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Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij kondigen wij aan te gaan starten met een onderzoek naar klachtenbehandeling in de gemeente 

Leiderdorp. Het onderzoek zal onder begeleiding van de Rekenkamercommissie uit worden gevoerd 

door Hiemstra en De Vries. 

 

Bij deze sturen wij u de beoogde aanpak van het onderzoek. Wij zullen in overleg met uw griffie en 

Presidium op zoek gaan naar een goed moment om deze aanpak kort toe te lichten. 

 

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dat graag. U 

kunt hierover contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamercommissie, mevrouw N. van 

Helden, bereikbaar via telefoonnummer 06 – 15 16 98 34 en rekenkamer@leiden.nl. 

 

Hoogachtend, 

Namens de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 

 

 

 

 

Nike van Helden, ambtelijk secretaris 

 
 
Bijlage: Onderzoeksopzet Klachtenbehandeling Leiderdorp 
 
Afschrift: Gemeenteraad Leiden en de Colleges en gemeentesecretarissen van Leiden en Leiderdorp 
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1. Inleiding, doel en resultaat 

INLEIDING 

Op maandag 29 april ontvingen wij uw uitnodiging om een voorstel te schrijven om de behandeling van 

ideeën, vragen, meldingen en klachten bij de gemeente Leiderdorp te evalueren. Dit doen wij graag. Enerzijds 

omdat wij bij willen dragen aan betere prestaties van publieke organisaties, anderzijds omdat dit onderwerp 

mogelijkheden geeft om te leren en ontwikkelen, iets waar wij dagelijks mee bezig zijn.  

 

De directe aanleiding van jullie vraag zijn de raadsvragen die de VVD en D66 stelden over de beantwoording 

van brieven en e-mails van inwoners aan de gemeente. Het beeld ontstond dat de gemeente naar inwoners 

toe niet altijd (tijdig) reageert op hun ideeën, vragen, meldingen en klachten. Een specifieke casus werd 

aangedragen waarin de beantwoording op vragen onacceptabel lange tijd achterbleef. Geïnspireerd door het 

onderzoek van de gemeente Utrecht, trekken jullie de vraag breder, naar de adequate behandeling van 

ideeën, vragen, meldingen en klachten. 

 

Om de leesbaarheid van deze offerte ten goede te laten komen noemen we ideeën, vragen, meldingen en 

klachten soms ook externe signalen van inwoners.  

 

Met het rekenkameronderzoek willen jullie inzicht krijgen of de behandeling van ideeën, vragen, meldingen 

en klachten adequaat verloopt. Biedt de gemeente genoegdoening aan haar inwoners en leert de gemeente 

van externe signalen? Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat jullie inzicht willen of de aangedragen casus 

een uitzondering is of structureel voorkomt, welke factoren maken dat een adequate behandeling soms 

achterblijft en in hoeverre er door de organisatie geleerd wordt van eerdere gebeurtenissen. Op basis van 

deze analyse willen jullie inzicht geven in de huidige kwaliteit van dienstverlening en passende 

verbetermaatregelen aandragen aan de raad van de gemeente Leiderdorp. 

 

Jullie zijn op zoek naar een goed afgebakend onderzoek waarin wordt gekeken naar het contact met 

bewoners in brede zin. Ten opzichte van het onderzoek bij de gemeente Utrecht willen jullie ook expliciet 

inwoners betrekken, zodat ook duidelijk wordt hoe de inwoners met een klacht, melding of idee zelf 

terugkijken op de klachtafhandeling.  

DOEL EN RESULTAAT 

Met onze inzet geven we antwoord op jullie hoofdvraag, deze herformuleerden wij als volgt: 

“Wat verklaart dat de behandeling van ideeën, vragen, meldingen en klachten door de gemeente Leiderdorp 

niet altijd leidt tot tevredenheid bij inwoners, in hoeverre wordt er geleerd van de klachtbehandeling en welke 

inzichten helpen om de klachtbehandeling adequaat in te vullen?” 

 

Het resultaat wat we opleveren is een helder geschreven eindrapportage die antwoord geeft op jullie 

hoofdvraag en in ieder geval de volgende onderdelen bevat: 

• De mate van aansluiting tussen gehanteerde en wettelijke kaders en de feitelijke prestaties. 

• De ervaren klantreis van inwoners die een extern signaal indienen. 

• Het feitelijke proces en de informatievoorziening richting inwoners. 

• Verklarende factoren die leiden tot een (in)adequate behandeling van externe signalen en de mate 

waarin daarvan geleerd wordt. 

• Inzichten wat er nodig is om de klachtbehandeling adequaat in te vullen.  
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2. Uitgangspunten voor dit onderzoek 

Hiemstra & De Vries heeft veel ervaring met onderzoeken voor rekenkamercommissies en doet dit graag op 

eigentijdse wijze. Wij hanteren voor dit onderzoek vier uitgangspunten die wij doorgaans hanteren voor 

rekenkameronderzoeken en spitsten dit specifiek toe op dit onderzoek.  

2.1 TOEKOMSTGERICHT ONDERZOEK: LEREN EN DOORGRONDEN 

Een onderzoek is nooit een doel op zich, maar een middel om in de toekomst een stap in de juiste richting te 

zetten. In uw geval moet het onderzoek leiden tot inzicht in de wijze waarop gemeente Leiderdorp omgaat 

met ideeën, vragen, meldingen en klachten en handvatten geven hoe de behandeling van externe signalen is 

te verbeteren. Het verleden kan daarbij belangrijke informatie opleveren, waarbij het aan de raad is om 

daarvoor desgewenst te oordelen. Het verleden kan ook belangrijke lessen opleveren en wij zien het als onze 

taak om deze toekomstgericht te maken.  

2.2 MATE VAN DIEPGANG: RIJK EN VEELZIJDIG, KERNACHTIG GERAPPORTEERD 

Ons rapport kenmerkt zich door een toegankelijke stijl. Gemeenteraadsleden krijgen dagelijks een veelvoud 

aan stukken en informatie. Wij willen impact hebben, wat betekent dat de informatie die wij aanleveren 

kernachtig moet zijn, visueel aantrekkelijk en makkelijk tot je te nemen. De informatie die we ophalen is rijk 

en veelzijdig, zodat het recht doet aan de verschillende perspectieven en de vragen die voorliggen. 

Tegelijkertijd dringen onze rapportages door tot de kern. Concreet betekent dit dat we geen dik rapport 

schrijven, maar zo beknopt als mogelijk beschrijven op basis van welke bevindingen we tot welke conclusies 

komen. 

2.3 STIJL: WERKEN VANUIT VERBINDING 

Als adviesbureau kijken we onafhankelijk en geven we indien nodig een stevige boodschap terug. Tegelijk 

blijven we in verbinding: we zijn en blijven benaderbaar en toegankelijk. Dat uit zich bijvoorbeeld in 

gesprekken en bijeenkomsten waarin we de bevindingen die ons gaandeweg het onderzoek al zijn opgevallen 

delen, zodat onze analyse onderwerp van gesprek is en we deze werkenderwijs verder kunnen aanscherpen. 

Want niet alleen het eindproduct, maar ook het proces is van meerwaarde. Tijdens het onderzoek trekken we 

daarom ook nauw op met u als opdrachtgever en nemen we u mee in onze afwegingen en vervolgstappen. 

Op belangrijke beslismomenten hebben we contact en leggen we onze bevindingen tot dan toe voor aan de 

rekenkamercommissie. Samen kijken we daarin bijvoorbeeld welke stijl van schrijven aansluit bij onze 

bevindingen. In het startgesprek dat we met u als opdrachtgever hebben, stemmen we samen de 

verwachtingen af.  

2.4 KWALITEIT: GEVALIDEERD ONDERZOEK MET VERSCHILLENDE ONDERZOEKSMETHODIEKEN 

Onze inzet is erop gericht om snel en effectief antwoord op de onderzoeksvragen te geven. Dit ziet u terug in 

onze onderzoeksmethodieken. Uiteraard halen wij antwoorden op de onderzoeksvragen op door een 

combinatie van onderzoeksmethoden: documentenanalyse, cijfermatige analyse, interviews en 

groepsbijeenkomsten. Hierbij stellen we voor om in dit onderzoek diverse inwoners uit Leiderdorp die 

onlangs een extern signaal indienden, te interviewen. Op die manier brengen wij de échte klantreis in beeld. 

Ook willen wij interviews met de ambtelijke organisatie, om snel en gevalideerd antwoord te kunnen krijgen 

op de onderzoeksvragen. Vanzelfsprekend toetsen we de uitspraken in deze gesprekken door te vragen naar 

beschikbare documentatie en/of andere situaties waaruit blijkt dat de uitspraken kloppen. Een belangrijke 

terugkerende vraag is daarom: ‘waaruit blijkt dat?’ en ‘heeft u (geaccordeerde) documentatie beschikbaar die 

uw constatering onderschrijft?’. Het voordeel van deze manier van onderzoeken is dat we in staat zijn om 

werkenderwijs onze gesprekspartners de bevindingen zelf te laten ervaren. In bijlage 1 namen we op welke 

informatie we via welke onderzoeksmethoden naar boven halen. 

https://www.hiemstraendevries.nl/
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3. Onze visie op het behandelen van ideeën, vragen, meldingen en 

klachten  

3.1 GRATIS FEEDBACK OF IETS DAT HET REGULIERE WERK VERSTOORT? 

Wij zien ideeën, vragen, meldingen en klachten als verschillende uitingen van feedback door inwoners. In ons 

onderzoek kijken we nadrukkelijk in hoeverre we zien dat de organisatie leert en wilt leren van externe 

signalen. Wij geloven dat dit namelijk ook een belangrijke graadmeter is hoe serieus je een extern signaal van 

een inwoner neemt. Onze ervaring is dat dit binnen gemeenten erg wisselend wordt ervaren. We zien 

plekken waar een extern signaal als gratis feedback wordt gezien en plekken waar een extern signaal als een 

last wordt ervaren die de reguliere werkzaamheden verstoort.  

 

Een belangrijk startpunt is hoe de organisatie kijkt naar externe signalen. We kijken daarin zowel naar 

houding en gedrag van medewerkers als naar de organisatie als geheel. Hoe spreken medewerkers met 

elkaar over externe signalen van inwoners? En wat is de feitelijke ruimte om te leren in de organisatie van 

externe signalen? In hoeverre is het mogelijk om procedures aan te passen?  

3.2 IDEEËN, VRAGEN, MELDINGEN EN KLACHTEN: SAMENHANG EN VERSCHILLEN  

Belangrijk is om hierin te zien dat er een duidelijk verschil is in zwaarte en stijl tussen ideeën, vragen, 

meldingen en klachten. Ook kunnen deze externe signalen betrekking hebben op de verschillende 

onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast kan er een onderling verband tussen zitten: als 

we bijvoorbeeld kijken naar een kapot verkeerslicht, kan een inwoner hier een idee over aanleveren om 

bijvoorbeeld de verkeerssituatie te veranderen in een rotonde, omdat het verkeerslicht overbodig lijkt te zijn. 

Ook kan een inwoner een melding openbare ruimte maken, omdat het verkeerslicht kapot is. Wordt die 

melding niet adequaat afgehandeld, dan kan dit leiden tot het indienen van een klacht. In ons onderzoek 

behandelen we elke uitingsvorm afzonderlijk, maar leggen we wel de verbanden daar waar die uitdrukkelijk 

naar voren komen. In welke samenhang de gemeente deze externe signalen oppakt, bijvoorbeeld in 

bovenstaande casus, kan namelijk ook iets zeggen over de tevredenheid van de inwoner over de 

dienstverlening en het lerend vermogen van de organisatie. 

3.3 ERVARING VAN INWONERS NEMEN WE ALS UITGANGSPUNT 

In onze aanpak nemen we de beelden en ervaringen van inwoners volledig mee. Onze ervaring is dat 

inwoners, als ze zich serieus genomen voelen, graag in gesprek gaan over hun ervaringen rondom 

behandeling van externe signalen. In deze gesprekken brengen we de klantreis in beeld. Dit helpt om richting 

te geven waar we in gesprekken met ambtenaren op door moeten vragen. Overigens hoef je, volgens de 

theorie van klantreizen, niet continu als klant positieve ervaringen te hebben. Neutrale ervaringen zijn ook 

prima. Als klant wil je een positief gevoel op belangrijke momenten, geen negatieve ervaringen en met een 

positief gevoel eindigen. Ten slotte is het belangrijk om in gesprekken met inwoners ook op te halen wat hun 

verwachtingen waren. Afhankelijk van de verwachting van de dienstverlening die een inwoner dacht te 

krijgen, zal hij een positieve of negatieve ervaring hebben. Hierop afstemmen kan op twee manieren: dan wel 

door de normen/kwaliteitsstandaarden af te stemmen op de verwachting van de inwoner, dan wel door de 

verwachting van de inwoners te managen. 

 

Hoewel het onderzoek zich met name zal richten op de tevredenheid van inwoners en het lerend vermogen 

van de gemeente zal in het onderzoek ook specifiek aandacht zijn voor de vraag of het proces voldoet aan de 

daar gestelde formele (wettelijke) kaders rondom klachtenbehandeling.  
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3.4 ONDERZOEKSKADER: KNOPPEN IN BEELD BRENGEN OM TE TOETSEN, TE VERKLAREN EN TE 

ADVISEREN  

Om de behandeling van externe signalen te begrijpen en te verklaren is het belangrijk de verschillende 

perspectieven te kennen en het volledige proces in beeld te brengen. Alleen op die manier zijn we in staat om 

een kwalitatieve beoordeling te maken en lessen voor de toekomst op te halen. Dit doen we met het 

onderzoekskader. Deze bestaat uit vier niveaus:  

1 Input: inhoud en context ideeën, vragen, meldingen en klachten. 

2 Proces: het gevolgde proces. 

3 Output: de feitelijke uitkomsten. 

4 Outcome: de hoofddoelstellingen van klachtbehandeling:  

a. Mate van tevredenheid inwoner over klachtbehandeling. 

b. Lerend vermogen van de organisatie.  

 
In dit onderzoek brengen we in kaart wat oorzaken zijn waardoor een adequate behandeling van externe 

signalen soms achterblijft. Hierbij zou je kunnen zeggen dat de verschillende bullets in het onderzoekskader 

de verschillende knoppen zijn waaraan je kan draaien.  

 

Vanwege het toetsende karakter van dit onderzoek is het belangrijk om vooraf richtinggevende uitspraken te 

doen welke verwachtingen wij als onderzoekers hebben. Deze normering houden we bewust abstract, het is 

niet aan ons om te oordelen. Daarnaast is er (nog) geen concrete norm meegegeven voor dit onderzoek: is de 

ambitie van de gemeente om een cijfer 7 of een cijfer 8 te krijgen van inwoners over de klachtbehandeling?  

 

Hieronder maken we, op basis van gebruikte theorie, een aantal verwachtingen expliciet.  

 

Verwachtingen rondom klanttevredenheid  

Hierbij kijken we vanuit het gedachtegoed van een veel gehanteerd kwaliteit- en leersysteem de ‘Netto 

Promoter Score (NPS). Deze meting is oorspronkelijk ontwikkeld voor de private sector en wordt 

tegenwoordig ook gebruikt in de publieke sector (vaak in aangepaste versie). In het NPS-systeem voor de 

publieke sector staat de volgende vraag vaak centraal: “In hoeverre verwacht u – op een schaal van 0 (zeker 

niet) tot 10 (zeer zeker) – dat u tegen een vriend, familielid of kennis positief praat over uw ervaring met de 

dienstverlening waarvan u gebruik heeft gemaakt?”. Vanuit de NPS-score houden wij het volgende 

onderscheid aan: 

• Cijfer 1-6: kritisch over dienstverlening. 

• Cijfer 7-8: passief tevreden over dienstverlening. 

• Cijfer 9-10: beveelt je dienstverlening aan. 

 

Verwachtingen rondom lerend vermogen 

Hierbij kijken we vanuit de theorie van leren naar verschillende ordes/niveaus van leren. We verwachten in 

de organisatie dat er externe signalen worden gebruikt om gestructureerd te leren en verbeteren. Dit zien wij 

als het 2e orde leren, zoals omschreven in de bijlage. In bijlage 2 beschrijven we de verschillende ordes van 

leren en werkten we deze verwachtingen verder uit  

https://www.hiemstraendevries.nl/
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4. Onze aanpak 

Op basis van jullie aanvraag komen we tot een aanpak die bestaat uit drie stappen waarvan wij denken dat 

deze het meest recht doen aan de situatie in gemeente Leiderdorp. Per stap geven wij aan welke activiteiten 

wij daarin uitvoeren, welke onderzoekstechnieken we daarvoor inzetten en wat het gewenste resultaat is van 

de stap. Hieronder zijn de stappen en de doorlooptijd van het onderzoek visueel weergegeven.  

 

 

STAP 1: VOORBEREIDING VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van de voorbereiding is een afgestemd beeld hebben van de resultaten die we opleveren en de 

aanpak die we uitvoeren. Daarnaast zorgen we dat we de benodigde informatie hebben om onze aanpak uit 

te voeren.  

 

Het startgesprek  

We vinden het belangrijk dit onderzoek gezamenlijk op te starten. Dit doen we door middel van een 

startgesprek met u als opdrachtgever. Dit kan met de voltallige rekenkamercommissie zijn, maar ook een 

afvaardiging van de commissie volstaat. We doen dit in overleg met u. Onderwerpen van gesprek zijn: 

• kennismaken; 

• aanscherpen hoofd- en deelvragen (onderzoekskader); 

• verder afbakenen soort ideeën, vragen, meldingen en klachten; 

• vormen gedeeld beeld eindproduct;  

• doorlopen van de aanpak geschetst in de offerte; 

• uitlijnen van project en planning; 

• bespreken wat nodig is om stappen uit te voeren: 

o bepalen benodigde data en documenten; 

o bepalen gesprekspartners (groeps)interviews; 

o bespreken hoe te kiezen welke inwoners te interviewen; 

o eventueel bepalen focus actieonderzoek (werkvloerbezoek). 

• bepalen contactpersoon bij de gemeente voor het ophalen van documentatie en het plannen van 

afspraken; 

• de wijze waarop wij met u als opdrachtgever afstemmen gedurende het project. 

 

Op basis van het startgesprek zullen we informatie uitvragen bij de contactpersoon bij de gemeente en we 

plannen ook direct zoveel mogelijk afspraken in. Het resultaat van deze stap is dat dit gesprek ertoe leidt dat 

we precies weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast hebben wij 

alle gegevens om goed van start te kunnen gaan.  

https://www.hiemstraendevries.nl/
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STAP 2: UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

De uitvoering van het onderzoek bestaat uit vier activiteiten. In bijlage 1 laten we schematisch zien welke 

activiteiten welke informatie gaat opleveren. De vier activiteiten zijn: 

1 document- en cijfermatige analyse;  

2 tevredenheid inwoners en klantreis in beeld brengen door klantinterviews; 

3 huidige processen in praktijk in beeld brengen door een werkbijeenkomst; 

4 huidige sturing en organisatie in beeld brengen door middel van diepte-interviews. 

STAP 2.1: DOCUMENT- EN CIJFERMATIGE ANALYSE  

Het doel van de document- en cijfermatige analyse is het verkrijgen van de papieren werkelijkheid rondom 

het behandelen van externe signalen. In de volgende stappen toetsen we in hoeverre deze papieren 

werkelijkheid overeenkomt met de praktijk. 

 

De eerste activiteit betreft een documentenanalyse op alle door jullie aangeleverde documenten. We zetten 

zoveel mogelijk feiten en cijfers op een rij. Voor de ordening gebruiken we het onderzoekskader dat we in het 

startgesprek hebben besproken. Documenten die we in ieder geval bestuderen zijn: 

• kwaliteitsstandaarden rondom behandeling externe signalen: 

o wettelijke kwaliteitsstandaarden; 

o gemeentelijke kwaliteitsstandaarden zoals klachtverordening gemeente Leiderdorp 2007. 

• procedure beschrijvingen; 

• cijfers over (proces)prestaties: 

o aantallen (intern en extern bij Nationale ombudsman); 

o doorlooptijden; 

o afhandeling; 

o registratiewijze. 

• actuele jaarverslagen en andere vormen van verantwoording rondom afhandeling van externe signalen;  

• gedragsregels en vastgestelde procedures; 

• (online)communicatie-uitingen richting inwoners. 

STAP 2.2: KLANTREIS IN BEELD BRENGEN  

Het doel van deze stap is een scherp beeld te krijgen hoe de inwoner kijkt naar de klachtafhandeling van de 

gemeente Leiderdorp. Het resultaat wat we opleveren is visueel weergegeven de verschillende klantreizen 

rondom de afhandeling van externe signalen, inclusief de klanttevredenheid die dit oplevert. Hierdoor krijgen 

we een scherp beeld op welk moment in de afhandeling de gemeente wel en niet adequaat handelt richting 

inwoners. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor bestaande klanttevredenheidsonderzoeken rondom 

klachtafhandeling. Daarnaast voeren we graag telefonische interviews met een aantal recente melders van 

ideeën, vragen, meldingen en klachten. In hoeverre dit mogelijk is, stemmen we vooraf af met de privacy-

coördinator. Het exacte aantal interviews bespreken we voorafgaand aan deze stap met u als opdrachtgever.  

 

Telefonische interviews 

We voeren ongeveer dertig telefonische interviews rondom recente externe signalen. Onze ervaring is dat de 

behandeling tussen ideeën, vragen, meldingen en klachten significant kan verschillen. Door minimaal dertig 

telefonische interviews uit te voeren verwachten we voldoende beeld te krijgen van de verschillende externe 

signalen. In het telefonische interview doorlopen we de volledige klantreis van de inwoners: van reden 

idee/vraag/melding/klacht tot afhandeling. We bespreken niet alleen het feitelijk handelen, maar brengen 

juist ook in beeld wat de verwachtingen van inwoners zijn en in hoeverre voldaan is aan deze verwachtingen.  

 

Afhankelijk van de manier waarop Leiderdorp haar AVG heeft ingeregeld is het voor de gemeente eenvoudig 

om inwoners te benaderen voor telefonische interviews of moeilijker. In de huidige dagenraming gaan wij 

ervan uit dat de gemeente ervoor zorgt dat wij voldoende inwoners kunnen interviewen. Het is aan ons als 

https://www.hiemstraendevries.nl/
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onderzoekers om te bepalen welke inwoners we interviewen. Dit doen we door middel van een aselecte 

steekproef met als belangrijkste criterium dat het een recent afgehandelde casus is. 

 

Door de huidige klantreis in beeld te brengen en in gesprek te gaan met inwoners krijgen we zicht op wat er 

nodig is om naar tevredenheid de externe signalen te behandelen. Hiermee kunnen we de ‘outcome’ van het 

eerder gedeelde onderzoekskader invullen. Dit levert ons een scorekaart op aan de hand waarvan we de 

huidige dienstverlening kunnen beoordelen. Dat gaan we doen in de volgende activiteiten. We brengen zo de 

huidige sturing, organisatie, werkwijzen, houding en gedrag in beeld.  

STAP 2.3: HUIDIGE WERKWIJZE IN BEELD BRENGEN 

Het doel van deze stap is om samen met betrokken medewerkers de processen in beeld te brengen zoals 

deze in de praktijk plaatsvinden, zodat er een beter inzicht ontstaat wat maakt dat sommige ideeën, vragen, 

meldingen en klachten wel adequaat worden opgepakt en anderen niet. We voeren hiervoor één 

werkbijeenkomst uit en gaan optioneel vooraf de werkvloer op om een scherp beeld te krijgen hoe de 

werkwijzen in de praktijk eruitzien. 

 

Optioneel: actieonderzoek door de werkvloer op te gaan 

Voorafgaand aan de werkbijeenkomst kunnen we een kort actieonderzoek uitvoeren. Dit betekent dat we de 

werkvloer opgaan en de behandeling van ideeën, vragen, meldingen en klachten stapsgewijs volgen. Hierdoor 

halen wij informatie op uit de dagelijkse gang van zaken. Ons beeld hierbij is dat onze onderzoekers een 

dagdeel meelopen op de werkvloer, om in de praktijk te zien hoe externe signalen worden ontvangen, 

geregistreerd en afgehandeld. Daarnaast zien we dan daadwerkelijk hoe de organisatie lering trekt uit de 

ontvangen externe signalen. Onze onderzoekers tonen nieuwsgierigheid, wat ertoe leidt dat medewerkers 

ontspannen, zodat ze vrijer over hun werk gaan praten. Hierdoor krijgen we een natuurlijker beeld van hoe 

de medewerkers kijken naar externe signalen, op welke manier ze externe signalen behandelen, in hoeverre 

ze leren van externe signalen en tegen welke praktische knelpunten medewerkers aanlopen.  

 

Werkbijeenkomst: huidige werkwijze in beeld brengen 

De eerste werkbijeenkomst is erop gericht om de huidige werkwijzen te beschrijven. Het resultaat wat we 

hiermee opleveren is een beschrijving van het huidige proces. Hierdoor krijgen we een beeld van in hoeverre 

de procedures zoals beschreven overeenkomen met de werkwijze. Daarnaast brengen we in deze 

werkbijeenkomst het perspectief van de klant in. Hierdoor krijgen we snel een beeld welke factoren een 

positieve dan wel negatieve klantervaring van inwoners verklaart. We verwachten dat deze bijeenkomst drie 

duur duurt en dat ongeveer zes medewerkers aanwezig zijn, met verschillende rollen in de behandelingen 

van externe signalen.  

STAP 2.4. HUIDIGE STURING EN ORGANISATIE IN BEELD BRENGEN 

Met de vierde en laatste activiteit brengen we, vanuit het inzicht in de processen, de context in beeld. We 

brengen de sturing en organisatie rondom het behandelen van externe signalen in beeld. Dit levert ons 

waardevolle inzichten om te verklaren waardoor knelpunten in het proces ontstaan. Vaak zijn werkwijzen in 

de praktijk historisch gegroeid en een product van de manier waarop een organisatie stuurt, organiseert en 

leert.  

 

Om de huidige sturing en organisatie in beeld te brengen voeren we ongeveer zes interviews met de 

verschillende managers uit de bedrijfsvoering en de primaire processen. We kunnen ons voorstellen dat we in 

ieder geval de klachtencoördinator SP71, een procesmanager, de manager beheer openbare ruimte en de 

verantwoordelijk directeur interviewen.  

https://www.hiemstraendevries.nl/
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Het interview kent een semigestructureerde opzet. Onderwerpen die langs komen zijn: 

• eigenaarschap, rollen en verantwoordelijkheden; 

• doelen, sturingsafspraken en KPI’s;  

• processen en (software)systemen; 

• overlegstructuren; 

• samenwerking tussen afdelingen;  

• houding en gedrag; 

• lerend vermogen. 

 

In de interviews proberen we onder andere inzicht te krijgen in de dynamiek tussen de bedrijfsvoering vanuit 

SP71, waar (een deel van) de klachten binnenkomen, en de afdelingen in het primair proces van Leiderdorp. 

Daarnaast kijken we vanuit onze eerdere ervaring met externe signalen specifiek in welke mate de 

behandeling en het leren van externe signalen onderdeel zijn van de reguliere processen.  

STAP 3: AFRONDING VAN HET ONDERZOEK 

Na de uitvoering van deze activiteiten lijkt het ons goed om met u als rekenkamercommissie de balans op te 

maken: 

• We geven u in een presentatie een terugkoppeling van de resultaten tot dusver. 

• We bespreken de vorm en opbouw van onze presentatie. 

• Wij maken hiervoor een voorstel en stemmen dit in dit overleg met u af. Het rapport willen we op een 

dusdanige manier vormgeven dat het toegankelijk en makkelijk leesbaar is voor de leden van de 

gemeenteraad. 

 

Op basis van het gesprek met u als rekenkamercommissie stellen we een toegankelijke en visueel 

aantrekkelijke rapportage op met de belangrijkste uitkomsten en inzichten. Het eerste deel richt zich op de 

toetsing in hoeverre Leiderdorp de behandeling van externe signalen adequaat invult (klanttevredenheid en 

het lerend vermogen) en waardoor het komt dat een adequate behandeling soms achterwege blijft. Het 

tweede deel beschrijft wat er nodig is om externe signalen adequaat te behandelen. Hierin nemen we 

expliciet mee of de ingezette verbeteringen vanuit de gemeente Leiderdorp afdoende zijn.  

 

Na jullie reflectie op onze bevindingen op hoofdlijnen, houden we rekening met één extra moment waarop 

wij nog specifieke dingen kunnen checken en/of laatste vragen kunnen stellen. De aangescherpte versie is de 

versie die wij bespreken met u als opdrachtgever en vervolgens delen met de gemeente voor het formele 

hoor- en wederhoortraject. Door onze gespreksverslagen van de interviews te laten accorderen door de 

respondenten, hebben we eigenlijk gaandeweg al hoor- en wederhoor toegepast. De feitelijke onjuistheden 

die uit het formele hoor- en wederhoortraject naar boven komen, passen we nog aan in het rapport.  

 

Waar nodig kunnen we onze conclusies en bevindingen formeel presenteren, hier hebben we in de 

urenraming nog geen rekening mee gehouden.  
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5. Ons team, inzet en kosten 

Ons team bestaat uit Gerco Liefhebber en Sebastiaan van den Bogaard. Gerco is projectleider en daarmee 

eerste aanspreekpunt voor u als opdrachtgever. Sebastiaan is als eindverantwoordelijke bewaker van de 

kwaliteit en zal op relevante momenten, waaronder die in contact met u als opdrachtgever, aanwezig zijn. 

 

GERCO LIEFHEBBER is een organisatieadviseur met brede ervaring als projectmanager in het publieke 

domein. Met zijn achtergrond als Lean Black Belt kent hij de gemeentelijke processen van begin tot eind. 

Doordat Gerco snel begrijpt wat de kern van het vraagstuk is, zetten we hem graag in bij onderzoeken en 

evaluaties. Zijn stijl van werken is ontspannen waar het kan en stevig waar het moet. Gerco zal in deze 

opdracht een groot deel van het uitvoerend werk op zich nemen. 

 

SEBASTIAAN VAN DEN BOGAARD is bestuurskundige, adviseur en onderzoeker. Binnen Hiemstra & De 

Vries is hij ‘trekker’ van het onderdeel Analyse & Inzicht, dit staat voor de opdrachten waarmee wij 

organisaties door objectief inzicht helpen in de volgende stap in hun ontwikkeling. Sebastiaan is zowel 

eindverantwoordelijke als uitvoerend betrokken bij verschillende rekenkameronderzoeken en zal deze rollen 

ook in dit projectteam vervullen. 
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6. Onze ervaring  

Hiemstra & De Vries voert tientallen (evaluatie)onderzoeken per jaar uit voor publieke organisaties. 

Evaluatieonderzoeken kijken, net als dit onderzoek, terug naar de oorspronkelijke gedachte en de 

onderbouwing/uitgangspunten die zijn gedaan. Regelmatig voeren wij onderzoek uit voor een 

rekenkamercommissie. Hieronder hebben we enkele relevante recente voorbeeldprojecten opgenomen. 

 

Onderzoeken op vergelijkbaar thema 

• Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest: onderzoek naar de behaalde resultaten 

en de waardering van de klant (het effect), de vraag welk beleid de gemeente heeft voor de afhandeling 

van meldingen en hoe de organisatie is ingericht en het lerend vermogen van de organisatie, de mate 

waarin de PDCA-cirkel wordt doorlopen en er systematisch wordt verbeterd. 

 

Onderzoeken voor rekenkamercommissies 

• Rekenkamercommissie Zevenaar (lopend): onderzoek naar verzelfstandiging van sportbedrijf. 

• Rekenkamercommissie Gooise Meren (lopend): quickscan naar het functioneren van de jeugdzorg. 

• Rekenkamercommissie Kempengemeenten (lopend): onderzoek naar de doorwerking van eerder 

gedane aanbevelingen voor de gemeenten Reusel-De Mierden, Oirschot en Eersel. 

• Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (lopend): onderzoek naar realisme van de huidige 

woningbouwopgave van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. 

• Rekenkamercommissie De Bilt (2018-2019): evaluatieonderzoek naar het functioneren van de 

rekenkamercommissie in de periode 2014-2018. 

• Rekenkamer Leiden-Leiderdorp (2018): onderzoek naar het functioneren van de toegang tot de 

jeugdzorg. 

• Rekenkamercommissie Apeldoorn (2017): verkennend onderzoek naar de effecten van eerdere 

bezuinigingen binnen de domeinen sport en cultuur. 

 

Evaluatieonderzoeken 

• Gemeente Amsterdam (2018-2019): diverse evaluatieonderzoeken in het kader van het programma 

Amsterdam Schoon. 

• Gemeente Overbetuwe (2018): evaluatieonderzoek naar het opgavegericht werken. 

• Gemeente Utrecht (2018): evaluatieonderzoek naar het functioneren van het Ondernemersfonds 

Utrecht. 

• Gemeente Westland (2018): evaluatieonderzoek naar de wijze waarop jeugdzorg wordt 

ingekocht binnen de regio Haaglanden. 

• Gemeente Ede (2017): evaluatieonderzoek naar het organisatieontwikkeltraject van de gemeente Ede. 

• Gemeente Utrecht (2016): tussenevaluatie naar 70 pilots binnen het programma Datagedreven Werken. 

• Waterschap Delftland (2016-2017): diverse evaluatieonderzoeken. 

 

 

  

Lopende en afgesloten onderzoeken 

Toekomstig onderzoek? 
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Bijlage 1: overzicht onderzoeksmethoden en op te halen informatie 

 

Benodigde informatie   Te gebruiken onderzoeksmethoden 

Kwaliteitsstandaarden en procedures 
Belangrijk is om naast de klantervaringen de kwaliteitsstandaarden en 
procedures te leggen. Vragen de inwoners meer of minder dan de 
gehanteerde kwaliteitsstandaarden en in hoeverre wordt de 
kwaliteitsstandaard gebruikt en is het bekend bij inwoners en 
medewerkers?  

- Documentanalyse 
- Diepte-interviews met 
medewerkers  
- Werkbijeenkomsten  

Klanttevredenheid en klantreizen 
Uiteindelijk zijn inwoners de klanten van de gemeente en is het daarom 
belangrijk om te weten hoe zij de afhandeling van externe signalen 
waarderen en hoe zij de procedures ervaren. Hierbij nemen we ook de 
verwachtingen van inwoners mee aangezien deze, zoals we eerder 
beschreven, van invloed zijn op de waardering.  

- Analyse 
klanttevredenheidsonderzoeken 
- Telefonische interviews 

Lerend vermogen 
We toetsen het lerend vermogen van de organisatie. We kijken daarbij 
bijvoorbeeld naar de volgende vragen: 
1 Worden procedures aangepast als kwaliteitsstandaarden 

structureel niet gehaald worden? 
2 Als er structurele externe signalen binnenkomen, wat wordt hier 

dan mee gedaan? 
3 Zijn er verbeteringen begin 2017 doorgevoerd en is dat terug te 

zien in de cijfers van 2018? 

- Diepte interviews met 
professionals en managers 
- Analyse procesprestaties 
- Analyse jaarverslagen 
- Optioneel: actieonderzoek 

Procesprestaties in beeld 
We zoomen in op de feitelijke procesprestaties met cijfers uit de 
systemen. Hoeveel externe signalen ontvangt de gemeente en wat 
gebeurt er feitelijk mee? Hoeveel mensen zijn betrokken bij de 
behandeling en wat zijn doorlooptijden? We kijken voorts of de 
afhandeling voldoet aan de normen.  

- Cijfermatige analyse 
- Documentanalyse  

Huidig proces en informatievoorziening  
Een feitelijke beschrijving van het proces en de bijbehorende 
informatievoorziening richting inwoners.  

- Werkbijeenkomst beschrijven 
huidige werkwijze 

Verklarende factoren voor huidige prestaties en verbeterpunten 
Wat maakt dat sommige externe signalen wel naar voldoening van 
inwoners worden afgehandeld en andere signalen niet? Door inzicht te 
krijgen in de kritische oorzaken (de knoppen om aan te draaien) komen 
we tot passende verbeterpunten.  

- Met name uit de 
werkbijeenkomsten en diepte-
interviews  

Verbetermaatregelen gemeente Leiderdorp 
Welke verbetermaatregelen voerde de gemeente Leiderdorp onlangs 
door om de behandelingen van signalen te verbeteren en welke zijn ze 
van plan om in de nabije toekomst door te voeren.  

- Met name uit de diepte-interviews 
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Bijlage 2: schema met de niveaus waarop een organisatie kan leren 

 

Welke 
orde  

 Waar in organisatie  Voorbeeld  Onze verwachting 

1e orde 
leren 

Op operationeel niveau en 
voornamelijk individueel. 

Klacht gaat over afhandeltermijn vraag. Behandeld 
ambtenaar klacht koppelt dit terug aan individuele 
medewerker die hierbij betrokken is en die zorgt ervoor dat 
hij/zij vragen de volgende keer sneller behandelt. 

We lezen/horen/zien dat individuele 
medewerkers leren van signalen. 

2e orde 
leren 

Op tactisch niveau en 
voornamelijk binnen één proces. 

Het proces van vragen beantwoorden wordt slimmer 
ingericht, omdat in een prestatiedialoog tussen 
behandelaars van klachten en het primair proces is ontdekt 
dat veel klachten over de afhandeltermijn gaan. 

We lezen/horen/zien dat structureel 
rode lijnen in signalen worden 
besproken waarmee teams gericht 
processen verbeteren. 

3e orde 
leren 

Op strategisch niveau en door de 
gehele organisatie heen 
(strategie/beleid). 

Doordat de organisatie vanuit signalen bij meerdere 
processen ziet dat de afhandeltermijn cruciaal is voor 
tevredenheid over de dienstverlening, verandert de 
organisatie haar dienstverleningsconcept. In het nieuwe 
dienstverleningsconcept staat centraal om inwoners snel 
duidelijkheid te bieden. Hierop gaat de organisatie ook haar 
(aan)sturing en opleidingsbeleid aanpassen. 

We lezen/horen/zien dat de organisatie 
haar strategie/beleid aanpast om 
signalen te voorkomen. 
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