is voor een dag in de week. - Gemeente beschikt niet over een overall kwaliteitsbeleid.
- Geen gelegenheid om mee te doen.
- Ziet geen noodzaak om mee te doen.
- Geen specifieke redenen gegeven om niet mee te doen.

Tabel E. Overzicht van gemeenten (ingedeeld naar provincie en gemeentegrootte code) die als respons aangegeven hebben: 'Niet' of 'Wel' medewerking te willen verlenen aan de
enquête
Niet:
Subtotaal
Wel:
Subtotaal Totaal Wel en
Niet
Wel
Niet
Gemeentegrootte code:
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Provincie:
Drenthe
1
1
2
4
1
5
7
Flevoland
1
1
1
2
3
4
Friesland
2
2
1
7
5
2
15
17
Gelderland
1
4
5
1
3
4
18
2
2
1
31
36
Groningen
3
3
1
6
7
10
Limburg
1
1
2
1
9
8
1
1
20
22
Noord-Brabant
1
1
2
4
12
16
5
1
2
36
40
Noord-Holland
2
1
1
4
2
9
6
6
2
25
29
Overijssel
1
1
7
3
1
1
12
13
Utrecht
2
1
3
1
1
3
5
1
1
12
15
Zeeland
1
1
2
1
4
5
7
Zuid-Holland
1
1
1
3
3
9
17
6
2
2
39
42
Totaal
4
5
17
5
1
32
3
12
60
92
26
11
4
2
210
242

Van de 416 gemeenten die een e-mail gekregen hebben met daarin het verzoek om medewerking te verlenen aan de enquête, hebben er 242 gemeenten gereageerd. Van
de 242 gemeenten hebben er 32 aangegeven: ‘Niet’ mee te willen doen en 210 gemeenten 'Wel'. De verdeling van de 242 gemeenten staat weergegeven in Tabel E.
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De redenen die gemeenten hebben aangegeven om, ondanks eerdere toezeggingen om mee te willen
doen, uiteindelijk toch niet mee wilden doen zijn als volgt samen te vatten:
- Pas begonnen met een nieuwe baan.
- Vragenlijst is (te) eenzijdig gefocust op structuur en instrumentarium. De situatie van mijn
gemeente komt zo niet goed compleet over het voetlicht. bemensing, cultuur en besturing
komt er in de vragenlijst (te) mager vanaf.
- Door overlijden van broer niet in staat geweest om de enquête in te vullen.
- Er is geen draagvlak voor de uitgangspunten van de Commissie Jorritsma, de gemeente staat
neutraal tegenover de Commissie Jorritsma.
- Ziet geen kans om de enquête in te vullen, ondanks de eerdere toezegging.
- Waar ging het onderzoek over? Waarschijnlijk heb ik die doorgestuurd naar de desbetreffende
specialist.
- Er is te veel aan de hand geweest, ik kwam er niet aan toe en het lukt ook niet meer.
- Vanwege een fusieproces, lijkt het mij verstandig om alsnog af te zien van meedoen.
- Had ik die niet naar jou doorgezonden?
Uiteindelijk hebben er van de 210 gemeenten die hebben aangegeven om mee te willen werken aan de
enquête, 172 daadwerkelijk meegedaan en de enquête ook volledig ingevuld. Tabel F. toont de
indeling van de 172 gemeenten per provincie en per gemeentegrootte code.
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3

1

1
1

1
1
3
8

3

8
47

2

5
4
5
6
11
6
7
11
6
7
4
4
15
80

3
2
5
16

4

4
20

1
4
5
3

2
1

5

2
9

1
2
1

2

1

6

3

1

2

7

2
2

8
Eindtotaal
4
2
13
27
5
14
29
19
12
8
5
34
172

Het aantal van 172 gemeenten dat uiteindelijk medewerking heeft verleend aan de enquête afgezet tegen de totale populatie van 431 gemeenten, geeft een percentage
van: 172 * 100% = 39,9 %.
431

Respons ratio = 172 * 100% = 81,9%.
210

Op basis van Tabel E. en Tabel F. is de respons ratio berekend. De respons ratio is het aantal gemeenten dat uiteindelijk aan de enquête heeft meegewerkt en volledig
heeft ingevuld (172), gedeeld door het aantal gemeenten dat toegezegd had om medewerking te verlenen.

Provincie:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Eindtotaal

Tabel F. Overzicht van de 172 gemeenten die uiteindelijk hebben meegedaan aan de enquête
Gemeentegrootte code:
1
2
3
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DR3
FR1
FR4
GE3
GE4
GR2
GR4
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH4
OV4
UT1
UT4
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5

DR4
FR2
FR4
GE4
GE4
GR2
GR7
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH4
OV4
UT2
UT4
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5

DR4
FR2
FR4
GE4
GE4
GR3
LI2
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH4
OV4
UT2
UT4
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5

DR4
FR3
FR4
GE4
GE4
GR3
LI2
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH4
OV4
UT2
UT5
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5

DR4
FR3
FR4
GE4
GE4
GR3
LI2
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH4
OV4
UT2
UT5
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5

DR4
FR3
FR5
GE4
GE4
GR3
LI3
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH5
OV4
UT3
UT5
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5

DR4
FR3
FR5
GE4
GE4
GR3
LI3
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH5
OV4
UT3
UT6
ZH2
ZH3
ZH4
ZH6

DR4
FR3
GE1
GE4
GE4
GR3
LI3
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH5
OV4
UT3
UT8
ZH2
ZH3
ZH4
ZH6

DR4
FR3
GE2
GE4
GE4
GR3
LI3
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH4
NH5
OV4
UT3
ZE2
ZH2
ZH3
ZH4
ZH6

DR5
FR3
GE2
GE4
GE4
GR3
LI3
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH4
NH5
OV4
UT3
ZE3
ZH3
ZH4
ZH4
ZH8

DR5
FR3
GE2
GE4
GE4
GR3
LI3
LI5
NB3
NB4
NB4
NH3
NH4
NH5
OV4
UT3
ZE4
ZH3
ZH4
ZH4
ZH8

DR6
FR3
GE3
GE4
GE4
GR3
LI3
LI5
NB3
NB4
NB5
NH3
NH4
NH5
OV4
UT3
ZE4
ZH3
ZH4
ZH4

FL3
FR3
GE3
GE4
GE4
GR3
LI3
LI5
NB3
NB4
NB5
NH3
NH4
NH5
OV4
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH4

FL4
FR3
GE3
GE4
GE4
GR3
LI3
LI6
NB3
NB4
NB5
NH3
NH4
NH6
OV4
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH4

FL4
FR3
GE3
GE4
GE4
GR3
LI3
LI6
NB3
NB4
NB5
NH3
NH4
NH6
OV5
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH4

FL4
FR3
GE3
GE4
GE5
GR3
LI3
NB2
NB3
NB4
NB5
NH3
NH4
NH6
OV5
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH4

FL5
FR4
GE3
GE4
GE5
GR3
LI3
NB2
NB3
NB4
NB6
NH3
NH4
NH8
OV5
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH5

FL7
FR4
GE3
GE4
GE6
GR4
LI3
NB2
NB3
NB4
NB7
NH3
NH4
OV3
OV5
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH5

FR1
FR4
GE3
GE4
GE6
GR4
LI3
NB2
NB4
NB4
NB7
NH3
NH4
OV3
OV5
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH5

FR1
FR4
GE3
GE4
GE7
GR4
LI4
NB3
NB4
NB4
NB7
NH3
NH4
OV3
OV6
UT4
ZE4
ZH3
ZH4
ZH5

De afkortingen van de provincies: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht,
Zeeland en Zuid-Holland, zijn achtereenvolgens: DR, FL, FR, GE, GR, LI, NB, NH, OV, UT, ZE en ZH.
FR1
FR4
GE3
GE4
GE7
GR4
LI4
NB3
NB4
NB4
NH2
NH3
NH4
OV4
OV7
UT4
ZE5
ZH3
ZH4
ZH5

Elk vak in de matrix representeert een provincie en een gemeente, met een bepaalde gemeentegrootte code. Ter voorbeeld: in de provincie Drenthe is er één
gemeente van gemeentegrootte code 3, acht gemeenten met code 4, twee gemeenten met code 5 en een gemeente met gemeentegrootte code 6. Dit is als volgt
in de onderstaande matrix weergegeven:
DR3
DR4
DR4
DR4
DR4
DR4
DR4
DR4
DR4
DR5
DR5
DR6
Gemeenten in de provincies die de enquête volledig hebben ingevuld zijn ´blauw´ gearceerd.

Tot slot van deze verantwoording: respons en non-respons van de enquête, is een matrix opgesteld waarin de spreiding is te zien van alle 431 gemeenten die
wel of niet hun medewerking hebben verleend aan de enquête.
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3. Meetinstrument, gebruikt bij de crosscasestudies
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