Kennen
ze mijn
normen?

Werkboek
Communiceren en
opstellen van een helder

kwaliteitshandvest

1. Hoe schrijft u een

helder kwaliteitshandvest?
Een klantgerichte opstelling. Goede en vriendelijke service. Afspraken maken en nakomen.
De overheid is met haar tijd mee gegaan en de burger is ook klant geworden. Maar hoe kan de
overheid succesvol zijn als dienstverlener? Regels zijn immers regels, daar valt niets op af te dingen.
Wel kan de overheid klantgerichte dienstverlening concreet maken door servicenormen te hanteren.
U wilt met een kwaliteitshandvest laten zien dat uw
organisatie service hoog in het vaandel heeft. Dit werkboek
helpt u bij het opstellen van een helder kwaliteitshandvest.
Het eerste deel bevat tips voor een begrijpelijke boodschap
en helder taalgebruik: duidelijk vertellen wat u doet,
en beloven dat u doet wat u zegt.

2. En hoe draagt u het
helder uit?

Zeggen wat u doet en doen wat u zegt. Het lijkt eenvoudig, maar de producten en diensten van
uw organisatie vormen een veelomvattend scala. Uw klant, een burger of bedrijf, komt doorgaans maar voor één onderdeel van dat grote pakket. Het is belangrijk dat u zich dit realiseert:
u kunt niet bij elk contact met uw klant uw volledige kwaliteitshandvest uit de doeken doen.
Zoveel producten en diensten als u levert, zoveel mogelijkheden heeft u ook om de kwaliteit
van uw dienstverlening zichtbaar te maken. Wat is de juiste plek, het juiste moment en het
juiste middel om uit te dragen waar u voor staat? In het tweede deel van dit werkboek vindt u
ideeën, suggesties en voorbeelden als inspiratie voor uw eigen aanpak. Doe niet alleen wat u
zegt, laat het ook zien (en horen)!
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Hoe schrijft u
een helder
kwaliteitshandvest?
Steeds meer overheidsorganisaties besluiten met servicenormen te gaan werken,
om burgers duidelijk te maken wat ze kunnen verwachten. Bent u dat ook van
plan? In dit eerste deel van het werkboek laten wij u zien hoe u een helder en
informatief kwaliteitshandvest opstelt. Heeft u al een handvest en wilt u weten
of het beter, of anders, kan? Dan vindt u in dit werkboek waardevolle tips.
Hierna vindt u antwoorden én suggesties bij de volgende vragen:

1.1 Wat staat er in
een kwaliteitshandvest?
1.2 Hoe is een helder
kwaliteitshandvest opgebouwd?
1.3 Hoe schrijft u
een kwaliteitshandvest?
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1.1 Wat staat er

in een kwaliteitshandvest?
In een kwaliteitshandvest doet u beloftes aan uw klanten over uw dienstverlening.
Vaak gaat het daarbij om afhandelingstermijnen, maar dat is niet het enige criterium voor
de kwaliteit van uw dienstverlening. Vragen waarop u in een kwaliteitshandvest antwoord
geeft zijn bijvoorbeeld:

Bieden wij onze klanten voldoende duidelijkheid
over procedures, wachttijden, de kwaliteit van ons eindproduct en
informatie over de gang van zaken?
Hoe gaan wij met onze klanten om?
Tonen we respect? Denken we mee? Bieden we genoeg privacy?
Welke mogelijkheden bieden wij onze burgers om
een klacht in te dienen en hoe gaan wij daarmee om?
En: wat doen we als wij niet aan ons eigen
kwaliteitshandvest (kunnen) voldoen?
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Voorbeelden
Duidelijkheid
De gemeente Arnhem schrijft over
correspondentie en mail:

“Een brief bevestigen wij schriftelijk binnen vijf werkdagen.
In onze ontvangstbevestiging geven we aan welke afdeling
de brief afhandelt en op welke termijn.”

Meedenken
en informeren

“Mocht u om gezondheidsredenen niet in staat zijn om naar
het gemeentehuis te komen, dan komen wij naar u toe.”

De gemeente Woerden denkt mee
met burgers die minder mobiel zijn:

Klacht?

Belofte maakt schuld
De gemeente Sevenum biedt een
bloemenbon van € 10,- aan
als servicenormen niet zijn
waargemaakt. De compensatie
van de gemeente Woerden is
maatwerk, afhankelijk van de
dienst en de servicenorm.

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: elke klacht is
welkom! Laat het ons daarom weten als u een klacht heeft.
Uw klacht kan onze dienstverlening alleen maar verbeteren.
Wij besteden daar serieus aandacht aan. Bij onze publieksbalie
of op de website vindt u ons klachtenformulier.

“Volgens ons zijn bloemen namelijk bij uitstek geschikt om
excuses aan te bieden. Als het ons niet lukt om ons aan
de afspraken te houden, krijgt u een passende reactie.
Dit kan variëren van een excuus van een medewerker omdat
u te lang moet wachten tot het verlagen van de leges als
wij een turbovergunning niet op tijd verlenen.”
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1.2 Hoe is een

helder kwaliteitshandvest
opgebouwd?
Overal servicenormen

Een kwaliteitshandvest is geen boekwerk. Het is onderdeel van uw dienstverlening.
De servicenormen moeten zichtbaar zijn waar de dienstverlening wordt uitgevoerd.
Een burger moet snel kunnen begrijpen wat hij van u kan verwachten voor de dienst
die hij op dát moment vraagt. Communiceer de servicenormen dus gericht op de
plek waar de dienst wordt geleverd.

Overzichtelijk

Geef uw handvest structuur door te werken met heldere kopjes, overzichtelijke
opsommingen, sjablonen en eventueel een tabel. Een overzichtelijke lay-out met
genoeg witregels zorgt voor een rustig beeld.

Korte inleiding

Voorzie uw handvest van een korte inleiding, zodat de lezer begrijpt wat een
kwaliteitshandvest is. Maak deze inleiding niet te lang; twee of drie regels is vaak
voldoende.

Slagzin?

Kunt u uw boodschap kort en krachtig samenvatten in een slagzin? Zet die boven
het handvest. Zo weet iedere lezer meteen waar het over gaat. U kunt de slagzin
natuurlijk ook in andere uitingen gebruiken.
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Voorbeelden
In de centrale wachtruimte zijn de normen
voor wachttijden bij de balie zichtbaar.
En normen voor afhandeling van een
paspoort staan bij de beschrijving van
de paspoortaanvraag op de website.

De algemene contactnormen van Sociale
Verzekeringsbank passen op 1 A4tje.
Dit voorbeeld toont de wijze waarop de
Sociale Verzekeringsbank servicenormen
structuur heeft gegeven. De ordening naar
kanaal sluit aan op de manier waarop
klanten kiezen, namelijk naar voorkeurskanaal. Binnen dat kanaal wordt bewust
geen onderscheid gemaakt naar product
om het simpel en compact te houden.
De gemeente De Ronde Venen legt in
enkele regels uit waar het om gaat:

Het is geen must, maar het werkt wel.
De gemeente Alkmaar zet boven haar
servicenormen: ‘Service en kwaliteit,
binnen de afgesproken tijd!’ Een originele
slagzin die ook nog eens de inhoud dekt.

“Servicenormen zijn beloften van de gemeente aan
haar inwoners over de diensten en producten van
de gemeente. Hierdoor weet u precies waar u aan
toe bent. Met de servicenormen wil de gemeente
haar dienstverlening aan u verbeteren.”
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1.3 Hoe schrijft u

een kwaliteitshandvest?
U schrijft een kwaliteitshandvest voor uw klanten. Het is belangrijk de goede toon te
vinden. Geen ambtelijke taal dus. Als u duidelijk wilt zijn, is duidelijke taal de eerste stap.

Persoonlijk en dichtbij

Schrijf persoonlijk en dichtbij in plaats van ambtelijk en afstandelijk. Gebruik ‘wij’ en ‘u’.
Het gaat tenslotte over de relatie tussen u als overheidsinstantie en de burger als klant.

Actief

Schrijf actief! Dus niet: ‘In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven op welke wijze u
wordt geïnformeerd...’, maar: ‘In de ontvangstbevestiging leest u hoe wij u informeren...’
Passieve zinnen zijn eenvoudig te herkennen aan het onnodig gebruik van ‘worden’ of
‘zijn’. Die hulpwerkwoorden kunnen vaak weg.

Spreektaal

Gebruik spreektaal. Iedereen moet het handvest kunnen begrijpen. Gebruik geen oubollige
en moeilijke woorden en vermijd jargon. Een uitdrukking als ‘een brief afdoen’ is voor veel
burgers al te ambtelijk. Spreek liever van ‘een brief behandelen’ of ‘afhandelen’.

Afkortingen

Overheidsdiensten hebben vaak zo hun eigen afkortingen, waar de buitenwereld weinig
van begrijpt. Schrijf ze daarom voluit. Zo begrijpen klanten waar u het over heeft en
worden ze niet geremd tijdens het lezen.
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Voorbeelden

De gemeente streeft ernaar de burgers een

Als gemeente willen wij u hoogwaardige

hoogwaardige dienstverlening te bieden. Daarbij

dienstverlening bieden. Daarom geven wij u vooraf

past het dat vooraf wordt aangegeven binnen

aan binnen welke tijd en met welke kwaliteit wij

welke tijd en met welke kwaliteit een dienst kan

onze diensten leveren.

worden aangeboden.
Minimaal tweejaarlijks wordt d.m.v. een landelijk

Iedere twee jaar houden wij een landelijk

gebruikersonderzoek de kwaliteit van de

gebruikersonderzoek om de kwaliteit van onze

dienstverlening beoordeeld.

dienstverlening te beoordelen.

Op basis van wensen, beoordelingen en klachten

Op basis van uw wensen, beoordelingen en

worden jaarlijks de minimumnormen geëvalueerd

klachten evalueren wij jaarlijks onze normen.

en ons handvest zonodig bijgesteld.

Ook stellen wij ons Handvest Dienstverlening
bij als dat nodig is.

Klantinformatie over de Wmo vindt u op onze

Klantinformatie over de Wet op de

website.

Maatschappelijke Ondersteuning (heeft u
bijvoorbeeld recht op thuiszorg?) vindt u op
onze website.
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1.3

Hoe schrijft u een kwaliteitshandvest?

Kort en bondig

Houd het kort en bondig. Zeg in één zin precies wat u bedoelt en voorkom herhaling.
De klant moet uw servicenormen snel kunnen lezen.

Korte zinnen

Vermijd lange zinnen. Ze veroorzaken slaperigheid bij de lezer en kloppen vaak niet
door de overdaad aan informatie. Knip lange zinnen in stukken en maak er twee of
drie korte zinnen van.

Dienstverlenend

Laat uw dienstverlenende instelling ook duidelijk naar voren komen uit uw
taalgebruik. Vermijd zinsneden als:
• gemiddeld, in de meeste gevallen (dit spoort niet met de belofte aan een individu)
• met uitzondering van, tenzij (dan is het geen belofte meer)
• wij proberen, wij streven ernaar om (een belofte is meer dan een goed
bedoelde poging)
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Voorbeelden

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: elke

Elke klacht van u is een gratis advies voor ons.

klacht is meer dan welkom! Misschien dat er nog

Uw opmerkingen helpen ons immers om het nog

steeds mensen zijn die hun opmerkingen of minder

beter te doen.

prettige ervaringen met onze organisatie liever niet
aan ons terugkoppelen. Het kan de dienstverlening
in de toekomst alleen maar verbeteren.
Wij spreken met u af dat u binnen een week een

U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.

ontvangstbevestiging van uw brief krijgt waarin wij

Daarin staat wie uw brief behandelt en hoe lang

aangeven bij wie uw brief in behandeling is en hoe

de afhandeling gaat duren.

lang de afhandeling van uw vraag of verzoek gaat
duren.
Wij proberen uw aanvraag af te handelen binnen

Uw aanvraag wordt afgehandeld binnen 3 weken.

3 weken.

Lukt dit niet, dan krijgt u tijdig bericht.
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Een helder kwaliteitshandvest...

hoe draagt u dat
ook helder uit?

2

Ook als u een helder kwaliteitshandvest hebt opgesteld, bestaat de kans dat u
blijft steken in goede bedoelingen. Alleen als uw klanten de informatie ook echt tot
zich nemen, kunt u bereiken dat ze uw organisatie beleven als een servicegerichte,
klantvriendelijke dienstverlener. Daarvoor kunt u gebruik maken van verschillende
communicatiekanalen. In dit tweede deel van het werkboek vindt u suggesties en
tips voor het inzetten van allerlei middelen, die zich praktisch laten toepassen op
verschillende ‘contactmomenten’ met uw doelgroep.
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Deel 2 Een helder kwaliteitshandvest... hoe draagt u dat ook helder uit?
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Wat kost dat?
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Bestaande communicatiemiddelen

Bestaande
2.1
communicatiemiddelen
Uw organisatie communiceert dagelijks intensief met burgers. Uw klanten kunnen in de
krant lezen welke bouwplannen ter inzage liggen. Op internet informeert u uw klanten
over verschillende aanvraagprocedures. En staat u eens stil bij het aantal brieven dat u
verstuurt. Elk communicatiemiddel dat u nu al inzet, is in principe ook geschikt om
uw servicenormen uit te dragen.
Denkt u daarbij aan het onderscheid tussen normen die 'organisatiebreed' zijn
(bijvoorbeeld: wij nemen uw klachten serieus), en normen met een productspecifiek
karakter (bijvoorbeeld: de afhandelingstermijn van deze aanvraag is 6 weken). Vertaald
naar een website zou u het eerste voorbeeld op de homepage kunnen uitdragen;
het tweede voorbeeld hoort thuis in het deel van uw site waar aanvragers van het
betreffende product hun gerichte informatie vandaan halen.
Vraagt u zich eens het volgende af:

Welke bestaande communicatiemiddelen kunt u (mede) gebruiken
om uw servicenormen uit te dragen?
Welke boodschap is relevant en geschikt om in die
communicatiemiddelen op te nemen?
Hoe kunt u dat doen op een manier die duidelijk is én accentueert
dat u service hoog in het vaandel heeft?
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A. Informatiepagina lokale of regionale krant
Veel gemeenten, maar ook andere overheidsorganisaties, maken gebruik van
informatiepagina's in lokale of regionale kranten. Naast eigen berichten staan hierin
vaak ook verplichte publicaties, over stukken die ter inzage liggen, bezwaartermijnen,
gewijzigde werk- of openingstijden enzovoort. Het is eenvoudig om in zo'n pagina
(onderdelen van) uw kwaliteitshandvest onder de aandacht te brengen. Het kost u
bovendien niets extra.
Een aantrekkelijke manier om dit te doen is bijvoorbeeld bij rubrieken waar dat nuttig is
een vriendelijk en opvallend kader, of anderszins geaccentueerde tekst op te nemen
waarin u op niet-ambtelijke manier vermeldt welke service de klant van u mag
verwachten. De gemeente Het Bildt heeft een maand lang wekelijks de servicenormen
gecommuniceerd in de regionale krant de Bildtse Post.
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Bestaande communicatiemiddelen

B. Website
Internet speelt een steeds belangrijkere rol in uw dienstverlening. Laat uw website als
communicatiemiddel dan ook niet onbenut voor het uitdragen van uw kwaliteitshandvest.
Op de homepage, waar bezoekers van de site binnenkomen, kunt u bij uitstek een algemene
boodschap kwijt over de kwaliteitsnormen van uw dienstverlening.
Bijvoorbeeld door een aantrekkelijke 'banner'
op uw homepage. Daarin zou u de slagzin van
uw handvest kunnen zetten, of gewoon een
simpele tekst: U heeft recht op duidelijkheid.
(Zijn wij niet duidelijk genoeg? Klik hier voor een
overzicht van onze servicenormen.) Het
hoogheemraadschap van Rijnland heeft een
verwijzing naar de servicenormen op de
homepage.
Dieper in uw website, op de pagina's over
specifieke producten, kunt u zich het best
beperken tot de voor deze producten relevante
normen en informatie: duidelijkheid over de
afhandelingstermijn van een aanvraag, advies
om bepaalde dingen mee te nemen naar uw
loket, of een afspraak te maken om de wachttijd
te verkorten. De gemeente Woerden heeft
productrelevante servicenormen helder gepubliceerd.
Nu de technische mogelijkheden van websites zijn toegenomen, is het mogelijk dat een
bezoeker die via het digitale loket een product heeft aangevraagd bij terugkeer op de website
automatisch te zien krijgt wat de status van zijn aanvraag is. Dat kan in de vorm van een teller
(nog 7 werkdagen). Het is in ieder geval belangrijk dat de klant ziet welke termijn u hiervoor
gebruikt en wat er gebeurt als u onverhoopt deze termijn niet haalt.
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C. Brieven
Zowel uw individuele correspondentie als bijvoorbeeld ‘bewonersbrieven’ kunt u
moeiteloos iets extra's meegeven door er altijd iets van uw servicenormen in te
vermelden. Uiteraard zult u in een reactie op een aanvraag meteen duidelijk zijn over de
procedure, de brief is immers onderdeel van uw dienstverlening. Zet de (nieuwe)
normen bijvoorbeeld onderaan de brief, of verwijs naar een uitgebreider uitleg op uw
website. Als een brief de afsluiting vormt van een behandelde aanvraag, kunt u de klant
ook uitnodigen via uw website te laten weten of hij tevreden is met uw dienstverlening.
De gemeente De Ronde Venen verwijst in alle correspondentie naar de servicenormen.

D. E-mails
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Tip! Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft onderin uitgaande e-mails een zin
toegevoegd over de servicenormen. Met daarbij een link naar de servicenormen van
dit waterschap: “Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen.
Lees onze servicenormen.”

Uw publieksruimten

2.2
Uw publieksruimten

Dagelijks komen er burgers bij u aan 'het loket'. In de ruimte waar u hen ontvangt
heeft u alle gelegenheid om duidelijkheid te bieden. Mensen zullen vaak even moeten
wachten: waarschijnlijk werkt u al met wachtnummers als de omvang van uw
publieksfunctie daarom vraagt. Wat kunt u doen om bezoekers aan uw publieksruimten
optimaal te informeren?
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E. Tekstbord of lichtkrant
Bij veel balies hangen nummerdisplays waarop klanten kunnen zien wanneer zij aan de
beurt zijn. U wilt niet dat uw klanten zich 'een nummer' voelen dus als het mogelijk is kunt
u beter méér informatie geven. Combineer de wachtnummers met een uitgebreidere
lichtkrant, of met een (elektronisch) tekstbord. Dit is hét moment om uw normen voor
wachttijd te laten zien. Ook kunt u een checklist opnemen van de zaken die mensen bij
zich moeten hebben om snel geholpen te kunnen worden.

F. Quickscreen
Duidelijke en stijlvolle informatie hoeft niet elektronisch te zijn. Als een onderwerp in uw
publieksruimte extra aandacht verdient, kunt u ervoor kiezen dit te communiceren via
een opvallende informatiedrager. Plaats deze informatiedrager vrij in de ruimte, zodat
mensen hem op hun kortste looproute passeren, of tijdens het wachten kunnen lezen.
Geef daarop ook aan wat de klant op grond van het handvest van u kan verwachten.
Er bestaan praktische uitrolbanieren op een standaard, zogenaamde 'quickscreens', die u
kunt laten voorzien van een goed vormgegeven boodschap. Dit medium is vooral geschikt
voor een boodschap die tenminste enkele maanden actueel blijft, want u kunt de
bedrukking zelf niet wijzigen. Als u wegens de feestdagen langere verwerkingstijden
aankondigt, kunt u dat dus beter op uw elektronische tekstbord of lichtkrant doen.
De gemeente Helmond geeft de servicenormen op een quickscreen bij de balie aan.
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G. Groot beeldscherm
E. Lichtkrant

H. Foldermateriaal
F. Quickscreen
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G. Groot beeldscherm
Als u een complexere boodschap wilt uitdragen en de contacttijd daarvoor groot genoeg is,
kunt u gebruik maken van een meer geavanceerd medium. Met behulp van een groot lcd- of
plasmabeeldscherm kunt u zelfs gebruik maken van videobeelden om uit te leggen hoe een
procedure in zijn werk gaat. Vergelijkt u dit met de instructiefilmpjes voor
vliegtuigpassagiers voor het invullen van douaneformulieren. U kunt zo’n video niet alleen
gebruiken om uw normen uit te dragen, maar ook om te laten zien waaróm een bepaalde
verwerkingstijd nodig is. Bijvoorbeeld omdat een aanvraag door uw organisatie nog naar
andere instanties moet worden doorgezonden. Uiteraard kunt u op zo'n beeldscherm ook
tekstinformatie kwijt. Maakt u daarbij gebruik van de mogelijkheden voor een optimale
vormgeving en leesbaarheid. De gemeente Arnhem attendeert de bezoekers via een beeldscherm
op de drukkere periodes.

H. Foldermateriaal
Specifiek op een product gerichte informatie is goed, maar als een klant aan uw balie
komt voor een product is het een prima moment om de aandacht te vestigen op uw
kwaliteitshandvest en duidelijk te maken dat u er veel aan gelegen is een goede service te
verlenen. Uw publieksbalie is dan ook bij uitstek de plek om uw handvest in een
aantrekkelijke folder onder de aandacht te brengen. De baliemedewerker kan uit
serviceoogpunt de folder overhandigen, de klant uitnodigen deze thuis nog eens na te lezen
en aangeven dat daarin precies staat bij wie hij terecht kan met vragen, opmerkingen en als
het nodig is ook met klachten. Belangrijk is dat u het foldermateriaal up to date houdt.
De gemeente Westvoorne communiceert via een brochure overzichtelijk de servicenormen.
Dit is een uitklappagina.
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Openbare ruimten

2.3

Openbare ruimten

Klanten enkel informeren over servicenormen bij uw eigen publieksbalie is onvoldoende.
Burgers moeten namelijk weten wat zij kunnen verwachten. Door op meer locaties
servicenormen te communiceren ontstaat er meer bekendheid. Hierbij kunt u denken aan
locaties waarvoor uw organisatie zelf verantwoordelijk is (zoals een bibliotheek of een
zwembad voor een gemeente), ook kunnen er afspraken worden gemaakt met andere
instanties (zoals een UWV-kantoor).
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I. Posters
Als u uw kwaliteitshandvest of uw servicenormen op een aantrekkelijke manier
communiceert –bijvoorbeeld met een pakkende slagzin of een aansprekende illustratie,
foto of cartoon– kan een postercampagne op vele plaatsen in uw werkgebied een heel
positieve uitstraling hebben op het imago van uw organisatie. Een poster met de
afhandelingstermijnen van vergunningaanvragen is natuurlijk niet aantrekkelijk, maar
uw service-instelling in het algemeen of een nieuwe dienstverlening in het bijzonder is
daarvoor wél geschikt.
Hoeveel plekken kunt u in uw gemeente of regio bedenken waar u zo'n poster zou kunnen
ophangen? Bibliotheken en buurthuizen zijn een ideale plek voor algemene uitingen.
Maar denkt u ook aan zorginstellingen (ouderen en gehandicapten dichtbij huis
informeren is ook onderdeel van uw service), zwembaden en sportaccommodaties
(waar zich tal van jeugd-, gezins- en sportieve activiteiten afspelen), enzovoort.
De gemeente Alkmaar maakt gebruik van aansprekende posters.

J. Buitenreclame
Veel gemeenten exploiteren buitenreclame-objecten of hebben de exploitatie hiervan
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. De advertentieruimte op deze
communicatiedragers is niet altijd 'verhuurd'. Onderzoekt u eens de mogelijkheden om
de tijdelijke leegstandperioden te vullen met een afgeleide van uw postercampagne.
Het is een vrijwel budgetneutrale manier om uw servicenormen uit te dragen.
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I. Posters

J. Buitenreclame
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Dit is een uitklappagina.
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Specifieke
doelgroepen

2.4

Er zijn talloze plaatsen en momenten denkbaar waarop u als overheidsinstantie contact
kunt leggen met specifieke doelgroepen. Wat is een specifieke doelgroep? Denkt u aan de
bewoners van een nieuwe woonwijk, die u kunt helpen met een handige checklist. Maar
ook op de publieke tribune bij openbare vergaderingen en zelfs op straat komt u uw
doelgroepen tegen. U heeft meer contactmogelijkheden dan u wellicht denkt.

Specifieke doelgroepen
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K. Bewonersbrieven en groepsmededelingen
U informeert regelmatig grote groepen mensen die een gemeenschappelijk belang
hebben. Werkzoekenden die bij uw organisatie zijn ingeschreven, mensen die een
aanvraag bij u hebben lopen, die in een bepaald gebied wonen of gebruik maken van een
zelfde voorziening. U kunt, zoals eerder in voorbeeld C aangegeven, de brief of boodschap
zelf voorzien van een extra mededeling die verband houdt met één of meer servicenormen
uit uw kwaliteitshandvest. Maar u kunt ook de afweging maken om als bijsluiter bij deze
brief een folder mee te sturen waarin u ingaat op de service waar de ontvanger in ander
verband op mag rekenen. Een proactieve benadering die in goede aarde kan vallen,
te meer omdat u gebruik maakt van een bestaand communicatiemoment en mensen
er dus niet ongevraagd mee lastig valt. De gemeente Enschede heeft een digitaal loket
waarbij inwoners zich persoonlijk kunnen inschrijven voor groepsmededelingen.

L. Gewoon een leuke attentie
Een van de meest opvallende manieren om een kwaliteitshandvest onder de aandacht te
brengen is het bieden van een heel concrete compensatie als u uw belofte om welke reden
dan ook niet waar kunt maken: wie langer moet wachten dan beloofd, krijgt iets van u.
Dat kan een excuus of attentie zijn, maar ook een donatie aan een goed doel. Uw klant ziet
heel direct dat u uw dienstverlening serieus neemt en werkt aan verbetering. Idealiter bent
u hierin proactief. U signaleert dat de servicenorm is overschreden en gaat naar uw klant
om de compensatie te geven die u heeft beloofd.
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Denkt u echter niet alleen aan momenten waarop u een belofte niet nakomt. Een gebaar
van goede service houdt ook een belofte in: zo komt een eenvoudig kaartje met een telefoonnummer waar iemand terecht kan voor een vraag die later opkomt al heel servicegericht
over. Legt u waar mogelijk altijd de link met uw kwaliteitshandvest om uit te leggen waar
het u om gaat: 'belofte maakt schuld!' Een bloemetje is een mogelijke vorm van compensatie.

M. Proactief optreden bij gerichte bezoeken

Een ander voorbeeld: bij een openbaar archief of documentatiecentrum, waar iemand komt om stukken
in te zien, is de klant gebaat bij een goede werkplek en voldoende licht. Dat lijkt vanzelfsprekend, en de
klant zal dat misschien ook vinden. Maar als een baliemedewerker de klant op deze normen wijst,
en misschien ook nog een folder overhandigt, zal hij de service ook bewust als positief ervaren.
Bij deze gelegenheid kunt u uw bezoekers, naast een kopje koffie of thee, ook een folder, zoals de
gemeente Capelle aan den IJssel, overhandigen met de volledige informatie over uw kwaliteitshandvest.
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Specifieke doelgroepen

Op de publieke tribune bij raads-, commissie- of
bestuursvergaderingen ontmoet u mensen die bovengemiddeld
geïnteresseerd zijn in wat zij van u mogen verwachten. Dit
contactmoment is bij uitstek geschikt om deze bezoekers te
informeren over de normen die u hanteert, uiteraard vooral
gericht op procedures zoals die op dat moment aan de orde zijn
(een vergadering kan bijvoorbeeld gaan over een besluit waarna
een bezwaartermijn volgt, waarvoor u normen hebt
geformuleerd). Bij deze gelegenheid kunt u uw bezoekers, naast
een kopje koffie of thee, ook een folder overhandigen met de
volledige informatie over uw kwaliteitshandvest.
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Auditieve en
visuele middelen

2.5

In dit werkboek bent u al diverse voorbeelden van 'visuele' middelen tegengekomen,
maar u kunt ook auditieve middelen inzetten. Dit biedt enerzijds interessante
communicatiekanalen, maar anderzijds ook praktische oplossingen voor mensen
die slechtziend zijn of moeilijk lezen.

Auditieve en visuele middelen
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N. Lokale of regionale omroep
Nederland heeft een hoogwaardig netwerk van regionale en lokale publieke omroepen.
Door het selectieve bereik van deze omroepen zijn de kosten van inzet, afhankelijk van
tal van factoren uiteraard, vaak relatief laag. Sommige omroepen worden gesubsidieerd.
Als alternatief of aanvulling op subsidie kan een overheidsinstantie ook gebruik maken
van de mogelijkheid om te adverteren op de lokale of regionale radio, televisie en de
kabelkrant. Een radiospot waarin u de kern van uw kwaliteitshandvest weergeeft,
kan rekenen op een hoge attentiewaarde en een relatief hoog bereik bij belangrijke
doelgroepen (lokale omroepen hebben volgens landelijk onderzoek bijvoorbeeld een
hoge luisterdichtheid onder hogere leeftijdsgroepen). U kunt ook gebruik maken van
gerichte boodschappen, gekoppeld aan speciale doelgroepprogramma's. Maak inwoners
bijvoorbeeld attent op de grote drukte bij de paspoorten in het voorjaar en het begin van
de zomer. Of wijs bezoekers van de publieksbalie op de spitstijden en de daluren.
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O. Telefoon
De beste weerspiegeling van uw goede service is dat uw
klanten aan de telefoon vriendelijk te woord worden gestaan
en snel worden doorverbonden naar de juiste persoon.
Wel kan het dat een beller enige tijd moet wachten voor hij
de juiste persoon aan de lijn heeft. Gebruik deze tijd om de
beller door middel van een audioboodschap te informeren
over (aspecten van) uw dienstverlening zoals die in uw
kwaliteitshandvest zijn vastgelegd.

Auditieve en visuele middelen

Let u wel op: als de boodschap de beller het gevoel geeft dat hij langer moet wachten dan
wenselijk, dan kan deze optie averechts werken. Geef de beller de mogelijkheid om na de
afgesproken wachttijd te worden teruggebeld.

P. Andere contactmomenten
Auditieve middelen zijn niet overal even gemakkelijk in te
zetten. U zou er zelf hoorndol van worden als u in uw
publieksruimten de hele dag uw servicenormen zou laten
horen. In de parkeergarage of bijvoorbeeld in de lift van een groot publiekskantoor kan het wel
degelijk nuttig zijn door middel van geautomatiseerde audioberichten informatie over uw
dienstverlening te geven. Waar u misschien ook niet bij stilstaat is dat sommige bezoekers van
uw website er belang bij kunnen hebben dat zij de tekst ook voorgelezen kunnen krijgen: omdat
er maar weinig computers zijn die dat 'zelf' kunnen, kunt u uw website voorzien van een
voorleesprogramma. Vanzelfsprekend kunt u ook specifieke audioberichten op uw website
plaatsen, evenals filmpjes die uw kwaliteit van dienstverlening uitdragen.
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Q. Visuele middelen
Lezen is voor veel mensen een opgave en zelfs mensen die goed kunnen lezen doen
het niet altijd graag. Juist omdat servicenormen een zeker abstractieniveau hebben,
is het de moeite waard te overwegen een visuele vertaling te maken van uw visie op
dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een foto met het onderschrift ‘Zo horen onze
straten er uit te zien: schoon!’. Of wat te denken van een leuke getekende cartoon of strip
waarin u specifieke delen van uw dienstverlening op een humoristische manier onder de
aandacht kunt brengen. Zo’n strip is geen medium op zich, want u kunt hem toepassen in
vrijwel alle middelen uit dit werkboek. Op de informatiepagina in de krant, op uw website,
in uw folder, op uw beeldschermpresentatie... Laten zien wat u doet, krijgt met een
typische visuele invulling absoluut extra dimensie. De gemeente Het Bildt heeft haar
dienstverlening gekoppeld aan een cartoon.
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Interactieve middelen 2.6
U heeft ervoor gekozen servicenormen op te stellen, omdat u uw klanten een bepaald
serviceniveau wilt bieden en beloven. Daaraan is onlosmakelijk verbonden dat u uw
klanten ook mogelijkheden biedt om te reageren. Misschien bevat uw handvest wel een
concrete mededeling dat u open staat voor klachten, met duidelijke uitleg over hoe uw
klant een klacht kan indienen en hoe u met deze klacht zult omgaan. Toch hoeft niet elke
reactie een klacht te zijn. Gold vroeger bij de overheid misschien nog de instelling 'geen
bericht, goed bericht', nu u uw dienstverlening actief onder de aandacht brengt zult u ook
geen bezwaar hebben tegen een compliment of een bedankje.

Interactieve middelen
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R. Feedback of responskaart
Bij het afsluiten van een procedure met een schriftelijke bevestiging van een
bestuursbeslissing - of het nu een simpele vraag is geweest of een meer complexe
kwestie - kunt u als bijsluiter bij de brief of kennisgeving een leuke responskaart
meesturen. Maakt u bijvoorbeeld een kaart waarmee mensen u heel laagdrempelig
kunnen berichten of zij tevreden of juist ontevreden zijn met uw dienstverlening:
enerzijds in relatie tot uw servicenormen, anderzijds ten aanzien van normen die zij
zelf voor ogen hebben. U krijgt zo ook feedback op de normen die u stelt: hoe beleeft
uw klant de kwaliteit? Misschien houdt u zich keurig aan de normen, maar vindt uw
klant de normen niet goed.
Een feedbackmedium kan een
eenvoudige kaart zijn met bijvoorbeeld
2 ronde stickers, een blij en een sip
gezichtje, waarvan de klant er eentje als
boodschap kan laten zitten. Achterop kan
de klant naam en adres invullen en
desgewenst nog een motivering
toevoegen. Wie niet wil reageren heeft in
elk geval 2 leuke stickers aan de aanvraag
overgehouden. Zo'n responskaart kunt u
natuurlijk ook op talloze andere
manieren uitvoeren. De gemeente
Noordwijk heeft een reactieformulier
met als uitgangspunt: ‘iedere 25ste kaart
een taart’.
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S. Internet: interactief bij uitstek
Naarmate het aantal 'digitale services' toeneemt en uw organisatie klanten meer en
meer via internet van dienst kan zijn, is ook uw website een medium bij uitstek om
een laagdrempelige feedbackmogelijkheid te bieden. Zoals in het voorbeeld van de
responskaart kan dat een 'groen' of een 'rood' mailtje zijn. Denkt u er ook in dit
geval weer aan dat er meer criteria zijn waarop mensen hun oordeel kunnen
baseren. U heeft servicenormen en komt de beloften na die u daarin aan uw klanten
doet. Dat is positief. Maar beoordeelt uw klant de beloften op zich ook positief?
Maak zonodig gebruik van de gelegenheid het een en ander uit te leggen. Misschien
vindt ook u een verwerkingstermijn lang, maar omdat u aan regelgeving en
procedures gehouden bent is een snellere afhandeling toch niet mogelijk.
De gemeente Den Bosch heeft een interactieve manier gevonden het digitale loket uit
te leggen. Door een persoonlijke uitleg en bewegende beelden wordt het begrijpelijk
en overzichtelijk. De gemeente Den Bosch gebruikt geen servicenormen.
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T. Op locatie
Bij veel overheidsinstanties worden de diensten lang niet alleen 'aan het loket'
verleend. Een gemeente en een provincie zorgen ook voor voorzieningen, zoals
openbaar vervoer, ongediertebestrijding en het ophalen van huisvuil. Diensten als
deze lenen zich prima voor het uitdragen van servicenormen. Denkt u bijvoorbeeld
aan publicatie van uw normen op de stadsbus of de vuilniswagen. Een uitstekende
mogelijkheid om op een opvallende manier uw kwaliteit van dienstverlening
te communiceren. De gemeente Apeldoorn heeft een stadhuis op wielen. Het mobiele
bureau staat wekelijks op dertien standplaatsen in de gemeente.
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Bord op locatie

Stadsbus

Wij doen
bodemonderzoek.

Na uw melding van zwerfvuil wordt dit binnen
2 dagen opgeruimd. Melden via 0800-1234

Buurtbewoners krijgen
binnen 2 weken bericht
over de uitkomsten.
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Tot slot:
enkele waardevolle tips!
Wat kost dat?
Uiteraard stelt de burger het op prijs als uw organisatie zich inspant om een zo goed
mogelijke service te verlenen. Maar weest u zich ook bewust dat uw klant als kritische
consument óók oog zal hebben voor de kosten die u maakt om u van uw beste kant
te laten zien. Te dure, of te duur overkomende, middelen kunnen tot averechtse
reacties leiden.

Persoonlijke commitment!
Met alle communicatiemiddelen die u ter beschikking staan, blijft menselijk handelen de
beste manier om uw kwaliteitsnormen kracht bij te zetten. Iedere medewerker in uw
organisatie kan daar een bijdrage aan leveren. Persoonlijke commitment op bestuurlijk
niveau maakt onmiskenbaar duidelijk dat het u ernst is. Als een burgemeester persoonlijk
zijn handtekening, misschien met foto, onder het handvest van de gemeente plaatst is dat
ook in één oogopslag duidelijk.
Dit beperkt zich uiteraard niet tot uw ‘papieren handvest’ maar biedt ook mogelijkheden in
de verschillende communicatiemiddelen. Kan de burgemeester persoonlijk het radiospotje
inspreken, zoals de commissaris van politie zelf op een poster zijn belofte kan doen?
U kunt zich dit bij elk communicatiemiddel afvragen.

Dit is een uitklappagina.
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Vergeet uw eigen medewerkers niet
Kwaliteitsnormen opstellen brengt de plicht met zich mee deze ook na te leven. Het zijn de
medewerkers in uw organisatie die dat moeten waarmaken. Het is dan ook van groot belang
dat wat u uw klanten belooft, ook voor uw eigen mensen duidelijk is en door hen wordt
gedragen. Besteed intern ruim aandacht aan de inhoud van uw kwaliteitshandvest.
Enthousiasmeer medewerkers en stimuleer hen om de service van uw organisatie op een
hoger plan te brengen. Kies daarvoor een prettige toon, in een ongedwongen sfeer. Een
gezamenlijk streven werkt beter dan een opgelegde norm. Organiseer bijvoorbeeld een
bijeenkomst voor medewerkers om uw kwaliteitshandvest te lanceren. Hier kunt u een
ervaringsdeskundige laten spreken over het belang van een goede servicenormen. U kunt
ook kiezen voor een meer ludieke wijze en een cabaretier het woord laten doen. Een andere
manier om normen intern te communiceren is ze te publiceren op dienbladen (zoals de
gemeente De Ronde Venen), uitrolpennen, mokken of posters.
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