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Voorwoord

De kwaliteit van de publieke dienstverlening krijgt veel aandacht van overheid en 
burgers. Ook het huidige kabinet staat een dienstbare overheid voor waarin burgers 
centraal staan. Dit rapport geeft een dwarsdoorsnede van de door burgers ervaren 
kwaliteit van de publieke dienstverlening vanuit een vergelijkend perspectief. Aan 
burgers is gevraagd hoe zij oordelen over de kwaliteit van een groot aantal diensten 
die de overheid beschikbaar stelt. De burger kon als gebruiker en als niet-gebrui-
ker een oordeel geven. De kracht van dit onderzoek ligt niet in de diepte maar in 
de breedte. Omdat het onderzoek een groot aantal publieke diensten bestrijkt, kan 
worden nagegaan welke diensten beter en welke slechter presteren op de onderschei-
den kwaliteitsdimensies.

De uitkomsten zijn gebaseerd op twee enquêtes die het scp heeft gehouden over 
de kwaliteit van de publieke dienstverlening: in 2002 en in 2006. De enquête uit 
2002 is uitvoerig gerapporteerd in het Sociaal en Cultureel Rapport 2002, dat geheel 
aan de  kwaliteit van de publieke dienstverlening was gewijd. Veel uitkomsten uit de 
enquête van 2006, die deels een herhaling en deels een uitbreiding van de enquête uit 
2002 was, hebben hun weg al gevonden in het Memorandum quartaire sector 2006-2011 
(Publieke prestaties in perspectief ) en in De sociale staat van Nederland 2007. Dit rapport is 
bedoeld om de uitkomsten van beide enquêtes systematisch te rapporteren en ze te 
plaatsen in een breder perspectief van kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid.

Het onderzoek is voornamelijk gericht op de rapportage van de uitkomsten van 
 kwaliteitsoordelen van burgers. Het is niet bedoeld om het gevoerde kwaliteitsbeleid 
van de overheid te evalueren of de kwaliteitszorg in de publieke sector. Wel kunnen 
de uitkomsten van dit onderzoek bijdragen aan een verbetering van het kwaliteits-
beleid of de kwaliteitszorg.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de door de burger ervaren kwaliteit van publieke dienstverle-
ning. Veel burgers hebben te maken met publieke dienstverlening, als patiënt in een 
ziekenhuis (zorg), als leerling op school (onderwijs), als slachtoffer van een misdrijf 
(politie), als kind in de dagopvang (kinderopvang), als reiziger in de trein (openbaar 
vervoer) of als kersverse vader (gemeenteloket). De kwaliteit van publieke dienstver-
lening speelt bij de modernisering van de verzorgingsstaat een steeds belangrijker 
rol. De heterogeniteit van de bevolking is sterk toegenomen en de bevolking vraagt 
mede door de toegenomen welvaart om meer diversiteit en kwaliteit. De kwaliteit 
van de publieke dienstverlening krijgt dan ook steeds meer aandacht in het publieke 
debat. Deze aandacht betreft de gehele kwaliteitsketen: van toezicht door autori-
teiten tot klachten van burgers. Centraal blijft echter de kwaliteit van de geleverde 
prestaties en de instellingen die deze prestaties leveren. Krijgen leerlingen op school 
en bewoners in een verpleeghuis voldoende aandacht, is het personeel wel deskundig 
genoeg, hoe staat het met de lesuitval en de wachtlijsten, voelen we ons veilig in tram 
en bus en hebben we voldoende zitruimte, worden we wel snel genoeg geholpen aan 
het gemeenteloket, krijgen we de juiste toeslag van de belastingdienst en kunnen we 
met onze klachten ergens goed terecht? Dit zijn allemaal vragen die de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening direct raken.

Bij de beantwoording van deze vragen gaan we uit van het perspectief van de burger. 
We kunnen echter niet direct vragen naar de kwaliteit van dienstverlening. Kwali-
teit heeft verschillende dimensies en deze dimensies kunnen worden weergegeven 
in verschillende aspecten. Ook is het van belang om niet alleen naar oordelen van 
gebruikers te kijken, maar ook naar het imago van de voorzieningen bij niet-gebrui-
kers. Het imago is immers medebepalend voor de keuze van mensen om al dan niet 
gebruik te maken van een bepaalde voorziening. Anders dan in vele andere onder-
zoeken, bevat het onderliggende empirische materiaal informatie over een groot 
aantal publieke voorzieningen. Daardoor is het mogelijk de verschillen in de kwali-
teitsoordelen tussen de diverse sectoren en de voorzieningen binnen deze sectoren te 
bestuderen.

Gebruikersperspectief
Het gebruikersperspectief is steeds centraler komen te staan in het overheidsbeleid. 
In het coalitieakkoord 2007 wordt het perspectief van de burger nog eens benadrukt: 
de overheid dient zich meer dienstbaar op te stellen en verdient alleen vertrouwen bij 
een goede dienstverlening en een open dialoog met de burgers. Ook dit onderzoek 
gaat uit van het gebruikersperspectief. De centrale vraag is wat de burgers vinden 
van de kwaliteit van de publieke dienstverlening.
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Wat verstaan we eigenlijk onder ‘kwaliteit’ van dienstverlening? Welke aspecten van 
kwaliteit kunnen worden onderscheiden en welke rol speelt de beeldvorming bij 
kwaliteitsoordelen? Veranderen de kwaliteitsoordelen in de loop der tijd en welke 
verschillen zijn er tussen sectoren en bevolkingsgroepen? Dit zijn allemaal afgeleide 
vragen die eerst beantwoord moeten worden, voordat we ons een oordeel kunnen 
vormen over de door burgers ervaren kwaliteit van de publieke dienstverlening. Voor 
de beantwoording van de verschillende vragen is gebruikgemaakt van twee represen-
tatieve enquêtes die op verzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) onder 
circa 3000 burgers in 2002 en in 2006 zijn gehouden (Kwaliteit van de quartaire 
sector (kqs) 2002 en 2006).

De oordelen van burgers en gebruikers over de publieke dienstverlening vormen 
slechts een deel van het hele kwaliteitsverhaal. Er wordt immers ook toezicht 
uitgeoefend op de kwaliteit van de publieke dienstverlening en er zijn allerlei eisen 
waaraan de dienstverlening moet voldoen. Ook bestaan er meer objectieve rappor-
tages over de kwaliteit van de geleverde prestaties, vaak in de vorm van een monitor 
of benchmark. Het is daarom van belang het burgeroordeel over de kwaliteit in een 
breder perspectief te plaatsen.

Wat is kwaliteit
Kwaliteit is een moeilijk definieerbaar begrip. In meest algemene zin heeft kwaliteit 
betrekking op de verschillende kenmerken van een product. Maar om welke ken-
merken gaat het dan en hoe worden deze kenmerken gewaardeerd? Er kunnen vier 
benaderingen voor de kwaliteit van een dienst worden onderscheiden, respectievelijk 
op basis van het uitzonderlijke karakter (quality as excellence), de technische eisen 
(quality as requirement), de prijs in verhouding tot de prestatie (quality as value) en 
de prestatie in verhouding tot het gebruiksdoel (quality as fitness for purpose). De 
eerste twee definities van kwaliteit hebben een absoluut en de laatste twee een rela-
tief karakter. In dit rapport is gekozen voor de vierde benadering, waarbij kwaliteit 
dus niet alleen een objectief aspect (hoedanigheid) maar ook een subjectief aspect 
(eisen van de gebruiker) heeft. Hiermee komt de definitie het dichtste bij de kwaliteit 
zoals die wordt gezien door de burger of de gebruiker.

In de literatuur figureren verschillende aspecten of dimensies van kwaliteit. In dit 
rapport is uitgegaan van een drie-componentenmodel, dat ook in de literatuur wordt 
aangetroffen. Deze drie componenten sluiten aan bij drie hoofdvragen die over de 
dienstverlening kunnen worden gesteld: wat wordt er geleverd (productkwaliteit), 
hoe wordt het geleverd (proceskwaliteit) en in welke omstandigheden wordt het gele-
verd (structuurkwaliteit)? De productkwaliteit heeft betrekking op de mate waarin 
een voorziening voorziet in de behoeften van de klant. Word je in een ziekenhuis 
effectief behandeld, wordt een inbreker opgepakt en berecht, wordt je huis door 
de thuiszorg goed schoongemaakt, rijden de treinen wel op tijd en hebben we een 
goede zitplaats? De proceskwaliteit heeft betrekking op de wijze waarop de dien-
sten worden verleend, dus de wijze waarop het productieproces is georganiseerd. 
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Worden voorgeschreven procedures gevolgd, is het personeel adequaat opgeleid en 
worden we correct bejegend door het personeel? De structuurkwaliteit ten slotte 
heeft betrekking op de omgeving waarin de producten (diensten) worden geleverd, 
dus op kenmerken van de producerende instelling. Zijn er lange wachtlijsten, moeten 
we ver rijden om er te komen, zijn de gebouwen wel schoon en veilig, moeten we veel 
voor de dienst betalen? In dit rapport is op empirische basis nagegaan of deze drie 
dimensies van kwaliteit bij de verschillende publieke voorzieningen kunnen worden 
onderscheiden en of het ook steeds om dezelfde aspecten gaat. Daarbij is gebruik-
gemaakt van een groot aantal indicatoren voor kwaliteit. De analyses zijn meestal 
beperkt tot de gebruikers van de verschillende voorzieningen.

In het empirische materiaal worden bij nagenoeg alle voorzieningen de drie dimen-
sies van kwaliteit aangetroffen. Wel worden bij politie en justitie twee vormen 
van structuurkwaliteit onderscheiden (de repressieve functie en de beschermende 
functie) en wordt bij de belastingdienst en de uitkeringsorganisatie bij gebrek aan 
relevante indicatoren geen structuurkwaliteit onderscheiden. Opmerkelijk is dat 
indicatoren voor de drie onderscheiden dimensies van kwaliteit niet bij alle voorzie-
ningen dezelfde betekenis hebben. Zo zijn er nogal wat indicatoren voor de proces-
kwaliteit die bij sommige voorzieningen door respondenten tot de productkwaliteit 
worden gerekend. In ongeveer 40% van de gevallen blijken indicatoren voor de 
proceskwaliteit te scoren als productkwaliteit. Er is dus een sterke neiging om bij 
een aantal voorzieningen aspecten die doorgaans tot de proceskwaliteit worden 
gerekend tot de productkwaliteit te rekenen. Het omgekeerde komt veel minder 
voor; slechts in 15% van de gevallen wordt een indicator voor de productkwaliteit 
tot de proceskwaliteit gerekend. Op de indicatoren voor de structuurkwaliteit wordt 
betrekkelijk consistent gescoord. Bij geen enkele voorziening blijkt een indicator 
voor de productkwaliteit te scoren als structuurkwaliteit en slechts weinig indicato-
ren voor de proceskwaliteit worden als structuurkwaliteit aangemerkt.

Doorgaans zijn er goede verklaringen te vinden voor de andere indeling van 
 kwaliteitsindicatoren in de genoemde kwaliteitsdimensies. Deze verklaringen 
hebben te maken met de aard van de dienstverlening. Naarmate de dienstverlening 
een persoonlijker karakter draagt, zullen zaken die meer gaan over de wijze waarop 
de diensten worden verstrekt (proceskwaliteit), zoals de motivatie, de vriendelijkheid 
en de bereikbaarheid van het personeel, onderdeel gaan vormen van de geleverde 
prestatie (productkwaliteit). Zo wordt bij veel op zorg maar ook wel bij veel op educa-
tie gerichte voorzieningen de personele aandacht tot de kerntaak van de voorziening 
gerekend. Ook bij het gemeenteloket zien we dit terug. De persoonlijke behandeling 
wordt bij deze voorzieningen blijkbaar zo belangrijk gevonden, dat zij op één lijn 
wordt gesteld met de primaire taken: het uitvoeren van medische handelingen, het 
verzorgen van het huishouden, het opvangen van kinderen, het geven van onderwijs, 
het afgeven van paspoorten en dergelijke. Bij de thuiszorg blijkt dat de planning 
van de hulp en het (zo weinig mogelijk) wisselen van de hulpverlener zo belangrijk 
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worden gevonden, dat deze typische proceskenmerken zelfs tot de productkwaliteit 
worden gerekend. Omgekeerd staat bij de musea en de bibliotheken de omvang en 
kwaliteit van de collectie centraal en is de deskundigheid van het personeel, hier 
gerekend tot de productkwaliteit, van minder belang en wordt deze gerekend tot de 
proceskwaliteit. Ook worden aspecten die betrekking hebben op de persoonlijke 
behandeling meer gezien als onderdeel van de proceskwaliteit. Opmerkelijk is dat 
de informatievoorziening bij enkele voorzieningen (ziekenhuis, museum, gemeente-
loket, woninghuur) tot de productkwaliteit wordt gerekend. Blijkbaar vindt men een 
goede informatievoorziening bij deze voorzieningen zo belangrijk, dat deze als een 
onderdeel van de productkwaliteit wordt gezien. Bij de politie blijkt het oplossen van 
misdrijven en het voorkómen van misdrijven gezien te worden als productkwaliteit 
maar ook als structuurkwaliteit. Deze ambivalentie hangt uiteraard samen met de 
specifieke taken van de politie gericht op opsporing (productkwaliteit) en generieke 
taken gericht op bescherming (structuurkwaliteit). Bij het openbaar vervoer blijkt dat 
de burger de beschikbaarheid van plaatsen als een onderdeel van de productkwaliteit 
beschouwt, terwijl de toegankelijkheid van voorzieningen, waartoe onder meer de 
beschikbaarheid van plaatsen behoort, doorgaans tot de structuurkwaliteit wordt 
gerekend. Het openbaar vervoer heeft echter nu eenmaal het realiseren van ‘verplaat-
singen binnen een redelijk en betrouwbaar tijdsbestek’ als kerntaak.

Kwaliteitszorg
De kwaliteit van de publieke dienstverlening wordt op verschillende niveaus 
bewaakt. Dit vormt het kader waarbinnen de waardering van de burgers moet 
worden beoordeeld. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen drie verant-
woordelijkheden: van de overheid, van de instellingen en van de klanten. Tussen 
en binnen deze niveaus vinden allerlei processen van kwaliteitszorg plaats. Op het 
niveau van de overheid is er wet- en regelgeving waarin de minimale kwaliteit van 
publieke voorzieningen is vastgelegd. Op deze minimale kwaliteit wordt toezicht 
gehouden door toezichthouders (autoriteiten, inspecties). Daarbij streeft de over-
heid ernaar om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor het toezicht in de richting 
van de instellingen en de afnemers te schuiven door verticaal toezicht steeds meer 
horizontaal te organiseren. Voor de overheid resteert dan nog de ‘systeemverant-
woordelijkheid’. Het op een voorziening gerichte ‘horizontale toezicht’ kan worden 
uitgeoefend door benchmarking en monitoring. Bij benchmarking vergelijken 
individuele instellingen zich met andere instellingen en bij monitoring wordt inzicht 
gegeven in de totale prestaties van een voorziening. Op het tweede niveau, dat van de 
individuele instellingen, dragen instellingen zelf zorg voor de kwaliteit op het niveau 
van de interne bedrijfsvoering en organisatie. Een belangrijk instrument hiervoor 
is certificatie op basis van een bepaald keurmerk en visitatie door een onafhanke-
lijke derde partij (vaak vakgenoten of deskundigen uit de eigen branche). Daarnaast 
kunnen instellingen ook interne gestandaardiseerde managementinstrumenten 
inzetten om de kwaliteit van de bedrijfsvoering en productie te verbeteren. Op het 
derde niveau leveren ook de afnemers van de diensten een bijdrage aan de verbe-
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tering van de kwaliteit van geleverde diensten. Deels komt dit tot uitdrukking in 
tevredenheidsmetingen die individuele instellingen verrichten bij hun cliënten, deels 
in klachtenregelingen die voor cliënten zijn ingesteld. Ook inspraakarrangementen 
als patiëntenverenigingen (zorg), ouderraden (onderwijs), huurdersverenigingen 
(volkshuisvesting) en museumverenigingen (cultuur) kunnen vanuit het klanten-
perspectief bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

In de praktijk is de kwaliteitszorg niet voor iedere voorziening even intensief. Hier 
onderscheiden we drie groepen voorzieningen: voorzieningen met intensieve, 
gemiddelde en extensieve kwaliteitszorg. Betrekkelijk intensief is de kwaliteitszorg 
in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale verhuur, de kinderopvang en het 
openbaar vervoer. Bij politie en justitie, de belastingdienst en de arbeidsvoorziening 
is de kwaliteitszorg gemiddeld. Betrekkelijk extensief is de kwaliteitszorg bij musea, 
bibliotheken en de gemeentelijke dienstverlening. De zorgsector is de enige sector 
waar alle beheersvormen voor kwaliteitszorg zijn ingezet. Bezien we de kwaliteit 
van publieke diensten vanuit het toezicht dat hierop wordt gehouden dan komt er 
een positief beeld naar voren. Maar er worden ook duidelijke tekorten gesignaleerd, 
met name in het speciaal onderwijs (begeleiding van leerlingen), de politie (informa-
tie-uitwisseling met slachtoffers), het openbaar vervoer (vertragingen), de belas-
tingdienst (tijdige afhandeling van aanslagen), de woningcorporaties (nieuwbouw, 
onderhoud) en de kinderopvang (hygiëne en veiligheid).

Kwaliteit van zorg
Burgers oordelen positief over de medische zorg. In 2006 was minimaal 75% van 
de respondenten in de kwaliteitsenquête tevreden over de medische zorg. Over de 
langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) 
waren burgers juist minder te spreken en vinden velen dat de kwaliteit is achteruit-
gegaan. De gebruikers zelf zijn volgens ander onderzoek van het scp uit 2004 
eigenlijk best tevreden. Wel klagen met name verpleeghuisbewoners nogal eens over 
gebrek aan privacy, autonomie en overleg over de hulp en ervaren alle instellings-
bewoners problemen met de snelheid van de hulpverlening, de beperkte aandacht 
die ze krijgen en de beperkte mogelijkheden om een vertrouwelijk gesprek te voeren. 
De geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg werden nog door 50% van de 
burgers positief beoordeeld, maar de ouderenzorg kon nog maar 35% van de respon-
denten bekoren. Het tevredenheidsoordeel blijkt in de loop der tijd iets negatiever 
uit te vallen. Men vindt vooral dat de ouderenzorg de afgelopen vijf jaar aan kwaliteit 
heeft ingeboet. Ook van de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg 
vindt men dat deze eerder achteruit dan vooruit is gegaan, al zijn de verschillen 
gering. Hetzelfde geldt voor ziekenhuis, huisarts en specialist: meer mensen vinden 
dat de kwaliteit eerder achteruit is gegaan dan vooruit, maar de verschillen zijn hier 
nog kleiner. De oordelen over de ouderenzorg sporen globaal met de uitkomsten van 
onderzoek van de Stichting Cliënt en Kwaliteit. Wel zijn volgens het laatstgenoemde 
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onderzoek bewoners van verzorgingshuizen iets meer tevreden over de kwaliteit van 
de zorg dan verpleeghuisbewoners.

Gebruikers van zorgvoorzieningen oordelen gemiddeld positiever en ook meer uit-
gesproken over de kwaliteit van de zorg dan niet-gebruikers. Gebruikers zijn door-
gaans beter geïnformeerd over de verleende zorg en kunnen een meer genuanceerd 
oordeel geven. Niet-gebruikers baseren hun oordelen vaak op het imago dat wordt 
uitgedragen. Vaak betreft dit negatieve berichtgeving over wachttijden, misstanden 
en ander slecht nieuws over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg in verzorgings- en 
verpleeghuizen. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met zelfselectie: men 
kiest soms een bepaalde zorgverlener omwille van de kwaliteit, wat het oordeel posi-
tief zal beïnvloeden.

Er is in de eerste helft van dit decennium veel ophef geweest over wachtlijsten in 
de medische zorg. Zeer gunstig is echter het beeld bij de huisarts, waar nauwelijks 
wachttijdproblemen worden gemeld. Over het wachten voor een afspraak in een 
ziekenhuis of met een medisch specialist is slechts een derde van de gebruikers in 
2006 tevreden. Over de hele linie ervaren gebruikers in 2006 iets langere wachttijden 
dan in 2002.

In de kwaliteitsenquête is bij gebruikers verder doorgevraagd over de kwaliteit van 
het ziekenhuis en de thuiszorg. Als we kijken naar de productkwaliteit in de zie-
kenhuizen, dan schieten de bejegening door het personeel en de kwaliteit van de 
behandeling er in positieve zin uit. Over de informatie die men krijgt over mogelijk 
andere behandelingen is men daarentegen – terecht zoals blijkt uit internationaal 
onderzoek – nog het minst tevreden. Ook is men wat minder tevreden over de mate 
waarin rekening wordt gehouden met de eigen wensen, de persoonlijke aandacht, de 
informatie over de behandeling en de bereikbaarheid van het personeel. Tegelijker-
tijd moet daarbij wel worden aangetekend dat 60% of meer wel positief oordeelt over 
deze kwaliteitsaspecten. Over de structuurkwaliteit, met aspecten als het onderhoud 
van het ziekenhuis, de hygiëne en beschikbaarheid van moderne apparatuur, zijn 
de respondenten betrekkelijk tevreden. Men is minder tevreden over hygiëne en 
onderhoud dan over de beschikbaarheid van moderne apparatuur. Aspecten van de 
proceskwaliteit – het maken of wijzigen van een afspraak, de niet-medische voor-
zieningen en het wachten in de wachtkamer van de specialist – worden verschillend 
beoordeeld. Het wachten in de wachtkamer wordt nogal negatief beoordeeld, veel 
negatiever dan de twee andere aspecten van proceskwaliteit, het maken of wijzigen 
van een afspraak en de beschikbaarheid van niet-medische voorzieningen. Veel van 
de respondenten vinden dat er te weinig informatie beschikbaar is over de kwa-
liteit van het ziekenhuis. Verwacht mag worden dat de kwaliteitsinformatie in de 
toekomst beter wordt, omdat dit een van de drie speerpunten vormt in het lopende 
kabinetsplan voor de zorg: ‘Koers op kwaliteit’. De informerende rol van internet bij 
het gebruik van publieke diensten blijkt over het algemeen beperkt te zijn, hoewel 
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het gebruik sterk is toegenomen. Bijna 65% van degenen die in 2006 als patiënt een 
ziekenhuis of specialist bezochten heeft internet geraadpleegd om meer informatie 
over een medische behandeling te krijgen. Ongeveer 15% van de patiënten zoekt 
daarvoor meestal actief op internet.

Bij de thuiszorg zijn product- en structuurkwaliteit door het persoonlijk karakter 
van de dienstverlening nauw gelieerd. Gebruikers bleken in 2006 over het algemeen 
best tevreden over de thuiszorg. Wat betreft de productkwaliteit was men het minst 
tevreden over de wisseling van hulpverleners. Toch oordeelt nog ruim 60% hier posi-
tief over. Het meest tevreden is men over de deskundigheid en de vriendelijkheid van 
de hulpverlener. Hierover oordeelt 80% tot 90% positief. Wat betreft de structuur-
kwaliteit is men het minst tevreden over de flexibiliteit van de thuiszorgorganisatie. 
Maar ook hier is nog steeds bijna 70% van de gebruikers tevreden. De bereikbaar-
heid van de instelling en de informatie die de instelling geeft scoren iets beter op de 
tevredenheidsschaal (75% tot 80% is tevreden). De gevolgen van de invoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de tevredenheid over de thuiszorg 
zijn niet in het empirische materiaal verwerkt, omdat de gebruikte gegevens uit 
2006 dateren en de Wmo pas in 2007 is ingevoerd. De voorlopige uitkomsten van het 
Wmo-tevredenheidsonderzoek wijzen evenwel niet op een ander beeld.

Kwaliteit van onderwijs
Het onderwijs in zijn geheel kreeg in de kwaliteitsenquête van 2006 een ruime 
voldoende. Ruim 60% van de respondenten bleek tevreden te zijn. Slechts weinig 
respondenten denken dat de kwaliteit van het onderwijs in negatieve of positieve zin 
is veranderd. Mensen zonder schoolgaande kinderen zijn meestal negatiever over de 
kwaliteit van het onderwijs: 60% van hen vindt dat het onderwijs goed tot uitstekend 
van kwaliteit is, tegenover 70% van de mensen die één of meer kinderen op school 
hebben. Net als bij de zorg kampt het onderwijs dus met een imagoprobleem. Het 
oordeel over het universitair onderwijs is het meest positief: slechts 20% beoordeelt 
het wetenschappelijk onderwijs als matig of slecht. Men is over het algemeen ook 
redelijk tevreden over het basisonderwijs en het beroepsonderwijs: ongeveer een 
derde van de respondenten oordeelt negatief. Over het voortgezet onderwijs is men 
duidelijk minder te spreken. In 2002 vond 36% van respondenten de kwaliteit van het 
voortgezet onderwijs onder de maat en in 2006 is dit opgelopen naar 43%. Bij alle 
onderwijssoorten, behalve het basisonderwijs, is de ontevredenheid over de kwaliteit 
van het onderwijs tussen 2002 en 2006 toegenomen.

Aan ouders met kinderen in het basisonderwijs is gevraagd een oordeel te geven 
over een aantal kwaliteitsaspecten. Het meest positief oordelen gebruikers over 
de motivatie van het personeel en het zelfstandig werken. Ook de sfeer op school 
scoort hoog, net als de deskundigheid van het personeel en de voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs: minstens 85% van de gebruikers is daarover tevreden. De aan-
dacht voor leerlingen, die net als voorgaande aspecten tot de productkwaliteit wordt 
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gerekend, beoordelen opvallend veel mensen negatief of juist positief. Hier schei-
den misschien de belangen van ouders die al dan geen probleemleerlingen hebben. 
De proceskwaliteit, waartoe het overblijven, de zorg voor de probleemleerlingen en 
het rekening houden met de ouders worden gerekend, scoort wat minder gunstig 
dan de productaspecten. Over het schoonmaken van het gebouw zijn de gebruikers 
nog het minst tevreden: de helft van de gebruikers beoordeelt dit matig tot slecht. 
Over de andere aspecten van de structuurkwaliteit – het onderhoud van de gebouwen 
en de beschikbaarheid van moderne leermiddelen – is driekwart respectievelijk twee 
derde van de respondenten tevreden. Over het algemeen blijkt dat men meer tevreden 
is over de productkwaliteit dan over de proces- of de structuurkwaliteit. Tegenover 
een ruime groep tevreden gebruikers in het basisonderwijs staat echter ook een niet 
te verwaarlozen groep ontevreden gebruikers. Afhankelijk van de onderscheiden 
kwaliteitsindicatoren vindt tussen de 10% en 20% van de gebruikers de product-
kwaliteit onder de maat, voor tussen de 20% en 30% geldt dat voor de proceskwaliteit 
en tussen de 30% en 50% vindt dat van de structuurkwaliteit. Voorts blijkt dat bijna 
alle aspecten van de product- en proceskwaliteit in 2006 gemiddeld iets slechter 
scoren dan in 2002. Bij de structuurkwaliteit is dit niet het geval. Toch is het alge-
mene oordeel er niet slechter op geworden.

Bij het voortgezet onderwijs is het beeld niet veel anders dan bij het basisonderwijs. 
Hier laat meer dan 80% van de gebruikers zich positief uit over de geleverde presta-
ties, die onder meer blijken uit de behaalde cijfers van de leerlingen, de deskundig-
heid van het personeel, het optreden tegen diefstal en vandalisme en het zelfstandig 
werken. Veruit het meest negatief oordeelt men over de lesuitval, onderdeel van 
de structuurkwaliteit. De helft van de gebruikers oordeelt hier negatief over. 
De zorg van ouders over de lesuitval komt ook in ander onderzoek tot uitdrukking. 
De schoonmaak en het onderhoud van de schoolgebouwen en de beschikbaarheid 
van moderne leermiddelen laten volgens de ouders eveneens te wensen over, zij het in 
iets mindere mate dan bij het basisonderwijs. De respondenten in 2002 oordeelden 
op alle aspecten positiever dan in 2006.

Evenals bij het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt ook bij het mid-
delbaar beroepsonderwijs de inhoudelijke kant van het onderwijs positiever beoor-
deeld dan de procesmatige kant. Ook over de sfeer op school oordeelt ruim 70% van 
de ouders positief, maar over de overige aspecten van de proceskwaliteit is men veel 
minder positief. Zo is meer dan de helft ontevreden over de begeleiding en ongeveer 
40% ontevreden over de lessen die worden gegeven. Hierover is voor 2002 geen infor-
matie beschikbaar en kan dus geen trend worden aangegeven.

Kwaliteit van politie en justitie
Veel respondenten gaven in de kwaliteitsenquête van 2006 te kennen niet zo tevreden 
te zijn over politie en justitie: bijna de helft vindt de dienstverlening van de politie 
slecht tot matig en ruim de helft vindt dat van de rechtspraak. Ook vindt een kwart 
van de respondenten dat de dienstverlening van beide sectoren de afgelopen jaren 
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achteruit is gegaan. Vermoedelijk speelt hier, nog meer dan bij de zorg en het onder-
wijs, een imagoprobleem, dat met name bij de rechtspraak mede wordt gevoed door 
enkele grote incidenten en de media-aandacht daarvoor.

Het meest positief is men over de proceskwaliteit, die vooral betrekking heeft op de 
integriteit. Men twijfelt niet aan de integriteit van de politie en de rechter. Over de 
effectiviteit van politie en justitie, de productkwaliteit, is men iets minder te spreken, 
maar men is niet negatief. In het algemeen vindt men dat de politie goed zorgt voor 
de veiligheid van burgers en haar werk ook goed doet, maar men vindt met name 
dat er te weinig ‘blauw op straat’ is. Duidelijk minder is de burger te spreken over de 
repressiviteit van politie en justitie. Men vindt dat het allemaal wel wat strenger mag. 
Wel is men van oordeel dat de repressiviteit de afgelopen jaren iets is toegenomen, 
hetgeen als positief wordt ervaren. Vooral de stelling dat misdaden te licht bestraft 
worden krijgt veel instemming, maar men vindt ook dat zaken te lang blijven liggen 
en daders te vaak ongestraft blijven, hoewel men dit de afgelopen jaren ten goede zag 
keren. Ook vindt men dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen 
van slachtoffers. Al met al lijken de productkwaliteit en de systeemkwaliteit tussen 
2002 en 2006 te zijn verbeterd. De proceskwaliteit is volgens de burgers ongeveer 
gelijk gebleven.

Mensen die voor de behandeling van een zaak met de politie te maken hebben gehad 
blijken geen uitgesproken mening te hebben over de dienstverlening. Slechts 10% 
was zeer tevreden of juist zeer ontevreden. Hierin is de afgelopen jaren weinig veran-
dering gekomen. Ontevredenheid treedt vooral op als de politie geen resultaat boekt 
en gebrekkige informatie over het verloop en de afloop van een zaak geeft (40% tot 
45% van de ontevredenen). Mensen hebben bij een behandeling van een zaak door de 
politie blijkbaar behoefte aan meer informatie en nazorg dan de politie hun geeft. 
Het optreden van de politie zelf roept minder onvrede op. Zo vond een kwart van 
de mensen het onbevredigend dat de politie te kennen gaf niets voor hen te kunnen 
doen, vond een derde van de mensen dat de politie onvoldoende tijd en aandacht voor 
hen nam en ook een derde vond dat de politie de zaak ten onrechte niet belangrijk 
genoeg vond. De bereikbaarheid van de politie wordt het minst vaak genoemd als 
reden voor onvrede.

Kwaliteit van uitvoerende diensten
Burgers zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening van gemeenten. 
Slechts een kwart van de respondenten gaf in de kwaliteitsenquête van 2006 blijk van 
enige onvrede. Dit algemene oordeel blijkt vooral samen te hangen met het oordeel 
over het burgerloket, waar zaken als paspoortafgifte en geboorteaangifte worden 
afgehandeld. Het burgerloket en de gemeentereiniging worden het meest positief 
beoordeeld (slechts 3% zegt slecht), gevolgd door het onderhoud van het openbaar 
groen (12% slecht) en het aanvragen van een vergunning (14% slecht). Opmerkelijk 
is dat circa 20% van de respondenten de gemeentelijke tarieven veel te hoog vindt, 
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vooral voor het afgeven van vergunningen (27%). Over de tarieven van de gemeen-
tereiniging oordeelt men wat milder (16%). Over het algemeen zijn burgers over de 
informatieverstrekking en de deskundigheid en de vriendelijkheid van het perso-
neel van het gemeenteloket goed te spreken. Ook de website wordt door meer dan 
driekwart van de respondenten positief beoordeeld, maar over de openingstijden en 
de snelheid van de dienstverlening zijn relatief veel minder mensen positief gestemd: 
ongeveer 40% van de respondenten beoordeelt die matig of zelfs slecht.

Mensen met een sociale uitkering zijn meestal best tevreden over de uitkerings-
instantie. De grootste problemen ondervinden gebruikers met het vaststellen van de 
hoogte van de uitkering en de vaak onbegrijpelijke brieven die zij zeggen te ontvan-
gen. Een positief aspect is dat de uitkeringsontvangers de situatie de afgelopen jaren 
ook vinden verbeterd. Alleen het op tijd ontvangen van een uitkering en het schrijven 
van begrijpelijke brieven zijn in de ogen van de uitkeringsontvangers niet verbe-
terd. Wanneer aan mensen met een uitkering gevraagd wordt naar de wijze waarop 
deze uitkering veelal wordt verstrekt, oordelen acht van de tien respondenten dat zij 
tevreden zijn. Slechts een enkeling geeft aan zeer ontevreden te zijn. Wanneer echter 
specifiek wordt gevraagd naar de contacten met de uitkeringsinstantie is het beeld 
negatiever.

Ongeveer de helft van de uitkeringsontvangers heeft in 2006 volgens eigen opgave 
een gesprek gehad over een snelle hervatting van werk. Daarnaast werd vaak een 
 re-integratietraject (40%) of een cursus of opleiding (20%) aangeboden. Dit neemt 
niet weg dat ongeveer 40% van de uitkeringsontvangers in 2006 vond dat het cwi 
of de uitkeringsinstantie zich onvoldoende heeft ingespannen om hen weer aan 
het werk te krijgen. Voor zover dit wel het geval was, vond de meerderheid dat het 
aanbod niet goed aansloot op hun opleiding of werkervaring en vond een derde dat 
er onvoldoende rekening werd gehouden met hun gezondheidssituatie. Wel vindt 
men de situatie in 2006 duidelijk verbeterd vergeleken met 2002. Deze uitkomsten 
sporen met de ‘verbetermeter’ die het cwi zelf heeft ontwikkeld.

Het functioneren van de belastingdienst werd in 2006 betrekkelijk gunstig beoor-
deeld door de respondenten. Afhankelijk van het kwaliteitsaspect varieerde de 
onvrede tussen de 5% en 20%. De meeste onvrede riep de (telefonische) bereikbaar-
heid op, maar ook bedient de belastingsdienst zich volgens veel respondenten van 
onbegrijpelijke brieven (15%) of stellen ze de aanslag te hoog vast (ruim 10%). Duide-
lijk beter scoort de belastingsdienst bij het te woord staan als eenmaal (telefonisch) 
contact is gelegd en het serieus nemen van klachten. Hierbij merken we op dat in de 
hier besproken gegevens geen rekening is gehouden met de recente problemen die de 
belastingdienst heeft ondervonden met de automatisering. Deze problemen betrof-
fen evenwel niet zozeer de heffingen als wel de toeslagen.
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Kwaliteit van diensten van wonen en welzijn
Een derde van de respondenten, zowel huurders als eigenaren, oordeelt negatief over 
de kwaliteit van huurwoningen. Wat betreft problemen met vandalisme zien eigena-
ren, meer dan huurders, verschillen tussen buurten met huurwoningen en buurten 
met koopwoningen. Huurders van een sociale verhuurder zijn over het algemeen 
meer tevreden over hun woning dan huurders met een woning van een particuliere 
verhuurder. Ongeveer twee derde van de sociale huurders was in 2006 in algemene 
zin goed te spreken over de dienstverlening van woningcorporaties en slechts 8% gaf 
hun het predicaat slecht. Ongeveer 70% van de respondenten vond dat de dienstverle-
ning de afgelopen jaren niet is veranderd, maar 20% vond juist dat de dienstverlening 
is verslechterd tegen 10% die een verbetering zag. De (telefonische) bereikbaarheid 
van de verhuurder stemt over het algemeen tot grote tevredenheid, maar over de 
kwaliteit van de geleverde diensten is men duidelijk minder te spreken, met name 
over de uitvoering van het onderhoud (40%) en van reparaties (30%) is men niet zo 
tevreden. Ook het afhandelen van klachten zou volgens 35% van de respondenten 
sneller moeten.

Over de kwaliteit van de kinderopvang, en speciaal het personeel dat de opvang 
verzorgt, zijn de ouders over het algemeen goed te spreken. In 2006 was er wel veel 
onvrede over de betaalbaarheid: ongeveer twee derde van de ouders sprak hierover 
zijn ongenoegen uit, maar de betaalbaarheid voor de ouders is sindsdien sterk verbe-
terd. Vermoedelijk is de onvrede daardoor gedaald. Zoals bij veel voorzieningen zijn 
ouders die gebruikmaken van de kinderopvang veel meer tevreden over de kinderop-
vang dan andere ouders. Dit kan een selectie-effect zijn (deze ouders hadden slechte 
ervaringen met de formele opvang of hebben andere verwachtingen), maar waar-
schijnlijker is dat hier wederom sprake is van een imagoprobleem.

Ook het openbaar vervoer (ov) kampt mogelijk met een imagoprobleem, omdat 
gebruikers zich op nagenoeg alle kwaliteitsaspecten positiever uitlaten dan niet-
gebruikers. Maar hier speelt waarschijnlijk, meer dan bij andere voorzieningen, het 
selectie-effect een grote rol omdat niet-ov-gebruikers waarschijnlijk andere verwach-
tingen hebben die het openbaar vervoer niet (altijd) kan waarmaken. Dat blijkt uit de 
problemen die met name niet-ov-gebruikers in 2006 hebben met de beschikbaarheid 
van openbaar vervoer in het algemeen, met de sociale veiligheid en het kopen van 
kaartjes. De productkwaliteit van het openbaar vervoer – in termen van beschikbaar-
heid, zitplaatsen, punctualiteit en snelheid – wordt door één op de vijf gebruikers 
onder de maat bevonden. Slechts een kwart van de gebruikers geeft een rapport-
cijfer van acht of hoger. De meeste problemen hebben reizigers met de punctualiteit, 
hoewel deze gemiddeld nog net een zes scoort. Ook de proceskwaliteit – in termen 
van de vriendelijkheid van het personeel, het onderhoud van voertuigen, stations 
en haltes, de informatievoorziening, het kopen van kaartjes en de betaalbaarheid 
– scoort vergelijkbaar met de productkwaliteit. Alleen over de betaalbaarheid laten 
reizigers zich duidelijk negatiever uit. Treinreizigers zijn vergeleken met lokale rei-
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zigers wat meer tevreden over de snelheid van het vervoer, maar wat minder over de 
punctualiteit. Ten slotte wijkt het oordeel over de structuurkwaliteit – in termen van 
veiligheid van ritten, haltes en stations – weinig af van de overige kwaliteitsaspecten. 
Wel valt het oordeel over de sociale veiligheid bij treinreizigers iets lager uit dan bij 
de overige ov-gebruikers, vooral waar het gaat om stations.

Meer dan 90% van de museumbezoekers is goed tot zeer te spreken over de kwaliteit 
van de collectie en de informatie die over de collectie wordt gegeven (productkwali-
teit). Iets minder is men te spreken over de deskundigheid van het personeel en dui-
delijk minder over de horecavoorziening in de musea: meer dan een kwart spreekt 
hierover zijn ongenoegen uit (proces- en structuurkwaliteit). De productkwaliteit van 
de openbare bibliotheek wordt iets lager geschat dan van de musea. Maar ook hier 
overheerst een positief beeld. Wel vindt ongeveer 20% van de gebruikers de omvang 
van de collectie en de beschikbare titels aan de magere kant en laat een kwart van de 
gebruikers zich negatief uit over de deskundigheid van het personeel. Meer tevreden 
is men over het algemeen over de proceskwaliteit (bereikbaarheid, openingstijden) 
en zeer tevreden is men over de structuurkwaliteit (leestafel, website).

Algemene conclusies
De voorgaande bespreking van de kwaliteitsoordelen per sector laat zien hoe men 
denkt over de verschillende sectoren. Een andere belangrijke vraag in dit onderzoek 
is of het oordeel van gebruikers over de kwaliteit van publieke diensten afwijkt van 
het beeld dat andere burgers, de niet-gebruikers, hebben en bij welke sectoren dit 
met name het geval is.

Het algemene beeld dat uit het kwaliteitsonderzoek naar voren komt is dat gebrui-
kers betrekkelijk positief zijn over de kwaliteit van de publieke dienstverlening en 
dat het beeld dat niet-gebruikers hebben doorgaans iets minder positief uitvalt (zie 
tabel s.1). Een relatief gunstig imago treffen we aan bij de medische zorg, de belas-
tingdienst en de kinderopvang. Een nogal ongunstig imago heeft de ouderenzorg in 
instellingen (verzorgings- en verpleeghuizen). Gebruikers oordelen vooral positiever 
dan niet-gebruikers over verpleging en verzorging thuis en over het basisonder-
wijs. Bij deze voorzieningen is er blijkbaar een imagoprobleem. Hier dringt zich het 
vermoeden op dat het oordeel van de bevolking positiever uitvalt naarmate men meer 
concrete ervaring heeft met een publieke dienst. Die ervaring is uiteraard evident als 
men gebruiker is. Niet-gebruikers moeten het vooral van indirecte ervaringen of van 
de berichtgeving in de media hebben. Vooral bij berichtgeving in de media spelen 
incidenten een belangrijke rol, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan van de 
feitelijke situatie. Een omgekeerd beeld treffen we aan bij de arbeidsvoorziening, 
waar de door gebruikers gewaardeerde kwaliteit achterblijft bij het gunstige imago 
dat niet-gebruikers erover hebben. Bij politie en justitie is het beeld genuanceerd. 
Enerzijds is men best tevreden over de wijze waarop ze te werk gaan en de integriteit 



21Samenvatting

van de politie en de rechtspraak wordt niet in twijfel getrokken, anderzijds vindt men 
dat de criminaliteitsbestrijding effectiever kan en dat de straffen te laag zijn.

Tabel S.1

Samenvattend overzicht van oordelen van niet-gebruikers (imago) en gebruikers over de kwaliteit 
van publieke dienstverleninga

niet-gebruikers gebruikers

imago product proces structuur totaal

medische zorg + ± ± + +

ouderenzorg − ± ± ± ±

basisonderwijs ± + ± ± +

voortgezet onderwijs ± + . + ±

middelbaar beroepsonderwijs ± ± ± ± ±

politie en justitie − – + − ±

gemeenten ± + ± ± ±

arbeidsvoorziening . + ± ± ±

belastingdienst + + ± ± ±

woningcorporaties ± ± . + ±

musea . + + − ±

bibliotheken . + + + +

kinderopvang + + ± . +

openbaar vervoer ± ± ± ± ±

a + = goed (< 20% oordeelt slecht/matig); ± = matig (20-40% oordeelt slecht/matig);
 – = slecht (> 40% oordeelt slecht/matig); . = niet bekend.

Bron: SCP (KQS’06)

Het oordeel over de medische zorg, verleend door de huisarts, de medisch specia-
list of het ziekenhuis, is over het algemeen gunstig. Wel valt het imago iets minder 
gunstig uit dan de gebruikskwaliteit, maar toch scoren beiden positief. Over de zie-
kenhuizen is men iets minder te spreken dan over huisarts en specialist: het imago 
is matig en de gebruikskwaliteit is eveneens aan de lage kant. Dit komt door een 
matige score op informatievoorziening, persoonlijke aandacht en bereikbaarheid 
van het personeel (productkwaliteit) en het lang wachten in de wachtkamer van de 
specialist (proceskwaliteit).

Over de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn burgers niet tevreden. Meer dan de 
helft van de respondenten vindt de kwaliteit daar matig of slecht. Helaas weten we 
niet welke respondenten uit eigen ervaring spreken, zodat we geen gebruikersoor-
deel kunnen geven. De gebruikers van de thuiszorg beoordelen de kwaliteit daarvan 
middelmatig. Dit komt vooral omdat veel gebruikers ontevreden zijn over het wisse-
len van hulpverlener en de planning van de hulp. Het imago van de thuiszorg valt nog 
iets slechter uit dan het gebruikersoordeel.
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Het imago van het onderwijs over het algemeen is matig, maar gebruikers (hier de 
ouders van schoolgaande kinderen) hebben een veel positiever beeld. Meestal is men 
beter te spreken over de productkwaliteit dan over de proces- en structuurkwaliteit. 
Negatieve uitschieters zijn de schoonmaak van de schoolgebouwen en de lesuitval. 
Het middelbaar beroepsonderwijs komt er wel wat minder gunstig af. Vooral de 
begeleiding van leerlingen wordt negatief beoordeeld. In tegenstelling tot het alge-
mene beeld scoort het imago van het middelbaar beroepsonderwijs iets hoger dan 
de gebruikskwaliteit. Dit duidt op een problematische kwaliteit van het middelbaar 
beroepsonderwijs.

Bijna de helft van de respondenten beoordeelt het imago van de politie als matig tot 
slecht. Ook respondenten die wegens een voorval contact hebben gehad met de poli-
tie oordelen overwegend matig tot slecht over de kwaliteit van de dienstverlening. 
Vaak wordt gemeld dat de politie hun zaak niet in behandeling heeft genomen of niet 
heeft opgelost (productkwaliteit). Men heeft dan de indruk dat de politie niets deed 
omdat hun zaak niet belangrijk genoeg was en er onvoldoende tijd voor vrijmaakte. 
Ook schort het volgens hen aan goede informatie over de afloop van de zaak. Burgers 
vinden zowel de politie als de rechter eerlijk en betrouwbaar (proceskwaliteit), 
maar men vindt wel dat de politie meer tijd moet besteden aan misdaadbestrijding 
( structuurkwaliteit).

De dienstverlening door de gemeenten heeft vooral betrekking op het gemeente-
loket. Het imago laat hier enigszins te wensen over, maar de vriendelijkheid en des-
kundigheid van het personeel worden positief gewaardeerd. Meer problemen heeft 
men met de snelheid van de dienstverlening (productkwaliteit) en de openingstijden 
(structuurkwaliteit). Bij de arbeidsvoorziening en de gerelateerde uitkeringsinstan-
ties is niet gevraagd naar het imago, evenmin als bij de pensioenuitkeringsinstan-
ties. Het imago van de dienstverlening van woningcorporaties is matig. Ook de 
gebruikers, de sociale huurders, vinden de dienstverlening matig, wat vooral verband 
houdt met een matige productkwaliteit door een matig onderhoud van woningen en 
een trage behandeling van klachten.

Het imago van de belastingdienst bleek in 2006 positief. Hierbij merken we op dat de 
recente problemen met de automatisering het imago van de belastingdienst waar-
schijnlijk wel hebben aangetast. Gebruikers zijn duidelijk minder tevreden, maar 
dit wekt weinig bevreemding omdat vooral contact wordt gezocht met de belasting-
dienst als er problemen zijn. Dan blijkt dat gebruikers vooral problemen hebben met 
de telefonische bereikbaarheid, het correct vaststellen van de hoogte van de aanslag 
en het moeilijk te doorgronden taalgebruik.

Bij de musea en bibliotheken is niet gevraagd naar het imago. Bezoekers van musea 
oordelen gunstig over de tentoongestelde collecties, de presentatie van deze col-
lecties (productkwaliteit), de bereikbaarheid en vriendelijkheid en deskundigheid 
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van het personeel (proceskwaliteit). Zij zijn minder te spreken over de prijs en de 
horeca (structuurkwaliteit). De gebruikers van bibliotheken zijn goed te spreken over 
de proces- en de structuurkwaliteit, maar hebben enige problemen met het aantal 
beschikbare titels (sterk gedaald de laatste jaren) en de deskundigheid van het perso-
neel (productkwaliteit).

Gebruikers van kinderopvang oordelen iets positiever over de kinderopvang dan niet-
gebruikers, maar de verschillen zijn niet zo groot. Meestal is men best tevreden over 
de kinderopvang, met name over de productkwaliteit. De structuurkwaliteit scoort 
echter slecht. Vooral de betaalbaarheid en de bereikbaarheid met openbaar vervoer 
kregen het predicaat slecht. We moeten hierbij aantekenen dat de betaalbaarheid 
door een halvering van de gemiddelde eigen bijdrage inmiddels sterk is verbeterd.

Respondenten zijn over het algemeen matig te spreken over het stad- en streek-
vervoer. Deze matige beoordeling betreft de volle breedte van het kwaliteits-
spectrum. Gebruikers zijn wel positiever dan niet-gebruikers, zeker diegenen die 
regelmatig gebruikmaken van het openbaar vervoer. Maar ook zij zijn maar matig 
tevreden over de dienstverlening. Het oordeel over de trein is vergelijkbaar met het 
oordeel over het stad- en streekvervoer.

We zagen al dat gebruikers veelal positiever oordelen over voorzieningen dan niet-
gebruikers. Daarnaast blijkt dat de hogere inkomensgroepen vaak negatief oordelen 
over de zorgsector en het onderwijs. Dit is te verklaren op grond van de theorie over 
de verzorgingsstaat, die stelt dat het niveau van de dienstverlening vooral is afge-
stemd op de lagere sociale klassen. De hoger opgeleiden verwachten daardoor meer 
dan de voorzieningen kunnen bieden. Over voorzieningen als gemeenten, belas-
tingsdienst en kinderopvang blijken hoger opgeleiden juist positiever te oordelen. 
Wellicht kunnen zij hierin beter hun weg vinden dan de lager opgeleiden. Over de 
gehele linie lijken niet-westerse allochtonen wat minder tevreden te zijn over de 
publieke dienstverlening. Ook hier kunnen de toegang en het wegwijs worden in de 
verschillende sectoren een rol spelen.

Kwaliteitsbeleid
Een belangrijke doelstelling van het kabinet op het gebied van de publieke dienst-
verlening is de vergroting van de ‘dienstbaarheid’ door een respectvolle werkwijze 
en goede dienstverlening. Volgens het coalitieakkoord 2007 moet de overheid meer 
op burgers vertrouwen en meer vertrouwen schenken aan professionals en uitvoer-
ders in de publieke sector. Deze doelstellingen liggen sterk in de personele sfeer 
en betreffen de deskundigheid, de vriendelijkheid, de motivatie en de aandacht van 
het personeel in de publieke dienstverlening. In dit onderzoek zijn deze personele 
aspecten voor een groot aantal voorzieningen gemeten. Over het algemeen blijken 
dit kwaliteitsaspecten te zijn die doorgaans beter zijn verzorgd dan andere aspecten 
van kwaliteit van dienstverlening. Het kwaliteitsbeleid van de overheid sluit daar-
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door niet altijd goed aan bij de wensen van de burgers en de gebruiker. Op de meeste 
terreinen zet de overheid vooral in op de verbetering van de productkwaliteit, terwijl 
de burger vooral verbetering verwacht van de proces- of structuurkwaliteit. Deze 
divergentie treffen we met name aan bij de zorg, het onderwijs en de veiligheid. 
De overheid wil de zorg veiliger maken en de positie van de cliënt versterken. In de 
medische zorg wil de cliënt echter vooral beter worden geïnformeerd over mogelijke 
behandelingen en wil hij minder lang wachten in de wachtkamers van de specialist. 
In de verzorgingshuizen en verpleeghuizen willen bewoners vooral meer aandacht 
hebben, niet alleen voor hun verzorging maar ook voor hun persoonlijke proble-
men. Ook in het onderwijs heeft de overheid vooral de productkwaliteit in het vizier, 
terwijl veel gebruikers vooral moeite hebben met de begeleiding van de leerlingen, 
de lesuitval en het onderhoud van gebouwen. Ten slotte zet de overheid bij veiligheid 
vooral in op de verbetering van de veiligheidsketen, onder meer door meer preventie 
en betere opsporing, terwijl de burger ook aandacht vraagt voor een repressiever 
systeem door bijvoorbeeld hogere straffen. Maar hier past wel de kanttekening dat 
uit ander onderzoek blijkt dat een repressiever systeem niet altijd een effectiever 
systeem is. Vooral bij lichte vergrijpen is ook aandacht nodig voor gedragsbeïn-
vloedende en begeleidende maatregelen. Ook de nazorg voor slachtoffers verdient 
volgens de burger meer aandacht dan nu wordt gegeven. In andere sectoren sluit het 
kwaliteitsbeleid van de overheid beter aan bij de wensen van de burger, zoals bij de 
kinderopvang en het openbaar vervoer.
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1 De kwaliteit van publieke dienstverlening

In de moderne verzorgingsstaat verschuift het accent steeds meer van de kwantiteit 
naar de kwaliteit van diensten. De publieke dienstverlening wordt alsmaar meer 
afgestemd op de behoeften die mensen hebben en de verwachtingen die ze van de 
overheid hebben. Het tijdperk van het ‘one size fits all’ aanbod van publieke dien-
sten wordt geleidelijk vervangen door een meer klantgerichte oriëntatie, waarbij de 
behoeften en verwachtingen van de burgers bij de dienstverlening meer centraal 
komen te staan. De heterogeniteit van sociale groepen en voorkeuren van burgers 
is immers toegenomen, alsmede hun koopkrachtige vraag. Burgers willen keuzes 
kunnen maken en de overheid moet dit mogelijk maken door marktachtige omstan-
digheden te creëren die voldoen aan de randvoorwaarden van collectieve verstrek-
king. Veel voorzieningen dragen nog de sporen van de ‘one size fits all’ benadering, 
die voorheen als middenklasse arrangement voldeed, maar nu niet meer, bijvoor-
beeld in verzorgings- en verpleeghuizen.

De kwaliteit van publieke dienstverlening is een onderwerp waarop de politiek wordt 
afgerekend. Wachtlijsten in de zorg, lesuitval op scholen en de opsporing en bestraf-
fing van daders spelen een belangrijke rol in het publieke debat. De kwaliteit van de 
publieke dienstverlening wordt op talrijke manieren bewaakt, door wet- en regelge-
ving maar ook door het uitoefenen van toezicht, het monitoren van de prestaties en 
het meten van de tevredenheid van gebruikers.

1.1 Waarom dit onderzoek naar kwaliteit?

Het doel van dit onderzoek is vanuit het perspectief van de burger inzicht te geven 
in de kwaliteit van publieke diensten, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de 
politie en de gemeentelijke diensten. De burger kan zijn oordeel baseren op eigen 
ervaringen, als gebruiker van een voorziening, maar ook op ervaringen van anderen 
of ervaringen die in de media worden gerapporteerd. De vraag is dan of sommige 
geluiden over afnemende kwaliteit van de dienstverlening gestoeld zijn op eigen 
ervaring of dat zij voortkomen uit een slecht imago, dat al dan niet gegrond is. Sluit 
het imago onder de bevolking over bijvoorbeeld het onderwijs wel aan bij de ervarin-
gen van ouders van schoolgaande kinderen? Ervaren gebruikers van voorzieningen 
een andere kwaliteit dan niet-gebruikers? Met de antwoorden op dit soort vragen 
kunnen overheden en publieke dienstverleners een gerichter kwaliteitsbeleid voeren.

In veel sectoren worden burgers en gebruikers al uitvoerig bevraagd over de kwa-
liteit van de publieke dienstverlening. Zo vraagt de stichting Cliënt en Kwaliteit de 
bewoners van zorginstellingen periodiek naar de geleverde kwaliteit van zorg in 
verpleeg- en verzorgingshuizen, vragen gemeenten elk jaar naar de kwaliteit van de 
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huishoudelijke hulp, worden scholieren regelmatig ondervraagd over de kwaliteit 
van het voortgezet onderwijs, worden burgers voor de Veiligheidsmonitor regelma-
tig ondervraagd over de kwaliteit van politie en justitie, bevragen gemeenten hun 
burgers over de kwaliteit van het gemeenteloket, enzovoort. Er is bijna geen over-
heidsdienst waar geen kwaliteitsoordeel van burger of gebruiker wordt gevraagd. 
Deze onderzoeken zijn versnipperd en kennen geen eenduidige structuur. Er wordt 
niet gewerkt met dezelfde definities van kwaliteit en de vraagstelling hangt sterk af 
van specifieke omstandigheden of specifieke beleidsproblemen. Het onderhavige 
onderzoek moet het vooral hebben van breedte en eenduidigheid. Publieke diensten 
worden zoveel mogelijk langs dezelfde kwaliteitslat gelegd. Daarom is de eerste 
vraag, wat precies met kwaliteit wordt bedoeld.

Kwaliteit is een veelzijdig begrip. In de meest algemene zin heeft kwaliteit betrek-
king op de verschillende kenmerken van een product. Maar om welke kenmerken 
gaat het dan en hoe worden deze kenmerken gewaardeerd? Het product voorziet 
immers in een behoefte en hieraan is zowel een objectief als subjectief aspect te 
onderscheiden. Dit maakt kwaliteit tot een moeilijk te hanteren begrip. We opteren 
in dit rapport voor een relatieve definitie, waarin niet alleen de kenmerken van het 
product maar ook de verwachtingen van de gebruiker tot uitdrukking komen.

Omdat de kwaliteit van een product niet los kan worden gezien van het gebruik dat 
ervan wordt gemaakt, is het gebruikersperspectief belangrijk voor de discussie over 
de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Het gebruikersperspectief wordt ook 
steeds belangrijker, omdat marktwerking en keuzevrijheid in de publieke dienst-
verlening centraler komen te staan in het overheidsbeleid. In het coalitieakkoord 
2007 wordt het perspectief van de burger nog eens benadrukt: de overheid verdient 
volgens het kabinet vertrouwen vanwege een goede dienstverlening en een dialoog 
met de burgers. In de zesde pijler van dit akkoord wordt gesteld dat de overheid zich 
meer dienstbaar moet opstellen bij de publieke dienstverlening. De burger moet 
centraal staan. Minder regels en bureaucratische lasten, een heldere handhaving en 
een hogere kwaliteit van publieke voorzieningen zijn volgens het kabinet nodig om 
de burger beter van dienst te zijn.

Het sectorbrede rijksbeleid voor de kwaliteit van de publieke dienstverlening wordt 
gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (bzk).1 De aandacht van 
het ministerie is vooral gericht op de kwaliteit van de dienstverlening, de transpa-
rantie en integriteit van de dienstverlening, en het bestuur over, toezicht op en de 
verantwoording van de dienstverlening. De overheid verdient volgens het kabinet-
Balkenende iv vertrouwen vanwege een goede dienstverlening, door samen met 
burgers aan oplossingen te werken en door zorgvuldig en slagvaardig te handelen 
(tk 2007/2008a). De overheid streeft in het kader van het kwaliteitsbeleid onder 
meer naar uitbreiding van kwaliteitshandvesten, klanttevredenheidsmetingen en 
benchmarking. In een kwaliteitshandvest legt een dienstverlenende instelling vast 
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welke dienstverlening klanten kunnen verwachten. Klanttevredenheidsonderzoeken 
brengen de wensen en verwachtingen van burgers in kaart en met benchmarking 
kunnen dienstverlenende instellingen hun prestaties vergelijken en leren om deze te 
verbeteren.

Concreet heeft het kabinet-Balkenende iv de volgende doelstellingen geformuleerd 
(tk 2007/2008b):
– Het streven is dat in 2011 meer dan 40% van alle publieke diensten die met klan-

ten te maken hebben (inclusief zorg en onderwijs) over een kwaliteitshandvest 
beschikt. Thans beschikt circa 6% van de organisaties in de publieke sector over 
een kwaliteitshandvest.

– Het streven is dat in 2011 meer dan 34% van de organisaties in de openbare sector 
de klanttevredenheid van burgers meet. Thans meet circa 20% van de organisaties 
in de publieke sector haar klanttevredenheid.

– Het streven is dat in 2011 meer dan 20% van de organisaties in de openbare sector 
meedoet aan benchmarking. Thans benchmarkt 7% van de organisaties in de 
publieke sector.

Dit onderzoek sluit aan bij deze zienswijze van het kabinet, door niet het perspectief 
van de bestuurder maar dat van de burger te kiezen.

Recentelijk is ook het ontwikkelingsproject ‘Burgerlink’ van start gegaan (burger-
link.nl), waarin onder meer het project kwaliteitshandvesten van het ministerie van 
bzk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) is ondergebracht. Zo’n 
kwaliteitshandvest moet helder aangeven welke rechten een cliënt heeft, binnen 
welke tijd hij geholpen moet zijn en welke compensatie hij ontvangt als de instelling 
in gebreke blijft. Daarnaast wil Burgerlink de kwaliteit van publieke dienstverlening 
verbeteren door servicenormen te bevorderen, de tevredenheid over publieke dienst-
verlening te meten en de betrokkenheid van de burger te vergroten. Ook de ontwik-
keling van een persoonlijke internetpagina voor overheidsdiensten moet de kwaliteit 
en snelheid van de publieke dienstverlening bevorderen (mijnoverheid.nl). Zo 
worden burgers in staat gesteld om zaken directer met de overheid te regelen en kan 
de overheid de burger meer op maat bedienen. Ten slotte heeft de overheid Antwoord© 
in het leven geroepen, dat in de toekomst het elektronisch loket moet worden waar 
burgers, bedrijven en instellingen terechtkunnen met al hun vragen aan de overheid 
over publieke diensten (e-overheid.nl).
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Kader 1.1 Mediaberichtgeving over kwaliteit van publieke diensten: kwaliteit van de zorg
Over de kwaliteit van publieke diensten wordt veel verslag gedaan in de media. Ook stellen de 
media lijstjes op van onder andere de beste (en slechtste) ziekenhuizen (Algemeen Dagblad), 
de beste en slechtste studies in het hoger onderwijs (Elsevier), en de beste en slechtste ver-
pleeghuizen (de Volkskrant). Hoewel de criteria waarop deze lijstjes gebaseerd zijn er gestruc-
tureerd uitzien, moeten de uitkomsten vaak met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
Het volgende onderzoek van de Volkskrant naar de kwaliteit van verpleeghuizen is hiervan een 
illustratie.

‘Beste verpleeghuizen op platteland
AMSTERDAM – De beste verpleeghuizen van Nederland staan op het platteland. De kwaliteit 
van de verpleegzorg in de grote steden blijft achter. Anders dan vaak wordt aangenomen, doen 
kleine huizen het gemiddeld nauwelijks beter dan grote instellingen’ (de Volkskrant, 15 decem-
ber 2007).
Een aantal pagina’s verder staat in dezelfde krant een nuancering van de uitkomsten te lezen: 
het slechtste verpleeghuis scoort zo laag, omdat het een gebrekkige administratie voert (omdat 
het personeel vindt dat het papierwerk ten koste gaat van de tijd voor de bewoners). Het beste 
verpleeghuis heeft de administratie perfect op orde: ‘Ondanks de benodigde bureaucratie is 
het huis zo snel mogelijk begonnen met de centrale registratie van zorgproblemen. “Ook om 
je te kunnen verantwoorden tegenover de familie. Je kunt wel zeggen: ik doe het met het blote 
oog, maar meten is weten.”
Een kleinschalige instelling daarentegen dacht haar 33 bewoners zo goed te kennen dat cen-
trale registratie van bijvoorbeeld doorligwonden en afwijkingen in het behandelplan overbodig 
leek. Bewoners werden weliswaar regelmatig gewogen om gewichtsafname te controleren, maar 
een overzicht daarvan ontbrak’ (de Volkskrant, 15 december 2007).

In het Volkskrant-onderzoek worden de geleverde prestaties (productkwaliteit), de wijze waarop 
die prestaties worden geleverd (proceskwaliteit) en de omstandigheden waaronder ze worden 
geleverd (structuurkwaliteit) niet afzonderlijk onderscheiden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 
verpleeghuizen met een hoge productkwaliteit (goede verzorging) laag in de ranglijst eindigen, 
terwijl verpleeghuizen met een hoge structuurkwaliteit (goede administratie) zeer hoog kunnen 
eindigen. Hieruit blijkt het belang van het onderscheid maken tussen de verschillende dimen-
sies van kwaliteit.

Voor sommige voorzieningen, met name in de zorg, het onderwijs en de veiligheid, 
zijn door de overheid inspecties ingesteld om toezicht te houden op de kwaliteit van 
de geleverde diensten. Veelal heeft dit toezicht betrekking op procedurele of proces-
gerichte eisen die de overheid aan een product stelt. Resultaatgerichte eisen worden 
in het kader van het kwaliteitsbeleid veel minder door de overheid gesteld, maar 
maken wel steeds vaker deel uit van evaluaties (meting van de beleidseffecten van de 
productie), monitoring (registreren van de productie) en de financieringssystema-
tiek (afspraken over de te leveren productie). Het toezicht van de rijksoverheid heeft 
zich volgens de Ambtelijke commissie toezicht (2000) in toenemende mate gericht 
op systemen en processen, en minder op de producten of de effecten van de dienst-
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verlening. De bewaking van de kwaliteit van de geleverde diensten wordt steeds meer 
de primaire verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Hierbij kan het echter niet 
blijven. In het beleidsprogramma van kabinet-Balkenende iv wordt het belang van 
een effectieve en klantvriendelijke overheid benadrukt. Geconstateerd wordt dat de 
nadruk in het verleden te veel heeft gelegen op toezicht en verantwoording en dat nu 
meer moet worden ingezet op wat burgers van de overheid mogen verwachten (vast-
gelegd in kwaliteitshandvesten) en welke lessen de verschillende dienstverleners in 
de praktijk van elkaar kunnen leren (best practice).2 Om de effecten van het beleids-
programma te meten heeft het ministerie van bzk een onderzoeksprogramma opge-
zet (zie kader 1.2). Zie ook ‘Onderzoek naar kwaliteit van overheidsdienstverlening’.

Voor andere voorzieningen wordt de kwaliteit decentraal gewaarborgd (zoals door 
de lokale ggd’s bij de kinderopvang). Voor weer andere diensten is er geen inspectie 
of kwaliteitswaarborg maar wel een klachtenregeling. Voorts zijn er op instellings-
niveau ook zogenoemde benchmarkonderzoeken.

Kader 1.2 Onderzoek naar de kwaliteit van overheidsdienstverlening door het ministerie 
van BZK
Het ministerie van BZK heeft medio 2008 een eerste (nul)meting gepresenteerd van een 
nieuwe onderzoeksmethodiek om de kwaliteit van overheidsdienstverlening in kaart te brengen 
(TNS NIPO 2008). De meting vindt plaats bij 55 levensgebeurtenissen (later gecondenseerd 
tot 28) die zijn gegroepeerd in zeven hoofdthema’s: onderwijs & opleiding, ondernemen, 
gezondheid & zorg, buitenland, familie & gezin, wonen & omgeving en werk & inkomen. 
Per voorziening worden gebruikers gevraagd hoe de voorziening scoort op twaalf kwaliteits-
criteria: kon men de voorziening zelf kiezen, wist men waar men terecht kon, waren rechten en 
plichten duidelijk, was de informatie op de eigen situatie toegesneden, hoefde men persoon-
lijke gegevens maar een keer te leveren, werd men op de hoogte gehouden van het verloop, 
werden persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld, werden klachten of ideeën serieus 
genomen, kon men de kwaliteit vergelijken en beoordelen, kon men invloed uitoefenen, was de 
doorlooptijd beperkt en kreeg men wat men wilde. Deze kwaliteitscriteria zijn in een tweedi-
mensionale ruimte geplaatst, waarbij de ene as de mate van tevredenheid met de voorzie-
ning aangeeft en de andere as het belang van het betreffende criterium. Aldus ontstaat een 
‘prioriteitenmatrix’ waarvan vooral het kwadrant ‘criterium is belangrijk’ en ‘criterium scoort een 
onvoldoende’ om beleidsaandacht vraagt. Het criterium dat volgens de gebruikers het zwaarst 
weegt is of men krijgt wat men wil. Het criterium dat volgens de gebruikers het meest onder de 
maat blijft is de mate waarop men invloed kan uitoefenen op de wijze waarop hun probleem 
wordt opgelost. 

De beschikbare informatie over de kwaliteit van de publieke dienstverlening is over 
het algemeen nogal versnipperd. In verschillende sectoren worden tevredenheids-
onderzoeken gehouden onder gebruikers, sommige structureel, andere incidenteel. 
Daarbij worden niet altijd dezelfde kwaliteitsaspecten onderscheiden. In de tevre-
denheidsonderzoeken blijven de meningen van mensen die geen diensten gebruiken 
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buiten beschouwing (het imago). In het hier gerapporteerde onderzoek komen de 
verschillende sectoren in de publieke dienstverlening aan de orde en komen zowel 
gebruikers als niet-gebruikers aan het woord. Hierdoor kan een panoramische foto 
worden gemaakt van de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

De vraag is nu wat het belang is van het imago van een publieke dienst. Welke rol 
speelt het in de kwaliteitsdiscussie? Deze rol kan duidelijk worden gemaakt aan de 
hand van het bekende theorema van de Amerikaanse socioloog William Thomas 
(1928): ‘If men define situations as real, they are real in their consequences.’ Voor het 
gedrag van mensen is niet zozeer de feitelijke situatie van belang als wel de geper-
cipieerde situatie. De gepercipieerde situatie kan een juist maar ook een vertekend 
beeld zijn van de werkelijke situatie. Als het imago van een voorziening te wensen 
overlaat, heeft dit gevolgen voor het gedrag van potentiële gebruikers (zij zullen de 
voorziening mijden), van stakeholders (zij zullen geneigd zijn orde op zaken te stel-
len), van kiezers (zij zullen de overheid aansprakelijk stellen) en van potentiële werk-
nemers (zij zullen minder snel werk zoeken in de betreffende sector). Op de lange 
duur kan een slecht imago zodanige reputatieschade aanrichten, dat ingrijpende 
veranderingen in de (presentatie van de) publieke voorziening onvermijdelijk zijn.

Er is niet alleen veel belangstelling van gebruikers en burgers voor de kwaliteit van 
publieke dienstverlening maar ook van de media. Dit rapport wordt gelardeerd met 
allerlei berichten die in de media zijn verschenen over de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening (zie kader 1.1). De mediaberichtgeving kan namelijk niet los gezien 
worden van het burgerperspectief dat wij hier onderzoeken. Enerzijds worden de 
media namelijk geacht te berichten over de publieke opinie; anderzijds hebben veel 
mensen geen directe ervaringen met bepaalde publieke diensten, zodat het kwali-
teitsoordeel sterk door de media (of door de ervaringen van anderen) kan worden 
beïnvloed. Deze wederzijdse beïnvloeding zorgt ervoor dat de mediaberichtgeving 
en de publieke opinie onderling sterk verweven zijn; ze kunnen niet los van elkaar 
gezien worden. We hebben voor dit boek geen gestructureerde inhoudsanalyse uitge-
voerd van de berichtgeving over de kwaliteit van publieke diensten. Wel beginnen 
we ieder hoofdstuk met een kader waarin een indruk wordt gegeven van de recente 
mediaberichtgeving, zodat de resultaten van de twee onderzochte enquêtes wat meer 
gaan leven.

1.2 Welke onderzoeksvragen worden beantwoord?

De centrale vraag van het onderzoek luidt:
Wat vinden burgers van de kwaliteit van de publieke dienstverlening?

Deze centrale vraag kan worden opgesplitst in de volgende deelvragen:
– Wat verstaan we onder de kwaliteit van dienstverlening?
– Welke aspecten van kwaliteit kunnen worden onderscheiden?
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– Welk imago hebben publieke diensten bij burgers?
– Welk oordeel hebben gebruikers van publieke diensten?
– Oordelen gebruikers anders dan niet-gebruikers?
– Welke verschillen tussen bevolkingsgroepen treden daarbij op?
– Welke verschillen tussen sectoren treden daarbij op?

Voor de beantwoording van deze vragen wordt gebruikgemaakt van twee represen-
tatieve enquêtes onder circa 3000 burgers van 25 jaar en ouder in 2002 en in 2006. 
De rapportage van de uitkomsten van deze enquêtes staat in dit rapport centraal. 
Een respondent wordt in deze enquêtes als burger ondervraagd (welk beeld heeft 
hij van de publieke dienstverlening) en als gebruiker (welke ervaring heeft hij met 
de publieke dienstverlening). Vanwege de beperkte vergelijkbaarheid van de vraag-
stelling in 2002 en 2006 wordt de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening 
in de tijd slechts gerapporteerd waar dat mogelijk is. Een systematische tijds-
vergelijking is vanwege dataproblemen niet mogelijk.

De vraag naar het burger- en gebruikersoordeel over de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening wordt in dit rapport in een breder perspectief geplaatst. Dit bre-
dere perspectief betreft de informatie die vanuit de kwaliteitszorg beschikbaar is 
over de kwaliteit van publieke dienstverlening. Dit betreft onder meer rapportages 
van toezichthouders en inspecties op het niveau van een sector, de uitkomsten van 
benchmarking, monitoring en tevredenheidsmetingen op het niveau van instel-
lingen, klachtenregistraties op het niveau van individuele instellingen en klachten-
registraties door cliëntenverenigingen. De uitkomsten in dit rapport kunnen worden 
geconfronteerd met de informatie die vanuit de kwaliteitszorg beschikbaar is. Dan 
kan worden bezien in welke mate oordelen van gebruikers en niet-gebruikers al dan 
niet bevestigd worden door op andere wijze verzamelde informatie. De confrontatie 
van beide informatiestromen, van burgers en kwaliteitszorg, kan beter inzicht geven 
in de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

De uitkomsten van dit onderzoek worden ten slotte ook geplaatst in een beleidsper-
spectief. Het gaat dan om de vraag of het gevoerde kwaliteitsbeleid van de over-
heid in algemene zin en dat van het huidige kabinet in het bijzonder spoort met de 
kwaliteitsproblemen die burgers ervaren. Daarom wordt in de slotbeschouwing van 
dit rapport aandacht besteed aan de mate waarin het kwaliteitsbeleid dat de overheid 
voert een oplossing biedt voor de problemen die burgers hebben met de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening.

In dit onderzoek wordt, zoals eerder vermeld, om datatechnische redenen slechts in 
beperkte mate aandacht besteed aan veranderingen in de tijd. De gebruikte gegevens 
over de kwaliteit van publieke diensten is afkomstig van publieksenquêtes uit 2002 
en 2006. De enquête van 2006 is aanzienlijk uitgebreider dan die van 2002, waardoor 
een vergelijking in de tijd beperkt is. In het onderzoek naar ‘culturele veranderin-
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gen’, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) al decennialang doet, is in zeer 
beperkte mate gevraagd naar het oordeel van burgers over publieke diensten. Het 
gaat dan niet om de kwaliteit van de geleverde prestaties, maar om rapportcijfers 
voor het gevoerde regeringsbeleid in een aantal sectoren. Deze sectoren betreffen de 
zorg, het onderwijs, politie en rechtspraak, kinderopvang, openbaar vervoer, cultuur 
en recreatie. In bijlage B (alleen te raadplegen op de internetsite van deze publica-
tie) zijn voor geïnteresseerden de ontwikkelingen van de betreffende oordelen van 
 burgers in de tijd weergegeven.

De afbakening van diensten die tot de publieke sector worden gerekend is gebaseerd 
op een functionele classificatie. Het gaat hier om diensten die op grond van hun aard 
als publiek kunnen worden aangemerkt (scp 2002: 13). Globaal betreft het functies 
als openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, de uitvoering van de sociale 
zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, cultuur en recreatie, 
openbaar vervoer en volkshuisvesting. Bij openbaar bestuur gaat het met name om 
de gemeentelijke dienstverlening en de belastingdienst, bij maatschappelijke zorg 
om kinderopvang, en bij volkshuisvesting om verhuur van woningen door woning-
corporaties. De ervaren kwaliteit in de sectoren openbare orde en veiligheid, gezond-
heidszorg en onderwijs wordt in afzonderlijke hoofdstukken gerapporteerd. Het zijn 
belangrijke maatschappelijke sectoren waarmee veel overheidsuitgaven zijn gemoeid 
en waarmee veel burgers te maken hebben. De ervaren kwaliteit in de andere secto-
ren wordt per paragraaf in de twee hoofdstukken ‘Kwaliteit van uitvoerende dien-
sten’ en ‘Kwaliteit van diensten voor wonen en welzijn’ gerapporteerd.

1.3 Welke gegevens worden gebruikt?

Om een breed beeld te krijgen van de meningen over de publieke dienstverlening 
heeft het scp begin 2002 een uitgebreide enquête gehouden naar de meningen van 
burgers (personen van 25 jaar en ouder) over een aantal aspecten van de publieke 
dienstverlening (De kwaliteit van de quartaire sector, kqs2002). De enquête is 
afkomstig van een scriptpanel van een gerenommeerd onderzoeksbureau. Uit het 
scriptpanel van dit onderzoeksbureau zijn bijna 4100 25-plussers getrokken. Van 
hen hebben 3071 respondenten de vragenlijst ingevuld. De enquête leverde zowel 
informatie op over het oordeel van gebruikers als over het beeld dat niet-gebruikers 
hebben van de dienstverlening. Deze informatie is opgenomen in het Sociaal en 
Cultureel Rapport 2002, dat geheel in het teken stond van de kwaliteit van de quartaire 
sector. De informatie uit de enquête van 2002 is inmiddels wat gedateerd: er is van 
alles gebeurd zowel in beleid, de dienstverlening als de opinie van burgers. Daar-
naast is de vergelijkbaarheid van de sectoren in kqs’02 niet zo groot.

In 2006 heeft het scp het onderzoek onder de Nederlandse bevolking herhaald 
(kqs’06). Hiermee is een actueel beeld verkregen van de meningen van de burgers in 
2006. Het nieuwe onderzoek in 2006 vormt enerzijds een herhaling van de enquête 
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uit 2002, maar anderzijds is de vraagstelling uitgebreid en gesystematiseerd. 
Hierdoor kan er zowel een vergelijking in de tijd als tussen sectoren van publieke 
dienstverlening worden gemaakt. De uitkomsten van het nieuwe onderzoek, en een 
vergelijking met de resultaten uit 2002, zijn summier besproken in het Memorandum 
quartaire sector (scp 2007), dat in het kader van de kabinetsformatie in 2006 is ver-
schenen. De initiële brutosteekproef bedroeg bijna 5600 adressen, die schriftelijk 
zijn benaderd. Hieruit resulteerde direct een respons van 16%. Van de resterende 
adressen kon in 34% van de gevallen telefonisch contact worden gelegd om deel-
name aan het onderzoek te verzoeken. Ongeveer 70% van de telefonisch benaderde 
respondenten heeft uiteindelijk aan het onderzoek deelgenomen. Hierdoor kwam 
de respons uiteindelijk uit op 35% (1975 adressen) van de brutosteekproef. Deze net-
torespons was aanzienlijk lager dan het gewenste aantal van 3000 personen. Daarom 
is een nieuwe brutosteekproef getrokken uit circa 5000 adressen, om aan het aantal 
van 3000 respondenten te komen. Hierbij is geen (telefonische) recall gepleegd en 
hebben respondenten door de tijdsdruk slechts een korte periode gekregen (9 dagen) 
om de vragenlijst te beantwoorden. De additionele steekproef leverde circa 800 extra 
respondenten op, zodat de totale nettosteekproef uiteindelijk op 2771 respondenten 
uitkwam. Bij alle responderende huishoudens is aselect (door te vragen naar de eerst 
jarige van 25 jaar of ouder) een persoon geselecteerd die de vragenlijst moest beant-
woorden.

Meer informatie over de opzet en uitvoering van beide enquêtes, alsmede de 
gestelde vragen, is te vinden op de scp-website, www.scp.nl onder onderzoek(be-
schrijvingen). Geconcludeerd kan worden dat de nettoresponse betrekkelijk laag is 
(35%), maar dat het aantal mensen dat echt weigert (na telefonische herinnering) 
eveneens betrekkelijk laag is (30%). Uit de non-respons analyse komen geen veront-
rustende uitkomsten. Integendeel, tegen de trend in is de respons in de stedelijke 
gebieden juist iets hoger dan in de landelijke gebieden. Voor het overige waren de 
verschillen klein. Gezien deze uitkomsten is er vertrouwen in de representativiteit 
van deze enquête wat betreft achtergrondkenmerken van de respondenten. Tabel 1.1 
geeft een globaal beeld van de respons.

Tabel 1.1

Respons op de kwaliteitsenquêtes over de publieke dienstverlening

2002 2006 additioneel totaal

steekproeftrekking scriptpanel adressen

populatie personen 25+ personen 25+

bruto steekproef 4090 5587

netto steekproef 3071 1975 796 2771

response 75% 35%

Bron: SCP (KQS)
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Om de kwaliteit van publieke diensten in beeld te krijgen, zijn uiteenlopende vragen 
gesteld over de toegankelijkheid van voorzieningen, de bereikbaarheid, betaal-
baarheid, staat van onderhoud van de gebouwen, de hygiëne die wordt betracht, de 
bejegening door het personeel, de deskundigheid van het personeel, de prestaties 
die worden geleverd, enzovoort. Deze aspecten zijn in beide enquêtes en voor alle 
sectoren zoveel mogelijk op dezelfde wijze gemeten.

1.4 Opzet van het onderzoek

In dit inleidende hoofdstuk is kort ingegaan op de doelstelling en vraagstelling van 
dit onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt het kader geschetst: wat is kwaliteit, 
hoe gaat de overheid hiermee om en hoe meten we kwaliteit? Over de belangrijkste 
sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en dienstverlening is in de kqs-enquêtes veel 
informatie te vinden. Hierop zal dan ook uitgebreid worden ingegaan in afzonder-
lijke hoofdstukken. De overige sectoren worden minder diepgaand besproken. Het 
gaat hier om gemeentelijke dienstverlening, kinderopvang, woonvoorzieningen, 
openbaar vervoer, culturele voorzieningen (musea, bibliotheken) en financiële voor-
zieningen (sociale zekerheid, belastingdienst).

In de sectorale hoofdstukken rapporteren we over de resultaten van de empirische 
analyses. In elk hoofdstuk wordt ook een kort overzicht gegeven van rapportages die 
in het kader van de kwaliteitszorg door inspecties, instellingen of cliëntorganisaties 
worden geleverd. De uitkomsten van de empirische analyses van de kqs-enquêtes 
worden waar mogelijk vergeleken met informatie uit deze bronnen. Eerst wordt 
echter de context geschetst van de kwaliteitszorg in de betreffende sector: welk 
beleid wordt gevoerd, welk beeld bestaat er bij de media en hoe wordt toezicht uitge-
oefend? Ten slotte vergelijken we in een afzonderlijk hoofdstuk de resultaten van de 
verschillende sectoren. In het slothoofdstuk worden de belangrijkste resultaten in 
een beleidsperspectief geplaatst.
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Noten

1 In de periode 2002-2006 viel het kwaliteitsbeleid van de overheid onder het programma 
‘De andere overheid’ en van 2006-2008 onder het programma ‘Good governance open-
bare sector’.

2 Ministerie van bzk, ‘Programma Good governance openbare sector’. Brief van minister 
Remkes van 9 juni 2006.
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2 Wat is kwaliteit van dienstverlening

Dit hoofdstuk gaat in op enkele basale vragen over de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening. Allereerst is er natuurlijk de vraag wat onder kwaliteit moet worden 
verstaan. Er wordt in de politiek en door burgers veel gesproken over de kwaliteit 
van de publieke dienstverlening, maar kwaliteit betekent volgens Van Dale niet veel 
meer dan de eigenschappen die men bij een product onderscheidt en de waarde die 
men hieraan toekent. Dat laat dus veel ruimte voor interpretatie en vraagt om nadere 
afbakening. Deze afbakening kan worden gegeven door dimensies van kwaliteit te 
onderscheiden en deze dimensies vast te stellen door hiervoor indicatoren te vinden 
en te meten. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk de rol van kwaliteit in de publieke 
dienstverlening in beeld gebracht. Welke eisen stelt de overheid aan de kwaliteit van 
publieke dienstverlening en hoe organiseert de overheid de zorg voor deze kwaliteit? 
Ten slotte komt de vraag aan de orde vanuit welke perspectief de burgers de kwaliteit 
van publieke dienstverlening beoordelen en hoe de kwaliteit van dienstverlening in 
de praktijk wordt vastgesteld.

2.1 Wat is kwaliteit?

Aan het begrip kwaliteit kunnen in het dagelijks spraakgebruik verschillende bete-
kenissen worden toegekend. De kwaliteit van een product kan betrekking hebben op 
het uitzonderlijke of specifieke karakter, los van doel (wat wil je ermee) en middelen 
(wat heb ik ervoor over). De kwaliteit kan echter ook betrekking hebben op speci-
fieke eisen die men aan een product stelt of de mate waarin een product geschikt 
is voor een bepaald doel. Globaal kunnen vier benaderingen voor kwaliteit worden 
onderscheiden (Green 1994; Reeves en Bednar 1994):
1 het beste product gezien het uitzonderlijke karakter (quality as excellence);
2 het beste product gezien de technische specificaties (quality as requirement);
3 het beste product gezien de prijs (quality as value);
4 het beste product gezien het gebruiksdoel (quality as fitness for purpose).

De eerste twee definities van kwaliteit hebben een absoluut en de laatste twee een 
relatief karakter. De kwaliteit op basis van uitzonderlijke eigenschappen of techni-
sche specificaties wordt niet gerelateerd aan de prijs die men ervoor moet betalen 
(derde definitie) of het doel dat men ermee wil bereiken (vierde definitie). Kwaliteit 
op basis van uitzonderlijke eigenschappen (de eerste definitie) kan men bijvoor-
beeld toekennen aan een Rolls Royce, maar voor dagelijks vervoer is het voertuig 
vermoedelijk overgekwalificeerd. Kwaliteit op basis van technische eisen (de tweede 
definitie) die men aan een product stelt treffen we vaak aan als het gaat om de brand-
veiligheid, voedselveiligheid of hygiëne die moet worden betracht. Zo geeft de kema 
een veiligheidskeurmerk volgens internationale standaarden af voor elektrotechni-
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sche producten. Ook beroepsprotocollen en professionele standaarden in de dienst-
verlening kunnen hiertoe worden gerekend, alsmede opleidingseisen die aan het 
personeel worden gesteld. De beide absolute definities op basis van uitzonderlijke 
eigenschappen en technische specificaties hebben in de praktijk weinig betekenis, 
omdat mensen bij een keuze voor een product altijd het doel en de prijs betrekken.

De derde betekenis van kwaliteit betreft een afweging tussen de eigenschappen 
van een product en de prijs die men ervoor moet betalen. Volgens deze benade-
ring wordt er een afweging gemaakt tussen efficiency (zo laag mogelijke kosten) 
en effectiviteit (zo hoog mogelijke opbrengst), ofwel tussen voordeligste en beste 
keus (Consumentenbond). Deze keuze kan echter niet los worden gezien van het 
gebruiksdoel, dat bij de vierde benadering centraal staat. Een prijsafweging zal 
altijd moeten worden gemaakt, en is niet alleen afhankelijk van de kenmerken van 
het product maar ook van de functies die het moet vervullen en het budget dat men 
beschikbaar heeft.

In dit rapport wordt voor een relatieve benadering gekozen, waarbij kwaliteit gere-
lateerd wordt aan de functie die een product vervult. Deze definitie wordt gekozen 
omdat de kwaliteit van een product of dienst in de praktijk moeilijk los kan worden 
gezien van de behoefte waarin het voorziet. Deze behoefte heeft zowel een objec-
tief als een subjectief aspect: het product voldoet aan bepaalde eisen en voldoet aan 
bepaalde verwachtingen. Deze definitie sluit aan bij de omschrijving die in Van 
Dale te vinden is: onder kwaliteit wordt de hoedanigheid van een product verstaan 
in relatie tot het gebruik dat ervan wordt gemaakt (fitness for purpose). Deze bena-
dering komen we veel in de marketingliteratuur tegen. Niet het product zelf staat 
hierbij voorop, maar de wens van de potentiële gebruiker. Wat wil de klant met het 
product en voldoet het product aan zijn verwachtingen? Om publieke diensten van 
hoge kwaliteit te kunnen leveren, is het gebruikersperspectief dus onontbeerlijk. 
Dit uitgangspunt vinden we ook kernachtig verwoord terug in een rapport van het 
uk House of Commons (2006) over de kwaliteit van publieke diensten: ‘people want 
public services that work […] and are responsive to their needs’. Volgens dit rapport 
neemt de kwaliteit van publieke dienstverlening toe naarmate de diensten toegan-
kelijker zijn, sneller geleverd worden, meer beantwoorden aan de behoeften van de 
gebruikers, beter gecommuniceerd worden, aan bepaalde standaarden voldoen en 
kosteneffectief geleverd worden.
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Kader 2.1 Modernisering publieke dienstverlening in Engeland
In 1997 is met het aantreden van de regering Blair een ambitieus programma opgezet om de 
slecht presterende publieke sector uit het slop te halen door grootschalige investeringen (meer 
geld) en hervormingen (andere inrichting). De belangrijkste uitgangspunten waren dat meer 
tegemoet moest worden gekomen aan de behoeften van burgers, dat de toegang voor alle 
burgers moest worden verbeterd en dat de kwaliteit van de dienstverlening beter moest. In de 
woorden van Blair zelf (Londen, 23 juni 2004): ‘we are completing the re-casting of the 1945 
welfare state to end entirely the era of “one size fits all” services and put in their place modern 
services which maintain at their core the values of equality of access and opportunity for all; 
base the service round the user, a personalised service with real choice, greater individual 
responsibility and high standards; and ensure in so doing that we keep our public services 
universal, for the middle class as well as those on lower incomes, both of whom expect and 
demand services of quality.’ Om deze doelen te bereiken is in 1998 het People’s panel opge-
richt, een survey waarin circa 5000 respondenten tot medio 2001 regelmatig is gevraagd naar 
verbeteringen in de levering van publieke diensten.

Het gebruikersperspectief is niet allesbepalend voor het beoordelen van de kwaliteit 
van een dienst. De geleverde kwaliteit is, gegeven het te leveren product, niet altijd 
goed te beoordelen door producent en/of consument. Walsh (1991) onderscheidt 
voorzieningen waar zowel producent als consument de kwaliteit goed kunnen 
beoordelen en diensten waarbij één van beiden (of producent of consument) een 
beter inzicht heeft in de kwaliteit. Dit inzicht hangt in belangrijke mate samen met 
de complexiteit van een dienst. Haarverzorging en huishoudelijk werk zijn relatief 
eenvoudige diensten, waarvan de kwaliteit zowel door de producent als de consu-
ment goed is te beoordelen. Dat is veel minder het geval bij medische zorg en hoger 
onderwijs, met name waar het de consument betreft. Bepaalde aspecten van de 
medische behandeling of de kennisoverdracht onttrekken zich aan de waarneming 
van de consument. Het is daarom van belang ook de informatie over deze aspec-
ten van kwaliteit, die vooral betrekking hebben op het productieproces, op andere 
wijze in de beoordeling van de kwaliteit van een dienst te betrekken. In dit rapport 
gebeurt dit door de oordelen van burgers en gebruikers te vergelijken met resultaten 
die voortkomen uit de kwaliteitszorg, zoals inspectierapporten en benchmark-
rapporten.

Het hoedanigheidaspect van de kwaliteitsvraag is in de economische wetenschap 
voor het eerst aan de orde gesteld door Lancaster (1966). De klassieke economische 
theorie kent alleen homogene goederen die niet naar kwaliteit worden onderschei-
den. Lancaster gaat er echter van uit dat een goed een aantal karakteristieken bezit, 
op grond waarvan een consument al dan niet besluit tot aanschaf over te gaan. 
Nog sterker, een consument is niet op zoek naar een goed maar naar een serie van 
karakteristieken of functies die door een bepaald goed worden gerepresenteerd. 
Deze benadering heeft een vervolg gehad in de hedonische prijstheorie (Rosen 1974), 
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waarbij een relatie wordt gelegd tussen de verschillende karakteristieken van een 
goed en de prijs die voor dat goed wordt betaald. Deze theorie heeft vooral toepas-
sing gevonden in de volkshuisvesting, waar een relatie wordt gelegd tussen aller-
lei woningkenmerken en de prijs van de woning. Op deze wijze kan de impliciete 
waarde van de verschillende woningkarakteristieken worden bepaald.1

De economische benaderingen van Lancaster en Rosen geven geen uitsluitsel over 
de selectie en waardering van karakteristieken. Om wat voor soort karakteristieken 
gaat het? Welke karakteristieken spelen in de praktijk een grote rol? Op deze vragen 
wordt in de marketingliteratuur uitvoerig ingegaan wanneer producten in de vorm 
van diensten worden geleverd (zorg, onderwijs, politie, bankwezen, enzovoort). Er 
zijn wezenlijke verschillen tussen producten die in de vorm van een goed of dienst 
worden geleverd. Goederen bereiken consumenten in de vorm van fysieke entiteiten 
en diensten bereiken consumenten in de vorm van menselijke activiteiten. Diensten 
worden pas een product op het moment dat ze worden geleverd. Daardoor verschil-
len diensten op enkele belangrijke punten van goederen (Walsh 1991): 
1 zij zijn fysiek ongrijpbaar of onzichtbaar, en daardoor tevoren moeilijk te testen; 
2 productie en consumptie vinden tegelijkertijd plaats, waardoor het moeilijk is 

slechte en goede producteigenschappen te onderscheiden en daarvoor te corrige-
ren; 

3 de producent maakt deel uit van het product, omdat de persoonlijke relatie van 
dienstverlener en cliënt deel uitmaakt van het geleverde product; en 

4 diensten kunnen niet los bestaan van de consument en diensten kunnen niet op 
voorraad worden geproduceerd en uit voorraad worden geleverd. 

Dat geldt uiteraard niet voor de ingezette middelen, zoals artsen, onderwijzers en 
agenten; zij kunnen wel beschikbaar zijn zonder dat er een dienst wordt geleverd. 
Het is duidelijk dat de relatie tussen producenten (dienstverleners) en consumenten 
(cliënten) bij diensten veel belangrijker is dan bij fysieke goederen. Het is voor 
mensen doorgaans onbelangrijk te weten wie de producent is van zijn mobieltje of 
zijn regenjas, maar wel wie zijn huisarts, onderwijzer of verzorger is. Dit heeft dus 
ook gevolgen voor de meting van de kwaliteit.

2.2 Theoretische dimensies van kwaliteit

De dimensionering van kwaliteit van dienstverlening speelt een belangrijke rol in de 
marketingliteratuur. Daarbij worden twee modellen voor de kwaliteit van diensten 
onderscheiden (Brady en Cronin 2001): het twee-componentenmodel van Grönroos 
en het vijf-componentenmodel van Parasuraman et al. Grönroos (1984) onderscheidt 
twee hoofdcomponenten: de technische kwaliteit en de functionele kwaliteit van een 
dienst. De technische kwaliteit geeft de kenmerken van de dienst zelf weer (wat) en 
de functionele kwaliteit geeft de wijze weer waarop de dienst wordt geleverd (hoe). 
Later is nog een derde component toegevoegd: het bedrijf dat het product levert (door 
wie). Parasuraman et al. (1985) hebben een vijf-componentenmodel ontwikkeld, dat 
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vooral betrekking heeft op de dienstverlener (servqual). Dit model is tot op heden 
op grote schaal in allerlei varianten toegepast. De oorspronkelijke componenten 
van servqual zijn de betrouwbaarheid, de deskundigheid, de responsiviteit en het 
inlevingsvermogen van de dienstverlener, alsmede de uiterlijke omstandigheden 
waarin de diensten worden geleverd. Hoewel in de literatuur weinig steun wordt 
gevonden voor juist deze vijf kwaliteitscomponenten van dienstverlening, treft men 
veel varianten van dit model aan met verschillende uitwerkingen, die in de praktijk 
van het marketingonderzoek gretig aftrek vinden (Coulthard 2004).

Het door Parasuraman et al. (1985) ontwikkelde servqual is gebaseerd op een gap 
theory. Bij deze benadering wordt ervan uitgegaan dat de kwaliteit het verschil is 
tussen verwachte (expected) en ervaren (perceived) prestaties van een geleverde dienst. 
In deze zin sluit deze benadering aan bij de centrale definitie die in dit rapport wordt 
aangehouden: de mate waarin een product geschikt is voor een bepaald doel (fitness 
for purpose). Vervolgens zijn vijf algemene dimensies van kwaliteit van diensten onder-
scheiden (Parasuraman et al., 1988):
1 inlevingsvermogen (empathy): de aandacht die de dienstverlener heeft voor de 

cliënt;
2 deskundigheid (assurance): de kennis en vaardigheden van de dienstverlener;
3 responsiviteit (responsiveness): de hulpvaardigheid van de dienstverlener;
4 betrouwbaarheid (reliability): de stiptheid waarmee de dienst wordt geleverd;
5 uiterlijk (tangibles): het uiterlijk voorkomen en de degelijkheid van ingezette mid-

delen.

Deze dimensies zijn op basis van empirisch onderzoek onder telkens 200 cliënten in 
vier dienstverlenende sectoren vastgesteld. Op basis van factoranalytische technie-
ken is vervolgens servqual ontwikkeld. Dit meetinstrument voor de kwaliteit van 
private en publieke diensten omvat 22 items die verwijzen naar de genoemde vijf 
dimensies. Het instrument heeft een hoge vlucht genomen, en is op grote schaal 
toegepast in uiteenlopende sectoren, zoals gezondheidszorg, bankwezen, sport, 
bibliotheken en internetdiensten (zie kader 2.2).

Kader 2.2 Een toepassing van SERVQUAL
Een zeer omvangrijke toepassing heeft SERVQUAL onder meer gevonden in de universitaire 
bibliotheekwereld. Daar heeft de Amerikaanse Association of Research Libraries (ARL) een 
sectorspecifieke kwaliteitsmaat ontwikkeld, genaamd LIBQUAL (www.libqual.org).Deze wordt 
wereldwijd door individuele bibliotheken gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening vast 
te stellen en verbeteringen door te voeren. LIBQUAL heeft in beginsel drie hoofdcomponenten: 
dienstbaarheid (affect of service), faciliteiten (personal control) en fysieke inrichting (library 
as place). Daarnaast wordt wel een vierde dimensie, algemene toegankelijkheid (access to 
information), onderscheiden. De in LIBQUAL gebruikte kwaliteitscomponenten sporen niet met 
die van het moederinstrument. 



41Wat is kwaliteit van dienstverlening

De eerstgenoemde component bevat de eerste vier componenten van SERVQUAL, de tweede 
component is nieuw en de derde component bevat onder meer de vijfde component van 
SERVQUAL. LIBQUAL onderscheidt per kwaliteitsaspect drie kwaliteitsoordelen: het minimaal 
gewenste, het maximaal gewenste en het feitelijk ervaren niveau van kwaliteit. Dit geeft drie 
mogelijke uitkomsten, die per aspect in een spinnenwebfiguur worden weergegeven: de kwali-
teit is onder de maat, de kwaliteit kan beter en de kwaliteit is in orde. Het nader onderscheiden 
van gewenste kwaliteit in een minimaal en maximaal niveau maakt deel uit van de gap theory 
die ten grondslag ligt aan SERVQUAL.

Op de servqual-benadering is ook kritiek gekomen (Buttle 1995; Robinson 1999; 
Coulthard 2004). De belangrijkste kritiekpunten betreffen de houdbaarheid van de 
gap theory, de sterke gerichtheid op het proceskarakter van de dienstverlening en het 
aantal en de universaliteit van de onderscheiden componenten van kwaliteit.

De gap theory is fundamenteel ter discussie gesteld door Cronin en Taylor (1992). 
Het centrale onderscheid tussen verwachtingen en ervaringen is volgens hen in de 
praktijk niet te handhaven. Cliënten kunnen in de praktijk moeilijk verwachtingen 
en ervaringen scheiden, waardoor in hun oordeel het verschil tussen verwachtingen 
en ervaringen al is verdisconteerd. Gebruikers stemmen verwachtingen en erva-
ringen op elkaar af, waardoor zij niet meer als onafhankelijke concepten kunnen 
worden gemeten (Carr 2002). Een ander punt dat hiermee samenhangt, is het belang 
dat een gebruiker hecht aan een kwaliteitskenmerk. Dit belang zou van invloed zijn 
op de verwachtingen die een gebruiker heeft: weinig belang zou kunnen leiden tot 
lage verwachtingen. Empirisch onderzoek wijst echter uit dat het toevoegen van het 
belang van kwaliteitsaspecten aan servqual niet ten goede lijkt te komen aan de 
kwaliteit van het meetinstrument (Robinson 1999). Een punt van aandacht is verder 
dat een kwaliteitsoordeel een duurzaam karakter zou moeten hebben, terwijl de 
meting van het (tevredenheids)oordeel vaak een momentopname is. Dit heeft de 
genoemde auteurs ertoe gebracht de gap theory te verlaten en een nieuw meetin-
strument te ontwikkelen (servperf), waarin het kwaliteitsoordeel direct wordt 
gemeten en de verwachtingen buiten beeld blijven. In de praktijk blijkt deze kritiek 
weinig weerklank te vinden. Bij veel toegepast empirisch onderzoek dat gebaseerd 
is op servqual wordt het onderscheid tussen verwachtingen en ervaringen nuttig 
gevonden voor managementdoeleinden. Het zou het management van instellingen 
inzicht geven in de mate waarin bepaalde kwaliteitskenmerken onder de maat scoren 
(verwachtingen hoger dan ervaringen), goed zijn verzorgd (ervaringen in lijn met 
verwachtingen) of wel wat minder kunnen (ervaringen hoger dan verwachtingen).

Een tweede kritiekpunt is dat de onderscheiden dimensies een sterk proceskarakter 
hebben en dat typische productkenmerken (word ik beter in het ziekenhuis, wordt 
de dader die mij mishandeld heeft opgepakt en berecht) en typische structuur-
kenmerken (zijn er genoeg scholen in de omgeving, moet ik lang wachten op een 
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behandeling) ontbreken. In een eerdere fase van de ontwikkeling van servqual 
heeft toegankelijkheid nog een rol gespeeld (structuurkwaliteit) en in de definitieve 
versie zijn er items opgenomen (bv. tijdige levering van een dienst) die weliswaar 
deel uitmaken van een procescomponent (in dit geval betrouwbaarheid), maar ook 
tot de productkwaliteit kunnen worden gerekend. Uit verschillend onderzoek is 
gebleken dat toevoeging van typische kenmerken van de productkwaliteit een dui-
delijke meerwaarde heeft, en een afzonderlijke dimensie van kwaliteit rechtvaardigt 
(Buttle 1995).

Een derde kritiekpunt betreft het aantal en de eenduidigheid van de onderscheiden 
kwaliteitscomponenten. In de praktijk blijken het aantal en de aard van de dimensies 
nogal te verschillen tussen de diverse sectoren of diensten. Dit wordt in belangrijke 
mate toegeschreven aan verschillen in context, die samenhangen met de aard van de 
dienst of met de mate waarin deze aspecten een rol spelen in het dienstverlenende 
proces (Fogerty et al. 2000). Systematisch onderzoek naar de verschillen in gevonden 
componenten is er echter niet. Zo varieert het aantal gevonden dimensies doorgaans 
van twee tot tien. Wanneer het aantal dimensies beperkt blijft tot twee, komt men 
doorgaans uit op een dimensie die de technische of intrinsieke kwaliteit van een 
dienst weergeeft en een dimensie die de functionele of extrinsieke kwaliteit weer-
geeft (Grönroos 1984; Mels et al. 1997). De technische kwaliteit heeft betrekking op 
het product zelf (wat wordt geleverd) en de functionele kwaliteit op de wijze waarop 
de dienst wordt geleverd (hoe).

Bij een indeling in drie hoofdcomponenten geeft de literatuur een minder 
eenstemmig beeld. De meest voorkomende derde component kan als ‘context’ 
of ‘s etting’ worden aangemerkt (Celladurai en Chang 2000; Donabedian 1966; 
Mc Dougall en Levesque 1995). Het gaat dan om eigenschappen van het dienstver-
lenende systeem, waartoe onder meer de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de 
beschikbare faciliteiten, de fysieke uitrusting en de administratieve inrichting 
worden gerekend.

In dit rapport wordt in beginsel aangesloten bij deze indeling in drie hoofdcompo-
nenten van kwaliteit, die aansluiten op de drie vragen die over de dienstverlening 
kunnen worden gesteld: wat wordt er geleverd (productkwaliteit), hoe wordt het 
geleverd (proceskwaliteit) en in welke omstandigheden wordt het geleverd (struc-
tuurkwaliteit). Nagegaan wordt of de indeling in drie hoofdcomponenten – waar 
mogelijk – bij de verschillende voorzieningen in het empirisch materiaal wordt 
aangetroffen en hoe de beschikbare kwaliteitsindicatoren in deze drie hoofdcompo-
nenten kunnen worden ingedeeld.

De gekozen indeling sluit aan bij de nieuw voorgestelde aanpak van Brady en 
Cronin (2001), waarbij eveneens drie hoofdcomponenten van de kwaliteit van dien-
sten worden onderscheiden die goed vergelijkbaar zijn met de hier genoemde: service 
product, service delivery en service environment. De proceskwaliteit is vergelijkbaar 
met de functionele kwaliteit van de dienstverlening in de zin van Grönroos (1984), 
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de productkwaliteit met de technische kwaliteit en de structuurkwaliteit met de 
omgevingskwaliteit. De kwaliteitscomponenten die door Parasuraman et al. (1988) 
worden onderscheiden kunnen grotendeels worden gerekend tot de proceskwali-
teit. Grotendeels, omdat sommige aspecten ook wel tot de productkwaliteit worden 
gerekend, met name wanneer de dienstverlening tot de kern van het product behoort 
(zoals bij de thuiszorg). Dan kan het inlevingsvermogen gezien worden als een 
belangrijk kenmerk van het product zelf. Dat geldt ook voor de deskundigheid van 
het personeel. Hier dienen we dus – net als in de marketingliteratuur – een betrek-
kelijk pragmatische weg te volgen: het is belangrijker de verschillende kwaliteits-
aspecten te onderscheiden dan ze in te delen in een beperkt aantal groepen. In dit 
rapport wordt op empirische basis vastgesteld of de drie onderscheiden dimensies 
van  kwaliteit van publieke dienstverlening per voorziening kunnen worden onder-
scheiden en welke aspecten tot deze dimensies kunnen worden gerekend.

Bij de productkwaliteit gaat het om de mate waarin een instantie voorziet in de behoef-
ten van de klant en heeft deze derhalve betrekking op de prestaties die de instellin-
gen leveren. Word je in een ziekenhuis goed en effectief behandeld, wordt de dader 
van de inbraak in je huis opgepakt en berecht, wordt je huis door de thuiszorg goed 
schoongemaakt, rijden de treinen wel op tijd en hebben we een goede zitplaats? De 
productkwaliteit kan men onder meer afmeten aan de leerprestaties van leerlingen 
in het onderwijs, de resultaten van medische behandelingen in de zorg, de pakkans 
en de strafkans bij misdrijven en het werk dat door de thuiszorg wordt verricht.

Bij de proceskwaliteit gaat het om de wijze waarop de diensten worden geleverd en deze 
heeft derhalve betrekking op de wijze waarop het productieproces is georganiseerd. 
Hierbij gaat het om zaken als de bejegening door het personeel, de deskundigheid 
van het personeel en de informatievoorziening. De proceskwaliteit kan worden 
bewaakt door allerlei eisen te stellen aan het proces van dienstverlening. Voldoet 
het proces bijvoorbeeld aan iso-standaarden, worden voorgeschreven procedures 
gevolgd en is het personeel adequaat opgeleid? Zaken als de bejegening en klant-
vriendelijkheid van het personeel worden vaak tot de proceskwaliteit gerekend, 
maar waar deze zaken gezien kunnen worden als onderdeel van het product zelf (bij 
verzorging bijvoorbeeld) kunnen deze aspecten ook worden gerekend tot de pro-
ductkwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat de indeling van kwaliteitsaspecten per dienst 
of sector kan verschillen. Zo zijn in de thuiszorg betrouwbaarheid en inlevings-
vermogen van het personeel heel belangrijk, waardoor er veel voor te zeggen is om 
deze kwaliteitsaspecten niet tot de proces- maar tot de productkwaliteit te rekenen.

Bij de structuurkwaliteit gaat het om de omstandigheden waarin de diensten worden 
geleverd en deze heeft derhalve betrekking op kenmerken van de producerende 
instelling. Bij de structuurkwaliteit moet men denken aan zaken als de toeganke-
lijkheid van voorzieningen (openingstijden, bereikbaarheid en betaalbaarheid), 
de inrichting van de gebouwen, de hygiëne die wordt betracht en de veiligheid van 
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de ruimten. Lange wachtlijsten of lange reistijden kunnen duiden op een negatief 
 structuurkenmerk: een gebrekkige toegankelijkheid of bereikbaarheid.

Zoals uit de literatuur bleek, hoeven de aspecten die betrekking hebben op de drie 
hoofdcomponenten niet voor alle voorzieningen even belangrijk te zijn. Wat men 
tot de kern van een dienst vindt horen (kenmerken van het product), wat tot de wijze 
waarop het wordt geleverd (kenmerken van het proces) en wat tot de omstandig-
heden waarin (kenmerken van het systeem) kan per dienst verschillen. Zo kunnen 
voor voorzieningen waarbij de dienstverlening vooropstaat (zoals de thuiszorg) 
bepaalde aspecten die doorgaans tot de proceskwaliteit worden gerekend (zoals de 
planning van de hulp) eerder worden gerekend tot de productkwaliteit. Anderzijds 
zijn bij de gezondheidszorg moderne apparatuur en deskundigheid van het personeel 
veel belangrijker dan in de thuiszorg, waar betrouwbaarheid en inlevingsvermogen 
belangrijker zijn. In theorie lijkt het eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het vaak 
lastig om kwaliteitskenmerken in de drie hoofdcomponenten in te delen. Voor de 
onderscheiden dimensies zijn bij de verschillende publieke diensten relevante indica-
toren gezocht.

Een ander punt is dat de verschillende dimensies in de praktijk op gespannen 
voet met elkaar kunnen staan. Zo kan een verbetering van de effectiviteit (product-
kwaliteit) – ceteris paribus – ten koste gaan van de bereikbaarheid (structuurkwali-
teit). Een voorbeeld hiervan is de concentratie van bepaalde medische behandelingen 
in specialistische centra. Gebleken is namelijk dat de veiligheid en effectiviteit van 
bepaalde medische behandelingen toenemen als deze door specialistische centra 
worden uitgevoerd (vws 2008). Zij brengen meer deskundigheid en ervaring in. Deze 
concentratie in een beperkt aantal centra kan ten koste gaan van de geografische 
bereikbaarheid.2

Naast deze drie componenten, die alle betrekking hebben op een concreet product, 
wordt ook wel systeemkwaliteit onderscheiden.3 Systeemkwaliteit is een kenmerk 
van een bepaald stelsel, bijvoorbeeld de medische zorg, en heeft betrekking op de 
mate waarin een stelsel in staat is om de door de overheid gestelde doelen te realise-
ren. Deze component heeft dus een sterk macrokarakter en blijft hier buiten beeld. 
De systeemkwaliteit kan men niet via de gebruikers vaststellen maar kan alleen via 
de totale uitkomsten worden vastgesteld. Zo kan de systeemkwaliteit van de musea, 
waarbij de rijksoverheid streeft naar een zekere spreiding over bepaalde bevolkings-
groepen, alleen worden vastgesteld door het bezoek aan musea naar deze bevol-
kingsgroepen te kwantificeren.

2.3 Empirische dimensies van kwaliteit

In het empirische materiaal voor deze studie, de enquêtes kqs’02 en kqs’06, is 
voor een aantal sectoren gevraagd naar de oordelen over verschillende aspecten van 
de dienstverlening. Telkens is gevraagd naar de kwaliteit van voor de betreffende 
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sector relevante kenmerken. Zo is bij ziekenhuizen gevraagd naar bijvoorbeeld de 
persoonlijke aandacht en de informatie over behandelingen, terwijl bij het onderwijs 
is gevraagd naar de sfeer op school en het bereiken van leerdoelen. Bij de belas-
tingdienst en uitkeringsinstanties is gevraagd naar de problemen die men met die 
diensten heeft ondervonden. Bij politie en justitie is een oordeel gevraagd over een 
groot aantal stellingen met betrekking tot het rechtssysteem en het functioneren van 
de politie en de rechtspraak.

In deze paragraaf gaan we na in welke mate de verschillende kwaliteitsaspecten 
kunnen worden gerekend tot product-, proces- en structuurkwaliteit. Hiertoe hebben 
we per sector een componentenanalyse op de kwaliteitsaspecten uitgevoerd.4 Bij een 
componentenanalyse wordt ervan uitgegaan dat bepaalde aspecten verwijzen naar 
eenzelfde component en dat deze aspecten dus veel gemeen hebben. Dit kan uiter-
aard alleen als deze componenten ook reële betekenis hebben voor dienstverlenende 
instellingen.

De resultaten van de componentenanalyses zijn opgenomen in de tabellen 2.1 tot 
en met 2.3. Voor elke sector is aangegeven naar welke kwaliteitsaspecten in de 
enquête is gevraagd, tot welke kwaliteitsdimensie die kunnen worden gerekend en 
tot welke kwaliteitsdimensies deze aspecten op basis van de gegeven antwoorden 
kunnen worden gerekend. In de praktijk blijkt het lastig de verschillende aspecten op 
inhoudelijke gronden in te delen in elk van de drie hoofdcomponenten van kwaliteit: 
productkwaliteit (wat wordt er geleverd), proceskwaliteit (hoe wordt het geleverd) en 
structuurkwaliteit (in welke context wordt het geleverd). Daarom is een betrekkelijk 
pragmatische benadering gevolgd, waarbij bij twijfel de indeling is gevolgd die de 
empirische analyse aangeeft.

In beginsel zijn de analyses beperkt tot gebruikers, omdat verwacht mag worden 
dat vooral zij inzicht hebben in de verschillende aspecten van een voorziening. Dit 
is echter niet vanzelfsprekend, omdat de ‘kwaliteit’ een belangrijke rol kan spelen 
bij het al dan niet gebruikmaken van een voorziening. Over het keuzeproces zelf is 
helaas weinig informatie beschikbaar. De beperking tot ‘gebruikers’ is soms ruim 
gekozen. Zo wordt de gehele volwassen bevolking als gebruiker van de politie aan-
gemerkt, omdat de dienstverlening door de politie zowel individuele aspecten heeft 
(opsporing van daders van misdrijven) als collectieve aspecten (afschrikking door 
surveillance).

Uit tabel 2.1 blijkt in de eerste plaats dat het aantal gemeten aspecten per voorzie-
ning nogal verschillend is. Dat geldt voor alle dimensies van kwaliteit, maar vooral 
voor de proceskwaliteit. Dit komt doordat de aard van de geleverde producten, de 
wijze waarop ze worden geleverd en de omgeving waarin ze worden geleverd zulke 
grote verschillen laten zien, dat ze moeilijk op één noemer kunnen worden gebracht. 
Zo is de aanwezige collectie van schilderijen en boeken een belangrijk aspect van res-
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pectievelijk het (kunst)museum en de (openbare) bibliotheek en zijn de punctualiteit 
en snelheid van de dienstverlening belangrijke aspecten van het openbaar vervoer. In 
de tweede plaats blijkt dat sommige kwaliteitsaspecten bij enkele voorzieningen ont-
breken. Dit houdt doorgaans verband met het feit dat deze kwaliteitsaspecten voor de 
betreffende voorziening niet voldoende relevant zijn bevonden om in het onderzoek 
op te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de algemene beschikbaarheid van zorg-
voorzieningen en onderwijsvoorzieningen. Over deze aspecten van de betreffende 
voorzieningen zijn in de kwaliteitsenquête geen vragen gesteld. In de derde plaats 
blijkt dat niet alle aspecten in de verwachte dimensies worden ingedeeld. Zo wordt 
de informatievoorziening, in beginsel een onderdeel van de proceskwaliteit, door 
de bezoekers van het ziekenhuis, het museum en het gemeenteloket zo belangrijk 
gevonden dat deze blijkbaar tot de productkwaliteit wordt gerekend, terwijl ouders 
van mbo-leerlingen informatievoorziening meer tot de context van het onderwijs 
rekenen.

Tabel 2.1

Waargenomen dimensies van kwaliteit in verschillende sectoren, gebruikers in 2006a

aspecten zh tz boc voc mboc gem huur mus bib kov bus ns

productkwaliteit             

resultatenb 1 1 1 1 1  1   1   

aantrekkelijkheid collectie        1 1    

punctualiteit, snelheid      1 1    1 1

deskundigheid personeel 1 1 1 1  1  2 2 1   

persoonlijke aandacht,  begeleiding 1  1 1 2        

rekening houden met wensen 
gebruiker/ouders 1 1 2 1         

zelfstandig werken, stages   1 1 1        

sfeer op school   1  2        

proceskwaliteit             

motivatie/vriendelijkheid 
 personeel 1 1 1 1  1  2 2 1 2 2

bereikbaarheid personeel 1            

zorg voor probleemleerlingen   2          

overblijven   2          

informatievoorziening 1 3   3 1 1 1 2 2 2 2

wachten in wachtkamer specialist 2

maken/wijzigen afspraken, 
 planning hulp 2 1           
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Tabel 2.1 (vervolg)

aspecten zh tz boc voc mboc gem huur mus bib kov bus ns

kopen van kaartjes           2 2

structuurkwaliteit             

prijs/betaalbaarheid        3 3 3 3 3

flexibiliteit (openingstijden)  3    3 3 3 3 2   

beschikbaarheid (plaatsen)          2 1 1

bereikbaarheid instellingd 3    3 3 2 2 3 1 1

onderhoud gebouwen/voertuigen 3  3 3       2 2

hygiëne gebouwen 3  3 3         

beschikbaarheid moderne 
 apparatuur/leermiddelen 3  3 3         

horeca/winkel/leestafel/internet 
voorziening 2       3 3    

tegengaan spijbelen en voortijdig 
schoolverlaten    3 3        

voldoende lessen op school/ 
voorkomen van lesuitval    3 2        

inrichting website      2   3    

sociale veiligheid rit/halte 3 3

zh = ziekenhuis; tz = thuiszorg; bo = basisonderwijs; vo = voortgezet onderwijs; mbo = middelbaar beroepsonderwijs; 
gem = gemeenteloket; huur = woningcorporaties; mus = musea; bib = bibliotheken; 
kov = kinderopvang; bus = bus/tram/metro; ns = Nederlandse spoorwegen
a 1 = productkwaliteit, 2 = proceskwaliteit; 3 = structuurkwaliteit.
b Resultaat van de behandeling (zorg), leerprestaties van leerlingen (onderwijs), onderhoud (woning), enzovoort.
c In 2002 en 2006.
d Bij openbaar vervoer gaat het om beschikbaarheid in het algemeen.

Bron: SCP (KQS’02, ’06)

De meeste verschuiving van indicatoren voor de onderscheiden componenten treedt 
op bij product- en proceskwaliteit. Er worden weinig indicatoren voor de product-
kwaliteit als proceskwaliteit aangemerkt. Bij de indeling van indicatoren voor de 
productkwaliteit naar voorzieningen blijkt slechts één op de zeven cellen te scoren 
als proceskwaliteit. Geen enkele indicator voor de productkwaliteit blijkt te scoren 
als structuurkwaliteit. Omgekeerd blijkt bij de indeling van indicatoren voor de pro-
ceskwaliteit ongeveer twee op de vijf cellen te scoren als productkwaliteit. Er is dus 
een sterke neiging om proceskwaliteit te rekenen tot de productkwaliteit. Er worden 
slechts weinig indicatoren voor de proceskwaliteit als structuurkwaliteit aange-
merkt. Ook op de indicatoren voor de structuurkwaliteit wordt betrekkelijk consis-
tent gescoord. Slechts één op de vijf mogelijke scores bij structuurkwaliteit blijkt in 
de praktijk uit te komen op proceskwaliteit.
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Doorgaans zijn er goede verklaringen te vinden voor de andere indeling van kwali-
teitsaspecten in genoemde kwaliteitsdimensies. Deze verklaringen hebben te maken 
met de aard van de dienstverlening. Dienstverlenende aspecten maken gewoonlijk 
deel uit van de proceskwaliteit, maar naarmate de dienstverlening meer gezien 
kan worden als onderdeel van de geleverde productie, dragen deze aspecten meer 
het karakter van productkwaliteit. Zo zijn de vriendelijkheid en motivatie van het 
personeel, hier gezien als onderdeel van de proceskwaliteit, essentieel in de zorg en 
het onderwijs en worden ze daar gerekend tot de productkwaliteit. Omgekeerd staan 
bij de musea en de bibliotheken de omvang en kwaliteit van de collectie centraal, en 
is de deskundigheid van het personeel, hier gerekend tot de productkwaliteit, van 
minder belang en wordt deze gerekend tot de proceskwaliteit. Opmerkelijk is dat de 
informatievoorziening bij enkele voorzieningen (ziekenhuis, museum, gemeentelo-
ket, woninghuur) tot de productkwaliteit wordt gerekend. Dit hangt niet samen met 
een slechte beoordeling van de kwaliteit van de informatievoorziening zelf. Integen-
deel, deze wordt meestal als voldoende beoordeeld. Blijkbaar vindt men een goede 
informatievoorziening bij deze voorzieningen echter zo belangrijk, dat deze als een 
onderdeel van de te leveren productie wordt gezien.

Politie en justitie verlenen zowel collectieve als individuele diensten. Bij de col-
lectieve diensten gaat het om generieke preventie door afschrikking (pakkans en 
strafmaat). Bij individuele diensten gaat het om specifieke preventie door opsporing 
(politie) en bestraffing (justitie) van individuele daders van misdrijven. Voor een 
oordeel over het functioneren van politie en justitie moeten we dus zowel de collec-
tieve diensten als individuele diensten erbij betrekken. Daarom is aan alle burgers 
gevraagd hoe zij denken over de prestaties van politie en justitie (effectiviteit), de 
wijze waarop zij te werk gaan (integriteit) en de bijdrage die het rechtssysteem hier-
aan levert (repressiviteit). Hiervoor is een aantal stellingen uit bestaand onderzoek 
gekozen die zijn voorgelegd aan de respondenten in de kwaliteitsenquête. Helaas 
ontbreken in deze enquête stellingen die indicatief zijn voor de productkwaliteit van 
de rechtelijke macht.

Door de andere wijze van benaderen is een andere vraagstelling noodzakelijk, waar-
door de analyse niet kon worden opgenomen in tabel 2.1. Bovendien is dit de enige 
sector waar niet naar de structuurkwaliteit (van individuele instellingen) maar naar 
de systeemkwaliteit (van het veiligheidsstelsel) is gevraagd. De systeemkwaliteit van 
politie en justitie wordt verder in dit rapport gezien als een benadering van de struc-
tuurkwaliteit, omdat de systeemkwaliteit ook tot uitdrukking komt in het gedrag en 
de uitrusting van politiebureaus en rechtbanken. De resultaten van de componenten-
analyse voor politie en justitie zijn weergegeven in tabel 2.2.
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Tabel 2.2

Dimensies van kwaliteit van politie en justitie (factorladingen na rotatie), 2002 en 2006

aspecten factor 1 factor 2 factor 3 factor 4

productkwaliteit (effectiviteit)

politie doet haar werk goed ºº

overheid zorgt goed voor veiligheid burgers ºº

politie doet te weinig aan opsporing van daders ºº º

politie is te weinig op straat º º

proceskwaliteit (integriteit)

rechter is eerlijk en betrouwbaar ºº

politie is eerlijk en betrouwbaar º ºº

meer geld voor politie en rechtspraak nodig ºº

systeemkwaliteit (repressiviteit)

misdaden te licht bestraft ºº

gevangenen in gevangenis te goed verzorgd ºº

strikter vreemdelingenbeleid nodig voor bestrijding criminaliteit ºº

uitbreiding van cellen nodig ºº

misdadigers te vaak ongestraft wegens fouten politie/rechters ºº

overheid doet te weinig aan criminaliteitsbestrijding º º

geen snelle en efficiënte afhandeling zaken º º

politie: meer tijd misdaadbestrijding, minder hulpverlening º

systeemkwaliteit (bescherming)

ex-gevangenen beter opvangen ºº

bescherming ook taak burgers º

meer rekening houden met belangen slachtoffer º º

ºº: sterk verband (> 0,6); º matig verband (> 0,6 > 0,3); (leeg): zwak verband op basis van factorladingen [0,1].

Bron: SCP (KQS’02, ’06)

De uitkomsten van de analyse laten een iets complexer beeld zien dan verwacht. 
Zo blijken er op basis van een traditionele componentenanalyse vier dimensies te 
ontstaan, waarbij de laatste twee opgevat kunnen worden als twee varianten van 
systeemkwaliteit: de repressiviteit van het veiligheidsstelsel en de mate waarin het 
bescherming biedt. Niet alle aspecten scoren hier even scherp. Zo wordt de mate 
waarin (men denkt dat) de overheid te weinig doet aan de bestrijding van crimina-
liteit gezien als een indicatie voor de systeemkwaliteit (collectieve afschrikking) en 
voor de productkwaliteit (individuele bestraffing).

De effectiviteit van politie en justitie komt tot uitdrukking in de mate waarin de 
politie haar werk goed doet en de overheid zorg draagt voor onze veiligheid. Ook de 
mate waarin de politie werk maakt van opsporing en surveillance wordt tot de effec-
tiviteit gerekend, hoewel dit ook gedeeltelijk wordt gerekend tot de systeemkwaliteit. 
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Hierin komt het dubbelzinnige karakter van veiligheid tot uitdrukking: zowel mis-
daad bestrijden (via opsporing en bestraffing van individuele daders van misdrijven) 
als misdaad voorkómen (via pakkans van en strafmaat voor potentiële daders). De 
proceskwaliteit heeft zowel betrekking op de betrouwbaarheid van personeel als op 
de omvang van ingezette middelen.

Bij de belastingdienst en de uitkeringsorganisatie worden slechts twee kwaliteits-
dimensies onderscheiden: product- en proceskwaliteit. Dit is toe te schrijven aan het 
feit dat typische indicatoren voor de structuurkwaliteit in het gebruikte gegevens-
bestand ontbreken, zoals de toegang tot, de duur van en de hoogte van uitkeringen 
en de omvang en hoogte van belastingen. Vanwege de afwijkende indicering van 
deze kwaliteitsdimensies worden de uitkomsten eveneens afzonderlijk gerappor-
teerd (tabel 2.3).

Tabel 2.3

Dimensies van kwaliteit belastingdienst en sociale uitkeringsinstanties, gebruikers 2006a

aspecten belastingdienst uitkeringsinstantie

productkwaliteit

fout hoogte aanslag/uitkering 1 1

verkeerd bedrag overgemaakt 1 1

fout bij bepaling duur uitkering 1

uitkering ten onrechte gestopt of gekort 1

proceskwaliteit

onaangenaam behandeld 2 2

niet gereageerd op een brief 2 2

klacht niet serieus genomen 2 2

telefoon niet opgenomen 2 2

onbegrijpelijke brief ontvangen 2 2

a 1 = productkwaliteit; 2 = proceskwaliteit; structuurkwaliteit is niet gemeten.

Bron: SCP (KQS’06)

De productkwaliteit heeft betrekking op de mate waarin burgers van mening zijn 
dat er door de uitkeringsinstantie of de belastingdienst fouten zijn gemaakt met de 
vaststelling en de uitvoering van de overdracht. De proceskwaliteit heeft betrekking 
op de wijze waarop burgers zich door de betrokken instanties behandeld voelen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat de drie hoofdcomponenten van kwaliteit 
– productkwaliteit (wat wordt er geleverd), proceskwaliteit (hoe wordt het geleverd) 
en structuurkwaliteit (in welke context wordt het geleverd) – over het algemeen 
goed zijn terug te vinden in empirische indicatoren voor de kwaliteit van publieke 
diensten. Toch zijn er enige opmerkelijke afwijkende indelingen die nader aandacht 
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verdienen. Deze afwijkende indelingen van indicatoren in de hoofdcomponenten van 
kwaliteit geven immers een indruk van het specifieke belang van bepaalde aspecten 
voor de betreffende kwaliteitsdimensies. Zo wordt bij veel op zorg, maar ook wel 
bij op educatie gerichte voorzieningen de personele aandacht door gebruikers tot 
de kerntaak van de voorziening gerekend. Het gaat hierbij niet alleen om zaken die 
meer gezien kunnen worden als onderdeel van de productkwaliteit, zoals de deskun-
digheid van het personeel, maar ook om zaken die meer gaan over de wijze waarop 
de diensten worden verstrekt (proceskwaliteit), zoals de motivatie, de vriendelijkheid 
en de bereikbaarheid van het personeel. Dat geldt met name voor de ziekenhuizen, 
de thuiszorg, de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en 
het gemeenteloket. De kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening wordt bij deze 
voorzieningen blijkbaar zo belangrijk gevonden, dat zij op één lijn wordt gesteld met 
de primaire taken: het verrichten van medische handelingen, het verzorgen van het 
huishouden, het opvangen van kinderen, het geven van onderwijs, het afgeven van 
paspoorten en dergelijke. Bij de thuiszorg blijkt dat de planning van de hulp en de 
werktijden van de hulpverlener zo belangrijk worden gevonden, dat deze typische 
proceskenmerken hier tot de productkwaliteit worden gerekend. Ook hoe vaak van 
hulpverlener wordt gewisseld wordt meer gezien als een productkenmerk dan een 
proceskenmerk.5

Bij musea, bibliotheken en het openbaar vervoer worden aspecten die betrek-
king hebben op de persoonlijke behandeling veel minder gezien als onderdeel 
van de productkwaliteit en maakt de persoonlijke behandeling meer deel uit van 
de proceskwaliteit. Een andere opmerkelijke ambivalentie doet zich voor bij twee 
kwaliteits aspecten die betrekking hebben op het functioneren van de politie. Deze 
ambivalentie vloeit voort uit de specifieke taken van de politie gericht op opsporing 
(oplossen van misdrijven) en de generieke taken gericht op bescherming (voorkó-
men van misdrijven). Deze taken kunnen respectievelijk worden gezien als product-
kenmerken en structuurkenmerken.

Bij het openbaar vervoer blijkt dat de burger de beschikbaarheid van plaatsen 
ziet als onderdeel van de productkwaliteit. De toegankelijkheid van voorzieningen, 
waartoe onder meer de beschikbaarheid van plaatsen, de openingstijden, de bereik-
baarheid en de betaalbaarheid behoren, wordt bij de dimensionering van kwaliteit 
ten principale tot de structuurkwaliteit gerekend. Dat dit bij openbaar vervoer tot de 
productkwaliteit wordt gerekend is niet vreemd, omdat de kerntaak van het open-
baar vervoer het realiseren van een verplaatsing binnen een betrouwbaar tijdsbe-
stek is (v&w 2005). De beschikbaarheid van (zit)plaatsen en de punctualiteit van de 
dienstverlening vormen dus de kernelementen van het openbaar vervoer.

2.4 Hoe komen kwaliteitsoordelen tot stand?

Het oordeel dat burgers hebben over de kwaliteit van de publieke dienstverlening 
wordt zowel bepaald door het individuele gebruik als door het algemene beeld dat 
ze hebben van de geleverde prestaties. Het algemene beeld dat burgers hebben van 
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de overheid lijkt eerder bepaald te worden door opinies dan door feiten, verzuchtte 
Ringeling (2004: 321). Verschillen in kwaliteitsoordelen hangen uiteraard in belang-
rijke mate samen met de feitelijke kwaliteit in relatie tot de verwachte kwaliteit, maar 
zowel de verwachte als de feitelijke kwaliteit wordt in de gebruikte onderzoeken 
niet gemeten. In veel tevredenheidsonderzoeken worden ook sociaaleconomische 
variabelen over de achtergrond van de gebruikers als verklarende variabelen opge-
voerd, maar deze blijken op zichzelf vaak zeer beperkte of dubieuze uitkomsten te 
geven (Hall en Dornan 1990). Dit is deels te wijten aan het feit dat er simpelweg geen 
algemene wetmatigheden aan kwaliteitsoordelen ten grondslag liggen. In de litera-
tuur zijn echter ook andere theoretische benaderingen beschikbaar om verschillen in 
kwaliteitsoordelen te verklaren.

Een belangrijk onderscheid dat eerst gemaakt moet worden is dat tussen gebruikers 
en niet-gebruikers van publieke diensten. Gebruikers blijken vaak anders te oorde-
len over de kwaliteit van publieke diensten dan niet-gebruikers (scp 2002; Instituut 
voor de overheid 2003). Meestal is een gebruiker positiever over de kwaliteit van een 
publieke dienst dan een niet-gebruiker (Bouckaert en Van de Walle 2001). Laatstge-
noemde auteurs wijzen daarbij op de kennis over en de grotere betrokkenheid met 
de dienst van gebruikers. Zij wijzen ook op de spreiding in oordelen tussen gebrui-
kers en niet-gebruikers, die vaak groot is. Niet-gebruikers zullen door het gebrek 
aan eigen ervaring minder geneigd zijn om extreme oordelen geven; zij houden zich 
vaak op de vlakte. Gebruikers daarentegen drukken zich door hun ervaringen vaak 
duidelijker uit; zij zijn meer geneigd iets goed of slecht te vinden. Hoe kunnen we die 
verschillen in beoordeling tussen gebruikers en niet-gebruikers verklaren? Grofweg 
zijn daar drie verklaringen voor.

In de eerste plaats is de niet-gebruiker voor zijn oordeel van een dienst in hoge mate 
afhankelijk van verhalen van gebruikers en van de media. Die verhalen zijn door-
gaans niet zo positief: op een verjaardag komen ervaringen met diensten ter sprake 
als er iets is misgegaan; in de media komen publieke diensten veelal pas aan bod 
wanneer er sprake is van fouten of misstanden. Met andere woorden, de niet-gebrui-
ker krijgt nogal eens een eenzijdig beeld voorgeschoteld, dat zou kunnen leiden tot 
een negatieve evaluatie van de bewuste dienst. Uit de literatuur over opinievorming 
weten we dat mensen die zich sterk bewust zijn van informatie en nieuws over een 
bepaald onderwerp minder ‘vatbaar’ zijn voor nieuwe berichten over dat onderwerp 
dan degenen die zich minder of niet bewust zijn van dat onderwerp (Zaller 1992). 
Dit fenomeen zou zich ook kunnen manifesteren met betrekking tot nieuws over de 
kwaliteit van publieke diensten in het bijzonder: degenen die ervaring hebben met de 
bewuste sector, oordelen daarover positiever dan degenen die geen ervaring hebben, 
omdat de laatste groep meer ‘vatbaar’ is voor (vaak negatieve) mediaberichtgeving. 
Uit de communicatiewetenschap komt de ‘framing theorie’. Deze stelt dat de wijze 
waarop het nieuws wordt gepresenteerd van invloed is op de wijze waarop tegen het 
verschijnsel wordt aangekeken (Scheufele 1999).6 De kern van deze theorie is dat 
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de media de berichten over bepaalde onderwerpen in een specifiek betekeniskader 
zetten. Een frame verwijst dus naar de manier waarop de informatie is weergege-
ven in de media. Enkele van die kaders zijn bijvoorbeeld het conflictframe, human 
interest-frame, en het frame van economische gevolgen (Valkenburg et al. 1999). Het 
dominante frame dat gehanteerd wordt door de media heeft een impact op het frame 
dat het publiek gebruikt, wanneer het oordeelt over specifieke onderwerpen (zoals de 
kwaliteit van een publieke dienst). In het geval dat het dominante frame over (speci-
fieke) publieke diensten veelal negatief is, is het voorstelbaar dat niet-gebruikers van 
een dienst (die voor hun oordeel veelal afhankelijk zijn van de media) een negatiever 
beeld hebben van die dienst(en) dan gebruikers.

In de tweede plaats speelt niet alleen het imago een rol bij de beoordeling van de 
kwaliteit maar ook zelfselectie. Zelfselectie is het verschijnsel dat bepaalde mensen 
zich op grond van bepaalde factoren rekenen tot of gaan behoren tot een bepaalde 
groep. Zo kunnen mensen met bepaalde verwachtingen over het vervoer, bijvoor-
beeld goede en snelle bereikbaarheid, het openbaar vervoer mijden en gaan behoren 
tot de groep niet-gebruikers. Zij hebben dus een welbewuste keuze gemaakt om 
geen gebruiker te zijn. Het is in de praktijk – en ook in dit onderzoek – moeilijk uit 
te maken of het verschil in kwaliteitsoordelen tussen gebruikers en niet-gebruikers 
een imagoachtergrond heeft (door indirecte informatie) of dat het een selectie-effect 
is (door andere verwachtingen of eisen). Eigen ervaringen in het verleden kunnen 
ook een rol spelen bij het kwaliteitsoordeel. Wanneer slechte ervaringen te maken 
hebben met verwachtingen en eisen die men heeft, is er ook sprake van een selectie-
effect.

Een derde mogelijke verklaring voor verschillen in kwaliteitsoordelen tussen gebrui-
kers en niet-gebruikers biedt de cognitieve-dissonantietheorie van Festinger, die 
gebaseerd is op het uitgangspunt dat mensen altijd proberen om interne conflicten 
te vermijden. Of mensen nu een paspoort nodig hebben, een kind op de basisschool 
moeten plaatsen of geopereerd moeten worden: er is vaak weinig keus en mensen 
zijn dus in hoge mate afhankelijk van de betreffende dienst. Om een eventueel onge-
makkelijke dissonantie te voorkomen (wel gebruikmaken maar niet tevreden zijn), 
is het comfortabeler om zich vooral te richten op de positieve aspecten van de dienst 
waar men mee te maken heeft. Dit laatste zal vooral gelden wanneer de afhankelijk-
heid van de dienst langer duurt dan een eenmalig contact.

Er zijn ook theorieën die een meer algemene verklaring geven voor verschillen in 
kwaliteitsoordelen tussen gebruikers en niet-gebruikers. In de klassieke marketing-
literatuur wordt uitgegaan van de gap theorie om verschillen in kwaliteitsoordelen 
te verklaren (Brady en Cronin 2001). In de gap theorie wordt ervan uitgegaan dat 
klanten eerst bepaalde verwachtingen hebben van een bepaald product, en dat het 
uiteindelijke kwaliteitsoordeel het verschil weerspiegelt tussen verwachtingen en 
geleverde prestaties. In de praktijk blijkt het niet alleen moeilijk om de verwach-
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tingen onafhankelijk van de kwaliteitsoordelen te meten, maar het model blijkt 
ook weinig verklaringskracht te hebben (Coulthard 2004). In het hier uitgevoerde 
onderzoek zijn deze verwachtingen dan ook niet gemeten. Dit betekent dat de gap 
theorie niet kan worden getoetst. Wel kan deze theorie een interpretatiekader bieden 
voor bepaalde uitkomsten.

Nog een andere mogelijke verklaring voor verschillen in kwaliteitsoordelen biedt de 
competentietheorie (Spencer en Spencer 1993). Volgens deze theorie is een competentie 
een persoonlijke eigenschap die iemand beter in staat stelt om een oordeel over een 
bepaalde situatie te geven. Het betreft hier dus bepaalde kennis en bepaalde vaardig-
heden die iemand in staat stellen de kwaliteit van een dienst beter te beoordelen. Wat 
betreft kennis kunnen we denken aan gebruikers, die doorgaans beter in staat zijn 
om de kwaliteit te beoordelen dan niet-gebruikers, die op grotere afstand staan en 
afhankelijk zijn van indirecte informatie. Deze indirecte informatie is bijvoorbeeld 
afhankelijk van de media en kan selectief zijn. Zo melden media eerder negatieve 
dan positieve gebeurtenissen. Omgekeerd kunnen gebruikers een selectieve groep 
vormen. Personen die (ooit) negatieve ervaringen hebben gehad met een voorziening 
kunnen van gebruik afzien. Hun oordeel als ‘niet-gebruiker’ heeft dan wel een reële 
basis. Een andere persoonseigenschap die een kwaliteitsoordeel kan beïnvloeden 
is het opleidingsniveau. Op voorhand is echter niet duidelijk of daardoor eerder een 
negatief of een positief oordeel verwacht mag worden.

Een ander perspectief op verschillen in kwaliteitsoordelen biedt de verzorgingsstaat-
theorie (scp/cpb 2000). Het idee hierachter is dat de klassieke verzorgingsstaat vooral 
een voorzieningenniveau bood dat gericht was op de middenklasse: niet al te hoog, 
maar ook niet slecht. In de moderne verzorgingsstaat zou de ontwikkeling van de 
kwaliteit van publieke dienstverlening – mede door de hoog oplopende kosten – 
 achterblijven bij de welvaartsontwikkeling en steeds meer een basaal niveau bieden. 
Dergelijke ontwikkelingen zouden zich bijvoorbeeld voordoen in de verzorging 
(verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg). Voor betere kwaliteit zou men 
aangewezen zijn op de particuliere markt. In de tweede helft van de jaren negentig 
van de vorige eeuw is vooral Engeland met een dergelijke ontwikkeling geconfron-
teerd (zie hoofdstuk 1). Dit zou betekenen dat voornamelijk mensen uit de hogere 
sociale klassen (wat betreft inkomen en opleiding) minder te spreken zijn over de 
kwaliteit van de publieke dienstverlening. Een dergelijke uitkomst wordt bevestigd in 
een rapport over kwaliteit en vertrouwen in de Belgische overheid (Instituut voor de 
overheid 2003). Daaruit bleek dat oordelen over de publieke dienstverlening nauwe-
lijks samenhangen met de sociale en demografische achtergrond van de responden-
ten. Wel bleek dat lager opgeleide personen over het algemeen een positiever beeld 
hebben van de publieke dienstverlening dan hoger opgeleide personen.
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Een andere mogelijke verklaring biedt de domain satisfaction theory. Enerzijds stelt 
deze theorie dat naarmate een dienst concreter en homogener is, dus dichter bij de 
mensen staat, het oordeel van de burger en gebruiker meer bepaald zal worden door 
de concrete situatie en de concrete prestaties dan door globale noties uit indirecte 
bronnen (Van de Walle 2004). Anderzijds wordt het oordeel over een specifieke 
publieke dienst beïnvloed door het algemene beeld dat burgers hebben van de over-
heid en het vertrouwen dat ze in de overheid hebben (Kampen et al. 2003). Mensen 
met meer vertrouwen in en een positiever beeld van de overheid zijn meestal meer 
tevreden over de publieke dienstverlening dan hun tegenpolen. Hierover geven de 
gebruikte kwaliteitsenquêtes echter geen informatie.

2.5 Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?

Kwaliteit speelt in de publieke dienstverlening een belangrijke rol. In het coalitie-
akkoord van het kabinet-Balkenende 4 (2007) wordt gestreefd naar een dienstbare 
publieke sector, waarbij de burger centraal staat en de burger recht heeft op een hoge 
kwaliteit van publieke voorzieningen. Hoe wordt in de praktijk in deze kwaliteit 
voorzien?

De kwaliteit van publieke diensten kan op verschillende manieren worden geme-
ten. In de praktijk verschilt de informatie over de kwaliteit tussen de verschillende 
voorzieningen. We geven hier slechts globaal aan wat voor informatie voorhanden is, 
zonder daarop inhoudelijk in te gaan. De inhoud en de vindplaats van de genoemde 
bronnen komen in de sectorhoofdstukken aan de orde en dienen als kader voor de 
bevindingen uit onze enquêtes. In deze paragraaf wordt in algemene zin ingegaan 
op de kwaliteitszorg in de publieke dienstverlening. Meer gedetailleerde informatie 
is te vinden in bijlage A (alleen te raadplegen op de internetsite van deze publicatie).

Bij de kwaliteitszorg van publieke diensten kunnen we drie niveaus onderscheiden: 
de overheid, de instellingen en de klanten. De overheid draagt zorg voor de systeem- 
en structuurkwaliteit, de instellingen zijn verantwoordelijk voor de product- en 
proceskwaliteit en de klanten beoordelen de kwaliteit van de geleverde diensten. 
Tussen en binnen deze niveaus vinden allerlei processen van kwaliteitsbeheer plaats 
(zie figuur 2.1).

In de eerste plaats is er wet- en regelgeving waarin de minimale kwaliteit van 
publieke voorzieningen is vastgelegd. Deze kwaliteitseisen hebben doorgaans 
betrekking op proces- en structuurkenmerken van instellingen. Hierbij moet men 
denken aan veiligheidseisen en opleidingseisen. Daarnaast worden ook wel product-
eisen gesteld.
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Figuur 2.1
De verschillende vormen van kwaliteitszorg in de publieke dienstverlening
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Op de wettelijke kwaliteit wordt toezicht gehouden door tientallen toezichthouders 
(autoriteiten, inspecties). Bekend zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) en 
de Onderwijsinspectie, maar ook voor bijvoorbeeld de politie, het openbaar vervoer 
en de sociale diensten zijn er landelijke inspecties (de Inspectie voor de Openbare 
Orde en Veiligheid (ioov), de Inspectie Verkeer en Waterstaat (ivw) en de Inspectie 
Werk en Inkomen (iwi)). De Arbeidsinspectie controleert ook in de publieke sector 
de arbeidsomstandigheden van het personeel en de vrom-inspectie controleert de 
naleving van de regelgeving op het gebied van onder meer de brandveiligheid en de 
bouwveiligheid. Voor andere voorzieningen moet de kwaliteit decentraal worden 
gewaarborgd. Zo moeten bijvoorbeeld de lokale ggd’s de kwaliteit van kinderop-
vangcentra in de gaten houden. Hierover wordt echter niet landelijk gerapporteerd. 
Voor de sector cultuur en recreatie, de gemeenten en de belastingdienst bestaan geen 
specifieke inspecties. Met name voor de belastingdienst is dit niet zo vreemd, omdat 
deze dienst een onderdeel is van de rijksoverheid die hierop vanzelfsprekend intern 
toezicht houdt. De informatie van inspecties en toezichthouders heeft vaak betrek-
king op de proceskwaliteit, maar daartoe blijft deze niet altijd beperkt. Zo kijkt de 
Inspectie van het Onderwijs ook naar de prestaties van kinderen op het gebied van 
taal en rekenen.
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De overheid streeft ernaar om de verantwoordelijkheid voor het toezicht steeds meer 
richting maatschappij (instellingen en de afnemers) te schuiven (tk 2005/2006) en 
‘toezicht op toezicht’ uit te oefenen. Door verticaal toezicht steeds meer horizontaal 
te organiseren legt de overheid zich vooral toe op de systeemverantwoordelijkheid 
voor publieke dienstverlening.7 Zo ligt de systeemverantwoordelijkheid voor de kin-
deropvang bij de Inspectie Werk en Inkomen (iwi) en de uitvoeringsverantwoorde-
lijkheid bij de gemeenten, die dit uitbesteden aan de lokale ggd. De iwi houdt alleen 
in de gaten of het toezicht door de gemeenten goed functioneert. Op veel terreinen 
wordt ook vanuit de sectoren zelf gekeken naar de kwaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld 
benchmarkonderzoeken voor gemeenten, waarbij de kwaliteit per gemeente centraal 
staat. Hieraan wordt door gemeenten op vrijwillige basis meegewerkt. Ditzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor een aantal zorgsectoren.

Kader 2.3 Toezicht
Volgens de Algemene Rekenkamer heeft het begrip toezicht betrekking op het verzamelen 
van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, 
het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan 
interveniëren. Toezicht heeft daarmee een extern en verticaal karakter. Het toezicht op de 
uitoefening van publieke taken wordt onder meer uitgeoefend door inspecties. Voorwaarde 
voor een onafhankelijk en adequaat toezicht is dat dit gescheiden is van beleid en uitvoering 
(TK 1997/1998). De publieke discussie over het functioneren van het toezicht heeft een 
sterke impuls gekregen door de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. 
Toezichthouders kunnen zich bedienen van diverse kwaliteitsinstrumenten, zoals zelfevaluaties, 
monitoren, audits en certificaties. Maar ook andere informatie, uit bijvoorbeeld gesprekken 
met belanghebbenden of klanten, kan worden betrokken in het toezicht. Volgens de Algemene 
Rekenkamer schort er nog het een en ander aan het toezicht op publieke taken en zitten er nog 
hiaten in de toezichtketen (TK 2003/2004).

Het op een voorziening of sector gerichte horizontale toezicht kan worden uitge-
oefend door middel van benchmarking en monitoring. Bij benchmarking vergelijken 
individuele instellingen zich met andere instellingen op allerlei onderdelen van het 
productieproces, waaronder de geleverde prestaties. Dat vergelijken vindt vooral 
plaats vanuit het perspectief van individuele instellingen, die door het vergelijken 
kunnen leren van ‘best practices’ van andere instellingen. Bij benchmarkonderzoe-
ken speelt, naast de financiële prestaties, ook de kwaliteit van de dienstverlening een 
rol. De kwaliteit wordt daarbij gemeten aan de hand van objectieve én subjectieve 
kenmerken. Denk bijvoorbeeld bij de thuiszorg aan het deel van de tijd dat mede-
werkers direct aan de cliënt besteden (objectief) en de tevredenheid van cliënten 
en medewerkers (subjectief). Zo is in het kader van het awbz-brede benchmark-
onderzoek, geïnitieerd door het ministerie van vws, voor een aantal zorgsectoren 
een benchmarkstudie uitgevoerd (onder meer voor de verpleging en verzorging, en 
de thuiszorg). Voor de ziekenhuissector zijn er websites waarop cliënten (kwalita-
tieve) aspecten van de dienstverlening van individuele ziekenhuizen kunnen vergelij-
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ken. Voor de overige zorgsectoren worden op ad-hocbasis benchmarkonderzoeken 
uitgevoerd. Er zijn ook benchmarkstudies gedaan voor het middelbaar beroepson-
derwijs. In dit kader kunnen tevens de kwaliteitskaarten in het onderwijs worden 
genoemd. Hierop maakt de Onderwijsinspectie objectieve informatie over de presta-
ties van individuele scholen op internet openbaar. Net als van ziekenhuizen, zijn van 
individuele gemeenten kwaliteitskenmerken (objectief en subjectief) via internet te 
vergelijken.

Een monitor geeft inzicht in de totale prestaties van een voorziening of sector, 
relateert deze prestaties aan ingezette middelen en geeft inzicht in ontwikkelingen 
in deze prestaties en relaties. Voor sommige sectoren worden regelmatig monitors 
gemaakt die de stand van zaken in de betreffende sector beschrijven. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in de zorgsector in de Zorgbalans (rivm 2008a) met centrale thema’s 
als kwaliteit (effectiviteit), toegankelijkheid en kosten. Voor de onderhavige studie is 
van belang dat daarin vaak gegevens zijn opgenomen over objectieve kwaliteitsmaat-
staven. Een voorbeeld is informatie over de wachtlijsten, die een onderdeel vormen 
van de structuurkwaliteit. Ook voor andere sectoren wordt dit soort rapportages 
gemaakt, soms als jaarverslag van de voorziening zelf (bv. belastingdienst), soms 
door de inspectie (bv. onderwijs).

Individuele instellingen dragen ook zelf zorg voor kwaliteitsbeleid. Deze kwaliteits-
zorg heeft doorgaans betrekking op de interne bedrijfsvoering en organisatie. Een 
belangrijk instrument hiervoor is certificatie op basis van een bepaald keurmerk (zie 
kader 2.4). Certificatie heeft een belangrijke zelfregulerende functie en is derhalve 
vooral belangrijk voor organisaties die op een markt opereren. Hierdoor kan de 
overheid terughoudend zijn bij toezicht op publieke belangen die via certificatie 
kunnen worden geborgd. Certificatie heeft op de markt vooral een belangrijke 
informatiefunctie. Het geeft de buitenwereld vertrouwen, omdat er een systeem 
van kwaliteitsborging functioneert. Met certificatie beoogt men de kwaliteit van de 
productie te borgen door eisen te stellen aan de wijze waarop een instelling wordt 
bestuurd, het productieproces wordt ingericht en rekening wordt gehouden met de 
wensen van de klanten. Ook visitatie, waarbij een onafhankelijke derde partij (vaak 
vakgenoten of deskundigen uit de eigen branche) oordeelt over specifieke prestaties 
van een bepaalde instelling, kan het karakter van certificatie aannemen.8 Certificatie 
is een privaatrechtelijk gebeuren, maar er is wel een overlap in doelstellingen met het 
publiekrechtelijk toezicht. Daarom is er een streven van de overheid om certificatie te 
betrekken bij het publiekrechtelijk toezicht, maar deze functie kan alleen ondersteu-
nend zijn, omdat certificatie vanuit het oogpunt van toezicht te veel betrouwbaarhei-
drisico’s heeft en geen mogelijkheden voor handhaving biedt (Van Montfort en Van 
der Voort, 2004). Hoewel certificatie vooral wordt geassocieerd met het bedrijfsleven, 
speelt het in de publieke dienstverlening een steeds grotere rol. Daarbij gaat certi-
ficatie ook een andere rol vervullen: niet alleen de informatiefunctie voor een goed 
functionerende markt maar ook de handhavingsfunctie voor goed functionerende 
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wetgeving (Evers 2004). Alleen bij diensten die door de overheid zelf worden gepro-
duceerd speelt certificatie nauwelijks een rol, omdat de primaire functie van certifi-
catie, zelfregulering, hier niet aan de orde is.

Behalve certificatie kan een instelling nog andere instrumenten inzetten om de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering en productie te garanderen of verbeteren, waaronder 
zogenoemde balanced scorecards, ink-modellen, swot-analyses en audits. Certi-
ficatie is meer gericht op de externe presentatie van de kwaliteit, terwijl de typische 
management tools meer gericht zijn op de interne kwaliteit van de bedrijfsvoering. 
De Algemene Rekenkamer concludeert in een oriënterende studie dat dergelijke 
interne kwaliteitsinstrumenten a) voornamelijk beweging en discussie binnen 
de organisatie zelf genereren, en b) dat door de beperkte betrouwbaarheid enige 
terughoudendheid gepast is bij extern gebruik door bijvoorbeeld een toezichthouder 
(Algemene Rekenkamer 2004). Ook tevredenheidsmetingen bij afnemers kunnen tot 
de interne kwaliteitsinstrumenten worden gerekend. In de praktijk blijkt dat de kwa-
liteitszorg van instellingen vooral betrekking heeft op proces- en structuurkenmer-
ken van instellingen en nauwelijks op de geleverde prestaties. Zo bleek er nauwelijks 
een relatie gelegd te kunnen worden tussen hkz-certificatie (stichting Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg- en welzijnssector) in de zorg en feitelijke zorguit-
komsten (Lemmen et al. 2003).

Kader 2.4 Certificatie
Dienstverlenende instellingen doen zelf ook veel aan kwaliteitszorg. Een belangrijke vorm van 
kwaliteitszorg is het voeren van een keurmerk. Een keurmerk is een kwaliteitsoordeel over een 
product of dienst, afgegeven door een onafhankelijk en algemeen erkend keurmerkinstituut. 
De belangrijkste toetsingscriteria zijn functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Zo stelt de 
stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg- en welzijnssector (HKZ) vast aan welke 
eisen de diverse instellingen in de zorg moeten voldoen. Een organisatie met een HKZ-keurmerk 
moet bijvoorbeeld zijn zaken intern goed op orde hebben, de klant centraal stellen en voort-
durend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Veelgebruikte keurmerken in de 
dienstverlening zijn de ISO-9000 norm (management), de ISO-9001 norm (betrouwbaarheid) 
en de ISO-9004 norm (prestatieverbetering), die moeten garanderen dat de producent levert 
wat hij belooft. Klantgerichtheid en transparantie van het productieproces spelen hierbij een 
steeds belangrijker rol. Alleen de ISO-9001 norm is certificeerbaar. Certificatie is het proces 
dat ertoe leidt dat een instelling een bepaald keurmerk mag voeren. Daarbij volgen certificatie-
instellingen doorgaans drie benaderingen, die globaal sporen met de hier onderscheiden kwa-
liteitscomponenten: certificatie van producten of diensten op basis van geleverde prestaties, 
certificatie van dienstverlenende personen op basis van kennis en vaardigheden en certificatie 
van de interne bedrijfsvoering op basis van de inrichting van het managementsysteem (bron: 
Keurmerkinstituut). Accreditatie heeft betrekking op de objectieve beoordeling van een product 
of dienst door een laboratorium, een certificatie- of een inspectie-instelling. Accreditatie is
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gebaseerd op een serie nationale (NEN-), Europese (EN-) en internationale (ISO- en 
IEC-) normen, die in Nederland worden beheerd door het Nederlands normalisatie-instituut. 
Op de accreditatie wordt in Nederland toezicht gehouden door de Raad voor Accreditatie. 
De Europese Unie streeft ernaar om zoveel mogelijk nationale normen voor producten te 
vervangen door Europese normen (CE). Momenteel is de normering voornamelijk gericht op de 
veiligheid van de producten voor gezondheid en milieu. Producten die op de Europese markt 
worden verhandeld moeten aan het CE-KEURMERK voldoen. Functionaliteit en duurzaamheid 
maken geen deel uit van dit keurmerk.

Ook cliënten kunnen door hun oordeel over de geleverde diensten bijdragen aan een 
verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Deels komt hun oordeel over de 
geleverde kwaliteit tot uitdrukking in tevredenheidsmetingen die individuele instel-
lingen afnemen bij hun cliënten, deels in klachtenregelingen die voor cliënten zijn 
ingesteld. Ook patiëntenverenigingen, cliëntenbonden (zorg), ouderraden (onder-
wijs), huurderverenigingen en museumverenigingen kunnen vanuit het klanten-
perspectief bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Deze verenigingen kunnen ook een breder gebied bestrijken dan individuele organi-
saties en het karakter aannemen van een belangenvereniging.

Tevredenheidsonderzoeken geven subjectieve informatie over de kwaliteit van de dienst-
verlening. Dit gebeurt soms op tijdelijke basis (bv. thuiszorg of de gehandicapten-
zorg), en soms op permanente basis (bv. onderwijs, politie, gemeenten en openbaar 
vervoer). Ook de enquête die in dit rapport centraal staat betreft subjectieve infor-
matie over de kwaliteit van de dienstverlening: er is gevraagd naar de mening van de 
burgers. Hier gaat het dan niet alleen om de mening van gebruikers maar ook om 
een meer algemeen imago.

Bij de discussie over kwaliteit moet rekening worden gehouden met de mogelijkhe-
den van belangenorganisaties en cliëntverenigingen om de kwaliteit te volgen en hierover 
te rapporteren en adviseren. Zo zijn er in de zorgsector velerlei patiëntenvereni-
gingen (per aandoening of ziekte), en kennen de zorginstellingen een systeem van 
cliëntenraden. Ook in het onderwijs zijn er medezeggenschapsraden voor individu-
ele scholen, en studentenorganisaties voor de verschillende onderwijssoorten. De 
reizigersorganisatie Rover treedt op als belangenorganisatie van gebruikers van het 
openbaar vervoer. Tot slot past hier vermelding van de Consumentenbond. Naast 
de bekende testen van consumentengoederen wordt er bijvoorbeeld vergelijkend 
onderzoek gedaan naar zorgverleners en gemeenten met betrekking tot hun dienst-
verlening.

Voor de meeste sectoren zijn er klachtenregelingen in het leven geroepen. Soms zijn er 
landelijke regelingen en commissies (bv. onderwijs). Voor andere sectoren zijn er 
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lokale of regionale organisaties (zoals bij gemeenten en politie), of regelingen per 
instelling (bv. zorginstellingen). De Nationale ombudsman is ingesteld om de burger 
een mogelijkheid te geven om klachten over de uitvoering van taken door de overheid 
voor te leggen.9 Deze kan, indien de klacht gegrond is, bij eenvoudige klachten een 
interventie plegen en bij complexe klachten een onderzoek instellen. De  nationale 
ombudsman kan geen uitspraak afdwingen en is dus aangewezen op zijn gezag. Een 
mogelijk optreden van de Nationale ombudsman volgt pas nadat voorliggende proce-
dures vruchteloos zijn gebleken. Zo zal de Nationale ombudsman zich terughoudend 
opstellen wanneer de betrokken instelling beschikt over een wettelijk geregelde 
klachtvoorziening bij een onafhankelijke klachtinstantie. Het werkterrein van de 
Nationale ombudsman omvat in beginsel alle lagen van de overheid (gemeenten, 
provincies, centrale overheid), maar ook bijvoorbeeld sociale diensten en water-
schappen. Een groot aantal gemeenten beschikt echter over een eigen ombudsvoor-
ziening, zodat de Nationale ombudsman zich ook hier terughoudend zal opstellen.

2.6 Samenvatting

Kwaliteit is een moeilijk definieerbaar begrip. In dit rapport is gekozen voor een 
benadering waarbij kwaliteit niet alleen een objectief aspect (hoedanigheid) maar 
ook een subjectief aspect (eisen van de gebruiker) heeft. Hiermee komt de definitie 
het dichtst bij de kwaliteit zoals die wordt gezien door de burger of de gebruiker. 
Kwaliteit is geen unidimensioneel begrip. In de praktijk blijken drie dimensies van 
kwaliteit te kunnen worden onderscheiden. Deze dimensies sluiten aan bij de drie 
hoofdvragen die met betrekking tot de dienstverlening kunnen worden gesteld: wat 
wordt er geleverd (productkwaliteit), hoe wordt het geleverd (proceskwaliteit) en in 
welke omstandigheden wordt het geleverd (structuurkwaliteit). De indicatoren voor 
de drie onderscheiden dimensies van kwaliteit hebben niet bij alle voorzieningen 
dezelfde betekenis. Die verschillende betekenissen hangen samen met de aard van de 
dienstverlening. Naarmate de dienstverlening een meer persoonlijk karakter draagt, 
worden aspecten als motivatie, vriendelijkheid en bereikbaarheid van het personeel 
eerder gezien als onderdeel van de productkwaliteit dan als onderdeel van de proces-
kwaliteit. Zo wordt bij veel op zorg maar ook wel op educatie gerichte voorzieningen 
de personele aandacht tot de kerntaak van de voorziening gerekend.

De kwaliteit van de publieke dienstverlening wordt op verschillende niveaus 
bewaakt: op het niveau van de overheid, van de instellingen en van de klanten. 
Tussen en binnen deze niveaus vinden allerlei processen van kwaliteitszorg plaats. 
Op het niveau van de overheid is er wet- en regelgeving waarin de minimale kwali-
teit van publieke voorzieningen is vastgelegd en op de handhaving waarvan nader 
aangewezen autoriteiten toezicht houden. Instellingen bewaken hun kwaliteit 
in algemene zin via benchmarking en monitoring. Bij benchmarking vergelijken 
individuele instellingen zich met andere instellingen en bij monitoring wordt inzicht 
gegeven in de totale prestaties van een voorziening. Daarnaast bewaken instellingen 
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hun kwaliteit in specifieke zin door het inzetten van een heel scala aan manage-
mentinstrumenten voor interne bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie, waaronder 
certificatie, visitatie en interne gestandaardiseerde managementinstrumenten. Op 
het derde niveau leveren de klanten een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit 
van geleverde diensten. Zij doen vaak mee aan tevredenheidsonderzoek, kunnen 
met klachten terecht bij speciale klachtencommissies en kunnen deelnemen aan 
inspraakorganen. In de praktijk is de kwaliteitszorg niet voor iedere voorziening 
even intensief. We kunnen drie niveaus van kwaliteitszorg onderscheiden: inten-
sieve, gemiddelde en extensieve kwaliteitszorg. Betrekkelijk intensief is de kwali-
teitszorg in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale verhuur, de kinderopvang 
en het openbaar vervoer. Bij politie en justitie, de belastingdienst en de arbeidsvoor-
ziening is de kwaliteitszorg gemiddeld. Betrekkelijk extensief is de kwaliteitszorg bij 
musea, bibliotheken en de gemeentelijke dienstverlening. Het algemene beeld bij de 
kwaliteitszorg is betrekkelijk positief. Dit neemt niet weg dat er ook tekorten worden 
gesignaleerd, met name in het speciaal onderwijs (begeleiding van leerlingen), bij de 
politie (informatie-uitwisseling met slachtoffers), het openbaar vervoer (vertragin-
gen), de belastingdienst (tijdige afhandeling van aanslagen), de woningcorporaties 
(nieuwbouw, onderhoud) en de kinderopvang (hygiëne en veiligheid).
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Noten

1 Deze benadering is onder meer gebruikt voor het vaststellen van de kwaliteitspunten van 
de woning die in het kader van het Besluit Huurprijzen woonruimte nodig zijn voor de 
vaststelling van de initiële huur en de jaarlijkse huurverhoging (het woningwaarderings-
stelsel).

2 Het huidige kabinet heeft uitgesproken dat wanneer de concentratie van bepaalde 
medische behandelingen de veiligheid en effectiviteit substantieel verhoogt, en dit alleen 
kan door bepaalde vormen van zorg slechts op een beperkt aantal plekken in Nederland 
aan te bieden, dit dan maar ten koste moet gaan van de bereikbaarheid voor patiënten 
(vws 2008).

3 In scp 2002: 31-32 worden ook drie dimensies onderscheiden, zij het dat structuur-
kwaliteit in dat rapport ontbreekt maar systeemkwaliteit als aparte dimensie is opgeno-
men voor kwaliteit van een stelsel. 

4 Gebaseerd op het principale factorenmodel, inclusief orthogonale rotatie; minimale 
eigenwaarde > 1.

5 In het kwaliteitskader Verantwoorde zorg vvt 2007 maken deze aspecten deel uit van 
thema 9: voldoende en bekwaam personeel (Stuurgroep verantwoorde zorg 2007).

6 Een ‘frame’ geeft de context aan waarbinnen een verschijnsel wordt beoordeeld, met 
als centrale elementen: wat is eigenlijk het probleem, waardoor is het ontstaan en wat 
moeten we eraan doen. De belangstelling voor framing is in de Amerikaanse context 
vooral van belang voor de fondsvorming van liefdadigheidsinstellingen.

7 De term horizontaal toezicht verwijst naar de invloed van belanghebbenden (zoals 
burgers of klanten) op het beleid van instellingen. Volgens de Algemene Rekenkamer is 
horizontaal toezicht eigenlijk geen toezicht, omdat betrokkenen vrijwel nooit kunnen 
interveniëren in het beleid van de directie of het bestuur van een instelling. Bovendien 
hebben zij vrijwel nooit de bevoegdheid om zelf actief informatie over het reilen en zeilen 
van de organisatie in te winnen. Het onderscheid tussen verticaal en horizontaal toezicht 
wordt in dit rapport daarom niet gemaakt (Elte et al. 2003).

8 In november 2000 heeft een aantal zelfstandige bestuursorganen het initiatief genomen 
voor het Handvest Publieke Verantwoording (www.publiekverantwoorden.nl). Met dit 
handvest willen zij zich door het laten uitvoeren van visitaties verantwoording afleggen 
aan klanten en samenleving voor de kwaliteit van dienstverlening.

9 Volgens het verslag van de Nationale ombudsman over 2007 werden in dat jaar 13.000 
schriftelijke en 24.000 telefonische klachten ingediend. Deze zijn afgehandeld door zijn 
bureau, dat bestaat uit 160 medewerkers. 



64

3 Kwaliteit van de zorg

– In 2006 waren burgers vooral tevreden over de medische zorg. De kwaliteit van de zieken-
huizen, specialisten en huisartsen wordt door minimaal 75% van de respondenten als goed 
tot uitstekend beoordeeld.

– Verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg worden 
door twee derde tot de helft van de burgers slecht tot matig bevonden.

– Volgens de respondenten in 2006 is vooral de kwaliteit van de ouderenzorg de  afgelopen 
jaren achteruitgegaan.

– De gebruikers van diensten van huisarts, specialist of ziekenhuis hebben een positiever 
oordeel over die diensten dan niet-gebruikers.

– Het aantal respondenten dat de wachttijden voor huisarts, specialist en ziekenhuis (erg) 
lang vond is in 2006 hoger dan in 2002.

– Gebruikers van ziekenhuizen zijn over het algemeen het minst te spreken over het wachten 
in de wachtkamer (proceskwaliteit) en het meest over de deskundigheid van het personeel 
(productkwaliteit) en de beschikbaarheid van apparatuur (structuurkwaliteit).

Nederlanders besteden gemiddeld ruim negen cent van elke verdiende euro aan 
gezondheidszorg en veel mensen doen jaarlijks een beroep op de gezondheidszorg. 
De gezondheidszorg maakt deel uit van de publieke sector en laat de afgelopen 
decennia een gestage groei zien. De zorgsector kan globaal worden ingedeeld in 
curatieve zorg (op herstel gericht; cure) en langdurige zorg (op verpleging of verzor-
ging gericht; care). De kwaliteit van de zorg is een onderwerp dat sterk leeft, zowel 
in de media als in de politiek. Er wordt geschermd met wachtlijsten, pyjamadagen 
en de slechte kwaliteit van de huishoudelijke verzorging sinds de invoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar hoe staat het nu werkelijk met de 
kwaliteit in de zorg? Dit hoofdstuk geeft de empirische resultaten weer van de beoor-
deling van de kwaliteit van de zorgsector door de Nederlandse bevolking.

Zoals aangegeven in paragraaf 2.2 onderscheiden we in deze studie drie dimensies 
van kwaliteit. Ten eerste kijken we naar de productkwaliteit, die we meten aan de 
hand van oordelen over de resultaten van de behandeling, de deskundigheid van 
het personeel en de persoonlijke aandacht. In de zorg zijn de motivatie en bereik-
baarheid van het personeel echter zo belangrijk voor de zorgverlening, dat deze als 
onderdeel van de productkwaliteit worden gezien en niet, zoals gebruikelijk, als 
onderdeel van de proceskwaliteit. De meningen over zaken als het wachten in de 
wachtkamer van de specialist en de horecavoorzieningen in het ziekenhuis weer-
spiegelen de proceskwaliteit en zaken als onderhoud van en hygiëne in de gebouwen 
weerspiegelen de structuurkwaliteit.
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3.1 De context: beleid, media en toezicht

Kwaliteitsbeleid
Het huidige kabinet heeft in Koers op kwaliteit zijn ambities voor de kwaliteitsagenda 
in de zorg vastgelegd. Het doel is te komen ‘tot een veilige zorg op kwalitatief hoog 
niveau, die klantgericht is, met voldoende keuzemogelijkheden en met duidelijke 
rechten en plichten voor iedereen’ (vws 2007).1 Daarbij is gekozen voor drie pijlers: 
het beter zichtbaar maken van de kwaliteit, het versterken van de invloed van de 
cliënt en het (nog) veiliger maken van de zorg. Het zichtbaar maken van de pres-
taties van de zorgaanbieders is geen sinecure en vergt al geruime tijd de aandacht 
van de overheid. Zowel in de curatieve zorg als in de langdurige zorg zijn op dit 
moment al zodanige vorderingen gemaakt, dat de overheid de komende tijd denkt te 
kunnen oogsten. In de huidige kabinetsperiode (2007-2011) zullen voor 80 medi-
sche aandoeningen de effectiviteit, de veiligheid en de patiëntgerichtheid openbaar 
worden gemaakt, waarbij ongeveer 80% van de planbare medische zorg in beeld 
wordt gebracht. Ook met de eerstelijnszorg en de preventieve gezondheidszorg zijn 
afspraken gemaakt over het zichtbaar maken van geleverde prestaties in relevante 
indicatoren. Voor verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg worden op basis van het kwaliteitskader verantwoorde zorg indica-
toren voor de product-, proces- en structuurkwaliteit gerapporteerd. Daarbij zullen 
ook de ervaringen van cliënten via de ‘consumer quality index’ worden betrokken. 
De prestaties van alle zorgaanbieders worden zichtbaar gemaakt in het jaardocu-
ment maatschappelijke verantwoording en beschikbaar komen op de website van 
kiesbeter.nl. De positie van de cliënt, het onderwerp van de tweede pijler, denkt het 
kabinet langs drie sporen te versterken: door het aanbieden van een samenhangend 
stelsel van praktische instrumenten (informatievoorziening, geschillenregelingen, 
leveringsvoorwaarden), door het stroomlijnen en toespitsen van wettelijke instru-
menten op de positie van cliënten (tuchtrecht, medezeggenschapsrecht, klachtrecht) 
en het financieren van cliëntorganisaties, om als ‘derde partij’ naast zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars de positie van de cliënt te bewaken en versterken. Ten slotte wil 
het kabinet een forse reductie van vermijdbare doden en schade in de zorg. In de zie-
kenhuissector wordt gestreefd naar een halvering van de schade; voor de eerstelijns-
zorg en de langdurige verzorging moeten nog concrete afspraken worden gemaakt.

Media
De vraag in dit rapport is: hoe staat het met de kwaliteit van de zorg en vooral met 
de perceptie ervan? Om een indruk te krijgen van de meningen over de staat van 
de gezondheidszorg volgt in kader 3.1 een aantal recente uitspraken afkomstig uit 
verschillende dagbladen. Nadrukkelijk vermelden we hierbij dat we niet de preten-
tie hebben wetenschappelijke uitspraken te doen over de mediaberichtgeving met 
betrekking tot de kwaliteit, maar dat de betreffende quotes meer dienen als illustra-
tie van wat er in de sector speelt en hoe erover bericht wordt in de media.
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Kader 3.1 De zorg in de media
‘Wat betekent het als het niet lukt om genoeg verzorgend personeel te vinden? De enige oplos-
sing is dat bejaardenverzorgers nóg efficiënter gaan werken. Zij werken inmiddels al met op de 
minuut afgestemde roosters. De kwaliteit van de zorg komt dan onder druk te staan. Zo werden 
in de vorige krapteperioden bejaarden op bepaalde dagen niet meer uit bed gehaald: zogehe-
ten pyjamadagen’ (NRC Handelsblad, 13 februari 2007).

‘De kwaliteit van de zorg voor demente ouderen in zorginstellingen is de laatste jaren niet 
verbeterd, vinden hun familieleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Cliënt & 
Kwaliteit. Een op de drie familieleden vindt dat er onvoldoende verzorgend personeel is op de 
afdeling. Bijna de helft van de familieleden maakt zich zorgen over het toezicht op de bewoners’ 
(De Telegraaf, Binnenland, 28 februari 2007).

‘De kwaliteit in de gehandicaptensector balanceert op het randje. Dat schrijft Eelco Daamen, 
voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan, vandaag in een ingezonden brief in de Volks-
krant. […] Daamen erkent dat het nauwelijks lukt dienstroosters rond te krijgen, dat ervoor 
gewaakt moet worden dat een team niet louter uit ongediplomeerden bestaat, dat vaak een 
beroep op invalkrachten wordt gedaan’ (de Volkskrant, 27 augustus 2007).

‘Kwaliteit ziekenhuizen sterk verbeterd
De meeste Amsterdamse ziekenhuizen zijn in de vierde AD Ziekenhuis top-100, die afgelopen 
zaterdag is verschenen, gestegen’ (Algemeen Dagblad Amsterdam, 2 september 2007).

‘De verpleegkundige thuiszorg, waarbij patiënten thuis verzorging en verpleging krijgen, zit in 
grote problemen. Doordat het budget van de instellingen op is, kunnen ze niet langer de zorg 
verlenen waar om wordt gevraagd. Het gevolg is dat tien Drentse thuiszorginstellingen medio 
september een patiëntenstop afkondigden. Die klantenstop heeft grote gevolgen. Zo staan er 
op dit moment al negentig mensen met een urgente thuiszorgindicatie op de wachtlijst’ (Dag-
blad van het Noorden, 15 oktober 2007).

‘Gehandicaptenzorg is onder de maat
Een groot onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toont aan dat de gehandicap-
tenzorg in Nederland ernstig tekort schiet. De zorg in driekwart van de instellingen is onder de 
maat; in een kwart is de zorg zelfs erg slecht. […] Het gaat vaak fout door te weinig en slecht 
opgeleid personeel. Het komt nog steeds voor dat bewoners worden vastgebonden of opgeslo-
ten’ (nos Teletekst, 6 november 2007).

‘Overheid moet meer geld overhebben voor een goede bereikbaarheid van huisartsen 
De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun huisarts, meldt het Nivel, het onderzoeks-
instituut voor de gezondheidszorg. Over de bereikbaarheid wordt echter een hoop geklaagd’ 
(Algemeen Dagblad, 28 maart 2008).

‘De inspectie constateerde een aantal jaar geleden dat de zorg in het gros van de Neder-
landse verpleeghuizen onder de maat was. Bewoners van 149 verpleeghuizen liepen extra 
grote risico’s op slechte zorg. De IGZ nam deze verpleeghuizen onder de loep en constateert 
dat er vaker verantwoorde zorg wordt geleverd, maar dat de verbeteringen te langzaam gaan’ 
(Telegraaf.nl, 8 mei 2008).
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In 2002 werd er in de media veel bericht over de wachtlijstenproblematiek. De wacht-
lijsten werden toen gekoppeld aan een gebrek aan financiële middelen en een 
schaarste aan personeel (scp 2002). Als we de mediaberichtgeving over de kwaliteit 
van de zorg anno 2008 bekijken, dan ontstaat eenzelfde beeld. Begin 2007 stonden 
62.000 mensen op de wachtlijst voor verpleging en verzorging van wie 60% voor een 
verpleeg- of verzorgingshuis (intramuraal) en 40% voor thuiszorg (extramuraal) 
(hhm 2007). Voor gehandicaptenzorg stonden 13.000 mensen op de wachtlijst, van 
wie 43% voor intramurale zorg. Voor de ziekenhuiszorg is er geen algemene wacht-
lijstinformatie beschikbaar voor dezelfde peildatum, omdat de wachtlijsten zijn 
opgesplitst naar specialisme (en de verschillende specialismen zijn lastig te vergelij-
ken met elkaar). Zie voor uitgebreide informatie op www.rivm.nl.

Toezicht
De kwaliteit van de zorg heeft veel politieke aandacht, maar ook de media rappor-
teren hier regelmatig over. Het imago is niet onverdeeld gunstig. Daar staat tegen-
over dat in de zorgsector alle beheersvormen voor kwaliteitszorg zijn ingezet. Op 
de kwaliteit van de zorgsector wordt toezicht gehouden door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (igz), die jaarlijks over de ‘staat van de gezondheidszorg’ rappor-
teert. Certificatie, veelal op basis van het hkz-keurmerk (stichting Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg- en welzijnssector), komt op zeer grote schaal voor. 
Zowel bij het toezicht als de certificatie ligt de nadruk echter sterk op de structuur- 
en proceskwaliteit. Over de prestaties van de zorg wordt globaal gerapporteerd in 
diverse monitoren, waaronder de brancherapporten (ministerie van Volksgezond-
heid Welzijn en Sport, vws), het Nationaal Kompas Volksgezondheid (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, rivm) en de Zorgbalans (rivm). In dit kader is 
recent ook het programma Zorg voor Beter gestart, dat een kwalitatief betere, effi-
ciëntere en duurzamere zorg tot stand wil brengen. Voor een aantal voorzieningen, 
met name voorzieningen gefinancierd door de Algemene wet bijzondere ziektekos-
ten (awbz),, zijn benchmarkonderzoeken uitgevoerd, maar deze worden (nog) niet 
structureel gedaan. Voor de ziekenhuissector wordt gewerkt aan een transparant 
systeem met prestatie-indicatoren voor individuele instellingen en in meer algemene 
zin moet de site kiesbeter.nl burgers informeren over verschillende kwaliteitsas-
pecten van zorginstellingen. Onderzoek naar klanttevredenheid in de zorg is tot nu 
toe veel minder gedaan. In de Zorgbalans speelt tevredenheidsonderzoek wel een 
belangrijke rol. De inspraak van cliënten in de zorg is wettelijk geregeld. De Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen verplicht instellingen een cliëntenraad 
in te stellen. Ook het klachtrecht is wettelijk geregeld en de zorg kent dan ook een 
goed georganiseerd klachtrechtsysteem, beginnend bij individuele zorgaanbieders 
en zorgbelangenorganisaties en eindigend bij het tuchtrecht en de civiele recht-
spraak.
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3.2 Kwaliteit vergeleken tussen zorgsectoren

Veel mensen hebben met zorg te maken. Gemiddeld hebben mensen het meest te 
maken met de huisarts (11,9 miljoen in 2004), gevolgd door de medisch specialist 
(6,3 miljoen). Ongeveer één op de zestien Nederlanders werd in 2004 opgenomen in 
een ziekenhuis. Veel minder mensen hebben te maken met langdurige verzorging. 
Ongeveer 4% van de 25-plussers heeft te maken met thuiszorg en 2% verblijft in een 
instelling voor langdurige zorg.

Het oordeel van burgers over de zorg wordt steeds belangrijker, zeker nu de patiënt 
steeds mondiger wordt en steeds vaker zelf zorgkeuzes kan maken. Figuur 3.1 geeft 
inzicht in de algemene oordelen over de verschillende zorgsectoren.

Figuur 3.1
Algemeen oordeel over de kwaliteit van zorgsectoren, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)  
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In 2006 waren de respondenten vooral tevreden over de medische zorg. De drie 
onderscheiden sectoren (ziekenhuizen, specialisten en huisartsen) worden door 
minimaal 75% van de respondenten als goed tot uitstekend bestempeld. De oordelen 
over de ouderenzorg (verzorgings- en verpleeghuizen), gehandicaptenzorg en gees-
telijke gezondheidszorg (ggz) zijn veel slechter. Over de ggz en gehandicaptenzorg 
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oordeelt nog ongeveer de helft van de respondenten positief, over de ouderenzorg is 
dat maar 35%. Toch geeft voor elk van de sectoren maar maximaal 10% van de res-
pondenten aan dat de zorg slecht is. Het blijkt dat de oordelen over de verschillende 
zorgsectoren niet heel sterk zijn veranderd in de periode 2002-2006. Het oordeel over 
de medische zorg is minder goed vergelijkbaar, doordat in 2002 geen onderscheid 
werd gemaakt naar huisarts, specialist en ziekenhuis. Globale vergelijking lijkt er 
echter op te wijzen dat het oordeel over huisartsen in 2006 minder positief uitvalt 
dan in 2002.

Ook uit andere onderzoeken blijkt een algemeen positief publieksoordeel over de 
gezondheidszorg. De Zorgbalans (rivm 2008a) concludeert dat ruim negen van de 
tien gezondheidszorggebruikers een positief oordeel hebben over de gezondheids-
zorg die zij de voorgaande twaalf maanden ontvingen. Daarnaast hebben zes op 
de tien Nederlanders er veel vertrouwen in dat zij uitstekende en veilige medische 
zorg zullen ontvangen als dat nodig is (Schoen et al., in rivm 2008a). Uit een pilot-
onderzoek van het Nivel in 2008 blijkt ook dat de meeste mensen tevreden zijn over 
de dienstverlening van de huisarts; nog geen 7% van de respondenten gaf hun huis-
artsenpraktijk een onvoldoende (Meuwissen en De Bakker 2008). In internationaal 
perspectief scoort het Nederlandse zorgstelsel best goed, maar wel minder goed dan 
in de Scandinavische landen (rivm 2008a).

De gebruikersoordelen over de ouderenzorg sporen globaal met de uitkomsten van 
de stichting Cliënt en Kwaliteit voor de periode 2001-2004 (rivm 2008b). In deze 
periode is de gemiddelde score op een aantal kwaliteitscriteria bij verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen nauwelijks veranderd. Wel zijn bewoners van verzorgingshuizen 
gemiddeld iets meer tevreden over de kwaliteit van de zorg dan verpleeghuisbewo-
ners. Dat kan te maken hebben met de aanwezigheid van meer-beddenkamers in 
verpleeghuizen. Dit aantal neemt echter sterk af: van 70% in 1992 naar 40% in 2005. 
De bedoeling is het aantal meer-beddenkamers tot nul te reduceren. Inmiddels is 
men met het oog op het kwaliteitskader verantwoorde zorg (vws 2007) overgegaan 
op een nieuwe wijze van meten van de door bewoners ervaren kwaliteit. Meetresul-
taten worden pas in de loop van 2008 verwacht (zie www.zorgvoorbeter.nl). Ook het 
rivm (2008a) concludeert dat verzorgingshuizen positiever worden beoordeeld door 
cliënten dan verpleeghuizen; maar vooral in de informatievoorziening, de inspraak 
en de beschikbaarheid van personeel kan er nog veel worden verbeterd.

Ook De Klerk (2005) vindt dat bewoners van verpleeghuizen over het algemeen 
minder tevreden zijn dan bewoners van verzorgingshuizen. Een kwart van de ver-
pleeghuisbewoners heeft niet voldoende privacy (mede veroorzaakt doordat cliën-
ten vaak een kamer moeten delen), twee derde heeft niet voldoende mogelijkheden 
om zich terug te trekken als ze dat willen en slechts 40% van de bewoners kan zelf 
bepalen wanneer ze opstaan. In verzorgingshuizen baart vooral het gebrek aan tijd 
van het personeel zorgen: bijna 40% van de bewoners vindt dat er weinig tijd is voor 
een persoonlijk gesprek over levensvragen waar ze mee zitten en een even groot 
percentage vindt dat de verzorging te gehaast gebeurt. Toch valt het oordeel van 
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 verzorgings- en verpleeghuisbewoners positiever uit dan het imago bij de bevol-
king zou vermoeden. Zo vindt ruim 92% van de bewoners dat ze de zorg krijgen die 
ze nodig hebben en vindt bijna 94% van de bewoners dat er voldoende activiteiten 
worden georganiseerd.

Naast het oordeel over de staat van de zorg zijn mensen in 2006 ook bevraagd over 
hun oordeel over de ontwikkeling van de zorg in de afgelopen vijf jaar. Figuur 3.2 
geeft inzicht in deze terugblik van burgers. Het blijkt dat men vindt dat vooral oude-
renzorg aan kwaliteit heeft ingeboet gedurende de afgelopen vijf jaar: meer dan de 
helft van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Deze sector 
wordt op de voet gevolgd door gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg 
(ggz). Ook in deze sectoren vindt men overwegend dat de kwaliteit achteruit is 
gegaan (in beide gevallen vindt omstreeks 40% dat). Ook voor ziekenhuis, huisarts 
en specialist geldt dat meer mensen vinden dat de kwaliteit achteruit is gegaan in 
plaats van vooruit, maar het oordeel is veel minder extreem dan in het geval van 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz.

Figuur 3.2
Oordeel ontwikkeling van de kwaliteit van zorgsectoren, 2006

Bron: SCP (KQS’06) 
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In figuur 3.1 en 3.2 staan de oordelen over staat en ontwikkeling van de zorg weer-
gegeven van alle respondenten samen. Figuur 3.3 geeft voor huisarts, ziekenhuis en 
specialist inzicht in verschillen in oordelen tussen gebruikers en niet-gebruikers. 
In het geval van de eerste groep zou men kunnen spreken over oordelen gebaseerd 
op eigen ervaringen, terwijl de tweede groep de oordelen uitsluitend moet base-
ren op datgene wat zij hebben gehoord van familie en kennissen, en datgene wat 
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zij waarnemen in de media. Over het gebruik van verpleeg- en verzorgingshuizen, 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz is geen informatie in het datamateriaal 
opgenomen, en er kunnen dus geen uitspraken worden gedaan over verschillen 
tussen imago en gebruikskwaliteit.

Uit figuur 3.3 blijkt dat gebruikers gemiddeld positiever oordelen over de gezond-
heidszorg dan niet-gebruikers.2 Dit geldt zowel voor het oordeel over huisarts, speci-
alist en ziekenhuis (2006) als voor het oordeel over deze drie sectoren samen in 2002. 
Niet alleen de gemiddelden wijken af, voor 2006 zijn ook de verdelingen ongelijk aan 
elkaar: gebruikers antwoorden meer uitgesproken (vaker ‘zeer goed’, maar ook vaker 
‘slecht’ of ‘matig’). Deze bevindingen zijn in overeenstemming met Bouckaert en 
Van de Walle (2001). De niet-gebruikers baseren hun oordelen slechts op het imago 
van de dienst. In de media worden vooral de slechte verhalen en eventuele medische 
misstanden verteld of verslagen. Goed nieuws is immers geen nieuws.3

Figuur 3.3
Gemiddeld oordeel over medische zorg, naar gebruik, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Een belangrijk aspect in (de evaluatie van) de gezondheidszorg is de wachttijd. De 
afgelopen jaren vormden de wachtlijsten in ziekenhuizen voor de media een dank-
baar thema om over te berichten. Op sites als kiesbeter.nl kunnen ziekenhuizen ook 
vergeleken worden op de lengte van de wachtlijsten, alvorens een keuze gemaakt 
wordt. Ook in ons empirische materiaal is hierover informatie opgenomen.
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Figuur 3.4
Oordeel over wachttijd medische zorg, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Uit figuur 3.4 blijkt dat ruim de helft van de respondenten in 2006 vindt dat hij of zij 
(zeer) kort hoeft te wachten voor een afspraak met de huisarts. Dit is in overeenstem-
ming met bevindingen van Grol en Faber (2007), die vonden dat in Nederland de 
toegankelijkheid van de huisarts goed was, als wordt uitgegaan van de mogelijkheid 
om dezelfde of de volgende dag een afspraak te maken. Volgens dat onderzoek is ook 
een relatief groot percentage van de Nederlanders tevreden over de toegankelijkheid 
buiten kantooruren. De wachttijden voor een afspraak in een ziekenhuis of met een 
medisch specialist vindt slechts een derde van de respondenten in 2006 (zeer) kort.

Over de hele linie ervaren de gebruikers in 2006 langere wachttijden dan de 
gebruikers in 2002. De wachttijden bij de medisch specialist en het ziekenhuis 
scoorden in 2002 al het slechtst, en zijn volgens de respondenten verder verslech-
terd in 2006. Deze uitkomst is opvallend gezien de bevinding in de Zorgbalans 
(rivm 2008a) dat de wachttijd voor de specialist tussen 2005 en 2007 is afgenomen. 
In die periode daalde het aantal ziekenhuisafdelingen dat aangaf rekening te moeten 
houden met een lange wachttijd met 14%. Blijkbaar sporen objectieve en subjectieve 
waarnemingen niet altijd geheel met elkaar.
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Spoedeisende hulp
Een belangrijk onderdeel van de zorg vormt de spoedeisende hulp. Deze wordt geleverd door 
huisartsenposten (60% van de hulp) en afdelingen voor spoedeisende hulp in ziekenhuizen 
(40% van de hulp). Er functioneert vanaf 2007 een landelijk dekkend systeem van circa 
130 huisartsenposten die buiten kantooruren beschikbaar zijn voor acute hulpvragen. Deze 
posten zijn bemand door gekwalificeerde dokterassistenten die de (telefonische) hulpvraag 
beoordelen en na triage (prioritering naar urgentie) doorspelen aan de huisarts. In de praktijk 
blijkt dat na triage nog circa driekwart van de spoedmeldingen als niet-acuut kan worden 
gekwalificeerd.
Vanaf het ontstaan in 2001 kampten de huisartsenposten met veel kinderziekten betreffende 
de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening, maar inmiddels is er 
veel verbeterd (IGZ 2006a). Wel adviseerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2006 
om nog verbeteringen aan te brengen met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid, het 
patiëntendossier, de apotheekvoorziening, de personeelsvoorziening en het triageproces. In de 
KQS-enquête zijn geen vragen opgenomen over de spoedeisende hulp, maar volgens Grol en 
Faber (2007) vindt 40% van de bevolking dat het makkelijk is om buiten kantooruren zorg te 
krijgen, waarbij 75% van de respondenten denkt aan de huisartsenpost. In 2006 werd 70% 
van de gewone telefonische oproepen en 90% van de spoedoproepen binnen één minuut 
persoonlijk beantwoord (IGZ 2006b). Deze bereikbaarheid wordt als goed beoordeeld (zie ook 
Maassen et al. 2006).

3.3 Kwaliteit van het ziekenhuis

In deze paragraaf bekijken we wat het oordeel is over de kwaliteit van ziekenhuis-
(opnames) van gebruikers (de respondent zelf of iemand anders uit zijn of haar 
huishouden die het afgelopen jaar in het ziekenhuis is geweest). Het gaat uitdruk-
kelijk niet om het kwaliteitsoordeel over afspraken met de medisch specialist (in 
het ziekenhuis). Het oordeel over de specialist staat in grotere lijnen beschreven in 
paragraaf 3.2. Meer gedetailleerde informatie is er niet in het empirische materiaal 
opgenomen.

In figuur 3.5 staan de oordelen over verschillende kwaliteitsaspecten van het zie-
kenhuis weergegeven, onderverdeeld in product-, proces- en structuurkwaliteit. Het 
betreft het kwaliteitsoordeel over de laatste ziekenhuisopname van een gezinslid in 
het afgelopen jaar. We zien dat het wachten in de wachtkamer van de specialist veel 
negatiever beoordeeld wordt dan de twee andere aspecten van proceskwaliteit (het 
maken of wijzigen van een afspraak en de niet-medische voorzieningen).

Als we kijken naar de productkwaliteit ofwel de bejegening en de kwaliteit van de 
behandeling, dan overheerst de tevredenheid. Men is nog het minst tevreden over 
de informatie die men krijgt over mogelijk andere behandelingen. Deze bevinding 
is in overeenstemming met Grol en Faber (2007) die in hun vergelijkend landen-
onderzoek concludeerden dat de informatievoorziening en de communicatie in de 



74 Kwaliteit van de zorg

zorg in Nederland mager zijn. Ook het rekening houden met de eigen wensen, de 
persoonlijke aandacht, de informatie over de behandeling en de bereikbaarheid van 
het personeel scoren lager dan een aantal andere aspecten van productkwaliteit. Al 
deze onderdelen hebben een relatie met de tijd die het verplegend personeel en de 
specialisten voor de patiënt hebben. De relatief matige bereikbaarheid van het per-
soneel zou te maken kunnen hebben met een bevinding die wordt gerapporteerd in 
de Zorgbalans (rivm 2008a), namelijk dat een kwart van de vacatures in de gezond-
heidszorg moeilijk vervulbaar is. Bij deze negatieve kwalificaties moet tegelijkertijd 
wél aangetekend worden dat 70% of meer van de respondenten positief oordeelt over 
deze onderdelen.

Over het onderhoud van het ziekenhuis, de hygiëne en beschikbaarheid van 
moderne apparatuur (structuurkwaliteit) zijn de respondenten meer tevreden dan 
over de product- en proceskwaliteit. Het minst tevreden is men over het onderhoud 
van het ziekenhuis en de hygiëne, maar ook hierover is vier van de vijf respondenten 
toch positief.

Figuur 3.5
Oordeel over kwaliteitsaspecten ziekenhuizen, gebruikers 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Op welke gronden kiest men voor een bepaald ziekenhuis? Verreweg de belangrijkste 
overweging is, voor zowel de respondenten in 2002 als die in 2006, dat men goede 
ervaring heeft met het bewuste ziekenhuis (zie figuur 3.6). Of men er snel terecht kan 
en of het ziekenhuis een goede naam heeft, spelen ook een rol. Of het ziekenhuis 
dichtbij is en of de sfeer prettig is zijn de minst belangrijke overwegingen in de keuze 
voor een ziekenhuis. De keuze van een ziekenhuis lijkt dus vooral af te hangen van de 
(subjectieve of objectieve) productkwaliteit (inhoud van de zorg) en minder van faci-
liteiten en sfeer (structuur- en productkwaliteit). Deze aspecten van product kwaliteit 
kwamen eerder ook als belangrijkste uit de bus in een onderzoek van het Nivel (Van 
der Schee et al. 2005).

Figuur 3.6.
Belangrijkste redenen voor keuze ziekenhuis, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Veel van de respondenten (70% tot 75%) vinden dat er te weinig informatie beschik-
baar is over de kwaliteit van het ziekenhuis. We zagen dit ook in figuur 3.5 en in het 
eerdergenoemde artikel van Grol en Faber (2007). Een meerderheid van de respon-
denten maakt echter geen gebruik van internet voor vergelijkingsdoeleinden, zoals 
op de vergelijkingssite kiesbeter.nl (zie § 8.5). Wanneer dit meer ingeburgerd raakt, 
neemt de klacht over het geringe aanbod van kwaliteitsinformatie wellicht ook af. 
Zoals gezegd vormt dit een van de speerpunten van het kabinetsbeleid.
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3.4 Kwaliteit van de thuiszorg

In de kqs-enquêtes zijn vragen gesteld over de kwaliteit van de thuiszorg aan de 
gebruikers in 2006 (inclusief respondenten die het huishouden delen met iemand 
die thuiszorg ontvangt). Het betreft een relatief kleine groep respondenten (ca. 200), 
zodat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 
We maken een onderscheid tussen inhoudelijke aspecten van de kwaliteit (pro-
ductkwaliteit) en kwaliteit van de organisatie: structuurkwaliteit. Hier wordt geen 
proceskwaliteit onderscheiden, zoals bij de andere sectoren meestal wel het geval 
is. Dit komt doordat de aspecten die meestal onder deze categorie vallen, zoals de 
bejegening en deskundigheid van het personeel hier een intrinsiek deel vormen van 
de dienstverlening en daarmee van de productkwaliteit. Voor het waarborgen van de 
kwaliteit van de thuiszorg bestaan er meerdere objectieve keurmerken die aangeven 
of de thuiszorginstelling aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie www.kiesbeter.nl). 
Het gaat dan meestal om procesmatige kenmerken als ‘het bewaken van het profes-
sioneel handelen’ en de communicatie, die hier deels onder de productkwaliteit en 
deels onder de proceskwaliteit vallen.

Figuur 3.7 laat zien wat de kwaliteit is van de thuiszorginstellingen volgens de 
respondenten die in 2006 thuiszorg ontvingen. Deze gebruikers blijken over het 
algemeen best tevreden over de thuiszorg. Wat betreft de productkwaliteit is men 
het minst tevreden over de wisseling van hulpverleners, hoewel toch nog bijna 60% 
hierover positief oordeelt (goed tot uitstekend). Het meest tevreden is men over de 
deskundigheid en de vriendelijkheid van de hulpverlener. Hierover oordeelt 80% tot 
90% positief. Hoewel men bij de structuurkwaliteit het minst tevreden is over de 
flexibiliteit van de thuiszorgorganisatie, is ook daarover nog bijna 70% tevreden. 
De bereikbaarheid en de informatie scoren hoger (75% tot 80% tevreden). Cliënten 
van thuiszorgorganisaties gaven de thuiszorg in een ander onderzoek (Wiegers et 
al. 2007 in rivm 2008a) gemiddeld een 8. De belangrijkste verbeterpunten in dat 
onderzoek bleken het meebeslissen over de ontvangen zorg (te vergelijken met ons 
kwaliteitsaspect ‘rekening houden met eigen wensen’), de evaluatie van de zorg en 
de samenwerking met andere zorgverleners. Deze laatste twee aspecten zijn niet in 
onze enquête gevraagd. Ook na de overheveling van de huishoudelijke hulp naar de 
gemeenten (via de Wmo) in 2007 werd de wisseling van hulpverlener door de cliënt 
als probleem ervaren (sgbo 2007). Ongeveer 20% van de cliënten uitte hierover zijn 
onvrede en een kwart van de cliënten was ontevreden over de vervanging bij ziekte. 
Over de planning van de hulp en de aandacht van de hulpverlener was men over het 
algemeen goed te spreken, op de voet gevolgd door het werk dat wordt geleverd. Deze 
uitkomsten sporen goed met de hier gevonden uitkomsten. De grootste problemen 
ervaren de cliënten dus met de continuïteit van de hulpverlening.
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Figuur 3.7
Oordeel over kwaliteitsaspecten thuiszorg, gebruikers 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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3.5 Verschillen tussen groepen

Theorie en veronderstellingen
Hoewel de oordelen over de zorg op zichzelf waardevolle informatie vormen, willen 
we ook graag weten of er bepaalde patronen te ontdekken zijn in die oordelen. 
Wellicht zijn bepaalde groepen meer of minder tevreden over de zorg dan andere. 
Braspenning et al. (2004) hebben gekeken naar de determinanten van de kwaliteit 
van huisartsenzorg in Nederland. Millar (2001) heeft datzelfde gedaan voor de 
huisartsenzorg in Ierland. Hun bevindingen komen vrij goed overeen en dienen als 
vertrekpunt voor onze analyses naar de determinanten van het kwaliteitsoordeel van 
de (gezondheids)zorg in het algemeen.

Braspenning et al. (2004), Hall en Dornan (1990) en Millar (2001) bestuderen de 
verschillen in oordeel tussen verschillende leeftijdsgroepen. Zij concluderen dat 
ouderen ‘milder’ zijn in hun oordeel over (huisartsen)zorg. Millar geeft daarvoor de 
(deel)verklaring dat ouderen de kwaliteit van de (gezondheids)zorg hebben mee-
gemaakt voor de groei van de verzorgingsstaat. Hun verwachtingen zijn daardoor 
misschien minder hoog dan die van jongeren. We verwachten dus dat leeftijd een 
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positief effect heeft op het oordeel van de verschillende zorgsectoren. Millar (2001) 
vindt geen verschil tussen mannen en vrouwen bij de evaluatie van huisartskwaliteit. 
In de Nederlandse studie van Braspenning werd wel een effect gevonden: mannen 
zijn daar positiever dan vrouwen. We zullen dit bestuderen in het onderhavige 
onderzoek. Opleidingsniveau lijkt er ook toe te doen (Millar 2001), al wordt het vaak 
ook niet gevonden (Braspenning 2004). Hall en Dornan (1990) vonden echter in hun 
meta-analyse dat lager opgeleiden meer tevreden zijn dan andere groepen. Volgens 
deze zelfde studie heeft ook burgerlijke staat een relatie met het kwaliteitsoordeel: 
gehuwden zijn over het algemeen meer tevreden dan anderen (Hall en Dornan 1990). 
Gegeven de uitkomsten van het huisartsonderzoek van Braspenning et al. zal het 
kwaliteitsoordeel weinig verschillen tussen mensen van verschillende etnische 
af komst. Van Campen en Den Draak (2007) vinden echter wel een effect van etniciteit 
op dit oordeel: allochtonen zijn kritischer ten opzichte van de medische zorg. Ook 
vinden Braspenning et al. geen onderscheid in het kwaliteitsoordeel over huisartsen 
naar mate van stedelijkheid van het gebied waar men woont. Van Campen et al. vonden 
echter dat plattelanders positiever waren over de medische zorg dan andere groepen.

Resultaten4

Het oordeel over de gezondheidszorg in het algemeen (figuur 3.1) lijkt te verschillen tussen 
groepen onderscheiden naar een drietal factoren: etniciteit, geslacht, en regio. Zo 
lijken de respondenten van niet-westerse afkomst en vrouwen negatiever te oordelen 
dan anderen, en oordelen de respondenten uit in het westen van Nederland (met uit-
zondering van de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) positiever 
dan in de andere regio’s.

Over huisartsenzorg wordt negatiever geoordeeld door jongere respondenten, door 
niet-westerse allochtonen en door niet-gebruikers. Het oordeel over ziekenhuiszorg is 
volgens de kqs-enquêtes negatiever onder vrouwen, hoger opgeleiden, niet-westerse 
allochtonen en niet-gebruikers van ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn bewoners van 
matig stedelijke gebieden negatiever over de kwaliteit dan degenen die in minder, of 
juist meer stedelijke gebieden wonen. Ouderen zijn aanmerkelijk positiever over de 
ziekenhuiszorg dan jongeren. Ook onder de gebruikers van ziekenhuisdiensten zijn 
vrouwen en bewoners van stedelijke gebieden relatief ontevreden. Wanneer we alleen 
naar de niet-gebruikers kijken dan zien we dat niet-westerse allochtonen, hoger 
opgeleiden, en mensen uit de regio’s oost en noord het meest negatief zijn over de 
kwaliteit. Het oordeel over de specialist lijkt slechter onder respondenten uit stedelijke 
gebieden, niet-westerse allochtonen, hoger opgeleiden, vrouwen, en niet-gebruikers 
van specialistenzorg. Onder gebruikers is een vergelijkbaar onderscheid te maken, 
maar zijn er geen verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus. Onder de 
niet-gebruikers zijn de hoger opgeleiden juist wel minder tevreden, evenals de niet-
westerse allochtonen en de mensen van middelbare leeftijd.
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Het algemene oordeel over verzorgings- en verpleeghuizen kunnen we niet uitsplitsen naar 
gebruikers en niet-gebruikers. Er blijken twee onderscheidende kenmerken te zijn: 
geslacht en leeftijd. Zo hebben de vrouwelijke respondenten een negatiever beeld van 
de verzorgings- en verpleeghuizen dan mannen, evenals de mensen van middelbare 
leeftijd.

Voor alle voorgaande resultaten geldt overigens dat het percentage dat verklaard 
wordt door de betrokken determinanten laag is. Zoals gezegd in hoofdstuk 2 is dit 
deels te wijten aan het feit dat er simpelweg geen algemeen geldende wetmatigheden 
aan kwaliteitsoordelen ten grondslag liggen.

3.6 Samenvatting

Tabel 3.1 geeft een indruk van de oordelen over de kwaliteit van de zorg die in dit 
hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Voor de ziekenhuizen en de thuiszorg is een 
oordeel gegeven over de drie dimensies (product-, proces- en systeemkwaliteit) 
afzonderlijk. Dat oordeel betreft dan alleen een oordeel van de gebruikers van die 
voorziening. Voor de andere onderscheiden voorzieningen is alleen gevraagd naar 
een algemeen oordeel.

Over de huisarts is men tevreden. Zowel het imago als het oordeel van gebruikers 
valt meestal goed uit. Hierbij tekenen we aan dat 80% van de respondenten een 
bezoek bracht aan de huisarts. Ook voor de medisch specialist is zowel het imago 
als het oordeel van gebruikers goed. Hier maken de gebruikers 50% van de respon-
denten uit. Voor beide voorzieningen is het imago iets minder goed dan de gebruiks-
kwaliteit, maar vallen deze toch nog positief uit.

Over de ziekenhuizen is men minder te spreken: het imago is matig. Ook het 
algemene oordeel van gebruikers van ziekenhuiszorg is vrij laag, wat komt door 
een matige product- en proceskwaliteit. Bij de productkwaliteit worden belangrijke 
aspecten als de deskundigheid en motivatie van het personeel en het resultaat van 
de behandeling wel goed beoordeeld. De overige aspecten van de productkwaliteit 
(informatie, persoonlijke aandacht en bereikbaarheid van het personeel) scoren 
echter veel minder goed, zodat we toch het predicaat matig voor de productkwali-
teit moeten geven. Bij de proceskwaliteit scoort met name de wachtkamer slecht. 
De structuurkwaliteit wordt wel goed bevonden; met name de beschikbaarheid van 
moderne apparatuur wordt goed beoordeeld.

Over de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn velen niet tevreden. Meer dan de helft 
van de respondenten vindt de kwaliteit daar matig of slecht. Helaas weten we niet 
welke mensen direct met zo’n tehuis geconfronteerd worden (zelf of familie/vrien-
den), zodat we dit oordeel niet kunnen uitsplitsen naar een gebruikersdeel en een 
imagodeel.
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De gebruikers beoordelen de kwaliteit van de thuiszorg middelmatig, zowel wat de 
procesmatige kant betreft als de productkant van de zorg. De vriendelijkheid van 
hulpverleners springt daar in positieve zin uit: hierover oordeelt niemand slecht en 
slechts 8% matig. Het imago is nog iets slechter dan het gebruikersoordeel en wordt 
ook als matig beoordeeld.

Tot slot is het imago van de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg 
slecht te noemen. Meer dan 40% van de respondenten geeft het predicaat matig of 
slecht. Over de achtergronden daarvan is in het materiaal geen informatie opgeno-
men, waardoor we dat niet konden nagaan.

Tabel 3.1

Overzicht van kwaliteitsoordelen zorga

imago gebruikers

huisarts + +

medisch specialist + +

ziekenhuizen ± ±

product . ±

proces . ±

structuur . +

verpleeg- en verzorgingshuizenb − .

thuiszorg ± ±

product . ±

proces . ±

structuur

gehandicaptenzorgb − .

geestelijke gezondheidszorgb − .

a + = goed (< 20% oordeelt slecht/matig); ± = matig (20-40% oordeelt slecht/matig); – = slecht (> 40% oordeelt 
slecht/matig); . = niet bekend

b Het imago is gebaseerd op alle respondenten, omdat er geen informatie is over het gebruik

Bron: SCP
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Noten

1 Het ministerie van vws hanteert geen eenduidig kwaliteitsbegrip. In de achtergrond-
notitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg (vws 2008) wordt onder kwaliteit van 
zorg ‘veilige, effectieve en cliëntgerichte zorg’ verstaan. Blijkbaar wordt met ‘op kwali-
tatief hoog niveau’ dus zeer effectieve zorg bedoeld. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
worden niet tot het kwaliteitsbegrip gerekend. Even later wordt in de notitie, vermoe-
delijk abusievelijk, ook de cliëntgerichtheid van de zorg niet tot het kwaliteits begrip 
gerekend. 

2 Deze verschillen bleken alle significant in eenzijdige t-toetsen (p < 0,05).
3 Zie bijvoorbeeld het programma Missers van de Avro, waarin ‘slachtoffers en nabestaan-

den van verkeerd medisch handelen vertellen in het programma over hun ervaringen met 
artsen en ziekenhuizen. Het gaat om mensen bij wie bijvoorbeeld een verkeerde diagnose 
is gesteld, een operatie slecht is uitgevoerd of bij wie een attribuut in het lichaam is ach-
tergebleven’ (bron: www.avro.nl/tv/programmas_a-z/missers/over_het_ 
programma/).

4 De verschillen tussen de groepen zijn bepaald met regressieanalyses. Deze analyses 
hebben echter een zeer lage verklaringsgraad. De verklaarde variantie (R2) varieert van 
0,02 (in het geval van het oordeel over de gezondheidszorg en het oordeel over verpleeg- 
en verzorgingshuizen) tot 0,07 (voor het oordeel over ziekenhuizen door gebruikers). 
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– In 2006 oordelen meer respondenten negatief over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs 
(43%) dan over die van het basisonderwijs (32%),het beroepsonderwijs (35%) en het 
wetenschappelijk onderwijs (22%). In 2002 is het beeld vergelijkbaar.

– Voor de meeste onderwijstypen geldt dat gebruikers positiever zijn dan niet-gebruikers. Dat 
geldt niet voor het voortgezet onderwijs: hier scoren gebruikers en niet-gebruikers gelijk.

– Voor het basisonderwijs worden zaken als de leerresultaten en personeel (productkwali-
teit) veel beter gewaardeerd dan zaken als onderhoud en schoonmaak en de beschikbare 
leermiddelen (structuurkwaliteit). Voor het voorgezet en beroepsonderwijs zijn de verschillen 
veel kleiner.

Onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de publieke dienstverlening. Van elke 
in Nederland verdiende euro wordt € 0,055 uitgegeven aan het onderwijs. De onder-
wijssector kan globaal worden ingedeeld in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De kwaliteit van met name het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs staat sinds geruime tijd op de agenda van zowel media, 
publiek als politiek – en dit veelal in negatieve zin. De onderwijsvernieuwingen die 
de afgelopen twintig jaar zijn doorgevoerd, zoals de basisvorming, het studiehuis, 
het vmbo en het nieuwe leren, hebben veel kritiek te verduren (gehad). In dit hoofd-
stuk wordt vooral ingegaan op de door de bevolking ervaren kwaliteit van het basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs.

Wanneer we de drie dimensies van kwaliteit bestuderen valt op dat, net als bij de 
zorg, aspecten die doorgaans een meer begeleidend karakter hebben, zoals de moti-
vatie van het personeel, als onderdeel van de productkwaliteit wordt gezien. Daar-
naast zijn er de meer gebruikelijke factoren als de leesprestaties en de deskundigheid 
van het personeel. De structuurkwaliteit volgt hier de theorie en wordt weerspiegeld 
door zaken als onderhoud, schoonmaak en de beschikbaarheid van moderne leer-
middelen. De proceskwaliteit verschilt bij de diverse onderwijsvormen. Zo gaat het 
bij het basisonderwijs om de zorg voor probleemleerlingen tijdens het overblijven 
en bij het middelbaar beroepsonderwijs om begeleiding, de sfeer op school en het 
voorkómen van lesuitval.

4.1 De context: beleid, media en toezicht

Kwaliteitsbeleid
De kwaliteitsagenda voor het onderwijs heeft betrekking op de huidige kabinets-
periode (zie www.minocw.nl). In de kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs, 
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Scholen voor morgen, staat de productkwaliteit voorop: het verbeteren van de taal- en 
rekenprestaties. De hernieuwde belangstelling voor deze basisvaardigheden wordt 
onder meer gemotiveerd door de slechter wordende internationale prestaties van 
Nederlandse leerlingen (van de top naar de subtop), de achterblijvende verbetering 
van de taal- en rekenniveaus en de nog steeds geconstateerde onderbenutting van 
talent. Op verschillende niveaus worden hiervoor instrumenten ingezet: op het 
niveau van het onderwijssysteem zijn dat het toezicht door de inspectie, een beter 
stelsel van prestatietoetsen, een verbetering van de lerarenopleiding en meer bijscho-
ling van de leraren; op het niveau van de school gaat het om een beter functionerend 
leerlingvolgsysteem en meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen (met ach-
terstand of met voorsprong) om talenten optimaal te benutten. Deze ambities zijn 
vastgelegd in vijf doelstellingen die in deze kabinetsperiode bereikt moeten worden: 
een transparant systeem van te behalen onderwijsprestaties, een forse reductie van 
de taalachterstand van achterstandsleerlingen, een verbetering van het gemiddelde 
prestatieniveau van leerlingen, een grotere dekking van scholen die aan de eisen van 
kwaliteitszorg voldoen en een halvering van het aantal zeer zwakke scholen. Ook 
de kwaliteitsagenda voor het voortgezet onderwijs, Tekenen voor kwaliteit, is vooral 
gericht op de verbetering van de productkwaliteit en heeft veel overeenkomsten met 
de agenda voor het primair onderwijs. Ook hier is, om dezelfde redenen, meer aan-
dacht voor basisvaardigheden en voor een betere benutting van bestaande talenten 
door meer aandacht te besteden aan de verschillen tussen leerlingen. Voorts wil men 
de leraar meer ruimte geven en beter toerusten. Maar er zijn ook andere problemen, 
zoals lesuitval, schooluitval, zeer zwak presterende scholen en gedragsproblematiek 
van leerlingen die aandacht vragen. Een opmerkelijk aandachtspunt is de maat-
schappelijke stage, die het kabinet voor alle leerlingen wil invoeren ter bevordering 
van de sociale samenhang. Al deze ambities komen tot uitdrukking in zes beleids-
prioriteiten, waarvoor concrete acties worden ondernomen: het verbeteren van de 
basis kwaliteit van taal en rekenen, het vergroten van de leerambities van en het 
verbeteren van kwalificaties voor leerlingen, het verbeteren van de burgerschapsvor-
ming, het geven van meer ruimte aan leraren, betere en meer betrouwbare examens 
en verbetering van het prestatieniveau van scholen. In de kwaliteitsagenda voor het 
hoger onderwijs, Het hoogste goed, wordt geconstateerd dat de basiskwaliteit van het 
hoger onderwijs op orde is. Dit mag in het licht van de sterk toegenomen onder-
wijsdeelname en onderwijsvariëteit, als een prestatie van formaat worden gezien. 
Desondanks zijn er verbeteringen mogelijk, met name in de sfeer van de contacturen 
(studenten klagen over te weinig contact met docenten) en de beschikbaarheid van 
excellente opleidingen (het onderwijs is te weinig gedifferentieerd). De geringe con-
tactfrequentie hangt onder meer samen met de eisen die aan de prestaties van docen-
ten worden gesteld. Deze prestaties moeten steeds meer blijken uit wetenschappelijk 
onderzoek (rankings) dan uit didactische activiteiten. Voorts zou het scholingsniveau 
van het onderwijzend personeel verder omhoog moeten en zouden de ambities van 
studenten moeten worden vergroot.
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Media
De kwaliteit van het onderwijs staat al geruime tijd ter discussie, en zeker niet altijd 
in positieve zin. Dit blijkt onder andere uit negatieve mediaberichtgeving en uit vele 
ingezonden brieven in dagbladen, die vooral gaan over het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs. In februari 2008 is het rapport van de commissie-Dijsselbloem 
verschenen, dat een scherp oordeel velt over de kwaliteit van het onderwijs (zie 
kader 4.1). De kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs zou ook worden 
ondermijnd door een groot tekort aan gekwalificeerde leraren (zie nota Werken in 
het onderwijs 2007 (ocw 2007a)). Zo zouden sommige basisschoolleraren niet goed 
kunnen rekenen (met als gevolg dat pabo-studenten nu verplicht zijn een rekentoets 
te doen) en ook het leesonderwijs zou op veel basisscholen tekortschieten (nrc 
Handelsblad, 25 april 2006). In vergelijkend perspectief zou het Nederlandse voortge-
zet onderwijs ‘matig’ scoren (vo-raad/ocw 2007). Kader 4.1 geeft een indruk van de 
mediaberichtgeving over het onderwijs, waarbij we weer benadrukken dat het niet 
gaat om uitkomsten van gestructureerd onderzoek, maar om een indruk te geven 
van de recente mediaberichtgeving over de kwaliteit van de sector.

Zoals kader 4.1 laat zien, wordt er in de media veel opgemerkt over en aangemerkt 
op de kwaliteit van de verschillende soorten onderwijs; er lijkt nogal veel mis te zijn.

Kader 4.1 Onderwijs in de media
‘Nog maar tien jaar geleden waren scholieren en studenten blij met een vrij tussenuur. Anno 
2007 staan ze aan de poorten van het ministerie om meer les te eisen en deskundige docen-
ten’ (de Volkskrant, 27 januari 2007: 2).

‘De Kamer wil een parlementair onderzoek naar de onderwijshervormingen. Waar moet dat zich 
vooral op richten? Claudia Kuiper, docent geschiedenis aan scholengemeenschap De Grundel 
in Hengelo: “Het studiehuis en hoe dat niet aansluit op het vervolgonderwijs. Leerlingen worden 
geacht zelfstandig te werken, maar de meesten zijn daar nog niet aan toe. De ouderwetse vorm 
van onderwijs was zo slecht nog niet. De vernieuwingen zijn vaak ingevoerd om de vernieuwing, 
niet om iets te verbeteren. Of zo’n onderzoek veel uithaalt, weet ik niet. We klagen er elke dag 
over in de lerarenkamer, maar al die hervormingen hebben ons ook murw gemaakt’’’ (de Volks-
krant, 1 februari 2007: 3).

‘Leerlingen en studenten hebben gelijk als zij klagen over de kwaliteit van het onderwijs. Dat 
hebben minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs 
donderdag gezegd. Zij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. Jongeren klagen 
onder andere over nutteloze lessen, te weinig lesuren, slecht opgeleide docenten en onduide-
lijkheid over wat de school van hen verwacht’ (Reformatorisch Dagblad, 31 mei 2007).

‘De kwaliteit van het voortgezet onderwijs gaat hard achteruit door het groeiend aantal onbe-
voegde leraren. Het probleem dreigt de komende jaren nog groter te worden. In de Randstad 
zal eenderde van de docenten niet bevoegd zijn’ (Het Parool, 16 augustus 2007).
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‘De grote onderwijsvernieuwingen van de jaren negentig (basisvorming, studiehuis, bovenbouw-
profielen) hebben geleid tot een “zorgwekkend dalende trend” in de basisvaardigheden, zoals 
rekenen en lezen. De verantwoordelijke bewindslieden vertoonden een tunnelvisie. De over-
heid heeft haar kerntaak, het garanderen van deugdelijk onderwijs,”ernstig verwaarloosd”. 
Die ferme conclusies staan in het rapport Tijd voor Onderwijs dat de parlementaire commissie-
Dijsselbloem woensdag presenteerde. De commissie deed bijna een jaar onderzoek naar de 
onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar’ (de Volkskrant, 14 februari 2008).

‘“CPB: Nederlands onderwijs goed voor zwakke leerling.” Het Nederlandse onderwijs levert in 
vergelijking met andere landen uitstekende prestaties voor zwakke leerlingen, maar de beste 
leerlingen en studenten presteren gemiddeld slechter dan hooggetalenteerde leerlingen en 
studenten in andere landen. […] Onder de zwakste 5 procent van de leerlingen uit elk van de 
30 landen waarop de toetsen betrekking hebben, behoren de Nederlandse tot de topvijf. Dit 
geldt ook voor immigrantenkinderen’ (NRC Handelsblad, 26 juni 2007).

Toezicht
Op de kwaliteit van het leerplichtonderwijs wordt in algemene zin toezicht gehouden 
door de Inspectie van het Onderwijs, die zorgt voor de naleving van de wet- en regel-
geving door onderwijsinstellingen. De beoordelingen worden gedocumenteerd op 
kwaliteitskaarten, die voor het publiek toegankelijk zijn via de website van de inspec-
tie. In het Onderwijsverslag rapporteert de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks over 
de kwaliteit van het onderwijs in algemene zin. Certificatie komt in het reguliere 
onderwijs niet voor. De eisen waaraan publiek gefinancierde onderwijsinstellingen 
moeten voldoen zijn bij wet geregeld. Wel moeten particuliere scholen door de over-
heid erkend worden. Dit betekent dat er bevoegde leraren zijn, het lesmateriaal van 
voldoende niveau is en de school gevestigd is in een gebouw dat voldoet aan bepaalde 
eisen. Daarmee worden ook de uitgegeven diploma’s erkend.

De Nationale Scholierenmonitor levert iedere twee jaar gegevens over de kwaliteit 
van het voortgezet onderwijs, vanuit het perspectief van scholieren en schoolleiders. 
In het middelbaar beroepsonderwijs wordt eveneens elke twee jaar een tevreden-
heidsonderzoek uitgevoerd en in het hoger beroepsonderwijs wordt onderzoek 
gedaan naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden en hun ervaringen met de 
kwaliteit en relevantie van het genoten onderwijs. Ook voor het wetenschappelijk 
onderwijs worden onderzoeken gedaan onder afgestudeerden waarin de aansluiting 
met de arbeidsmarkt centraal staat. In veel sectoren van het onderwijs worden ook 
regelmatig benchmarkonderzoeken uitgevoerd, waarin niet alleen de kwaliteit maar 
ook de productie en het resultaat worden gemeten. Net als in de zorg spelen belan-
genorganisaties en klachtenregelingen een belangrijke rol. In alle onderwijssoorten 
en bij de meeste onderwijsinstellingen functioneren ouderraden en/of medezeggen-
schapsraden. Voor klachten over het onderwijs kan iedereen terecht bij de Landelijke 
klachtencommissie onderwijs, maar er zijn ook regionale klachtencommissies en 
klachtencommissies voor bijzondere scholen.



86 Kwaliteit van het onderwijs

4.2 Kwaliteit tussen onderwijssectoren vergeleken

Veel mensen hebben met onderwijs te maken. In het schooljaar 2006/2007 namen 
bijna 3,7 miljoen mensen deel aan onderwijs aan een door de overheid bekostigde 
onderwijsinstelling (cbs 2007a). Van hen volgde 44% primair onderwijs (basisonder-
wijs, speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs1); 25% volgde voortgezet onder-
wijs; 13% middelbaar beroepsonderwijs en 15% hoger (beroeps- of wetenschappelijk) 
onderwijs (cbs 2007a). Volgens het aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 
(avo) van 2003 onder Nederlandse huishoudens had 25% van de Nederlandse 
huishoudens één of meer kinderen die naar een (speciale of reguliere) basisschool 
gingen. Voor het voortgezet onderwijs bedroeg dit percentage 21. De percentages 
huishoudens met één of meer kinderen die naar mbo, hbo en/of universiteit gingen 
bedroeg achtereenvolgens 8, 6 en 3. Wat vinden zij van de kwaliteit van dit onderwijs?

In de kqs-enquêtes is gevraagd naar het oordeel over de kwaliteit van het onderwijs 
in het algemeen (algemene vragen voor iedereen), en van het basisonderwijs, voort-
gezet onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs in het bijzonder 
(voor degenen die zelf, of wier kinderen, onderwijs volgen in die specifieke onder-
wijsvorm). In deze paragraaf bespreken we eerst het oordeel over het onderwijs als 
geheel en daarna vergelijken we de vier onderwijssectoren met elkaar. Hoewel de 
Onderwijsinspectie in 2005 het onderwijs in Nederland een ruime voldoende geeft 
(Inspectie van het onderwijs 2007), vinden wij in de kqs-enquête van 2006 dat toch 
een derde van de respondenten ontevreden is met het onderwijs in zijn geheel (zie 
verder ook hoofdstuk 8). Ongeveer 10% van de respondenten in de enquête is van 
mening dat de kwaliteit vooruit is gegaan, ruim de helft vindt dat er niets is veran-
derd. Mensen die geen kinderen op school hebben, zijn over het algemeen negatiever 
over de kwaliteit van het onderwijs: 59% vindt dat het onderwijs goed tot uitstekend 
van kwaliteit is, tegenover 70% van de mensen die één of meer kinderen op school 
heeft. Het imago is blijkbaar slechter dan de ervaringen van gebruikers, wat we in 
het vorige hoofdstuk ook zagen voor zorg. Daarnaast valt het verschil in oordeel op 
tussen de gebruikers en de inspectie. Toch is ook uit eerdere studies bekend dat er 
(voor het basisonderwijs) nauwelijks samenhang bestaat tussen de tevredenheid van 
ouders en prestatiemetingen van de inspectie (Herweijer en Vogels 2004).

De respondenten oordelen verschillend over de diverse onderwijssectoren (zie 
figuur 4.1). Het blijkt dat vooral het voortgezet onderwijs slecht wordt beoordeeld: in 
2002 vindt 36% de kwaliteit van het voortgezet onderwijs slecht of matig; in 2006 is 
43% die mening toegedaan. Het slechte imago van het voortgezet onderwijs zou (ten 
dele) het gevolg kunnen zijn van het lerarentekort door de vergrijzing van het leraren-
bestand, waardoor leerlingen steeds vaker uitval van lessen hebben en/of les krijgen 
van on(der)gekwalificeerd personeel (Vogels en Bronneman-Helmers 2006).
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Figuur 4.1
Oordeel over onderwijssectoren, gebruikers en niet-gebruikers, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Het oordeel over het universitair onderwijs is het meest positief: slechts 20% van 
de respondenten beoordeelt het wetenschappelijk onderwijs als matig of slecht. Dit 
‘publieksoordeel’ spoort ook met dat van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orga-
nisatie, die in 2006/2007 bijna alle door haar beoordeelde universitaire opleidingen 
heeft geaccrediteerd.2 Daarnaast geven bijvoorbeeld De Jong et al. (2005) aan dat een 
meerderheid van de afgestudeerden tevreden was over de breedte en de diepgang van 
het onderwijs. Ook de waardering van afgestudeerden van het hbo is over het alge-
meen hoog (roa 2006). Ongeveer acht van de tien afgestudeerden oordelen positief 
over de docenten en de studiebegeleiding. De waardering voor huisvesting en overige 
faciliteiten is nog hoger. Ook over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, de opbouw, 
de zwaarte en de breedte van het studieprogramma is men tevreden, maar over de 
diepgang van de studie zijn de meningen verdeeld.

De oordelen van de respondenten over het beroepsonderwijs en over het basis-
onderwijs vallen tussen de extremen van voortgezet onderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs in. In 2002 vond 29% het beroepsonderwijs slecht of matig tegenover 
35% in 2006. Dat betekent ook dat ongeveer twee derde van de respondenten wel 
tevreden was, en die bevinding is in lijn met andere recente onderzoeksresultaten 
(ocw 2007b). Voor het basisonderwijs oordeelt ongeveer een derde van de respon-
denten negatief, zowel in 2002 als in 2006. Voor alle sectoren, behalve het basison-
derwijs, vallen de gemiddelde kwaliteitsoordelen in 2006 lager uit dan in 2002.
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In de enquête is ook gevraagd naar de mening over de ontwikkeling van onderwijs-
sectoren gedurende de voorgaande vijf jaar. Hieruit blijkt dat in 2002 ruim een derde 
van de respondenten vond dat de kwaliteit van de basisschool achteruit was gegaan, 
38% vond dat van het voortgezet onderwijs. De ontwikkelingen in het beroepson-
derwijs en het wetenschappelijk onderwijs worden wat minder negatief beoordeeld 
(resp. 25% en 19% ziet een negatieve ontwikkeling). Terugkijkend is men over de ont-
wikkeling van de kwaliteit in alle sectoren in 2006 negatiever dan in 2002, behalve 
over die in het basisonderwijs. In 2006 vond namelijk 45% dat de kwaliteit van het 
voortgezet onderwijs achteruit is gegaan. In de andere onderwijssectoren wordt de 
ontwikkeling minder negatief beoordeeld (33% oordeelt negatief over de ontwik-
kelingen in het basisonderwijs en het beroepsonderwijs en 21% over de ontwikkelin-
gen in het wetenschappelijk onderwijs). Deze cijfers die het oordeel weergeven over 
de ontwikkeling kloppen met het beeld dat is geschetst van de kwaliteitsoordelen in 
2002 en 2006 (figuur 4.1).

Gebruikers van onderwijs, lees: de ouders van schoolgaande kinderen, hebben een 
ander beeld van de kwaliteit van het onderwijs, dan anderen. De niet-gebruikers zijn 
voor hun oordeel geheel afhankelijk van de ervaringen van derden (andere personen 
en/of de media), terwijl de gebruikers hun oordeel voornamelijk zullen baseren op 
eigen ervaringen. Figuur 4.2 laat de verschillen in oordeel zien tussen gebruikers en 
niet-gebruikers (publiek) over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor 
de andere onderwijssectoren kunnen we dit onderscheid niet maken. In onze steek-
proef heeft 20% van de respondenten in beide jaren kinderen op het basisonderwijs, 
en 80% niet. Daarnaast heeft 15% van de respondenten één of meer kinderen in het 
voortgezet onderwijs, 6% van de respondenten (in 2006) heeft kinderen op het mbo.

Ouders van basisschoolkinderen zijn meer tevreden over het basisonderwijs dan 
andere respondenten, zoals figuur 4.2 laat zien. De verschillen zijn significant en 
voor het basisonderwijs ook substantieel, zowel voor 2006 als voor 2002. De publieke 
opinie over het basisonderwijs blijft, net als over de zorg in hoofdstuk 3, iets achter 
bij de gebruikersopinie. Dit zou een consequentie kunnen zijn van de negatieve 
berichtgeving over het basisonderwijs, zoals in kader 4.1 is geïllustreerd.3 Publieks- 
en gebruikersopinies over het voortgezet onderwijs komen goed overeen. De ver-
schillen die we vinden tussen gebruikers en niet-gebruikers zijn minimaal. Dit is een 
opvallende bevinding, omdat het gebruikersoordeel veelal ruim hoger ligt dan het 
publieksoordeel (zie ook hoofdstuk 2). Het samenvallen van gebruikersoordeel en 
imago, in combinatie met het relatief slechte oordeel over voortgezet onderwijs kan 
betekenen dat de kwaliteit in deze sector daadwerkelijk onder druk staat.
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Figuur 4.2
Oordeel over basisonderwijs en voortgezet onderwijs, naar gebruik, 2002 en 2006 (score op een 
vijf-puntsschaal)

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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4.3 Kwaliteit van het basisonderwijs

Aan de gebruikers van basisonderwijs, dat wil zeggen aan de ouder(s) van kinderen 
in het basisonderwijs, is een oordeel gevraagd over een aantal aspecten van de kwali-
teit van de ‘eigen’ school. Deze aspecten beschrijven de drie dimensies van kwaliteit 
zoals onderscheiden in hoofdstuk 2. Het meest positief oordelen de gebruikers over 
de motivatie van het personeel en het zelfstandig werken (figuur 4.3). Ook de sfeer 
op school scoort hoog, net als de deskundigheid van het personeel en de voorberei-
ding op het voortgezet onderwijs: minstens 85% van de respondenten met basis-
schoolkinderen is daarover tevreden. Dit zijn allemaal aspecten van de inhoudelijke 
kwaliteit ofwel de productkwaliteit. De aandacht voor probleemleerlingen (ook een 
aspect van de productkwaliteit) beoordelen opvallend veel mensen negatief of juist 
positief.

Hetzelfde geldt voor de zorg voor probleemleerlingen, die volgens hoofdstuk 2 als 
een kenmerk van het productieproces moet worden gezien. Wellicht vinden ouders 
van probleemleerlingen de zorg niet genoeg, terwijl ouders van niet-probleem-
leerlingen de zorg voor deze groep als (meer dan) genoeg ervaart. De beide andere 
aspecten van proceskwaliteit – de voorzieningen voor overblijven tussen de middag 
en het rekening houden met de wensen en opvattingen van ouders – scoren wat 
minder goed dan de productaspecten. Over het schoonmaken van het gebouw zijn 
de gebruikers nog het minst tevreden, maar ook daarover oordeelt nog meer dan de 
helft positief. Over het onderhoud en de beschikbaarheid van moderne leermiddelen 
(structuurkwaliteit) is driekwart tot twee derde van de respondenten tevreden.
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Over het algemeen blijkt dat men meer tevreden is over de productkwaliteit (het pro-
duct zelf) dan over de proceskwaliteit of de structuurkwaliteit (de factoren die het 
product faciliteren).

Als we de antwoorden van de respondenten vergelijken met onderzoek van de 
onderwijsinspectie, dan zien we dat het Nederlandse basisonderwijs van de onder-
wijsinspectie in 2005 over het algemeen een ruime voldoende krijgt. Het respon-
dentenoordeel over de productkwaliteit wordt daarmee ondersteund. Volgens de 
inspectie zijn er echter een paar ernstige en hardnekkige problemen (Inspectie van 
het onderwijs 2007). Over het schooljaar 2005/2006 was 93% van de eindopbrengsten 
van de basisscholen voldoende (de eindresultaten zijn conform de verwachtingen op 
basis van de kenmerken van de leerlingenpopulatie), maar is ook 4% onder de maat 
(en 3% heeft geen waardering gegeven).

Figuur 4.3
Oordeel over kwaliteitsaspecten basisonderwijs, gebruikers 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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In figuur 4.3 is het oordeel van de gebruikers over beide waarnemingsjaren samen-
gevoegd. Figuur 4.4 laat echter zien dat bijna alle aspecten van de productkwaliteit in 
2006 gemiddeld slechter scoren dan in 2002. Bij de inhoudelijke aspecten (product-
kwaliteit) is alleen voor de sfeer niet aan te tonen dat de scores in 2006 lager zijn dan 
in 2002. Voor de aspecten van structuurkwaliteit zijn er geen grote verschillen tussen 
de twee jaren.

De conclusie is dus dat, hoewel men over de structuurkwaliteit over het algemeen het 
minst positief is, er juist voor de aspecten van de structuurkwaliteit geen achteruit-
gang zichtbaar is in de periode 2002-2006. Voor de product- en de proceskwaliteit, 
die vanaf het begin beter beoordeeld werden, zien we over het algemeen genomen 
wél een achteruitgang of geen verbetering in 2006.

Figuur 4.4
Gemiddelde score op vijf-puntsschaal voor kwaliteitsaspecten basisonderwijs, gebruikers, 
naar jaar, 2002 en 2006
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4.4 Kwaliteit van het voortgezet onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs hebben we informatie over het oordeel van 
gebruikers (ouders) over de verschillende dimensies van kwaliteit van de eigen 
school. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat er hier niet naar aspecten is gevraagd die 
vallen onder de proceskwaliteit. Daarom zal de bespreking zich dan ook beperken 
tot aspecten van product- en structuurkwaliteit (figuur 4.5).

Figuur 4.5
Oordeel over kwaliteitsaspecten voortgezet onderwijs, gebruikers 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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De aspecten van kwaliteit die het meest positief worden beoordeeld zijn, net als bij 
het basisonderwijs, te vinden bij de productkwaliteit. Het gaat dan om de leerpres-
taties, de deskundigheid van het personeel, het optreden tegen diefstal en vanda-
lisme en het stimuleren van zelfstandig leren en werken. Hierover oordeelt meer 
dan 80% van de respondenten positief. Veruit het meest negatief oordeelt men over 
de lesuitval (onderdeel van structuurkwaliteit). Meer dan 50% van de gebruikers 
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oordeelt negatief (slecht of matig) over de lesuitval. Dit is in overeenstemming met 
de uitspraken in de media en van het ministerie van ocw in kader 4.1. Voorts scoren 
het rekening houden met de wensen van de ouders, de begeleiding bij problemen 
en de begeleiding door de mentor – alle drie factoren die extra tijd kosten voor de 
docent – wat lager, net als bij het basisonderwijs. Ook hier worden de schoonmaak 
en het onderhoud van het schoolgebouw slechter beoordeeld dan de beschikbaarheid 
van leermiddelen.

In figuur 4.6 zijn de verschillen in de gemiddelde scores op de oordelen van de res-
pondenten in beide jaren naast elkaar gezet. Hierbij is een score boven de 2,5 als een 
voldoende te beschouwen. Ook hier is een significante daling zichtbaar in de oorde-
len over de meeste aspecten van productkwaliteit, net als bij het basisonderwijs. Voor 
de structuurkwaliteit zien we echter geen grote veranderingen tussen 2002 en 2006.

Figuur 4.6
Gemiddelde score op een vijf-puntsschaal voor kwaliteitsaspecten voortgezet onderwijs, 
gebruikers, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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De volgende resultaten uit andere onderzoeken kunnen onze bevindingen in 
 perspectief zetten. Volgens de onderwijsinspectie is de kwaliteit van het voort gezet 
onderwijs over het geheel genomen in orde (Inspectie van het onderwijs 2007). 
Was het vooral de lesuitval die de ouders zorgen baarde, de inspectie spreekt vooral 
haar zorgen uit over het grote aantal voortijdig schoolverlaters. Volgens de Nationale 
scholierenmonitor waren leerlingen in 2005 over het algemeen positief over de kwa-
liteit van het onderwijs (Van der Vegt et al. 2005). Evenals de meeste ouders in onze 
enquête geven ook de meeste leerlingen in de Scholierenmonitor aan dat zij tevreden 
zijn over de kwaliteit van de lessen, dat zij leren leuk vinden en dat zij zich over het 
algemeen veilig voelen op school. De resultaten die betrekking hebben op omgang 
met elkaar en met docenten zijn minder positief. Slechts de helft van de scholieren 
vindt dat leerlingen aardig voor elkaar zijn en bijna de helft zegt dat leerlingen elkaar 
vertrouwen. Ruim de helft van de scholieren beoordeelt de relatie met de docenten 
positief.

4.5 Kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs

In 2006 is er ook gevraagd naar het oordeel over specifieke kwaliteitsaspecten van 
het middelbaar beroepsonderwijs. Figuur 4.7 geeft een indruk van de oordelen van 
de gebruikers (het oordeel van respondenten met kinderen op het mbo over de eigen 
school).4 Evenals voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt ook hier 
de inhoudelijke kant van het onderwijs veelal positiever beoordeeld dan de proces-
matige kant. Van de gebruikers is driekwart tevreden over de stage en twee derde 
over de leerprestaties. Ook de sfeer (proceskwaliteit) wordt over het algemeen posi-
tief beoordeeld: ruim 70% is positief. Opmerkelijk is wel dat slechts een enkeling aan 
deze aspecten het predicaat zeer goed geeft. De overige kenmerken van de proces-
kwaliteit worden minder gunstig beoordeeld: meer dan de helft van de gebruikers 
is ontevreden over de begeleiding, ongeveer twee vijfde is ontevreden over de lessen. 
De kenmerken van de structuurkwaliteit scoren gemiddeld. Over het tegengaan van 
voortijdig schoolverlaten en de informatie die beschikbaar is over de opleiding is zes 
op de tien respondenten tevreden.

Van de respondenten van wie één of meer kinderen in 2006 een mbo-opleiding volg-
den, viel voorts op dat degenen die een deeltijdopleiding volgden (38 respondenten) 
op alle onderdelen uit figuur 4.7 positiever oordeelden dan de voltijdstudenten (104 
studenten). Vooral de informatie over de opleiding werd positiever beoordeeld door 
de deeltijders dan de voltijders (respectievelijk 71% en 57% oordeelde ‘goed’ tot ‘zeer 
goed’ over de informatie).
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Figuur 4.7
Oordeel over kwaliteitsaspecten middelbaar beroepsonderwijs, gebruikers 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Slechts een enkeling geeft aan dat de kwaliteitsaspecten zeer goed scoren. Mede 
daardoor komt de gemiddelde score op de verschillende aspecten toch lager uit dan 
bij de beide andere onderwijssoorten. Dit wordt geïllustreerd in figuur 4.8.

Figuur 4.8
Gemiddelde score kwaliteitsaspecten middelbaar beroepsonderwijs, gebruikers, 2006 
(op een vijf-puntsschaal)

Bron: SCP (KQS’02, ’06)

leerprestaties

stage

sfeer

begeleiding

lessen

voortijdig schoolverlaten

informatie

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

PRODUCT

PROCES

STRUCTUUR



96 Kwaliteit van het onderwijs

In het tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten oordelen de studen-
ten bij negen van de dertien thema’s gemiddeld positief (job 2007, zie ook 
www.job-odin.nl). Dit is met name het geval bij toetsing en de ontwikkeling van 
competenties (productkwaliteit). Ook zijn studenten overwegend positief over de 
organisatie, het onderwijs zelf, de begeleiding en ondersteuning en over de hygiëne 
en veiligheid op de school (proceskwaliteit). De scores zijn doorgaans ook positief 
voor de sfeer op school en studenten staan veelal nog steeds achter de keuze voor 
school en opleiding. Bij vier thema’s is het algemene beeld neutraal (informatie, 
keuzemogelijk heden, onderwijsfaciliteiten en overige faciliteiten), maar is het aantal 
studenten met een negatief oordeel zorgelijk.

4.6 Verschillen tussen groepen

In het voorgaande zagen we dat men verschillend oordeelt over de diverse sectoren, 
en dat gebruikers soms positiever zijn dan niet-gebruikers. In deze paragraaf gaan 
we verder in op de verschillen tussen de oordelen van groepen respondenten met 
diverse kenmerken.5

Allereerst hebben we gekeken naar het oordeel over het onderwijs als geheel. We zien 
dat degenen die kinderen hebben op het basisonderwijs (gebruikers basisonderwijs) 
een positiever beeld hebben over het onderwijs in het algemeen. Degenen die kinde-
ren hebben op het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs hebben 
daarentegen gemiddeld eenzelfde oordeel als de niet-gebruikers (mensen zonder 
kinderen in het onderwijs). De hoogopgeleide respondenten zijn minder positief over 
het onderwijs dan mensen met een lagere opleiding. Het westen (uitgezonderd de 
drie grote steden) en het noorden zijn het meest te spreken over de kwaliteit van het 
onderwijs, terwijl men in weinig stedelijke gebieden negatief is. Jongvolwassenen 
zijn over het algemeen juist positief over de kwaliteit van onderwijs, wat wellicht 
samenhangt met de recente eigen ervaring met het onderwijs.

Voor het oordeel over het basisonderwijs zien we dat hoger opgeleiden ook hier weer 
negatiever zijn. In zeer sterk stedelijke gebieden is men minder te spreken over het 
basisonderwijs dan elders. Ook zijn 50-plussers negatiever over de kwaliteit van het 
basisonderwijs dan jongere mensen. Zoals aangegeven in figuur 4.2 zijn de ouders 
van basisschoolkinderen over het algemeen meer te spreken over het basisonderwijs 
dan anderen. Wanneer we de niet-gebruikers en gebruikers apart bekijken, vinden 
we dezelfde verschillen tussen groepen. Daarnaast zijn gebruikers van niet-westerse 
afkomst veelal minder tevreden dan anderen.

Het oordeel over het voortgezet onderwijs kent minder verschillen tussen groepen 
respondenten. Respondenten uit het noordelijke deel van Nederland zijn het meest 
positief. Wederom zijn hoogopgeleiden en 50-plussers minder te spreken over de 
kwaliteit. Zoals eerder gezegd (figuur 4.2) oordelen gebruikers en niet-gebruikers 



97Kwaliteit van het onderwijs

van voortgezet onderwijs hetzelfde. Onder de gebruikers konden we geen verschil-
len tussen groepen aantonen. Ook voor de niet-gebruikers van voortgezet onderwijs 
konden we weinig verschillen tussen groepen vinden. Wel bleek dat de niet-gebrui-
kers uit het noorden en het oosten van Nederland meer tevreden zijn over het 
voortgezet onderwijs dan elders. Als we deze uitkomsten in de context van andere 
onderzoeken bezien, dan blijkt dat de onderwijsinspectie in haar rapportage (Onder-
wijsinspectie 2007) aangaf dat met name de kwaliteit van het vmbo in de vier grote 
steden lager is dan elders in Nederland. Dit specifieke verschil vinden we echter niet 
terug in de oordelen van de respondenten in ons onderzoek.

4.7 Samenvatting

In tabel 4.1 geven we een overzicht van de oordelen over het onderwijs. Het imago 
van het onderwijs in het algemeen is matig (35% van de respondenten is niet tevre-
den). Maar gebruikers van onderwijs (hier: de ouders van kinderen op de basis-
school, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs) zijn wel 
tevreden: slechts ongeveer 20% van de gebruikers is niet tevreden.

Het imago van het basisonderwijs is matig, maar het gebruikersoordeel is goed: 
slechts 20% van de ouders oordeelt dat het daarmee slecht tot matig is gesteld. De 
productkwaliteit is op orde volgens de ouders; over de proces- en systeemkwaliteit 
oordelen ouders minder gunstig. Een negatieve uitschieter is het schoonmaken van 
het gebouw. Dit vindt de helft van de ouders onder de maat.

Over het voortgezet onderwijs is men maar matig tevreden. Ook over de begeleiding 
is men matig te spreken. Toch geven we de prestaties het predicaat goed, omdat de 
ouders wel tevreden zijn over belangrijke productkenmerken als de leerprestaties en 
de deskundigheid en de motivatie van het personeel. Evenals bij het basisonderwijs is 
men matig tevreden met het schoonmaken van het gebouw. Over de lesuitval is men 
ontevreden (de helft van de ouders is daarover niet te spreken). Doordat de leermid-
delen en het onderhoud wel positief worden beoordeeld, komen we uit op een matig 
oordeel over de structuurkwaliteit. Over de proceskwaliteit hebben we hier geen 
informatie.

Alle onderscheiden aspecten van het middelbaar beroepsonderwijs worden matig 
beoordeeld. De begeleiding van leerlingen krijgt gemiddeld zelfs het oordeel slecht. 
In tegenstelling tot onze algemene verwachting over imago en gebruikersoordeel 
(zie hoofdstuk 2), scoort het imago van het mbo iets hoger dan de gebruikerskwali-
teit, al vallen beide in de categorie matig. Het feit dat gebruikers zelf negatiever zijn 
dan niet-gebruikers kan een indicatie zijn van een problematische situatie voor de 
kwaliteit van het mbo.
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Tot slot is weinig aan te merken op het imago van het universitaire onderwijs. Onge-
veer 20% van de respondenten vindt dat matig, en vrijwel niemand vindt het slecht. 
Een gebruikersoordeel is niet te geven omdat we geen informatie hebben over welke 
respondenten (of hun kinderen) gebruikmaken van dit type onderwijs.

Tabel 4.1

Overzicht van kwaliteitsoordelen onderwijsa

imago gebruikers

onderwijs ± +

basisonderwijs ± +

product . +

proces . ±

structuur ±

voortgezet onderwijs ± ±

product . +

proces . .

structuur . ±

middelbaar beroepsonderwijsb ± ±

product . ±

proces . ±

structuur . ±

hbo/universitair onderwijsc + .

a + = goed (< 20% oordeelt slecht/matig); ± = matig (20-40% oordeelt slecht/matig); – = slecht (> 40% oordeelt 
slecht/matig); . = niet bekend.

b Het algemene oordeel betreft het gehele beroepsonderwijs (mbo en hbo). Voor gebruikers gaan we uit van de 
gebruikers van mbo; het gebruik van hbo is in het materiaal niet bekend. De afzonderlijke dimensies betreffen alleen 
het middelbaar beroepsonderwijs.

c Het imago is gebaseerd op alle respondenten, omdat er geen informatie is over het gebruik.

Bron: SCP
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Noten

1 Scholen voor speciaal onderwijs zijn voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke 
of verstandelijke beperking en leerlingen met gedragsstoornissen; scholen voor speciaal 
basisonderwijs zijn voor leerlingen die leer- en/of ontwikkelingsstoornissen hebben.

2 Daarbij moet wel aangetekend worden dat in een accreditatieprocedure vooral gelet 
wordt op vrij basale kwaliteitscriteria. Een groot deel van de scholen gaat vaak verder dan 
de accreditatienormen voorschrijven, om zich zo in positieve zin te onderscheiden van de 
basiskwaliteit in de accreditatie.

3 De negatieve berichtgeving zou ook een reflectie kunnen zijn van onvrede in de samen-
leving. In dat geval zou men echter verwachten dat ook de gebruikersopinies negatiever 
zijn. 

4 Opgemerkt moet worden dat het aantal waarnemingen hier laag is door het relatief lage 
gebruik van mbo (6% van de respondenten in 2006, minder dan 200 personen).

5 De uitspraken zijn gebaseerd op regressieanalyses. Hierbij dient gezegd te worden dat de 
opgenomen kenmerken maar een klein deel van de kwaliteitsoordelen van het onderwijs 
verklaren (de verklaarde varianties van de verschillende modellen zijn alle 0,05 of lager). 
Dit geeft aan dat we wellicht kenmerken missen, maar ook is waarschijnlijk dat er geen 
vaste structuren achter de kwaliteitsoordelen verscholen liggen. 
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5 Kwaliteit van politie en justitie

– Respondenten uit onze enquête zijn tevreden over de proceskwaliteit van politie en justitie 
(hoe de zaak, of het proces verloopt), maar niet over de productkwaliteit (politie te weinig 
zichtbaar) en over de systeemkwaliteit (het aantal cellen en de manier waarop politie te 
werk gaat).

– Bijna de helft van de mensen die te maken heeft gehad met een misdrijf geeft aan (zeer) 
tevreden te zijn over de afhandeling van de zaak door politie; bijna een derde was (zeer) 
ontevreden.

– In de stad is men beter te spreken over de kwaliteit van politie dan op het platteland; 
wellicht heeft dit te maken met de bereikbaarheid.

De sector politie en justitie heeft het afgelopen decennium een sterke groei doorge-
maakt. Zo is de hoeveelheid ‘blauw op straat’ behoorlijk toegenomen. In 2005 waren 
er op elke 100.000 inwoners 318 politieambtenaren tegen 274 per 100.000 inwoners 
in 1995. In dezelfde tijd zijn de onveiligheidsgevoelens onder burgers fors afgeno-
men (Van Noije en Wittebrood 2007), wat wellicht deels het gevolg is van deze groei. 
Justitie, bestaande uit het Openbaar Ministerie (om) en de rechterlijke macht, is in 
diezelfde periode ook sterk gegroeid: zowel het aantal officieren van justitie bij het 
om als het aantal strafrechters bij rechtbanken en gerechtshoven is toegenomen 
(Van Noije en Wittebrood 2007). Naast deze vooruitgang in kwantitatieve zin, kwam 
er zowel bij politie als justitie een roep om een verbetering van de kwaliteit, die mede 
werd ingegeven door de nationale overheid. Deze kwaliteit diende tevens meetbaar te 
zijn, zodat de geboekte resultaten onderzocht en vergeleken zouden kunnen worden 
(scp 2007).

In de kqs-enquêtes wijkt de vraagstelling voor deze sector af van die voor de andere 
sectoren.1 De indeling in dimensies wijkt daardoor ook af. Zoals aangegeven in 
tabel 2.2 is bij deze sector naast de product- en proceskwaliteit ook de systeem-
kwaliteit onderzocht. De systeemkwaliteit valt uiteen in twee delen: repressiviteit 
en bescherming. De repressiviteit betreft vragen als: worden misdaden wel streng 
genoeg bestraft en zijn er wel genoeg cellen. De beschermingstaak van de overheid 
gaat over vragen als: moeten ex-gevangenen beter worden opgevangen, en worden 
de belangen van slachtoffers goed behartigd. Bij productkwaliteit kijken we naar de 
effectiviteit, dus of de politie haar werk goed doet en of de overheid voldoende zorgt 
voor de veiligheid van burgers. Bij de proceskwaliteit denken we aan de eerlijkheid 
en de betrouwbaarheid van de politie en de rechters. In deze sector wordt dus niet 
gevraagd naar de structuurkwaliteit. Op deze plaats moet overigens worden vermeld 
dat er in de enquêtes geen informatie is te vinden over de kwaliteit van het Openbaar 
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Ministerie en de slachtofferhulp. Dit betekent dat we dat deel van de sector politie en 
justitie buiten beschouwing moeten laten.

5.1 De context: beleid, media en toezicht

Kwaliteitsbeleid
Het veiligheidsbeleid van het huidige kabinet is gebaseerd op het coalitieakkoord 
2007 en is uitgewerkt in pijler 5 van het beleidsprogramma 2007-2011. Centraal 
hierin staan de doelstellingen gericht op een verbetering van de productkwaliteit: 
voorkómen en bestraffen van misdrijven. Vooral de geweldscriminaliteit, de geor-
ganiseerde criminaliteit en het terrorisme worden door het kabinet de wacht aan-
gezegd. Daarnaast wil het kabinet een respectvolle omgang van mensen met elkaar 
bevorderen, met name in openbare ruimten en publieke instellingen. Het moet 
veiliger worden voor leraren en leerlingen op school, voor conducteurs en reizigers in 
het openbaar vervoer en voor verplegers en patiënten in het ziekenhuis. Ook is er veel 
aandacht voor overlast in en verloedering van wijken. Men streeft onder meer naar 
verbeteringen in de wijk en de inzet van extra wijkagenten, en men wil het overma-
tig alcoholgebruik onder de jeugd sterk terugdringen. Voorts wil het kabinet alle 
vormen van radicalisering bestrijden, onder meer door het bewaken van internetui-
tingen. Ten slotte wil het kabinet de hele veiligheidsketen effectiever organiseren, 
door onder meer de pakkans te vergroten, de recidive tegen te gaan en de politie en 
de rechtspraak een kwaliteitsimpuls te geven. Deze kwaliteitsimpuls zal vooral uit 
deskundigheidsbevordering moeten bestaan, met name op gebieden waar de crimi-
naliteitsbestrijding te wensen overlaat (zoals computercriminaliteit, economische 
en internationale criminaliteit). Het aantal vermogensmisdrijven (inbraak, diefstal, 
vernieling) is de afgelopen jaren al sterk gedaald, waardoor extra beleidsimpulsen 
hier niet nodig zijn. Wel zal meer aandacht worden besteed aan recidive, vooral bij de 
jeugd.

Media
De kwaliteit van justitie is de afgelopen jaren in de media vaak in twijfel getrokken, 
door zaken als de Schiedammer parkmoord en de Deventer moordzaak. Justitie zou 
in deze gevallen cruciale fouten hebben gemaakt en dit zorgde voor een stroom aan 
negatieve mediaberichtgeving. Kader 5.1 geeft een beknopt beeld van die bericht-
geving over de kwaliteit van politie en justitie.
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Kader 5.1 Politie en justitie in de media

‘Tunnelvisie en rechterlijke dwalingen
Jan Blokker, Jilles Heringa
Wat is er aan de hand met de Nederlandse rechtsstaat? […] De taak van het OM is, in het 
Nederlandse systeem, zowel strafvervolging als waarheidsvinding, en dat is lastig balanceren. 
Volgens Willem Albert Wagenaar, hoogleraar psychologie en recht aan de Leidse universiteit, 
bestaat het OM al te vaak uit wraakgoden die hun zaak partijdig presenteren. Wagenaar richt 
zijn kritiek vooral op de wijze waarop wordt omgegaan met getuige- en deskundigenverklarin-
gen’ (de Volkskrant, 23 juni 2006).

‘Politie moet veertigduizend zaken extra aanleveren
De politie moet volgend jaar veertigduizend extra zaken aanleveren bij het Openbaar Ministe-
rie. […] Ook [zijn] afspraken gemaakt over de telefonische beschikbaarheid van de politie en 
over de tevredenheid onder burgers over politieoptreden. In het nieuwe prestatiecontract zijn 
geen afspraken gemaakt over het aantal uit te schrijven processen verbaal door de politie. De 
focus in het nieuwe prestatiecontract is volgens de opstellers verschoven van kwantiteit naar 
kwaliteit. Zo moet meer aandacht worden besteed aan de bestrijding van overlast en geweld, 
de kwaliteit van het politiepersoneel en van de opsporing’ (Trouw, 7 juli 2006).

‘Miljoenen extra voor betere kwaliteit rechtspraak
[…] Het CDA, de SP en GroenLinks hadden Hirsch Ballin gevraagd of het huidige budget voor 
de rechterlijke macht toereikend is, nu de al hoge werkdruk verder toeneemt. Aanleiding voor 
de vragen was onder meer de recente publicatie van een rapport van een commissie die onder-
zoek heeft gedaan naar de gevolgen van de modernisering van de rechtspraak. De commissie 
constateerde onder meer dat medewerkers van gerechten over de toegenomen werkbelasting 
klagen en dat de kwaliteit van de rechtspraak volgens hen onder druk is komen te staan’ 
(Trouw, 18 januari 2007).

‘De discussie over de politie moet meer gaan over de kwaliteit dan over de kwantiteit. Dit 
schrijft minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) vandaag in een brief aan de 
Tweede Kamer. Ter Horst wil de focus verleggen van het aantal politiemensen naar waar het 
volgens haar echt om draait, namelijk “een politie die goed presteert, criminaliteit terugdringt 
en aanwezig en zichtbaar is voor het publiek”. Deze prestaties moeten worden vastgesteld in 
landelijke afspraken, stelt ze in haar brief’ (Trouw, 4 juli 2007).

Toezicht
Het Nederlandse rechtssysteem kent een aantal kwaliteitswaarborgen, waarvan het 
systeem van hoger beroep en cassatie het bekendste is. Daarnaast houdt de Raad 
voor de Rechtspraak toezicht op de kwaliteit van de rechtspraak en wordt elke recht-
bank eens per vier jaar gevisiteerd door een commissie van deskundigen. Ook het 
toezicht op de politie verloopt via vierjaarlijkse visitaties door een externe commissie 
en tweejaarlijkse zelfevaluaties. Het Kwaliteitsbureau Politie houdt zich bezig met de 
uitvoering en het onderhoud van het kwaliteitsstelsel voor de Nederlandse politie. 
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Daarnaast houdt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid toezicht op de politie 
en houdt de Inspectie voor de Sanctietoepassing toezicht op het gevangeniswezen. 
Monitoring van de (kwaliteit van de) geleverde prestaties van de rechtspraak en de 
politie vindt in algemene zin plaats via de zogeheten Veiligheidsmonitor, die geba-
seerd is op een omvangrijke publieksenquête. Bij de rechtbanken wordt structureel 
gebruikgemaakt van benchmarking, maar deze richt zich vooral op de proceskwali-
teit. Ook de politie maakt gebruik van benchmarking, maar dan gaat het vooral om 
de onderlinge vergelijking van gerealiseerde prestatieafspraken.

Er wordt vaak gebruikgemaakt van tevredenheidsonderzoek. Het oordeel van 
gebruikers over de kwaliteit van rechtbanken wordt eens per drie jaar onderzocht. 
Het onderzoek heeft niet alleen betrekking op rechtzoekende burgers maar ook op 
advocaten, officieren van justitie en deurwaarders. Maar ook anderen onderzoe-
ken de kwaliteit van de rechtspraak, zoals Dekker en Van der Meer (2007). Ook veel 
politiekorpsen houden jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek of maken gebruik 
van meer kwalitatief gerichte burgerpanels. Bij politie en justitie zijn nauwelijks 
belangenorganisaties (van burgers) betrokken. Meer ruimte is er voor het uiten van 
klachten. Mensen die ontevreden zijn over de rechtsafhandeling kunnen een klacht 
indienen bij de betrokken instelling en mensen die ontevreden zijn over bepaald 
politieoptreden kunnen terecht bij het regionale klachtenbureau van het politie-
korps. Worden klachten over de politie volgens de klager niet goed afgehandeld dan 
kan deze altijd nog terecht bij de Nationale ombudsman. Een klacht over een rechter 
valt echter buiten de competentie van de Nationale ombudsman. Hier resteert alleen 
de traditionele weg van het hoger beroep.

5.2 Kwaliteit bij politie en justitie

De kqs-enquêtes bevatten algemene vragen gericht aan burgers over de kwaliteit 
van de politie en de rechtspraak en − bij burgers die slachtoffer van een misdrijf zijn 
geworden − specifieke vragen over de behandeling van de zaak door de politie.
Een fors deel van de respondenten in 2006 is niet tevreden over politie en justitie: 
48% vindt de dienstverlening van de politie slecht tot matig en 56% vindt dat van de 
rechtspraak (zie ook hoofdstuk 8). Daarnaast denkt een kwart van de respondenten 
dat de dienstverlening van beide sectoren de afgelopen jaren achteruitgegaan is. Het 
algemene oordeel over de kwaliteit van de politie2 verschilt niet tussen responden-
ten die wel met de politie te maken hebben gehad (voor het doen van een aangifte of 
het melden van een voorval) en diegenen die dat niet hadden. Dit is in tegenstelling 
tot de literatuur (zie hoofdstuk 2), en het kan  worden veroorzaakt doordat eigenlijk 
iedereen, veel meer dan bij zorg en onderwijs, een gebruiker is van politiediensten. 
Alleen al wanneer men zich op straat of in het verkeer begeeft, maakt men in zekere 
zin gebruik van die diensten (zonder per se slachtoffer te zijn), waardoor het onder-
scheid tussen de twee groepen veel minder scherp wordt.
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In de enquêtes is aan de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over politie 
en rechtspraak in Nederland. We onderscheiden zoals eerder vermeld en conform 
hoofdstuk 2 vier dimensies: productkwaliteit, proceskwaliteit en twee vormen van 
systeemkwaliteit. In de context van deze studie interpreteren we de effectiviteit als 
een maat voor de productkwaliteit, integriteit als proceskwaliteit, en repressiviteit 
en bescherming als systeemkwaliteit. Figuur 5.1 geeft inzicht in de gemiddelde 
scores op de verschillende stellingen, waarvan de antwoordcategorieën lopen van 
+1 ( helemaal mee oneens) tot +7 (helemaal mee eens) als de stelling positief gefor-
muleerd was (bv.: ‘de politie doet haar werk goed’), en van –7 (helemaal mee eens) 
tot –1 (helemaal mee oneens) in het geval de stelling negatief geformuleerd was 
(bv.: ‘de politie is te weinig op straat’).

Men is het meest positief over de proceskwaliteit (integriteit). Met name over de pro-
ceskwaliteit (integriteit) van de rechterlijke macht is men goed te spreken (gemid-
deld 4,7 op een schaal van 1 tot 7), maar ook de integriteit van de politie scoort goed 
(bijna 4,5).

Bij de productkwaliteit vindt men vaak dat de politie te weinig op straat is (gemid-
deld ongeveer –5 op een schaal van –1 tot –7) en te weinig aan opsporing doet 
(gemiddeld –4,1 en –4,5). Tegelijkertijd zien we dat men wel vindt dat de overheid 
goed voor de veiligheid zorgt (gemiddeld ongeveer 3,5) en dat de politie z’n werk 
goed doet (ongeveer 4). Dit geeft een diffuus beeld over de productkwaliteit.

De dimensie repressiviteit (systeemkwaliteit) laat zien dat de politie wat de 
respondenten betreft repressiever mag optreden. Vooral de stelling dat misdaden 
te licht bestraft worden krijgt veel instemming, maar ook vindt men vaak dat zaken 
niet snel worden afgehandeld en dat misdadigers te vaak ongestraft blijven (gemid-
deld rond de –5,5). Men is het minst uitgesproken in de opvatting dat de politie meer 
tijd moet besteden aan misdaad in plaats van aan hulpverlening (–4).

In het algemeen scoren de items op de dimensie systeemkwaliteit in 2006 minder 
negatief dan in 2002; men is meer tevreden geworden. Deze uitkomsten zijn in 
lijn met andere studies (scp 2007, hoofdstuk 3), waaruit blijkt dat op het publieke 
prioriteitenlijstje de misdaadbestrijding als politiek streven behoorlijk aan belang 
heeft ingeboet tussen 2002 en 2006. Niettemin kan dit twee verschillende dingen 
betekenen: óf men vindt dat de systeemkwaliteit van politie en justitie tussen 2002 
en 2006 werkelijk in het voordeel is veranderd; óf men is milder geworden over de 
systeemkwaliteit die wordt verlangd van politie en justitie. Het meest waarschijnlijk 
is het een combinatie van die twee. Overigens is men volgens ander onderzoek ook 
meer tevreden geworden over de politie in de periode 2002-2006, dus onze uitkomst 
staat niet op zichzelf (zie de gegevensbestanden Politiemonitor Bevolking 2002 en 
Bevolkingsmonitor Politie 2006). In 2006 vindt men, in vergelijking met 2002, dat 
de politie goed haar best doet en reageert op problemen in de buurt; en men klaagt 
minder dan in 2002 dat de politie te weinig zichtbaar is, te weinig aanspreekbaar is, 
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niet hard genoeg optreedt en te weinig tijd heeft voor allerlei zaken (Politiemonitor 
Bevolking 2002 en Bevolkingsmonitor Politie 2006).

Figuur 5.1
Oordelen over kwaliteitsaspecten bij politie en justitie, 2002 en 2006 (gemiddelde op 
7-puntsschaal)a
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Al met al kunnen we naar aanleiding van figuur 5.3 het volgende concluderen: men is 
over het algemeen tevreden over de integriteit van de politie, maar men is minder te 
spreken over de effectiviteit ervan. Men is ronduit ontevreden over de strengheid van 
politie en justitie. Volgens onze resultaten vinden burgers dat de veiligheid gebaat is 
bij een repressievere gang van zaken bij politie en justitie. Hier past wel de kantteke-
ning dat uit een oogpunt van effectiviteit een repressiever optreden niet altijd beter 
is (Van Noije en Wittebrood 2008). Vooral bij lichtere vergrijpen blijken gedrags-
therapeutische maatregelen en resocialisatieprogramma’s uiteindelijk vaak effectie-
ver dan puur strafrechtelijke maatregelen.

5.3 Tevredenheid met af handeling van zaken door de politie

In deze paragraaf wordt het oordeel over de afhandeling van zaken door de poli-
tie meer gedetailleerd besproken. Daarbij is alleen naar de mening van mensen 
gevraagd die direct contact met de politie hebben gehad. In 2002 en 2006 zijn 
dezelfde vragen in de enquête opgenomen, waardoor een vergelijking mogelijk 
is. Als het gaat om de behandeling van de zaak door de politie in 2006, dan blijkt 
dat ongeveer een derde van deze mensen tevreden was, en een vijfde neutraal (zie 
figuur 5.2). Circa 10% was zeer tevreden. Dit is ongeveer evenveel als het percentage 
zeer ontevredenen. De verschillen tussen 2002 en 2006 zijn niet groot. In 2006 waren 
er iets meer respondenten tevreden dan in 2002, maar juist minder zeer tevreden.

Figuur 5.2
Tevredenheid behandeling zaak door politie, gebruikers politiediensten 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Omdat de behandeling van een zaak door de politie veel verschillende aspecten 
behelst, is de volgende stap om te bekijken op welke punten men ontevreden is. 
(Zeer) ontevreden respondenten werden gevraagd om één of meer redenen te geven 
voor hun ontevredenheid. Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 5.3. De 
staven in de figuur weerspiegelen percentages van mensen die de betreffende reden 
opgaven voor ontevredenheid over de politie. Omdat meerdere antwoorden mogelijk 
waren, tellen de percentages op tot meer dan 100%.

Figuur 5.3
Redenen ontevredenheid dienstverlening politie, ontevreden gebruikers politiediensten  
2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Als reden voor de ontevredenheid worden resultaten en de behandeling van de zaak 
(door de politie) het meest genoemd. Zo geeft in 2006 bijna de helft van de ontevre-
den respondenten aan dat de zaak onopgelost bleef of dat er geen informatie over de 
afloop werd gegeven (in 2002 gaat het om 35% van de respondenten die (zeer) onte-
vreden waren over de behandeling van hun zaak). Deze bevindingen zijn conform de 
studies van Maas-de Waal (2006), en ook van Koolen et al. (2005), die beiden con-
cludeerden dat de nazorg en de informatievoorziening achteraf volgens het publiek 
waren tekortgeschoten. Ook het niet-oppakken van de dader, of weer vrijlaten (41% 
in 2006, 34% in 2002), wekte veel onvrede volgens onze enquête. De reden dat de 
schade niet vergoed werd, werd het minst genoemd als het ging om het resultaat of 
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de afloop (27% in 2002 en in 2006). Blijkbaar hechten mensen meer aan het oplos-
sen van een zaak en het bestraffen van de dader dan aan compensatie voor geleden 
materiële schade.

Het optreden van de politie speelt een minder grote rol. De percentages varië-
ren in 2006 van 25% (politie kon niets doen) tot 40% (de politie deed niets). Van de 
respondenten voerde in 2006 33% onvoldoende tijd en aandacht van de politie aan als 
reden voor ontevredenheid, en 35% dat de zaak niet belangrijk genoeg was.

De bereikbaarheid wordt het minst vaak genoemd als reden voor ontevredenheid. 
Ongeveer een kwart van de respondenten die ontevreden zijn over de diensten van de 
politie klaagt over een lange wachttijd en een slechte bereikbaarheid van de politie 
(zowel in 2002 als in 2006).

5.4 Verschillen tussen groepen

Het imago van de politie ofwel het algemene oordeel van niet-gebruikers, is beter 
in sterk stedelijke gebieden dan in andere gebieden. Dit valt wellicht te verklaren 
doordat de politie in sterk stedelijke gebieden meer zichtbaar en dichterbij is dan op 
het platteland of in andere minder sterk stedelijke gebieden. Tegelijkertijd is men 
in het noorden van het land over het algemeen positiever dan in de rest van Neder-
land. Hieraan kunnen verschillen in het criminaliteitsniveau ten grondslag liggen. 
Ook zijn ouderen over het algemeen negatiever over politiediensten dan jongere 
respondenten en oordelen alleenstaanden positiever over politiediensten dan andere 
groepen. Wederom dient vermeld te worden dat voorgaande determinanten slechts 
een heel klein deel van de verschillen in kwaliteitsoordelen verklaren.3

5.5 Samenvatting

Het imago van de politie scoort niet erg hoog, want bijna de helft van de respon-
denten beoordeelt de politie matig of slecht. Van de mensen die een voorval hebben 
meegemaakt en daarvoor contact hebben gehad met de politie (gebruikers) geeft 
zelfs 55% een matig tot slecht oordeel. Er is alleen enige waardering voor de pro-
ceskwaliteit. Men vindt de politie en rechter eerlijk en betrouwbaar. Over de pro-
ductkenmerken (effectiviteit) is men minder te spreken. Bij de systeemkenmerken 
oordeelt een substantieel aantal mensen (ca. 35%) dat de politie meer tijd moet 
besteden aan misdaadbestrijding. Over alle andere onderscheiden aspecten oordeelt 
meer dan 40% van de respondenten (zowel gebruikers als niet-gebruikers) dat politie 
en justitie niet goed functioneren (tabel 5.1).
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Tabel 5.1

Overzicht van kwaliteitsoordelen politie en justitiea

imago gebruikers

politie − −

politie en justitie . .

product − −

proces + +

systeem − −

a + = goed (< 20% oordeelt slecht/matig); ± = matig (20-40% oordeelt slecht/matig); – = slecht (> 40% oordeelt 
slecht/matig); . = niet bekend.

Bron: SCP

Ook is er informatie over de behandeling van misdrijven door de politie. Hierover is 
ruim de helft tevreden. Veel mensen noemen dat de zaak niet belangrijk genoeg was 
of niet opgelost, en dat er geen informatie was over de afloop. Ook wordt vaak aange-
geven dat de politie niets deed, en er onvoldoende tijd en aandacht was.4
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Noten

1 Zo is er niet gevraagd naar bijvoorbeeld vriendelijkheid en deskundigheid van het perso-
neel, en de beschikbaarheid van politie en justitie, zaken die wel bij andere sectoren aan 
de orde komen.

2 Informatie over het gebruik van de rechtspraak is niet beschikbaar.
3 R2, de verklaarde variantie, is 0,01.
4 Deze informatie is niet in de tabel opgenomen, omdat hier slechts aangegeven kon 

worden om welke reden men ontevreden was, en niet is gevraagd naar de mate van onte-
vredenheid.
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6 Kwaliteit van uitvoerende overheidsdiensten

– 65% (ophalen van vuilnis) tot 85% (aanvragen paspoort/rijbewijs) van de respondenten 
vindt de prijzen van de gemeentelijke dienstverlening te hoog of zelfs veel te hoog.

– Pensioenontvangers zijn meer tevreden over de uitkerende dienst (ongeveer 4% is ontevre-
den) dan andere uitkeringsontvangers (ongeveer 15% ontevreden).

– In 2006 was 70% van de respondenten positief over de belastingdienst in het algemeen.
– De productkwaliteit (fouten bij vaststellen aanslag en overmaken teruggave) en de proces-

kwaliteit (bereikbaarheid en bejegening) van de belastingdienst scoren matig: 5% tot 15% 
van de respondenten rapporteert herhaaldelijke problemen.

Dit hoofdstuk heeft een iets andere indeling dan de voorgaande drie, waarin telkens 
één sector centraal stond. Hier komen drie sectoren aan de orde, die worden samen-
genomen onder de noemer uitvoerende overheidsdiensten: gemeentelijke diensten 
(§ 6.1), de arbeidsvoorziening en sociale zekerheid (§ 6.2) en de belastingdienst 
(§ 6.3). De resultaten worden kort samengevat in paragraaf 6.4.

6.1 Gemeentelijke dienstverlening

De dienstverlening van gemeenten is zeer divers (zie bijvoorbeeld Kuhry et al. 2007). 
Zo hebben gemeenten taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid 
(brandweer, politie etc.), het onderwijs (huisvesting en openbaar onderwijs), de 
sociale diensten en de cultuur. Deze diensten komen veelal in de andere hoofdstuk-
ken al aan de orde en blijven hier buiten beschouwing. De gemeenten verzorgen ook 
allerlei administratieve taken, zoals de afdeling Burgerzaken en Vergunningen, en 
ze zorgen voor de gemeentereiniging en het openbaar groen. In deze paragraaf gaat 
het om deze laatste groep diensten van de gemeenten.1

Bij het beoordelen van de gemeentelijke dienstverlening is in het empirische mate-
riaal een grote rol weggelegd voor het gemeenteloket. Evenals in de andere hoofd-
stukken onderscheiden we daarbij drie dimensies van kwaliteit (zie § 2.3). Opvallend 
is dat hier niet alleen de deskundigheid maar ook de vriendelijkheid van het per-
soneel als productkwaliteit wordt gezien, evenals de snelheid van dienstverlening 
en de informatievoorziening. De website wordt beschouwd als een onderdeel van 
de proceskwaliteit; bij andere voorzieningen valt deze onder de structuurkwaliteit. 
De  openingstijden en bereikbaarheid weerspiegelen de structuurkwaliteit.
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Alle burgers hebben te maken met zaken als de gemeentereiniging en het onderhoud 
van openbaar groen. Slechts een deel van de burgers heeft contact met de gemeente 
om een paspoort of rijbewijs aan te vragen (afdeling Burgerzaken). Zo worden jaar-
lijks zo’n vier miljoen documenten verstrekt (Kuhry et al. 2007). Slechts een enkeling 
heeft contact met de gemeente voor het verkrijgen van vergunningen (ca. 100.000 
bouwvergunningen per jaar, zie cbs Statline).

Context: beleid, media en toezicht
Hoewel het kwaliteitsbeleid van de gemeentelijke dienstverlening uiteraard bij de 
gemeente zelf ligt, is er op het niveau van de gezamenlijke gemeenten in 2005 een 
agenda voor de gemeentelijke dienstverlening voor de komende tien jaar opgesteld 
(commissie-Jorritsma). In deze agenda is de klant expliciet centraal gesteld en wordt 
hem een snelle, transparante, toegankelijke, goedkope en vriendelijke dienstver-
lening toegezegd. Belangrijke instrumenten hiertoe zijn marketing, kwaliteits-
handvesten, certificatie en benchmarking. De kwaliteitsslag moet verder worden 
gewonnen door de invoering van een centraal telefoonnummer en de verbetering van 
de webservice.

Door een betere marketing moeten gemeenten meer inzicht krijgen in de vraag 
van burgers naar en de verwachtingen die ze hebben van de gemeentelijke dienstver-
lening. De kwaliteitshandvesten geven inzicht in de servicenormen die de gemeenten 
hanteren voor de dienstverlening aan burgers, zoals de tijd waarbinnen men aan 
de balie geholpen moet zijn, een bezwaarschrift moet worden afgehandeld, een 
vergunning moet worden afgegeven of een aanvraag moet worden afgehandeld. Over 
de naleving van deze normen wordt verslag gedaan in een benchmark waaraan de 
gemeente deelneemt of in het burgerjaarverslag van de gemeente. Bij veel gemeenten 
is dit laatste inmiddels praktijk geworden. Certificatie van de dienstverlening moet 
echter nog van de grond komen en benchmarking speelt nog slechts een bescheiden 
rol in het dienstverleningsproces.

In de media is er niet veel aandacht voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstver-
lening op de terreinen die we hier bekijken. Veelal gaat het om zaken als veiligheid 
(blauw op straat, verkeersveiligheid) en zorg (de levering van zorg in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning,Wmo). Ook komt soms de dienstverlening van 
de afdeling Burgerzaken aan de orde. Daarbij zijn ook de prijzen voor het aanvragen 
van documenten onderwerp van discussie. Een korte indruk van de media-aandacht 
voor gemeentelijke diensten is opgenomen in kader 6.1.
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Kader 6.1 Dienstverlening van gemeenten in de media
‘Dat er verschillen zijn in de gemeentelijke kosten voor de afgifte van rijbewijzen mag duidelijk 
zijn. Maar als de kosten in de ene gemeente vier keer zo hoog zijn als in de andere, roept dat 
vragen op over de wijze van kostendoorberekening of de mate van efficiency. […] Een andere 
opvallende uitkomst van het onderzoek van de ANWB is dat uitzonderingen daargelaten de 
burger die in een grote gemeente woont meer moet betalen voor zijn rijbewijs dan de inwoner 
van een kleine gemeente. Het is niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is’ (Het Financieele 
Dagblad, 23 augustus 2007, p. 11)

‘[…] ineens realiseer je je dan hoe stipt de gemeentereiniging langskomt voor de vuilnisbakken 
en hoe keurig je geïnformeerd wordt als het vanwege de feestdagen een andere dag wordt’ 
(Paul Schnabel in Het Financieele Dagblad, 16 februari 2006, p. 9).

Het toezicht op de gemeentelijke dienstverlening wordt indirect via de gemeentelijke 
rekenkamer uitgeoefend. Het gemeentebestuur is voorts verplicht om tegelijk met 
de gemeentelijke jaarrekening een burgerjaarverslag uit te brengen waarin wordt 
gerapporteerd over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Benchmarking 
speelt een bescheiden rol bij een beperkt aantal gemeenten dat deelneemt aan de 
Benchmarking Publiekszaken, het project Lokaal loket of de Staat van de Gemeente. 
Bij een groot aantal gemeenten kunnen burgers met hun klachten over gemeentelijke 
dienstverlening terecht bij een centraal meldpunt of een gemeentelijke ombudsman 
en − waar deze niet aanwezig zijn − kan men terecht bij de Nationale ombudsman.

Oordelen over gemeentelijke dienstverlening
Op basis van het empirische materiaal uit de kqs-enquêtes gaan we in op de beoor-
deling van de dienstverlening van gemeenten door burgers. Figuur 6.1 geeft een 
indruk van de mening van burgers over de dienstverlening van de gemeenten op de 
eerdergenoemde terreinen van de burgerlijke stand, de gemeentereiniging en het 
onderhoud van het openbaar groen. In feite gaat het in figuur 6.1 om de productkwa-
liteit van de verschillende gemeentelijke diensten. De vragen uit 2002 zijn herhaald 
in 2006, zodat ook de veranderingen in de tijd kunnen worden bekeken.

Over het algemeen is men best tevreden met de dienstverlening van gemeenten: 
twee derde van de respondenten velt een positief oordeel over de dienstverlening van 
de gemeenten als geheel. Slechts een kwart van de respondenten is niet tevreden. 
Tussen 2002 en 2006 is men iets positiever gaan denken over de gemeenten; met 
name vinden minder mensen de dienstverlening matig of slecht.2

Uit de gegevens blijkt dat het algemene oordeel over gemeenten vooral samen-
hangt met het oordeel over de werkzaamheden van de burgerlijke stand: het aan-
vragen of verlengen van een paspoort of rijbewijs en het aanvragen van een uittreksel 
uit de burgerlijke stand. Dat is ook niet vreemd omdat de meeste mensen daarmee 
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daadwerkelijk te maken hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het aanvragen van 
een vergunning.

Figuur 6.1
Oordeel over gemeentelijke diensten

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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De meeste respondenten beoordelen de gemeentereiniging positief. Met name in 
2002 oordeelde slechts 10% van de respondenten negatief (in 2006 was dat 16%). 
Over het onderhoud van het openbaar groen (plantsoenendienst) is men wat minder 
tevreden dan over de gemeentereiniging en de vuilnisophaaldienst, maar nog steeds 
is de helft van de respondenten tevreden. Met het aanvragen van vergunningen 
hebben niet zoveel mensen te maken. Hierdoor hebben relatief weinig respondenten 
daar een mening over (59% van de respondenten). Het oordeel valt nog iets minder 
goed uit dan bij de plantsoenendienst, maar is toch voor de helft van de responden-
ten positief.

Over de meeste onderscheiden diensten is men, in tegenstelling tot over de 
gemeenten als geheel, tussen 2002 en 2006 negatiever gaan denken. Alleen de 
mening over de plantsoenendienst is niet gewijzigd. Over het aanvragen van uittrek-
sels is in 2002 geen informatie beschikbaar in de kqs-enquête.
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Behalve de inhoud van de dienstverlening is natuurlijk ook de prijs daarvan voor bur-
gers van belang. Figuur 6.2 geeft voor 2006 inzicht in de meningen van burgers over 
de geheven prijzen. Ook hier hebben slechts weinig burgers een oordeel over (de prijs 
van) het aanvragen van een vergunning (50% van de respondenten), doordat slechts 
weinigen daadwerkelijk te maken hebben gehad met een vergunningaanvraag.

Figuur 6.2
Oordeel over prijs gemeentelijke diensten, 2006a

a De categorie te laag werd door minder dan 1% van de respondenten 
 ingevuld en is daarom in de figuur samengenomen met precies goed.

Bron: SCP (KQS’06)
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Het zal geen verwondering wekken dat vrijwel niemand de prijs van de gemeente-
lijke diensten te laag vindt (minder dan 1%). Deze antwoordcategorie is daarom 
niet apart meegenomen in de figuur maar samengenomen met de categorie precies 
goed. Daarentegen vindt 65% tot 85% van de respondenten de prijs te hoog. Met 
name het aanvragen van een paspoort of rijbewijs en van een vergunning vindt men 
veel te duur, en ook het aanvragen van een uittreksel vindt meer dan 70% van de 
respondenten te duur. Over de prijs van het ophalen van vuilnis en de gemeenterei-
niging is men wat minder ontevreden. Aan deze verschillen kunnen verscheidene 
oorzaken ten grondslag liggen. Wellicht speelt een rol dat voor het ophalen van 
vuilnis en de gemeentereiniging belasting wordt betaald. Dit is veel minder con-
creet dan de prijs per geleverde dienst, zoals bij andere gemeentelijke diensten. 
Daarnaast verschillen de prijzen van de diverse diensten tussen de gemeenten (zie 
bv. www.watdoetjegemeente.nl), en kijken mensen bij deze vraag niet alleen naar de 
prijs op zichzelf, maar ook naar de prijs/kwaliteitsverhouding. Met name wanneer 
het gaat om administratieve zaken is het voor burgers veelal onduidelijk waarvoor er 
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kosten worden gemaakt. Het is wel duidelijk dat voor de gemeentereiniging mensen 
en materieel moeten worden betaald voor afvoer en verwerking. Men vindt dus 
eerder dat men waar voor zijn geld krijgt. Overigens blijkt uit de Atlas van de lokale 
lasten (Coelo 2006), dat gemeenten in 2006 erg terughoudend zijn geweest met het 
verhogen van de tarieven voor gemeentelijke diensten, mogelijk in verband met de 
terugkerende discussies over de stijgende lokale lasten.

Het grootste deel van het directe contact tussen de gemeenten en de burgers verloopt 
via het gemeenteloket (ook wel de dienst Burgerzaken of Publiekszaken). De kwa-
liteit van dit loket bepaalt daarom voor een groot deel de oordelen die burgers over 
gemeenten vellen.

In figuur 6.3 wordt inzicht gegeven in een aantal kwaliteitsaspecten van het gemeen-
teloket.

Figuur 6.3
Oordeel over kwaliteitsaspecten gemeenteloket 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Men is volgens figuur 6.3 tevreden over de informatieverstrekking en de deskundig-
heid en vriendelijkheid van het personeel (productkwaliteit).3 Voor ruim twee derde 
van de respondenten scoren deze aspecten goed tot uitstekend. De website, onder-
deel van de proceskwaliteit, wordt door meer dan driekwart van de respondenten 
positief beoordeeld. Ook over de bereikbaarheid van het gemeenteloket is men nog 
goed te spreken, maar over de openingstijden en de snelheid van de dienstverlening 
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zijn relatief veel minder mensen te spreken: respectievelijk 40% en 45% van de res-
pondenten beoordelen deze aspecten negatief (matig of slecht). Hieruit zou kunnen 
worden afgeleid dat de openingstijden niet zo goed aansluiten bij de moderne 
24-uurs economie.

Volgens het rapport Lokaal loket (ez 2002) verschilde in 2002 de wachttijd aan 
de balie voor het verkrijgen van een rijbewijs of uittreksel uit het geboorteregister 
fors tussen de twintig deelnemende gemeenten (van een kwartier of minder tot 
meer dan een uur). Dit geldt ook voor de doorlooptijd (van vijf à 10 minuten tot een 
dag).4 Gemiddeld scoorden de gemeenten in 2002 een ruime voldoende voor wacht- 
en doorlooptijden en de bejegening. Ook in de Benchmark Publiekszaken 
(www.benchmark-publiekszaken.nl) geeft men de dienstverlening aan de balie een 
ruime voldoende.

Verschillen tussen groepen
Om te onderzoeken hoe het komt dat het oordeel over de dienstverlening als geheel 
verschilt tussen respondenten, is gekeken naar de relatie van dit oordeel met een 
aantal kenmerken van de respondenten. De gevonden relaties zijn echter zwak.5 Glo-
baal kan echter worden gesteld dat ouderen meer tevreden zijn over de gemeentelijke 
dienstverlening dan jongeren, en ook dat de mensen met de hoogste opleiding en een 
gemiddeld inkomen meer tevreden zijn dan anderen. Tot slot zijn mensen in stede-
lijke gebieden gemiddeld minder tevreden over de dienstverlening van hun gemeente 
dan mensen in meer landelijke gebieden. Dit beeld is in 2002 en 2006 vergelijkbaar, 
zij het dat de relaties in 2006 wat sterker zijn dan in 2002.

6.2 Arbeidsvoorziening en sociale zekerheid

In de periode die we in dit onderzoek bekijken waren er verschillende organisaties 
werkzaam op het gebied van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Zo verzorgen 
de Centra voor Werk en Inkomen (cwi) arbeidsbemiddeling, de intake van uit-
keringsaanvragen en de fase-indeling, en handelt het Uitvoeringsinstituut Werk-
nemersverzekeringen (uwv) de werknemersuitkeringen daadwerkelijk af. Daarnaast 
spelen de gemeentelijke sociale diensten (uitvoering van o.a. bijstand), de Sociale 
Verzekeringsbank (uitvoering van o.a. aow en kinderbijslag) en de pensioenvoor-
zieningen een rol bij het verstrekken van uitkeringen. De ministerraad heeft inmid-
dels ingestemd met een fusie van de cwi’s en het uwv in 2009 tot één organisatie 
( Locatie werk en Inkomen lwi) (tk 2007/2008c).

Bij het beoordelen van de dienstverlening in dit hoofdstuk bestuderen we de 
productkwaliteit (globaal gezien: fouten bij hoogte of duur van uitkering) en de 
proces kwaliteit (aspecten van de bejegening, zoals onaangename behandeling of het 
toesturen van een onbegrijpelijke brief). Zie voor deze indeling verder paragraaf 2.3.
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In 2005 ontving ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking een uitkering. 
Ongeveer 8% ontving een uitkering op basis van een pensioenvoorziening, 12% op 
basis van een sociale voorziening en 13% op basis van een inkomensverzekering. 
Ook in onze enquêtes ontving één op de drie respondenten een uitkering.

Context: beleid, media en toezicht
De globale lijnen waarlangs de overheid de arbeidsvoorziening en de uitkerings-
voorziening wil verbeteren zijn uitgezet in het beleidsprogramma van het huidige 
kabinet. De arbeidsvoorziening moet onder andere worden verbeterd door hogere 
eisen te stellen aan scholing en inkomenszekerheid en lagere eisen aan de ontslag-
bescherming. Ook een meer verplichtende re-integratie door een versterking van 
de inzet van bestaande instrumenten moet bijdragen aan een verbetering van de 
arbeidsvoorziening. Daartoe behoort ook de invoering van een leerwerkplicht voor 
jongeren tot 27 jaar en een verhoging van de arbeidsparticipatie van jonggehandicap-
ten.

De diensten die met arbeidsvoorziening en uitkeringen te maken hebben komen 
regelmatig aan bod in de media. Zo zijn er veel berichten over de fusie tussen de ver-
schillende organisaties op dat terrein. Naast de vele negatieve berichten zijn er ook 
veel positieve geluiden te horen (zie kader 6.2).

Kader 6.2 Arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in de media

‘Prima mensen bij DWI
Schreuders is nu drie jaar voor de gemeente bezig op de rokende puinhopen van de oude soci-
ale dienst en de NV Werk en Maatwerk de nieuwe Dienst Werk en Inkomen (DWI) te bouwen. 
Deze week verschijnt zijn eerste volwaardige jaarverslag. De cijfers, het moet worden gezegd, 
glimmen. [...] En de tevredenheid van de klanten was heel redelijk. Gaven ze de sociale dienst 
in 2001 nog een 6,0, in 2006 was dat voor de DWI een 6,6. Nieuw is dat de dienst nu geregeld 
met de Ombudsman om de tafel zit om de problemen door te spreken’ (Het Parool, 24 april 
2007).

‘Proef in Zuidoost met “toonkamer” en “klantenregisseur” pakt positief uit; Nieuw systeem 
leidt tot minder bureaucratie’ Werklozen in het stadsdeel Zuidoost kunnen voor het zoeken naar 
banen en het aanvragen van een uitkering bij een ambtenaar terecht. De eerste indruk is dat de 
klanten erg blij zijn met de nieuwe manier waarop ze worden begeleid. Het nieuwe ambtelijke 
loket aan de Flierbosdreef in Zuidoost heet ‘de toonkamer. Daar kunnen voortaan alle klanten 
van CWI (het voormalige arbeidsbureau), DWI (de vroegere sociale dienst) en het UWV (voor 
bijzondere uitkeringen) terecht’ (Het Parool, 23 juli 2007)
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‘CDA-Kamerlid Eddy van Hijum […] juicht de fusie zeer toe. We zijn al lange tijd ontevreden over 
de kwaliteit van de dienstverlening van de instellingen, zegt hij. Werkgevers klagen erover dat 
ze niet goed worden bediend. En het belangrijkste is dat met deze reorganisatie een betere 
matching tussen vraag en aanbod kan plaatsvinden’ (Het Financieele Dagblad, 20 oktober 
2007).

‘Werknemer dupe bij CWI-ontslag’
Nationale Ombudsman: ontslagprocedure bij het CWI verloopt oneerlijk. Baas wordt beter 
geholpen dan werknemer op de wip (de Volkskrant, 22 november 2007, p. 7).

‘Klachten over Rijk fors toegenomen’
Ombudsman: Belastingdienst, UWV en Immigratiedienst in klachten-topdrie.
[...] Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) staat op de tweede plaats met 
ruim tweeduizend klachten, een toename van eenderde ten opzichte van 2005. Net als de 
Belastingdienst had het UWV te kampen met problemen met een nieuw computersysteem 
(de Volkskrant, 21 maart 2007 p. 2).

De arbeidsvoorziening is niet alleen het terrein van gemeenten (Wet werk en bij-
stand, wwb) maar ook van de Centra voor Werk en Inkomen (cwi). Het toezicht 
op de arbeidsvoorziening wordt uitgeoefend door de Inspectie Werk en Inkomen, 
die ook toeziet op de samenwerking in de keten van sociale zekerheid. Het cwi 
informeert zijn twee klantgroepen, werkgevers en werknemers, veelvuldig over de 
klanttevredenheid in de ‘verbetermeters’ en rapporteert periodiek over de bejegening 
van zijn werkzoekende klanten. De fnv voert periodiek zogenoemde wachtkameren-
quêtes uit, waarin klanten van de sociale zekerheidsinstanties gevraagd wordt hun 
oordeel te geven over de dienstverlening.

Oordelen over uitkeringsinstanties
Aan de ontvangers van een uitkering is gevraagd een oordeel te geven over de ver-
strekking van hun uitkering door de uitkeringsinstantie. Uitdrukkelijk melden we 
hier dat we alleen oordelen over de manier waarop de uitkeringen worden verstrekt, 
en niet over de wet- en regelgeving waardoor het recht op een uitkering wordt vast-
gelegd. Het oordeel over de wijze van verstrekking is overwegend positief: ruim 80% 
van de uitkeringsontvangers is tevreden. Maar er blijken wel klachten te zijn bij de 
contacten met de uitkerende instanties (figuur 6.4). Dit wordt hierna verder toege-
licht.
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Figuur 6.4
Problemen met contacten met uitkeringsinstanties, 2002 en 2006
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Bij ongeveer een derde van de ontvangers van een uitkering heeft de uitkerings-
instantie volgens de respondenten wel eens een verkeerd bedrag vastgesteld, in de 
helft van de gevallen zelfs meerdere keren. Bij ongeveer 15% van de respondenten 
was de duur van de uitkering één of meerdere keren onjuist vastgesteld. Ook bij het 
uitkeren van de vastgestelde bedragen gaat volgens de respondenten regelmatig iets 
mis: ongeveer een kwart van de respondenten met een uitkering kreeg een verkeerd 
bedrag, eveneens een kwart ontving de uitkering te laat, en bij een vijfde van de res-
pondenten was de uitkering één of meerdere keren ten onrechte gekort of stopgezet. 
Naast deze inhoudelijke aspecten van de dienstverlening (productkwaliteit) verlopen 
ook de contacten met de uitkeringsinstantie niet altijd soepel (proceskwaliteit). Res-
pondenten vinden vooral dat ze onaangenaam worden behandeld (25% in 2006 en 
zelfs 35% in 2002) en dat er vrij vaak onbegrijpelijke brieven worden gestuurd (ruim 
30%). Ten slotte meldt 10% tot 20% van de respondenten dat er een of meerdere keren 
niet of te laat is gereageerd op een brief of bezwaarschrift, of dat de telefoon niet 
werd opgenomen.

Er zijn wel enige verschillen tussen 2002 en 2006. In 2006 werd vaker op brieven 
gereageerd dan in 2002 en was de telefonische bereikbaarheid beter. Ook lijkt in 
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2006 met name de hoogte van de uitkering minder vaak fout te worden vastgesteld 
dan in 2002 en vindt men minder vaak dat de behandeling onaangenaam is.

Uit de wachtkamerenquête van de fnv komt een vergelijkbaar beeld naar voren 
(Doğan en Lammerts 2007). Over het algemeen komen de uitkeringen op tijd, maar 
een groot deel van de uitkeringsontvangers heeft na aanvraag meer dan een maand 
op de uitkering moeten wachten. De meeste cliënten voelen zich serieus genomen. 
Al met al is ongeveer twee derde van de cliënten volgens de wachtkamerenquête best 
tevreden over de dienstverlening.

In het datamateriaal is ook informatie opgenomen over de werkwijze van de betrok-
ken instellingen bij de begeleiding naar werk voor werkloze uitkeringsontvangers. 
Figuur 6.5 geeft een overzicht van de acties die de instanties hebben ondernomen 
voor de respondenten.

Figuur 6.5
Acties van uitkeringsinstanties, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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Een derde van de respondenten met een uitkering heeft in 2006 (en een kwart in 
2002) een gesprek gehad over snelle hervatting van werk; aan één op de twintig 
respondenten is een aanbod gedaan in de vorm van werk, bijvoorbeeld een gesub-
sidieerde of reguliere baan, of een werkervaringsplaats. Opleidingen of cursussen 
werden aan 10% tot 15% van de respondenten aangeboden. In 2006 werd aan drie 
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op de tien respondenten een re-integratietraject aangeboden, in 2002 is daar niet 
naar gevraagd. Al met al is, wanneer we de eerste gesprekken buiten beschouwing 
laten, voor ongeveer een kwart van de respondenten met een uitkering actie onder-
nomen. Voor de mensen met sollicitatieplicht ligt dit percentage veel hoger (48% 
in 2002 en 42% in 2006). Dit redelijk positieve beeld moet wel worden genuanceerd 
met de waarneming dat volgens het uwv lang niet alle werkzoekenden ook een baan 
vinden. Zo heeft na vier jaar ongeveer 30% van de starters aan een re-integratietraject 
een baan (zie Bijl et al. 2007: 147).

Tot slot meldt desgevraagd ongeveer 40% van de uitkeringsontvangers in 2006 dat 
het cwi of de uitkeringsinstantie zich onvoldoende inspant om betrokkene weer aan 
het werk te krijgen (figuur 6.6). Voorts meldt 60% dat het aanbod niet goed aansluit 
bij zijn opleiding of werkervaring, meldt 40% dat er onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de gezinssituatie en meldt 30% dat er onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de gezondheidssituatie (figuur 6.6). Vermelding verdient ook het feit 
dat de eerste drie aspecten in 2006 duidelijk beter scoorden dan in 2002.

Figuur 6.6
Inspanningen door uitkeringsinstanties,2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02, ’06)
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De matige uitkomsten sporen met de rapportcijfers die het cwi in de tweede 
helft van 2006 zelf heeft vastgesteld met de ‘verbetermeter’.6 Het gemiddelde 
klanttevredenheidscijfer van werkzoekenden kwam in deze periode uit op een 
magere 6,25 (cwi 2007). Vooral de ondersteuning van het cwi bij het vinden 
van werk, de kerntaak van het cwi, scoort matig. Inmiddels is het algemene 
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waarderingscijfer opgelopen van 6,25 eind 2006 naar 6,75 eind 2007. Voor de 
bejegening van zijn klanten krijgt het cwi een iets hoger cijfer: een 7.

We hebben geen duidelijke antwoordpatronen gezien in het algemene oordeel van 
de uitkeringsinstanties. Met andere woorden: het kwaliteitsoordeel verschilt niet 
wezenlijk tussen verschillende groepen van uitkeringsontvangers.

Oordelen over pensioenvoorzieningen
De pensioenontvangers in de kqs-enquête zijn meer tevreden over de manier waarop 
het pensioen wordt verstrekt dan de uitkeringsontvangers. Liefst 97% van de betrok-
ken respondenten is daar (zeer) tevreden over. Ook zijn zij over het algemeen meer 
tevreden over de contacten met de uitkeringsinstantie dan de ontvangers van andere 
uitkeringen. Dit is te zien in figuur 6.7.

Figuur 6.7
Problemen met contacten met pensioenuitkeringsinstanties, 2002 en 2006
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Er worden minder fouten gemaakt dan bij de uitvoering van de werknemersverze-
keringen, en het gaat dan ook vaak maar om een enkele keer. Bij de meeste van de 
ondervraagde aspecten van de pensioenverstrekking meldt minder dan 4% dat er een 
keer een probleem was, en nog minder dat dit probleem meerdere keren is opgetre-
den. Waarschijnlijk is een van de oorzaken van het verschil met de andere uitkerings-
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ontvangers dat er minder wijzigingen in de situatie van de uitkeringsgerechtigden 
optreden en het uitkeringsrecht eenvoudiger is vast te stellen. Hierdoor, en door het 
ontbreken van sollicitatieplicht, is ook het aantal contacten met de uitkeringsinstan-
ties waarschijnlijk lager dan bij de andere uitkeringen, zoals bij werkloosheid.

Evenals bij de overige uitkeringsinstanties verschillen de oordelen over de pensioen-
uitkeringsinstanties niet systematisch tussen groepen van uitkeringsontvangers.

6.3 Belastingdienst

Dit hoofdstuk sluit af met de belastingdienst, die meer op landelijk niveau werkt dan 
de voorgaande (lokale) diensten, maar ook regionale kantoren kent. De belasting-
dienst voert twee hoofdtaken uit. Ten eerste int de belastingdienst belastingen, zoals 
de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting, en ten tweede keert hij sinds 
enige jaren ook toeslagen uit, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag (op basis van 
de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, Awir). De dienstverlening van 
de belastingdienst is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van bur-
gers en bedrijven bij het aangeven van belastingen en het aanvragen van toeslagen. 
Daarbij streeft de dienst er ook naar om zoveel mogelijk vooringevulde formulieren 
te verstrekken.

We bestuderen hier evenals bij de sociale zekerheid alleen de wijze van verstrek-
king, en niet de belastingwetgeving die de hoogte van de aanslag bepaalt. We kijken 
daarom naar de productkwaliteit (juiste aanslag) en de proceskwaliteit (bejegening).

Context: beleid, media en toezicht
Veel burgers hebben met de belastingdienst te maken en de heffingen die worden 
opgelegd en de toeslagen die worden uitgekeerd hebben grote gevolgen voor de 
financiële huishouding van burgers. Het is dus belangrijk dat de belastingdienst 
goed functioneert; dat wil zeggen snel, effectief en efficiënt opereert. Dit stelt hoge 
eisen aan de belastingdienst, die daarom zijn organisatie periodiek tegen het licht 
houdt. In het bedrijfsplan 2008-2012 zet de belastingdienst een aantal lijnen uit 
waarlangs een verbetering van de dienstverlening moet plaatsvinden. Naast uiter-
aard de verbetering van bedrijfsprocessen (organisatie, automatisering), wil de 
belastingdienst de burger beter bedienen door de administratieve lasten te ver-
lichten. Dit zal onder meer plaatsvinden door steeds meer uit te gaan van reeds 
vooringevulde aangiften, waardoor de burger alleen nog maar hoeft te controleren 
en eventueel aan te vullen. Voorts wil de belastingdienst de informatieve dienst-
verlening aanzienlijk verbeteren door burgers via een persoonlijke internetpagina 
in de gelegenheid te stellen hun eigen gegevens in te zien en eventueel bij te stellen 
en door de functionaliteit van de belastingtelefoon en de balie uit te breiden en te 
verbeteren.
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In de media wordt de belastingdienst lang niet altijd positief beoordeeld. Vooral op 
het gebied van automatisering is er negatieve media-aandacht, maar de dienst kreeg 
bij de invoering van de zorgtoeslag wel complimenten (zie kader 6.3).

Kader 6.3 De belastingdienst in de media
‘Derde ramp was de zorgtoeslag die niet op tijd bij de vijf miljoen betrokken huishoudens zou 
komen. De Belastingdienst heeft deze klus vrijwel vlekkeloos geklaard’ (de Volkskrant, 1 maart 
2006, p. 7).

‘Fiscus houdt krampachtig de schijn op […] De belastingdienst staat onder druk door extra 
taken, problemen met de automatisering en een reorganisatie. Ze ontkennen de problemen’ 
(NRC Handelsblad, 21 april 2006, p. 9).

‘De Tweede Kamer wil de Belastingdienst onder curatele stellen. Het parlement reageert hier-
mee op het zoveelste incident waardoor ruim 730 duizend belastingplichtigen die hun aangifte 
voor de inkomstenbelasting al elektronisch hadden verzonden dat nog een keer moeten doen’ 
(de Volkskrant, 28 februari 2008, p. 1).

‘De Belastingdienst kampt met problemen en vooral mensen met een huurtoeslag horen te laat 
waar ze aan toe zijn. Het computersysteem staat onder druk door de toename van het werk en 
door nieuwe regelgeving. De kans op fouten is daardoor toegenomen’ (Trouw, 22 maart 2007).

‘De Belastingdienst moest snel de uitbetaling van de zorgtoeslag en huursubsidie aan honderd-
duizenden burgers organiseren. Het zorgt al anderhalf jaar lang voor problemen bij de ooit 
soepel draaiende dienst’ (NRC Handelsblad, 15 mei 2007, p. 3).

‘De overheid is het ergst als het gaat om service. Van de consumenten vindt 35 procent de 
service van instellingen als de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV of de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst slecht’ (NRC Handelsblad, 19 juni 2007, p. 16).

‘Meer fraude door falend toezicht fiscus’ ‘Wij doen als Belastingdienst ook heel veel goed’;
Ondanks aandringen van de Tweede Kamer is reorganisatie nooit onafhankelijk onderzocht. [...] 
Eenderde van de belasting betalende burgers en bedrijven in Nederland heeft de stellige indruk 
dat onregelmatigheden in hun aangiften niet worden ontdekt door de fiscus. Dat staat in 2006 
in de Fiscale Monitor, een jaarlijks onderzoek onder de ‘klanten’ van de Belastingdienst. [...] De 
mening van de belastingbetalers komt niet uit de lucht vallen. In de periode dat men de pak-
kans steeds lager schat, is het toezicht en de controle door de Belastingdienst daadwerkelijk 
ingezakt (NRC Handelsblad, 27 november 2007).

‘Vertraging nieuwe belastingaangifte’
De Belastingdienst houdt er rekening mee dat de problemen rond de gegevensuitwisseling met 
de uitvoeringsorganisatie UWV tot vertraging zullen leiden bij het project ‘vooringevulde aan-
gifte’ (VIA). De voorbereiding van delen van VIA is op de lange baan geschoven in afwachting 
van een onderzoek naar de problemen bij deze zogeheten operatie Walvis (Wet administratieve 
lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale-verzekeringswetten) (de Volkskrant, Economie, 
24 juli 2007, p. 7).
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Op de belastingdienst wordt geen extern toezicht gehouden. De kwaliteitszorg bij de 
belastingdienst is vooral een interne zaak, die deels zijn weerslag vindt in de Fiscale 
Monitor. Hierin geven belastingplichtigen onder meer hun oordeel over de afhande-
ling van belastingaangiften en de (telefonische) bereikbaarheid van de dienst. Voor 
klachten over de belastingdienst kunnen belanghebbenden terecht bij de Nationale 
ombudsman.

Oordelen over belastingdienst
De meeste mensen hebben te maken met de belastingdienst doordat zij een belas-
tingformulier moeten invullen of een toeslag moeten aanvragen. Ongeveer twee 
derde van de respondenten is tevreden over de dienstverlening van de belasting-
dienst in het algemeen (oordeel goed tot zeer goed). Hierbij zijn de mensen die 
contact hebben gehad wat minder tevreden dan mensen die geen contact hebben 
gehad (resp. 61% en 72% is positief). Dit is ook niet zo vreemd, omdat contacten 
met de belastingdienst meestal alleen nodig zijn wanneer er zaken niet goed gaan. 
Driekwart van de respondenten denkt dat de kwaliteit de afgelopen vijf jaar niet is 
veranderd (zie ook hoofdstuk 9). De mensen die wel contact hebben gehad met de 
belastingdienst hebben hierover een wat meer uitgesproken mening dan andere: 
meer mensen zeggen dat de kwaliteit achteruit is gedaan, maar ook meer mensen 
zeggen dat deze juist is verbeterd. Gemiddeld zijn de mensen met contact wat som-
berder dan de overige respondenten, maar dat is niet zo verwonderlijk, omdat het 
contact vaak vanwege een probleem wordt gelegd.

Hierna gaan we in op de mensen die telefonisch of schriftelijk contact hebben 
gezocht of gehad met de belastingdienst. Van de respondenten in de kqs’06-enquête 
betreft dit ongeveer de helft. De bereikbaarheid van de belastingdienst in 2006 laat te 
wensen over, volgens de respondenten die contact hebben gezocht met de belasting-
dienst (zie figuur 6.8).

Slechts ongeveer de helft van de mensen die schriftelijk of telefonisch contact 
hebben gehad met de belastingdienst vindt dat deze organisatie goed bereikbaar is 
en bijna 20% van hen is het daar helemaal niet mee eens. Ook vindt twee derde van 
de respondenten dat zij lang moesten wachten aan de telefoon. Wel vindt 70% dat als 
zij dan eenmaal contact hebben met de belastingdienst, zij goed worden geholpen. 
Deze bevindingen sporen met de tevredenheid over de bereikbaarheid en dienstverle-
ning die in het beheersverslag van de Belastingdienst zelf is opgenomen.

Aan de respondenten die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de belas-
tingdienst is ook gevraagd of zij problemen hebben gehad met de vaststelling van 
hun aangifte. Daarbij is gevraagd naar problemen met de hoogte van de aanslag, het 
uitkeren van de betreffende bedragen, ofwel de productkwaliteit. Maar ook de beje-
gening door de belastingdienst, ofwel de proceskwaliteit, is door de respondenten 
beoordeeld. De resultaten staan in figuur 6.9.
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Figuur 6.8
Oordeel over contacten met de belastingdienst, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Figuur 6.9
Problemen met contacten met de belastingdienst, 2006
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Hoewel velen weinig problemen hebben ervaren, heeft ongeveer een derde naar eigen 
zeggen wel eens een aanslag met foute hoogte gekregen, en ongeveer een vijfde een 
verkeerd bedrag op zijn rekening. Daarnaast blijken met name de brieven van de 
belastingdienst relatief vaak onbegrijpelijk (30%), wordt de telefoon niet opgenomen 
(19%) of wordt men onaangenaam behandeld (16%). Ook volgens het beheersverslag 
van de Belastingdienst zelf is de correspondentie niet altijd duidelijk (17%) en wordt 
de telefoon niet altijd opgenomen (14%). In beide gevallen lijkt de tevredenheid in de 
afgelopen jaren te zijn toegenomen. Bezwaarschriften werden voor het grootste deel 
(90%) tijdig afgehandeld, en klachten in driekwart van de gevallen.

Verschillen tussen groepen
Het imago van de belastingdienst, ofwel het algemene oordeel van niet-gebruikers, 
kent vergelijkbare achtergronden als het oordeel van gebruikers van de belasting-
dienst. Hier bedoelen we met gebruikers de mensen die het afgelopen jaar contact 
hebben gehad met de belastingdienst. Het blijkt dat hoger opleiden en mannen meer 
tevreden zijn over de dienstverlening, en niet-westerse allochtonen juist minder 
tevreden. Wanneer we alleen naar de niet-gebruikers kijken, denken daar ook de 
gezinnen met kinderen en de respondenten tussen de 35 en 50 jaar minder positief 
over de dienstverlening.

6.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk is de kwaliteit van de dienstverlening van een drietal uitvoerende 
overheidsinstanties besproken: gemeenten, de arbeidsvoorziening (inclusief pensi-
oensvoorziening) en de belastingdienst. Tabel 6.1 geeft een indruk van de oordelen 
door toezichtouders, de burgers in het algemeen en de gebruikers van de verschil-
lende voorzieningen.

Voor de gemeenten staat de dienstverlening door het gemeenteloket centraal. Het 
imago van de gemeentelijke dienstverlening is matig. De productkwaliteit (vriende-
lijkheid en deskundigheid van het personeel) is in orde, maar de proces- en struc-
tuurkwaliteit zijn minder aan de maat. Het datamateriaal geeft geen inzicht in wie er 
daadwerkelijk contact heeft gehad met de gemeenten, zodat een gebruikersoordeel 
niet is te geven.

De ontvangers van een werkgerelateerde uitkering zijn over het algemeen tevreden 
over de verstrekking van de uitkering. Bij de contacten met deze instanties onder-
vindt men echter wel de nodige problemen. Zowel bij het vaststellen van de uitke-
ringshoogte en duur ervan (productkwaliteit) als bij de bejegening (proceskwaliteit) 
gaat wel eens wat mis. Uitdrukkelijk melden we hier dat we alleen oordelen over de 
manier waarop de uitkeringen worden verstrekt, en niet over de wet- en regelgeving 
waarin het recht op een uitkering is vastgelegd.
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Over de verstrekking van de pensioenuitkering is men tevreden en men ondervindt 
weinig problemen bij contacten met de uitkerende instanties.

Het imago van de belastingdienst is best goed, en ook mensen die contact hadden 
met de belastingdienst zijn over het algemeen tevreden. Hierbij merken we op dat 
de recente problemen met de automatisering (na het uitvoeren van de enquête) het 
imago van de belastingdienst waarschijnlijk minder goed zullen hebben gedaan. 
Aangezien een direct contact met de belastingdienst vaak alleen plaatsvindt als er 
problemen zijn, is het niet zo vreemd dat het gebruikersoordeel wel wat achterblijft 
bij het imago. Zowel de proces- als de productkwaliteit van de dienstverlening wordt 
matig bevonden.

Tabel 6.1

Overzicht van kwaliteitsoordelen uitvoerende overheidsdiensten

imago gebruikers

gemeenten ± .

product + .

proces ± .

structuur ± .

arbeidsvoorziening . +

product . ±

proces . ±

structuur . .

pensioenvoorziening . +

product . +

proces . +

structuur . .

belastingdienst + +

product . ±

proces . ±

structuur . .

a + = goed (< 20% oordeelt slecht/matig); ± = matig (20-40% oordeelt slecht/matig); . = niet bekend.

Bron: SCP
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Noten

1 Hoewel het parkeerbeleid een belangrijke taak is van de gemeenten rapporteren we daar 
niet over, omdat we daarover geen empirische informatie hebben.

2 In hoofdstuk 9 wordt ook een oordeel over de gemeentelijke dienstverlening in het alge-
meen gepresenteerd (in 2006). Daar is echter niet de context van burgerzaken, gemeente-
reiniging en onderhoud openbaar groen gegeven, maar wordt impliciet ook een oordeel 
gevraagd over taken als veiligheid, sociale diensten en cultuur. In die context is een derde 
van de respondenten niet tevreden en wordt door hen overwegend een positieve ontwik-
keling geconstateerd.

3 In tegenstelling tot andere voorzieningen wordt de kwaliteit van de informatievoorzie-
ning hier als een onderdeel van de productkwaliteit gezien en niet als proceskwaliteit.

4 Sinds 2002 is de doorlooptijd van met name rijbewijzen fors toegenomen, omdat deze 
nu op een centrale plaats in Nederland worden gemaakt en het document meestal na 
een week kan worden opgehaald. Over recentere beoordelingen van de wachttijd is geen 
meting beschikbaar.

5 De meeste relaties zijn niet significant en de verklaringsgraad van de geschatte modellen 
is zeer laag (< 0,1).

6 In het kader van een meer klantgerichte benadering in de Suwi-keten (structuur uitvoe-
ring werk en inkomen) zijn de volgende klantprincipes ontwikkeld: 
1 een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de voorziening;
2 een tijdige levering van diensten;
3 persoonlijke aandacht voor de klant;
4 ondersteuning bij het zoeken naar werk; en 
5 zowel rechten als plichten benadrukken.
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7 Kwaliteit van diensten van wonen en welzijn

– Ruim 30% van de sociale huurders is tevreden over de woningcorporatie.
– Huurders van een sociale huurwoning zijn meer tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding 

van hun woning (ruim 70% tevreden) dan huurders van een particuliere huurwoning (ruim 
60%).

– Huurders zijn meer tevreden over de structuurkwaliteit (ongeveer 85% tevreden) dan over de 
productkwaliteit (tussen 60% en 70% tevreden).

– De collectie van musea (productkwaliteit) wordt beter beoordeeld dan de collectie van 
bibliotheken (respectievelijk ruim 90% en ongeveer 80% tevreden respondenten).

– De productkwaliteit van kinderopvang (bv. personeel) wordt zeer goed beoordeeld (ongeveer 
85% tot 95% oordeelt goed tot uitstekend). De proceskwaliteit wordt veel minder goed 
beoordeeld en dat komt vooral doordat men de prijzen te hoog vindt (70% oordeelt slecht of 
matig) en de bereikbaarheid slecht (10% tot 40% oordeelt slecht tot matig).

– Ruim 50% van de respondenten vindt het openbaar vervoer slecht tot matig, maar de 
gebruikers van het OV zijn beduidend positiever. Desgevraagd scoren regelmatige OV-
gebruikers op bijna alle aspecten hoger (gemiddeld), tot soms 1 punt (in rapportcijfers).

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal sectoren die diensten verlenen op het 
gebied van wonen en welzijn. Het gaat om nogal uiteenlopende sectoren, waarover in 
het empirische materiaal weinig gedetailleerde informatie beschikbaar is. Achter-
eenvolgens behandelen we de sectoren wonen (§ 7.2), musea (§ 7.3), bibliotheken 
(§ 7.4), kinderopvang (§ 7.5) en openbaar vervoer (§ 7.6).

7.1 Wonen

Onder publieke dienstverlening op het gebied van wonen verstaan we hier de 
diensten van de woningcorporaties. Ongeveer 44% van de Nederlandse huishou-
dens huurde in 2006 een woning; driekwart daarvan huurt van een sociale ver-
huurder (woningcorporatie), de rest van particulieren of commerciële verhuurders 
(vrom 2008). In deze paragraaf bestuderen we met name de kwaliteit van de sociale 
verhuurders, die een onderdeel van de publieke dienstverlening vormen. Bij de 
dienstverlening van deze verhuurders bestuderen we de productkwaliteit (omgaan 
met onderhoud en informatievoorziening) en de structuurkwaliteit (openingstijden 
en bereikbaarheid verhuurder). Over de proceskwaliteit van de sociale verhuurders 
hebben we geen informatie.



132 Kwaliteit van diensten van wonen en welzijn

Context: beleid, media en toezicht
Het beleid op het gebied van de sociale verhuur is vooral een lokaal gebeuren. De 
verantwoordelijkheid van het Rijk heeft voornamelijk betrekking op de huurprijzen 
(betaalbaarheid) en de probleemwijken (leefbaarheid). In de gekozen veertig pro-
bleemwijken wil het kabinet vooral investeren in de sociale infrastructuur, en hier-
voor is de medewerking van de woningcorporaties onontbeerlijk. Het gaat daarbij 
om zaken als sociale veiligheid, voorzieningen voor jeugdigen en ouderen en cultu-
rele voorzieningen. Betaalbaarheid en leefbaarheid zijn ook de thema’s waaraan de 
woningcorporaties, verenigd in Aedes, de komende jaren gaan werken. Hiertoe is, in 
antwoord op de kabinetsplannen ter zake, een aantal concrete doelen geformuleerd.

Hoewel de woningcorporaties regelmatig in het nieuws zijn, gaat dat vaak niet over 
de kwaliteit van de geleverde diensten. De laatste tijd is de media-aandacht vooral 
gericht op de plannen die de corporaties bij de minister van vrom moeten indienen 
voor het aanpakken van probleemwijken, de zogeheten Vogelaarwijken. Onderwerp 
is het beleid van de corporaties op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, toewij-
zing van woningen, en nieuwbouw en verkoop van sociale huurwoningen. Uit de 
berichtgeving in de media en uit de politieke discussie komt het beeld naar voren 
dat de corporaties op die terreinen hun maatschappelijke taak niet naar behoren 
vervullen. Dit probleem valt echter buiten het bereik van dit hoofdstuk en blijft dus 
onderbelicht. Het gaat immers niet om de dienstverlening van de corporaties aan de 
eigen huurders die in dit hoofdstuk centraal staat.

Kader 7.1 Sociale verhuurders in de media
‘Huurders zijn tevreden over de dienstverlening van de wooncorporaties. […] Grote [woon-
corporaties] scoren minder goed op zaken als telefonische bereikbaarheid, de juiste persoon 
te spreken krijgen en het afhandelen van verzoeken voor reparaties. Kleine en grote woning-
bouwverenigingen kunnen verder nog veel winnen door anders om te gaan met klachten en 
met verzoeken om het gehuurde huis te mogen veranderen, aldus het KWH’ (De Telegraaf, 
27 september 2007).

‘Visitaties laten matige prestaties wooncorporaties zien’ (NRC Handelsblad, 25 maart 2005).

‘Kleine woningcorporatie doet het beter dan grote’
Woningcorporaties die minder dan vijfduizend woningen beheren, doen het op bijna alle punten 
beter dan grotere corporaties. Zo scoren ze beter op het snel beantwoorden van de telefoon, 
het nakomen van afspraken en het snel oplossen van gebreken aan de woning. Dat stelt 
marktonderzoeksbureau USP Marketing Consultancy. Wat klantvriendelijkheid betreft, worden 
kleine en grotere corporaties vrijwel gelijk beoordeeld, stellen de onderzoekers vast. Wel scoren 
de openingstijden van de kleinere corporaties slechter. [...] Nu halen de corporaties net geen 
7. De hoogste cijfers worden gegeven voor de snelheid aan de balie en de klantvriendelijkheid. 
Huurders geven hun woningcorporaties dit jaar gemiddeld iets hogere rapportcijfers dan vorig 
jaar (De Pers, 11 mei 2007).
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Woningcorporatie WonenBreburg, de grootste van Tilburg, presteert maatschappelijk goed 
en verdient daarom het rapportcijfer 7,1. Maar huurders moeten meer worden betrokken bij 
de beleidsontwikkeling en willen ook beter worden geïnformeerd. Dat blijkt uit een beoorde-
lingsrapport dat de woningcorporatie op eigen initiatief door onderzoekers van PriceWater-
houseCoopers heeft laten opstellen. [...] Volgens de onderzoekers levert WonenBreburg op een 
aantal punten ‘een bijzondere prestatie’. […] Toch zijn er ook kritische kanttekeningen. Volgens 
de onderzoekers hebben de huurdersvertegenwoordigers aangegeven dat ze van een grote cor-
poratie als WonenBreburg (ook actief in Breda) meer nieuwbouw voor de doelgroep verwach-
ten. Verder merken huurdersorganisaties op dat ‘de intenties en procedures rond overlast op 
orde lijken, maar dat de praktijk anders uitwijst’ (Brabants Dagblad, 31 mei 2008).

Centraal in de kwaliteitsbewaking in de sociale verhuur staat het Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties Huursector (kwh). Dit centrum voert taken uit op het gebied 
van certificatie (visitaties, (ver)huurlabels) en verricht benchmarking en klanttevre-
denheidsonderzoek. Het toezicht op de sociale huursector wordt uitgeoefend door 
de vrom-Inspectie. Belangenverenigingen zijn er in alle rangen en standen, varië-
rend van buurtorganisaties tot de Nederlandse Woonbond. Huurders kunnen met 
hun klachten over onderhoud, servicekosten en huurprijs terecht bij een van de vele 
huurcommissies en met hun klachten over het toewijzen van huurwoningen bij de 
gemeentelijke ‘klachtencommissie woonruimteverdeling’.

Oordelen over wonen
Volgens de gegevens voor deze studie (uit de kqs-enquêtes) huurde in 2006 ruim 
25% van de respondenten een woning van een sociale verhuurder, en 5% van een 
particuliere verhuurder. Bij de keuze tussen het huren en het kopen van een woning 
spelen ook oordelen over de kwaliteit van de woning en de woonomgeving een rol. 
In de kqs-enquêtes zijn daarover twee vragen gesteld (figuur 7.1). Zo oordeelt ruim 
een derde van de respondenten negatief over de kwaliteit van huurwoningen. De 
verschillen tussen eigenaren en huurders zijn daarbij klein. Wel denken eigenaren 
veel minder vaak (30%) dan huurders (ca. 50%) dat problemen met vandalisme en 
vernieling net zo goed voorkomen in buurten met veel koopwoningen als in buurten 
met veel huurwoningen. Met name de huurders bij woningcorporaties zijn het met de 
stelling eens (54%).
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Figuur 7.1
Verschil tussen kopen en huren naar woonsituatie, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Oordeel over verhuurders
Het imago van de woningcorporaties is goed: in 2006 vindt ongeveer 60% van alle 
respondenten (huurders en eigenaren) de kwaliteit van de dienstverlening door 
woningcorporaties goed tot uitstekend en bijna een derde matig (zie figuur 7.2). 
Dit betreft het imago van de woningcorporaties (zie ook hoofdstuk 9), dus niet het 
oordeel over de eigen verhuurder of woonsituatie. In figuur 7.2 is het oordeel over 
de woningcorporaties ook gepresenteerd voor verschillende groepen respondenten: 
mensen met een koopwoning (eigenaren), mensen die van sociale verhuurders huren 
(woningcorporaties), en mensen die van particuliere verhuurders huren.

Respondenten die eigenaar zijn van hun woning hebben geen ervaring met de dienst-
verlening van sociale verhuurders (of alleen uit het verleden), en hebben hier dan 
ook minder uitgesproken meningen over dan huurders. Een wat groter deel van de 
eigenaren vindt de dienstverlening matig of goed, vergeleken met huurders. Gemid-
deld wijken de meningen van eigenaren, die het imago van de sociale verhuurders 
weerspiegelen, echter niet veel af van die van huurders. Er is wel een verschil tussen 
sociale huurders en particuliere huurders. De sociale huurders, dus de gebrui-
kers van de woningcorporaties, oordelen positiever over de dienstverlening van de 
woningcorporaties dan de particuliere huurders. Evenals in andere sectoren is het 
imago dus slechter dan het werkelijke gebruiksoordeel.
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Figuur 7.2
Oordeel over woningcorporaties, naar woonsituatie, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Driekwart van alle respondenten in 2006 vindt dat de dienstverlening niet is veran-
derd in de afgelopen vijf jaar. 15% vindt juist dat de dienstverlening is verslechterd, 
tegen 5% die een verbetering ziet. Hier scoren de eigenaren vooral gemiddeld, 
doordat zij eigenlijk weinig kennis van en ervaring met de corporaties hebben. De 
particuliere huurders zijn wederom duidelijk minder positief over de ontwikkelingen 
in de dienstverlening van de sociale verhuurders dan de sociale huurders en de eige-
naren. Blijkbaar zijn de inspanningen van de corporaties op het gebied van leefbaar-
heid niet zichtbaar voor het publiek, en blijft het imago van de corporaties achter. 
Het is echter mogelijk dat door deze inspanningen de achteruitgang in de kwaliteit 
van de dienstverlening niet al te groot is.

Aan de huurders in de steekproef is een aantal vragen gesteld over hun woning en 
over de dienstverlening van hun verhuurder. In de volgende figuren vergelijken wij 
daarbij de meningen van de sociale en particuliere huurders over hun eigen woning 
en verhuurder. In tegenstelling tot figuur 7.2 gaat het hier dus om de meningen over 
de eigen woonsituatie, en niet over het imago van de woningcorporaties. Zo laat 
figuur 7.3 zien in hoeverre de twee groepen huurders tevreden zijn met hun eigen 
woning.
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Figuur 7.3
Tevredenheid van huurders met hun woning, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Deze figuur laat duidelijk zien dat de huurders met een woning van een sociale 
verhuurder meer tevreden zijn met hun woning dan huurders met een woning van 
een particuliere verhuurder. Dit geldt zowel voor de geschiktheid van de woning 
voor hun huishouden, als voor de verhouding tussen de huur en de kwaliteit van 
de woning. Ook hier oordelen mensen met een sociale woning dus positiever dan 
andere huurders.

De dienstverlening van de verhuurders kan grofweg worden onderscheiden in de 
wijze waarop de woning wordt onderhouden (productkwaliteit) en de bereikbaarheid 
van de verhuurder (proceskwaliteit). Uit figuur 7.4 blijkt dat ook de oordelen over de 
dienstverlening van particuliere en sociale verhuurders verschillen.

Over het algemeen is meer dan 60% van de huurders tevreden over de verschillende 
aspecten van de kwaliteit van dienstverlening door de verhuurder. In het bijzonder is 
men tevreden over de telefonische bereikbaarheid en de openingstijden van het kan-
toor. Deze aspecten van de dienstverlening (structuurkwaliteit) worden door meer 
dan 85% van de respondenten positief beoordeeld. Het oordeel daarover verschilt 
niet significant tussen de huurders van particulieren en van woningcorporaties. Ook 
over de inhoud van de dienstverlening, de productkwaliteit, wordt door een groot 
deel van de respondenten positief gedacht. Zo worden volgens ongeveer zes van de 
tien respondenten klachten snel afgehandeld. Iets meer mensen zijn tevreden over 
de uitvoering van reparaties en iets minder over de uitvoering van onderhoud aan 
de woningen. Hierbij zijn meer particuliere huurders zeer tevreden, maar dit wordt 
gecompenseerd door een lager aandeel dat gewoon tevreden is. Dit verschil is het 
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grootst bij de informatievoorziening, waarover 60% van de particuliere huurders 
tevreden tot zeer tevreden is, tegenover 77% van de sociale huurders. Opgemerkt 
wordt dat, in tegenstelling tot de meeste andere sectoren, bij de sociale verhuurders 
de informatievoorziening niet wordt gerekend tot de proceskwaliteit maar tot de 
productkwaliteit (zie § 2.3). Al met al valt de productkwaliteit dus lager uit dan de 
structuurkwaliteit, en oordelen de sociale huurders daarover positiever dan de parti-
culiere huurders.

Figuur 7.4
Tevredenheid van huurders over de verhuurder, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Verschillen tussen groepen
Zijn er verschillen tussen respondenten ten aanzien van het kwaliteitsoordeel over de 
dienstverlening van de woningcorporaties? Allereerst is er de eigendomsverhouding. 
Zoals eerder al bleek zijn respondenten met een sociale huurwoning (de gebruikers) 
positiever dan anderen. Daarnaast blijkt dat hoger opgeleiden, mensen met kinderen 
en mensen in niet al te stedelijke gebieden ook een positiever oordeel geven over de 
sociale verhuurders. Deze bevindingen sporen met de slechte woonkwaliteit van de 
zogenoemde Vogelaarwijken in de grotere steden, waar relatief veel lager opgeleiden 
wonen. Tot slot blijken mensen met een koopwoning in de Randstad veel negatiever 
te denken over de sociale verhuurders dan huiseigenaren elders in het land.

7.2 Musea

In Nederland wordt er vrij algemeen gebruikgemaakt van musea. Op landelijk niveau 
waren er in 2004 bijna twintig miljoen bezoekers in musea (bron: Gegevensbank 
quartaire sector, geqs), maar voor een groot deel waren dit buitenlanders. Ongeveer 
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40% van de Nederlanders bezocht één of meerdere keren een museum (gegevensbe-
stand avo 2003). Alle drie de kwaliteitsdimensies komen hier aan bod. Zo bestude-
ren we de oordelen over de collectie en de informatievoorziening (productkwaliteit), 
de deskundigheid en vriendelijkheid van het personeel (proceskwaliteit) en de 
openingstijden, prijs en horecavoorziening (structuurkwaliteit).

Context: beleid, media en toezicht
De rijksoverheid voert een ingetogen beleid, dat voornamelijk gericht is op het ver-
groten van toegankelijkheid en diversiteit. In zijn visie op het cultuurbeleid, uitge-
werkt in de nota Kunst van leven, denkt het kabinet de toegankelijkheid van musea te 
bevorderen door het schoolbezoek van kinderen tot 12 jaar gratis te maken. Voorts 
wil het huidige kabinet vooral investeren in de aantrekkelijkheid van de presentatie 
van museale collecties en wil het extra subsidies beschikbaar stellen voor vernieu-
wende museale projecten. De inhoudelijke kwaliteit is en blijft vooral een zaak van 
de instellingen zelf.

De mediaberichtgeving over de kwaliteit van musea is zeer divers, zeker wanneer 
het gaat over de productkwaliteit. Daarnaast worden er veel recensies gepubliceerd. 
De berichten in kader 7.2 over proces- en productkwaliteit van twee musea zijn dus 
ook niet representatief voor de rest van de Nederlandse musea, maar geven wel een 
indruk van het soort nieuws dat er over de kwaliteit van musea in kranten verschijnt.

Kader 7.2 Musea in de media
‘Het Anne Frankhuis in Amsterdam heeft afgelopen jaar een recordaantal bezoekers getrokken. 
[…] De groei van het aantal bezoekers komt onder meer door de verruimde openingstijden en 
de mogelijkheid via internet entreekaartjes te kopen. Daar maakte bijna 10 procent gebruik 
van’ (nrc.next, 3 januari 2008).

‘Gevangenismuseum Veenhuizen in Drenthe is onlangs uitgeroepen tot het beste historische 
museum van ons land. Het opende twee jaar geleden zijn deuren. […] Gevangenismuseum 
Veenhuizen is een educatieve instelling. Het wil tonen maar ook laten leren; vermaken maar 
ook tot nadenken stemmen. Dat is een lastige opgave die er in menig museum toe leidt dat 
leuk of interessant materiaal verstikt raakt onder de goede bedoelingen. Maar Veenhuizen weet 
de valkuilen aardig te vermijden. […] In mei 2005 gingen de poorten open. Nauwelijks meer 
dan twee jaar later werd het museum door het Historisch Nieuwsblad uitgeroepen tot het beste 
historische museum in Nederland’ (Het Parool, 15 september 2007).

‘Collectie en programma, presentatie, entourage, bereikbaarheid, kindvriendelijkheid, “routing” 
binnen het museum, rolstoelvriendelijkheid, sanitair, horeca en winkels, de krant liet volgens 
eigen zeggen niets ongecontroleerd. Van de vijftig musea behaalden er 34 een score boven 
de 7. Het laagste cijfer is een 5,7. Ondanks het feit dat er tussen de musea grote verschillen te 
constateren zijn, luidt de algemene conclusie dat de Nederlandse musea het zo gek nog niet 
doen’ (Algemeen Dagblad, 29 maart 2008).
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De overheid houdt zich ver van een inhoudelijke beoordeling van culturele activitei-
ten en oefent daarop ook geen toezicht uit. Wel laat de overheid zich in algemene zin 
adviseren over de kwaliteit van culturele activiteiten en artistieke prestaties door de 
Raad voor Cultuur. De Museumvereniging biedt in algemene zin kwaliteitszorg door 
het bieden van standaarden en instrumenten op het gebied van werkgeverschap en 
professionalisering van het personeel.

Klanttevredenheidsmeting in de wereld van de musea is vooral een lokale aan-
gelegenheid, maar wordt ook uitgevoerd in opdracht van de Museumvereniging 
(MuseumMonitor). De belangen van musea worden behartigd door lokale vrienden-
organisaties, die zijn verenigd in de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea.

Oordelen over musea
Van de respondenten op de enquête kqs’06 bezocht 41% het afgelopen jaar één of 
meerdere keren een museum. Aan hen is een oordeel gevraagd over een aantal aspec-
ten van het museum. Figuur 7.5 geeft hiervan een indruk.

Figuur 7.5
Oordeel van bezoekers over musea, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Over het algemeen in men goed te spreken over de musea. De productkwaliteit 
betreft hier vooral de kwaliteit van de collectie en de informatie die daarbij wordt 
gegeven. Ongeveer negen van de tien bezoekers is daarover goed te spreken. De 
proceskwaliteit wordt ook als ruimschoots voldoende ervaren, ook al valt het oordeel 
hierover iets minder gunstig uit. Over de deskundigheid van het personeel zijn ruim 
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acht van de tien bezoekers tevreden en over de vriendelijkheid van het personeel en 
de bereikbaarheid zelfs negen van de tien. Onder de aspecten van structuurkwaliteit 
scoren de openingstijden goed, maar vindt ongeveer een derde van de bezoekers de 
prijs aan de hoge kant (oordeel matig tot slecht) en is ruim een kwart van de bezoe-
kers niet tevreden over de horecavoorzieningen. Ook Van den Broek et al. (2002) 
concluderen dat de kerntaken van de musea, hier te scharen onder de product- en 
proceskwaliteit, goed beoordeeld worden. De overige aspecten als de museumwinkel 
en de parkeermogelijkheid worden ook hier minder positief beoordeeld.

We hebben geen duidelijke patronen gevonden in de oordelen over musea tussen 
groepen respondenten: geen enkele groep scoorde evident hoger of lager dan andere 
groepen. Dit komt wellicht doordat de museumbezoekers geen afspiegeling van 
de bevolking vormen. Zo geven Van den Broek et al. (2002) aan dat er relatief veel 
Volkskrant- en nrc-lezers vertegenwoordigd zijn. Hierdoor is er minder variatie in de 
kenmerken van de bezoekers.

Hoewel de gebruikers (bezoekers) dus zeer tevreden zijn over het bezoek aan een 
museum, zijn er veel mensen die geen musea hebben bezocht. Aan hen is gevraagd 
naar de redenen waarom zij geen museum hebben bezocht. De antwoorden zijn 
divers (figuur 7.6).

Figuur 7.6
Reden van niet-bezoeken museum, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Ruim de helft van de mensen die geen museum bezochten noemt geen inhoudelijke 
redenen, maar meldt dat het er niet van kwam of dat zij geen tijd hadden. Dit is waar-
schijnlijk vaak een sociaal wenselijk antwoord dat staat voor ‘weinig belangstelling’. 
Ruim een kwart vindt musea niet interessant (‘geen interesse in kunst en cultuur’ 
of ‘saai’). Ruim 8% van de respondenten vindt het te duur om naar een museum te 
gaan. Ook hier speelt een gebrek aan belangstelling wellicht een rol.

7.3 Bibliotheken

Uit landelijk onderzoek blijkt dat ruim vier miljoen mensen in 2005 lid waren van 
een bibliotheek, ofwel ongeveer een kwart van de Nederlanders (56% van de jeugd 
t/m 17 jaar en 16% van de volwassenen). Gemiddeld leenden zij in 2005 33 ‘materi-
alen’, overwegend boeken (Huysmans en Hillebrink 2008). Ook bij de bibliotheken 
hebben we informatie over zowel de productkwaliteit (collectie), de proceskwaliteit 
(vriendelijkheid maar ook deskundigheid van personeel, informatievoorziening en 
bereikbaarheid), als de structuurkwaliteit (naast de prijs en de openingstijden ook 
horecavoorzieningen en de inrichting van de website).

Context: beleid, media en toezicht
De digitale revolutie heeft de openbare bibliotheek niet onberoerd gelaten. Zij 
moeten hun laagdrempelige en vertrouwde informatiefunctie steeds anders vorm-
geven in een sterk veranderende informatiesamenleving. Bibliotheken zijn van ouds-
her gericht op het bieden van betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie, 
maar met de komst van internet komt deze positie steeds meer onder druk te staan. 
De overheid heeft in afwachting van nadere adviezen, onder meer van de Stuurgroep 
bibliotheken en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), nog geen specifiek beleid 
ontwikkeld. De Raad voor Cultuur (2007) pleit voor een cultuuromslag, waarbij de 
inbedding in het ‘erfgoedbeleid’ wordt verlaten en aansluiting moet worden gezocht 
bij het overheidsbeleid betreffende informatievoorziening, media en kennis-
economie. Het scp benadrukt sterk de meerwaarde die de openbare bibliotheek kan 
creëren door toegang te bieden tot een inhoudelijk geordende, kwalitatief waarde-
volle selectie uit het aanbod van de gedrukte en elektronische media ( Huysmans en 
Hillebrink 2008). Vooral het internet biedt een overvloed aan ongeordende, subjec-
tieve en onbetrouwbare informatie en de openbare bibliotheek zou voor burgers een 
ordenende, arbitrerende en selecterende rol kunnen spelen om hen van gerichte, 
objectieve en betrouwbare informatie te voorzien. De openbare bibliotheek kan 
hierdoor haar rol blijven vervullen als algemene toegangspoort voor culturele en 
educatieve informatie.
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Kader 7.3 Bibliotheken in de media

‘De bieb wordt hip
De gewone bibliotheek staat in de provincie. Voor de goede orde: dat is alles buiten Amster-
dam. Wat hier aan de Oosterdokskade verrijst, is een belevenisbibliotheek. […] Stenvers is 
een man met ambitie, zo veel is duidelijk. Hij probeert zich te richten op “een onmogelijke 
doelgroep”: jongeren van 16 tot 22. “Zij gaan bijvoorbeeld niet naar het theater,” zegt Stenvers. 
“Maar als ze er ook boodschappen kunnen doen, hun vrienden kunnen ontmoeten én er iets 
van kunnen opsteken, is het goed.” Vandaar de belevenisbibliotheek: met exposities, educa-
tieve workshops en theater, en met zeshonderd computers en een café’ (Het Parool, 20 juni 
2007).

Mediacoach moet bibliotheek weer populair maken bij de jeugd
De leerlingen van de Montessorischool in Capelle aan den IJssel krijgen binnenkort les van een 
bibliothecaris. De medewerker van de Capelse bibliotheek gaat begeleiden bij het maken van 
werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten.
De aanvulling van het lespakket is een onderdeel van het project Mediacoach. Dit project, een 
samenwerking tussen Brede School Netwerken, de Bibliotheek aan den IJssel en de Montes-
sorischool in Capelle, moet de belangstelling voor de bibliotheek vergroten bij de kinderen 
(Algemeen Dagblad, 29 september 2007).

Er is geen specifieke wetgeving voor bibliotheken, maar deze vallen onder de Wet 
op het specifiek cultuurbeleid. De Stichting Certificering Bibliotheken verzorgt de 
certificatie van bibliotheken.

De Vereniging Openbare Bibliotheken (vob) rapporteert landelijk over klant-
tevredenheid van gebruikers. De belangen van openbare bibliotheken worden verder 
behartigd door lokale vriendenorganisaties.

Oordeel over bibliotheken
Zoals al aangegeven zijn veel Nederlanders lid van een bibliotheek en lenen zij 
boeken of andere materialen. Van de respondenten op de enquête kqs’06 bezocht 
49% het afgelopen jaar één of meerdere keren een bibliotheek. Aan hen is een oor-
deel gevraagd over een aantal aspecten van de dienstverlening. Figuur 7.7 laat deze 
oordelen zien.

Evenals bij de musea zijn de gebruikers over de meeste aspecten van de bibliotheken 
tevreden. Zo vindt ongeveer 80% de omvang van de collectie en de beschikbaar-
heid goed tot uitstekend; de kwaliteit van de collectie wordt zelfs door 90% als goed 
beoordeeld. De aspecten van de proceskwaliteit worden zeer goed beoordeeld: 90% 
van de respondenten is tevreden over de informatieverstrekking, bereikbaarheid, 
en de vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel; 20% tot 30% is zelfs zeer 
tevreden. Tot slot worden van de structuurkwaliteit de openingstijden matig beoor-
deeld (slechts 75% van de respondenten is daarover tevreden). De prijs, de bereik-
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baarheid en de overige voorzieningen scoren beter. Hierover oordeelt ongeveer 90% 
goed.

Figuur 7.7
Oordeel van gebruikers over bibliotheken, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Ook Huysmans en Hillebrink (2008) vinden op basis van de kqs-enquête dat men 
tevreden is over de dienstverlening van de openbare bibliotheken. Zij kijken vooral 
naar de respondenten die zeer goed of uitstekend oordelen en zij leggen de accen-
ten iets anders. Ook zij concluderen dat men meer tevreden is over het personeel 
dan over de collectie.1 Deze uitkomsten komen ongeveer overeen met een eerder, 
meer gedateerd onderzoek (Vereniging Openbare Bibliotheken 2004), waarin onder 
andere werd gerapporteerd dat ongeveer 90% van de bibliotheekbezoekers een 
positief oordeel heeft over de proceskwaliteit, en ongeveer 80% over de product-
kwaliteit.2

Er zijn kleine verschillen in oordeel tussen verschillende groepen responden-
ten (zie Huysmans en Hillebrink 2008), maar deze verschillen zijn statistisch niet 
betrouwbaar, zodat we daar verder niet op ingaan.

Figuur 7.8 laat de belangrijkste redenen zien om geen bibliotheek te bezoeken. 
Zelden wordt de prijs of de openingstijden als reden genoemd, wat overeenkomt met 
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figuur 7.7. Velen (bijna 40%) kopen liever een boek dan dat ze het lenen, en 15% heeft 
geen interesse in lezen. Ruim 20% laat weten het te druk hebben om naar de biblio-
theek te gaan (te druk of het kwam er niet van). Ook Brits onderzoek geeft aan dat 
beperkte openingstijden zelden genoemd worden als reden voor niet gebruik. Wel 
lijkt er een negatief verband te zijn tussen de openingstijden en het aantal uitlenin-
gen (zie Huysmans en Hillebrink 2008).

Figuur 7.8
Belangrijkste reden om geen bibliotheek te bezoeken, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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7.4 Kinderopvang

In 2006, het jaar waarin ons empirisch materiaal is verzameld, ging een op de vijf 
kinderen naar formele kinderopvang, dat wil zeggen een kinderdagverblijf (voor 
kinderen tot 4 jaar), buitenschoolse opvang (van 4 tot 13 jaar) of (erkende) gastouder. 
Bijna 40% van de kinderen onder de 4 jaar maakt gebruik van een vorm van formele 
kinderopvang; en 11% van de basisschoolkinderen (cbs 2008a). In 2007 is het aantal 
gebruikers van kinderopvang nog verder gestegen tot bijna een op de vier kinderen 
(cbs 2008b).

De kinderopvang is een terugkerend onderwerp in de politiek en de media. Het 
wordt vooral gezien als een voorwaarde voor het verhogen van de arbeidsparticipatie 
van vrouwen: een streven van de overheid. De afgelopen periode is er veel aandacht 
geweest voor het ontbreken van voldoende capaciteit voor buitenschoolse opvang; 
dat wil zeggen, de opvang van basisschoolkinderen voor en na schooltijd. Scholen 
zijn vanaf 1 augustus 2007 verplicht te zorgen voor buitenschoolse opvang als daar 
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behoefte aan is (motie Van Aartsen/Bos). Eerder was er vooral aandacht voor de 
kosten van kinderopvang die met de Wet kinderopvang in 2005 veranderd zijn, zowel 
voor de kinderdagverblijven voor kinderen van 0-3 jaar als voor de buitenschoolse 
opvang.3 Ook de kwaliteit van de kinderopvang is in de discussies een terugkerend 
onderwerp. Daarom is in de enquête kqs’06 ook aandacht besteed aan de menin-
gen over de kwaliteit van de kinderopvang. Er kon daarbij geen onderscheid worden 
gemaakt tussen de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Wel zijn de 
oordelen gevraagd aan zowel gebruikers van opvang als aan niet-gebruikers. Eerder 
was immers al uit onderzoek naar voren gekomen dat het imago van de kinder-
opvang slecht is, terwijl gebruikers over het algemeen best tevreden zijn (zie bv. 
Gilsing 2007 over imagoproblemen bij de buitenschoolse opvang).

In de enquête is gevraagd naar de productkwaliteit van de kinderopvang (alge-
mene kwaliteit, deskundigheid, maar ook vriendelijkheid van het personeel), de pro-
ceskwaliteit (informatievoorziening, maar ook openingstijden en beschikbaarheid), 
en de structuurkwaliteit (betaalbaarheid en bereikbaarheid).

Beleid, media en toezicht
Het overheidsbeleid op het terrein van de kwaliteit van de kinderopvang is vastgelegd 
in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’, dat een onderdeel vormt van de Wet 
kinderopvang. Het beleid richt zich op versterking van de kwaliteit door het verder 
versterken en gelijk trekken van toezicht en handhaving, het verminderen van de 
overlap tussen het overheidstoezicht en private certificatie. Het ministerie van ocw, 
waaronder de kinderopvang valt, ondersteunt kwaliteitsprojecten van de sector zelf 
via de subsidieregeling kinderopvang (zie www.minocw.nl/kinderopvang). In het 
beleidsprogramma 2007-2011 wordt voor het realiseren van een sluitend systeem 
voor kinderopvang voor 0-4-jarigen ook een betere afstemming toegezegd tussen 
kinderopvang, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. Ook wordt ouders een 
betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang beloofd.

Kader 7.4 Kinderopvang in de media

‘Controle op gastouder schiet tekort’
Aantal gastouderbureaus explosief toegenomen. Bemiddelingskosten zijn hoog, de kwaliteit 
laat te wensen over. [...] De inspectie door de GGD stelt volgens De Haan [directeur Opvang 
Zorg Thuis te Amsterdam, red.] weinig voor. ‘Ze laten weten dat ze eraan komen en vragen het 
bureau drie gastouders en drie vraagouders te selecteren die een vragenlijst moeten invullen. 
Zo krijg je wel een mooi beeld voorgespiegeld’ (de Volkskrant, 17 januari 2007, p. 7).

 […] Kinderen zijn niet slechter af met professionele kindverzorgers, zo is inmiddels vastge-
steld. De kinderopvang zelf is bezig aan een forse inhaalslag; voor kinderen tot vier jaar is er al 
een ruim aanbod en sinds dit schooljaar is er ook voor basisschoolleerlingen recht op voor- en 
naschoolse opvang (de Volkskrant, Het Betoog, 13 oktober 2007, p. B1).
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‘Gratis crèches? Zorg eerst voor fatsoenlijke overblijf ’
De overblijf moest ineens ‘professioneel’, maar beroepskrachten zijn er niet; het resultaat is 
een chaos. [...] Gratis opvang trekt moeders niet over de drempel te gaan werken en lost dus 
de arbeidsmarktproblematiek niet op. Kwaliteit en continuïteit van de opvang, is voor ouders 
van meer belang. En vooral bij de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd schort het 
daaraan. Kinderen van nul tot en met vier jaar kunnen doorgaans met een gerust hart de hele 
dag worden toevertrouwd aan een kinderdagverblijf, al zijn gemeenten nog te laks bij de con-
trole op de kwaliteit van crèches (de Volkskrant, Het Betoog, 11 november 2006, p. B07).

Zo voeden we een hele generatie kinderen, helaas in de praktijk wellicht vooral meiden op die 
weer niet gaan werken straks omdat ze thuis moeten blijven bij de kinderen. De opvang is, mits 
goed van kwaliteit, een goede plek voor kinderen (de Volkskrant, 9 augustus 2007).

‘Extra geld voor controle kinderopvang’
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) steekt 3 miljoen euro extra in de controle van 
kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt. Het geld 
gaat naar de gemeentes. Door de enorme groei in de kinderopvang hebben de gemeentelijke 
GGD’s moeite om alles te controleren (De Telegraaf, 27 december 2007).

De kwaliteit van de kinderopvang wordt in beginsel bewaakt door de gemeenten, 
maar de feitelijke inspecties worden uitgevoerd door de lokale ggd. In de kinderop-
vang speelt certificatie een steeds grotere rol. Benchmarking en tevredenheidsonder-
zoek onder klanten en werknemers van kinderopvanginstellingen worden uitgevoerd 
door de stichting Radar kinderopvang. Het Nederlands Consortium Kinderopvang 
rapporteert op basis van onderzoek periodiek over de inhoudelijke en procesmatige 
kwaliteit van de opvang. De belangen van de ouders in de kinderopvang worden 
gediend door oudervereniging Boink en voor klachten kan men niet alleen terecht bij 
de instelling zelf maar ook bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Oordelen over kinderopvang
Na de schets van de bestuurlijke context van de kinderopvang gaan we nu in op het 
empirische materiaal over de oordelen die in de kqs-enquête van 2006 zijn opgeno-
men. In figuur 7.9 wordt een indruk gegeven van de meningen over de kwaliteit van 
de kinderopvang (buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf ). Het gaat daarbij om 
de meningen van de ouders, zowel van gebruikers als van niet-gebruikers, niet over 
de tevredenheid van de kinderen zelf die worden opgevangen.
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Figuur 7.9
Oordelen van gebruikers en niet-gebruikers over de kinderopvang, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Over de algemene kwaliteit van de opvang, en over het personeel zijn de ouders goed 
te spreken: 17% van de ouders beoordeelt de kinderopvang als zeer goed of uitste-
kend. Slechts weinig ouders menen dat de kwaliteit onder de maat is (14% zegt slecht 
of matig). Vooral over de vriendelijkheid is men zeer te spreken: 67% van de ouders 
beoordeelt deze als goed en 20% zegt zeer goed of uitstekend. Maar ook de deskun-
digheid van het personeel wordt zeer positief beoordeeld.

Over de aspecten van de proceskwaliteit is 70 tot 80% van de respondenten tevre-
den. Hiermee scoort de proceskwaliteit redelijk. De openingstijden scoren daarbij 
iets beter dan de beschikbaarheid van plaatsen en de verstrekte informatie.

De bereikbaarheid per auto en de openingstijden scoren ook nog vrij goed. 
Over de overige praktische zaken (structuurkwaliteit) is men minder tevreden, voor-
namelijk over de betaalbaarheid. Deze beoordeelt een derde als slecht en nog eens 
een derde als matig. Hierbij moeten we opmerken dat de kosten in 2005 door de Wet 
kinderopvang voor veel ouders hoger waren dan in de voorgaande jaren. In 2006 was 
dit deels weer gecompenseerd, maar waarschijnlijk komt dit nog niet tot uitdruk-
king in het empirische materiaal in de kqs-enquête (die midden 2006 is gehouden). 
Ook over de bereikbaarheid met openbaar vervoer is men niet zo te spreken; 42% van 
de ouders oordeelt hierover slecht of matig.
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Uit het Radar klanttevredenheidsonderzoek 2005 (Radar kinderopvang 2005a en b) 
volgt ook dat de gebruikers (ouders) over het algemeen tevreden zijn. Zij geven 
gemiddeld een rapportcijfer 7,5 voor de opvang door instellingen voor buiten-
schoolse opvang en 7,8 voor kinderdagverblijven. Het minst tevreden zijn de ouders 
over de ouderparticipatie en de informatie en communicatie. Het meest tevreden zijn 
zij over de medewerkers (samenstelling team en inzet medewerkers).

Zoals ook uit ander onderzoek al bleek4 geven de resultaten van dit onderzoek aan 
dat ouders die gebruikmaken van kinderopvang positiever oordelen over de kwa-
liteit van de opvang dan ouders die daar geen gebruik van maken (zie figuur 7.10). 
Dit geldt met name voor de productkwaliteit. Dit onderschrijft het eerdergenoemde 
imagoprobleem van de kinderopvang.

Figuur 7.10
Gemiddelde score van kinderopvang, naar gebruik, 2006 (5-puntsschaal)

Bron: SCP (KQS’06)
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Hoewel in het empirische materiaal geen informatie aanwezig is over de kwaliteit 
van de kinderopvang in 2002, en we dus geen trend kunnen vaststellen, is het hier op 
zijn plaats om op te merken dat het onderzoek van het Nederlands Consortium Kin-
deropvang (ncko) een daling in de kwaliteit van de kinderopvang waarneemt (Ver-
meer et al. 2005). Of deze trend de afgelopen jaren doorgezet heeft, is niet  duidelijk; 
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het herhalingsonderzoek loopt nog. Onderzoek naar de achtergronden van deze 
daling geven verschillende oorzaken aan (Bureau Bartels 2006). De invoering van de 
Wet kinderopvang in 2004 wordt gezien als een positieve ontwikkeling, waardoor 
kinderopvangorganisaties zich meer bewust zijn geworden van hun verantwoorde-
lijkheden voor het bieden van een gezonde, veilige en leerzame omgeving. Ook groeit 
de kinderopvang en wordt deze professioneler. De groei van de capaciteit heeft echter 
de aandacht voor de kwaliteit bij organisaties soms wat naar de achtergrond gedron-
gen en de administratieve lasten van de nieuwe wet zijn voor kleine organisaties 
soms groot.

Verschillen tussen groepen
We zagen al dat gebruikers positiever denken over kinderopvang dan niet-gebrui-
kers. Ook blijken allochtonen, en dan voornamelijk de niet-westerse allochtonen, 
slechter te oordelen over de kwaliteit van de kinderopvang dan autochtonen. Wan-
neer we alleen het oordeel van gebruikers in beschouwing nemen, vinden we geen 
verschillen tussen groepen. Verdere verschillen konden we niet vaststellen. Dit kan 
verband houden met het relatief kleine aantal respondenten dat deze vragen heeft 
beantwoord.

7.5 Openbaar vervoer

In het landelijk representatieve avo-onderzoek (2003) zijn vragen opgenomen over 
het gebruik van openbaar vervoer. Hieruit blijkt dat ongeveer 45% van de onder-
vraagden nooit gebruikmaakt van stad- en streekvervoer. Eenzelfde deel van de 
bevolking maakt nooit gebruik van de trein. Een derde van de bevolking maakt van 
geen van beide vormen van openbaar vervoer gebruik.

Evenals voor de andere voorzieningen hebben we hier informatie over de drie 
dimensies van kwaliteit. Onder productkwaliteit vallen hier zaken als de punctuali-
teit, maar ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid die bij andere sectoren veelal 
onder structuurkwaliteit vallen. Bij de proceskwaliteit denken we aan de gebrui-
kelijke zaken als informatievoorziening en de vriendelijkheid van het personeel, 
maar in dit geval valt ook het onderhoud aan voertuigen, haltes en stations onder de 
proceskwaliteit. De structuurkwaliteit meten we aan de hand van de oordelen over 
de prijs en de sociale veiligheid.

Beleid, media en toezicht
De ambitie van het kabinet-Balkenende iv voor het spoorwegvervoer voor de periode 
2008-2012 is beschreven in het actieplan Groei op het spoor (v&w 2007). Het kabinet wil 
een groei van het treinverkeer van 5% per jaar bereiken door de trein aantrekkelijker 
te maken voor de gebruiker. In het actieplan is daartoe een aantal plannen opgeno-
men op verschillende terreinen. Zo worden niet alleen op het gebied van het aanbod 
van treinen en zitplaatsen maatregelen voorgesteld, maar ook op bijvoorbeeld het 
gebied van de sociale veiligheid en de reisinformatie. Ook voor de parkeervoorzie-
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ningen voor fiets en auto bij stations worden uitbreidingen voorzien. Voor dit alles 
wordt 200 miljoen euro gereserveerd. Op het terrein van de sociale veiligheid in het 
openbaar vervoer in het algemeen is in 2007 het Vervolg Aanvalsplan Sociale Veilig-
heid Openbaar Vervoer gepresenteerd (tk 2007/2008b).

Over de kwaliteit van het Nederlandse openbaar vervoer wordt nogal eens geklaagd, 
zoals ook blijkt uit de krantenberichten in kader 7.5.

Kader 7.5 Het openbaar vervoer in de media
‘De NS is “in” zowel bij reizigers als bij het personeel. Nog maar enkele jaren geleden ver-
keerde het bedrijf op een dieptepunt. Reizigers klaagden over de vele vertragingen en slechte 
aansluitingen. […] Dan was er ook nog het ongeloofwaardige verhaal van de NS over “vierkante 
wielen” tijdens de herfst door vallende bladeren. Het zorgde voor hoongelach. “Komt het ooit 
nog goed met de NS” was de teneur van de berichtgeving destijds.
Dat antwoord moet met een volmondig ja worden beantwoord. Het ging nooit eerder zó goed 
met de NS als nu. Gisteren bleek dat de waardering van treinreizigers over de NS-prestaties 
voor het tweede jaar op een rij is gestegen: 76 procent geeft het bedrijf het rapportcijfer zeven.
Zelfs de woordvoerder van de immer kritische reizigersvereniging Rover moet het toegeven: 
“De NS is een robuust bedrijf geworden met goede spullen, goede mensen en een goede 
dienstverlening”’ (de Volkskrant, 12 juli 2008).

‘Rotterdam opnieuw meetbaar veiliger. [...] Het geweld in het openbaar vervoer, met name in 
tram en metro, is aanzienlijk afgenomen. De terugkeer van conducteurs op de tram en betere 
toegangscontroles bij de metro hebben daaraan bijgedragen’ (Het Financieele Dagblad, 
25 februari 2006).

‘Door het aanbod van openbaar vervoer te vergroten, zullen mensen de auto vaker laten staan’, 
voorspelt Kortenhorst. ‘Want nu neem je liever de auto omdat je lang moet wachten op de bus 
of domweg omdat er geen OV is’ (Het Financieele Dagblad, 18 januari 2007).

‘Voor het tweede jaar op rij hebben de Nederlandse Spoorwegen de normen voor het op tijd 
laten rijden van treinen niet gehaald. Dat heeft Rover, de belangenorganisatie van reizigers in 
het openbaar vervoer, dinsdag bekendgemaakt’ (Het Financieele Dagblad, 23 januari 2007).

‘Klanten oordeelden onder meer positiever over de properheid van de treinen en de veiligheid 
op de stations. [...] Er valt echter nog wel het een en ander te verbeteren. Te veel treinen rijden 
niet op tijd en klanten klagen terecht over het niveau van de informatievoorziening bij vertragin-
gen en de niet altijd optimale klantgerichtheid van het NS-personeel’ (Het Financieele Dagblad, 
15 februari 2007).

‘Kwaliteit regionaal vervoer achteruit na aanbesteding’ ‘DEN HAAG – De service in het regionaal 
vervoer is er de laatste jaren flink op achteruitgegaan, meldt de SP na eigen onderzoek. Bussen 
rijden slecht of helemaal niet in dunbevolkte gebieden. Op sommige plekken verdwijnen haltes 
bij ziekenhuizen en seniorenflats. De chauffeurs hebben kortere pauzes’ (de Volkskrant, 13 mei 
2008, p. 1).
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‘NS legt lat weer te laag’ (de Volkskrant, 11 oktober 2007).

‘Kwaliteit bussen GVB flink verbeterd
De kwaliteit van de bussen van het Amsterdamse GVB is flink verbeterd. Dat blijkt uit een 
onderzoek van keuringsinstituut Dekra’ (Trouw, 12 april 2007).

Het toezicht op het openbaar vervoer beperkt zich tot het zorgen voor een goede 
marktwerking door de Vervoerkamer en een veilig functioneren door de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat. De Nederlandse Spoorwegen rapporteren jaarlijks over de 
kwaliteit van de dienstverlening, waarbij het vooral gaat om de punctualiteit, de 
toegankelijkheid, de informatievoorziening, de (sociale) veiligheid, het vervoerscom-
fort en de klanttevredenheid. Het stad- en streekvervoer rapporteren periodiek over 
vergelijkbare zaken in de provinciale Klantenbarometer openbaar vervoer. Reizi-
gers in het openbaar vervoer hebben hun belangen gebundeld in de onafhankelijke 
vereniging rover en voor klachten kan men terecht bij de geschillencommissie 
openbaar vervoer.

Oordelen over openbaar vervoer
De kwaliteit van het openbaar vervoer is ook empirisch onderzocht. In de enquête 
van 2006 is respondenten gevraagd een algemeen oordeel te geven over de kwaliteit 
van het openbaar vervoer (zie ook hoofdstuk 9). Liefst 55% van de respondenten 
vindt het openbaar vervoer slecht tot matig. Opvallend hierbij is dat mensen die 
regelmatig gebruikmaken van het openbaar vervoer, vaker een positief oordeel vellen 
over de kwaliteit dan mensen die nooit of af en toe met het openbaar vervoer reizen. 
Dit spoort met de bevindingen van Harms et al. (2007), waaruit blijkt dat de tevre-
denheid over het openbaar vervoer toeneemt naarmate er vaker gebruik van wordt 
gemaakt.5 Ook klopt het met de meer algemene bevindingen voor de andere sectoren 
in dit boek, dat gebruikers een positiever oordeel hebben dan niet-gebruikers. Ruim 
de helft van de respondenten denkt dat de kwaliteit hetzelfde is gebleven in de afge-
lopen vijf jaar; ruim een derde vindt dat de dienstverlening achteruit is gegaan.

In de enquêtes zijn afzonderlijk vragen opgenomen over het stad- en streekvervoer 
(bus, tram en metro) en de spoorwegen. Daarbij is niet alleen aan gebruikers een 
oordeel gevraagd maar ook aan mensen die niet, of niet vaak met het openbaar 
vervoer reizen. Hierdoor krijgen we een beeld van het verschil tussen imago en 
gebruikskwaliteit. Hierna worden deze kwaliteitsoordelen beschreven.

Stad- en streekvervoer
Eerst bespreken we de meningen van alle respondenten over het stad- en streekver-
voer, ofwel bus, tram en metro. Er is gevraagd om per kwaliteitsaspect een rapport-
cijfer (1-10) te geven. Figuur 7.11 weerspiegelt de mening van de respondenten die het 
afgelopen jaar gebruikgemaakt hebben van bus, tram en/of metro.
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Figuur 7.11
Oordeel van reizigers over bus, tram en metro, 2006a

a Deze resultaten zijn gebaseerd op rapportcijfers.

Bron: scp (kqs’06)
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De kwaliteit van het vervoer, hier gemeten door de beschikbaarheid, punctualiteit en 
snelheid van de reis wordt redelijk goed beoordeeld. Ongeveer 4 van de 5 reizigers 
zijn redelijk tevreden over de beschikbaarheid, de zitplaatsen en de snelheid van het 
lokale openbaar vervoer: zij geven rapportcijfers 6 of hoger. Slechts een kwart van 
de respondenten geeft echter een acht of hoger. Over de punctualiteit is men wat 
minder tevreden, maar ook daar geven nog ruim 7 van de 10 reizigers een voldoende, 
en 2 van de 10 een 8 of hoger. Ook gaat het redelijk goed met de meeste procesmatige 
onderdelen. De vriendelijkheid van het personeel, de informatievoorziening en het 
onderhoud van voertuigen en haltes scoren voor ruim driekwart een voldoende, en 
voor 15 tot 23% een 8 of hoger. Het grootste probleem bij het stad- en streekvervoer 
is de betaalbaarheid: hierover is meer dan de helft van de reizigers niet tevreden. De 
aspecten van structuurkwaliteit, dus de sociale veiligheid en het kopen van kaart-
jes scoren iets minder goed dan de productaspecten. Met name geeft maar 14% de 
 sociale veiligheid bij de haltes een ruime voldoende (8 of hoger).

Uit figuur 7.11 blijkt dat reizigers gemiddeld een voldoende geven aan de kwaliteit 
van bus, tram en metro (zie ook figuur 7.12). Nadere inspectie van de gegevens laat 
zien, dat mensen die regelmatig gebruikmaken van dit vervoer over het algemeen 
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positiever oordelen dan mensen die nooit of af en toe hiermee reizen. Dit spoort met 
de bevindingen van andere onderzoeken zoals Harms et al. (2007), rws-avv (2007) 
en kpvv (2007). Uitzondering hierop zijn het relatief negatieve oordeel van reizigers 
over het onderhoud van voertuigen en haltes en het oordeel over vriendelijkheid van 
het personeel dat niet verschilt tussen de gebruikers en niet-gebruikers.

Figuur 7.12
Oordeel over bus, tram en metro naar gebruik, gemiddeld rapportcijfer 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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De conclusie uit de verschillen tussen de drie groepen is dat, zoals we ook bij andere 
sectoren zagen, het imago van het stad- en streekvervoer bij niet-reizigers slechter is 
dan de kwaliteit die de gebruikers werkelijk ontvangen. Een van de oorzaken kan zijn 
dat mensen die heel slechte ervaringen hebben met het stad- en streekvervoer, een 
andere oplossing hebben gevonden. Zij vallen dan nu in de groep niet-gebruikers, 
waardoor het oordeel van deze groep lager uitvalt. De middenpositie die de inciden-
tele gebruikers innemen kan worden verklaard door het feit dat zij voor een groot 
deel op de (veelal negatieve) berichten in de media afgaan, maar hun oordeel naar 
boven bijstellen wanneer zij zelf positieve ervaringen hebben. De hier gepresenteerde 
verschillen komen overeen met onder meer het onderzoek van rws-avv (2007).



154 Kwaliteit van diensten van wonen en welzijn

Spoorwegen
Ook over de kwaliteit van de dienstverlening van de Nederlandse Spoorwegen zijn 
vergelijkbare vragen gesteld. Figuur 7.13 geeft het beeld weer dat ontstaat voor 
mensen die soms of regelmatig met de trein reizen.

Figuur 7.13
Oordeel van reizigers over de trein, 2006a

a Deze resultaten zijn gebaseerd op rapportcijfers.

Bron: scp (kqs’06)
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De beoordeling van reizigers van de kwaliteitsaspecten van het treinvervoer komt 
ongeveer overeen met de beoordeling van de gebruikers van het stad- en streekver-
voer. Ook hier geven velen een voldoende (6 of meer), maar relatief weinig reizigers 
geven een ruime voldoende (8 of meer). Treinreizigers zijn wat meer tevreden over 
de snelheid van het vervoer, maar minder over de punctualiteit. De sociale veiligheid 
scoort hier minder goed dan bij het stad- en streekvervoer, vooral op de stations. 
Ook bij de trein krijgt de betaalbaarheid (prijs) van meer dan de helft van de reizigers 
een onvoldoende. In het meest recente onderzoek naar de klanttevredenheid door de 
Nederlandse Spoorwegen zelf, valt het oordeel over het algemeen nog iets positiever 
uit dan in onze enquête (ns 2008).

Ook bij het spoorwegvervoer blijken regelmatige reizigers positiever te oordelen 
over de kwaliteitsaspecten dan de incidentele reizigers en de niet-treinreizigers 
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(zie figuur 7.14). De niet-gebruikers zijn het minst positief over de spoorwegen. Het 
imago van de spoorwegen is dus veel slechter dan het oordeel van de gebruikers. 
Uitzonderingen zijn hier het onderhoud aan voertuigen en haltes en de informatie-
voorziening, die door regelmatige reizigers negatiever worden beoordeeld dan door 
incidentele reizigers en niet-treinreizigers. Misschien komt dit doordat regelmatige 
treinreizigers vaker in de spits rijden en daardoor vaker met vertragingen worden 
geconfronteerd. Zij verblijven dan langer op de stations (onderhoud) en hebben vaker 
extra informatie nodig. Kortom deze reizigers ervaren vaker problemen en oordelen 
dan ook minder positief. Deze gegevens sporen goed met informatie uit bijvoorbeeld 
Harms et al. (2007).

Figuur 7.14
Oordeel over trein naar gebruik, gemiddeld rapportcijfer 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Verschillen tussen groepen
Is er een patroon te ontdekken in de kwaliteitsoordelen over het openbaar vervoer? 
Met andere woorden, zijn bepaalde groepen mensen positiever dan andere groepen 
in hun oordeel? Evenals bij de overige sectoren vinden we weinig grote verschil-
len tussen groepen. Toch kunnen we enkele duidelijke patronen aangeven. Zo zijn 
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respondenten in stedelijke gebieden over het algemeen meer tevreden dan mensen in 
minder stedelijke gebieden. Dit heeft te maken met het grotere aanbod aan openbaar 
vervoer in die gebieden, en minder mogelijkheden voor autoverkeer. Ook blijken 
alleenstaande ouders, en gezinnen zonder thuiswonende kinderen het openbaar 
vervoer beter te waarderen dan alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Ook oor-
delen regelmatige gebruikers van het stad- en streekvervoer positiever dan anderen. 
Zelfselectie zal daarbij een rol spelen.

Ook het onderzoek van Harms et al. (2007) geeft aan dat persoonskenmerken 
niet zo heel veel bijdragen aan de tevredenheid, maar zeker niet onbelangrijk zijn. 
Zij vinden dat vrouwen gemiddeld milder oordelen, evenals mensen uit stedelijke 
gebieden en ouderen.

7.6 Samenvatting

De oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening van de voorzieningen op het 
gebied van wonen en welzijn uit dit hoofdstuk worden samengevat in tabel 7.1.

Het imago van de dienstverlening van woningcorporaties is matig. Ook de gebrui-
kers, ofwel de sociale huurders, vinden de dienstverlening matig, maar de parti-
culiere huurders geven een slechter oordeel (ruim de helft vindt de dienstverlening 
matig of slecht). De structuurkwaliteit wordt door gebruikers goed beoordeeld, de 
productkwaliteit matig. Over de proceskwaliteit hebben we geen informatie. Voor 
het imago van de drie aspecten van kwaliteit gaan we uit van alleen de huurders 
(particulier of sociaal), voor de eigenaren hebben we daarover geen informatie. Over 
zowel de proces- als de productkwaliteit blijken de particuliere huurders iets nega-
tiever te zijn dan de sociale huurders, zodat ook het imago iets slechter uitvalt.

Voor de musea hebben we alleen informatie van de gebruikers. Zij beoordelen de 
productkwaliteit (collectie, presentatie) en de proceskwaliteit (bereikbaarheid, 
personeel) goed, maar zijn minder te spreken over de prijs en de horeca (structuur-
kwaliteit).

De gebruikers van bibliotheken zijn te spreken over alle drie de dimensies van kwali-
teit. De omvang en beschikbaarheid van titels (productkwaliteit) en de deskundigheid 
van het personeel (proceskwaliteit) zijn belangrijke aspecten van de dienstverlening. 
Ondanks dat deze aspecten wat minder goed scoren is het eindoordeel nog goed.

We zagen dat gebruikers van kinderopvang positiever oordelen dan niet-gebruikers, 
maar de verschillen zijn niet zo groot. Hierdoor vertonen imago en gebruikskwaliteit 
hetzelfde beeld. Over het algemeen is men tevreden over de kinderopvang, en over de 
productkwaliteit. De structuurkwaliteit scoort zeer slecht: 70% van de respondenten 
is daarover niet tevreden. Omdat de bereikbaarheid met openbaar vervoer ook als 
matig wordt aangemerkt, geven we hier het predicaat slecht.
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De respondenten zijn matig te spreken over het stad- en streekvervoer. De product-, 
proces- en structuurkwaliteit zijn volgens 20 tot 40% van de respondenten slecht 
tot matig (rapportcijfer 5 of lager). De betaalbaarheid is daarbij een uitschieter. 
Meer dan de helft van de respondenten is daarover ontevreden. Gebruikers zijn wel 
positiever dan niet-gebruikers, zeker diegenen die regelmatig gebruik maken van het 
openbaar vervoer, maar ook zij zijn maar matig tevreden over de dienstverlening. Het 
oordeel over de trein is vergelijkbaar met het oordeel over het stad- en streekvervoer.

Tabel 7.1

Overzicht van kwaliteitsoordelen over uitvoerende overheidsdienstena

imago gebruikers

woningcorporaties ± ±

productb ± ±

proces . .

structuurb + +

musea . .

product . +

proces . +

structuur . −

bibliotheken . .

product . +

proces . +

structuur . +

kinderopvang + +

product + +

proces ± ±

structuur − +

stad- en streekvervoer ± ±

product ± ±

proces ± ±

structuur ± ±

trein ± ±

product ± ±

proces ± ±

structuur ± ±

a + = goed (< 20% oordeelt slecht/matig); ± = matig (20-40% oordeelt slecht/matig); – = slecht (> 40% oordeelt 
slecht/matig); . = niet bekend.

b Het imago van de product- en structuurkwaliteit betreft alleen het oordeel van particuliere huurders.

Bron: SCP
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Noten

1 De ervaring met tevredenheidsonderzoeken in bibliotheken is dat men vrijwel altijd een 
voldoende geeft, en de kwalificatie ’goed’ dus niet zo veel zeggend is. Hier wordt in lijn 
met de andere sectoren wel gekeken naar de kwalificatie goed tezamen met zeer goed/
uitstekend.

2 Voor zover de items min of meer vergelijkbaar waren; voor structuurkwaliteit konden we 
geen vergelijking maken, omdat dat in de vob-studie niet gemeten was.

3 Met de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 zijn de bijdragen van overheid en 
werkgevers veranderd. Hierdoor namen de kosten voor de ouders toe. In 2006 zijn 
de eigen bijdragen daarom verlaagd, en inmiddels is de werkgeversbijdrage verplicht 
 geworden, en wordt deze via de belastingdienst uitgekeerd. 

4 Gilsing (2007) meldt bijvoorbeeld dat de bso een imagoprobleem lijkt te hebben.
5 Onduidelijk is of dit komt doordat mensen er geen gebruik van maken als ze niet 

 tevreden zijn, of hun gedrag rationaliseren (reductie van cognitieve dissonantie).
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8 Publieke diensten vergeleken

8.1 Inleiding

De voorgaande hoofdstukken handelden over de (subjectieve) kwaliteit van elke 
sector apart (in de diepte). Dit hoofdstuk richt zich echter op de kwaliteit van de 
publieke diensten in vergelijkend perspectief, in de breedte dus. Dit vergelijkend 
perspectief is belangrijk, omdat we op deze manier de uitkomsten van specifieke 
sectoren in een kader kunnen plaatsen, waardoor het gemakkelijker wordt om de 
onderzoeksuitkomsten te interpreteren. Een gemiddeld negatief oordeel over de 
kwaliteit van het onderwijs heeft bijvoorbeeld een andere betekenis wanneer alle 
andere sectoren gemiddeld ook slecht scoren, dan wanneer alle andere sectoren 
gemiddeld of beter beoordeeld worden. In het eerste geval maakt de slechte beoor-
deling van het onderwijs wellicht deel uit van een meer algemene klaagzang over de 
publieke dienstverlening, terwijl het signaal in het tweede geval er wel degelijk op 
wijst dat er iets schort aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vergelijkend onderzoek tussen sectoren zet de sectorspecifieke oordelen dus 
in perspectief en draagt bij aan ons inzicht in de kwaliteit van onderdelen van de 
publieke sector. Door variatie aan te brengen in sectoren en in tijd – dit laatste 
hebben we al enigszins gedaan in de vorige hoofdstukken door resultaten van 2002 
en 2006 te vergelijken – kunnen we de onderzoeksresultaten beter interpreteren dan 
wanneer we ze afzonderlijk bezien. Dit hoofdstuk maakt een vergelijking tussen 
de verschillende sectoren van publieke dienstverlening mogelijk, omdat voor de 
verschillende sectoren vergelijkbare vragen met dezelfde antwoordmogelijkheden 
zijn gesteld. Maar eerst wordt sectorbreed ingegaan op de institutionalisering van de 
kwaliteitszorg.

8.2 Kwaliteitszorg in de verschillende sectoren

Voor de kwaliteitszorg bij publieke diensten zijn in hoofdstuk 2 drie niveaus onder-
scheiden: de overheid, de instellingen en de klanten. De overheid is verantwoordelijk 
voor de structuurkwaliteit, de instellingen zijn verantwoordelijk voor de product- en 
proceskwaliteit en de klanten beoordelen de kwaliteit van de geleverde diensten. 
Om de kwaliteitszorg te regelen worden zeven vormen van kwaliteitsbeheer onder-
scheiden. Deze vormen van kwaliteitsbeheer zijn van hoog naar laag:
1 toezicht dat door de overheid op een sector wordt uitgeoefend;
2 certificatie, waarmee individuele instellingen een door de sector erkend keurmerk 

krijgen;
3 monitoring, waarmee inzicht wordt gegeven in de prestaties van een sector;
4 benchmarking, waarmee individuele instellingen zich vergelijken op allerlei 

onderdelen van het productieproces;
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5 klanttevredenheidsmeting, waarmee individuele instellingen inzicht krijgen in de 
waardering van hun prestaties door hun klanten;

6 inspraak door cliëntorganisaties die namens de cliënten de prestaties en kwaliteit 
van door de sector geleverde diensten bewaken; en

7 klachtenregelingen, waarbij individuele cliënten zich kunnen beklagen over de 
door individuele instellingen geleverde prestaties.

Tabel 8.1 geeft een kort overzicht van de kwaliteitszorg bij de verschillende publieke 
diensten.

Tabel 8.1

Kwaliteitszorg in de publieke dienstverlening

toezicht certificatie monitoring
bench-
marking

klant-
tevredenheid

cliënt-
organisaties

klachten-
regeling

zorg + + + + + + +

onderwijs + − + + + + +

veiligheid + − ± ± + − +

sociale verhuur + + − + + + +

musea en 
 bibliotheken – ± − − ± ± −

kinderopvang + + − + + + +

gemeenten ± − − ± ± − ±

openbaar vervoer + − + + + + +

belastingdienst − − + − + − +

arbeidsvoorziening + − − ± + − +

+ = ja ; ± = deels ; − = niet of nauwelijks

Globaal kunnen we drie niveaus van kwaliteitszorg onderscheiden: intensief, gemid-
deld en extensief. Betrekkelijk intensief is de kwaliteitszorg in de gezondheids-
zorg, het onderwijs, de sociale verhuur, de kinderopvang en het openbaar vervoer. 
Bij politie en justitie, de belastingdienst en de sociale zekerheid is de kwaliteitszorg 
gemiddeld. Betrekkelijk extensief is de kwaliteitszorg bij musea, bibliotheken en de 
gemeentelijke dienstverlening. De zorgsector is de enige sector waar alle beheers-
vormen voor kwaliteitszorg zijn ingezet.

Toezicht en certificatie
Het toezicht op de groep voorzieningen met intensieve kwaliteitszorg wordt uitge-
oefend door inspecties van de centrale overheid. Voor de zorgsector en het onderwijs 
zijn er de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) en de Inspectie van het Onderwijs 
(Onderwijsinspectie). Certificatie komt in de zorg op zeer grote schaal voor, maar 
in het onderwijs juist helemaal niet (daarvoor bestaan wettelijke eisen). Het par-
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ticuliere onderwijs moet aan allerlei eisen voldoen om door de overheid erkend te 
worden. De sociale huursector, het werkterrein van de woningcorporaties, valt onder 
de vrom-Inspectie; het financieel toezicht onder het Centraal Fonds Volkshuis-
vesting. Certificatie van woningbouwcorporaties komt vaak voor. Het toezicht op het 
openbaar vervoer beperkt zich tot het zorgen voor een goede marktwerking door de 
Vervoerkamer en een veilig functioneren door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. 
Gemeenten zijn via de lokale ggd verantwoordelijk voor het toezicht op de kinder-
opvang, en certificatie speelt een steeds grotere rol.

Voor de tweede groep voorzieningen is het overheidstoezicht ook sterk geregeld. 
Zo valt de rechtspraak onder het toezicht van de Raad voor de Rechtspraak, worden 
er visitaties uitgevoerd en wordt de kwaliteit intern geborgd door het systeem van 
hoger beroep en cassatie. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (ioov) houdt 
toezicht op de politie, de korpsen worden gevisiteerd en zij houden zelfevaluaties. 
De Inspectie voor de Sanctietoepassing houdt toezicht op het gevangeniswezen. 
Certificatie speelt in de sector politie en justitie nauwelijks een rol, omdat openbare 
veiligheid deel uitmaakt van de overheidsorganisatie. Het toezicht op de arbeids-
voorziening en sociale zekerheid wordt uitgeoefend door de Inspectie Werk en Inko-
men. Certificatie in deze sector is beperkt tot re-integratiebedrijven, uitzendbureaus 
en arbodiensten. Op de belastingdienst wordt geen extern toezicht gehouden.

Op de derde groep voorzieningen is het toezicht zeer beperkt. Op de gemeentelijke 
dienstverlening is alleen indirect toezicht door de gemeentelijke rekenkamers. De 
bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening zelf is een interne aangelegenheid; 
van certificatie is dan ook geen sprake. Op musea en bibliotheken oefent de overheid 
in het geheel geen toezicht uit, maar wint wel advies in over de kwaliteit bij de Raad 
voor Cultuur. In algemene zin biedt de Museumvereniging kwaliteitszorg. De Stich-
ting Certificering Bibliotheken verzorgt de certificatie van bibliotheken.

Monitoring, benchmarking en klanttevredenheid
De prestaties van de zorg zijn onderwerp van een breed scala aan monitoren,1 
 benchmarkonderzoeken voor afzonderlijke sectoren en websites met informatie voor 
burgers, zoals ‘ziekenhuizentransparant’ en ‘kiesbeter’. Onderzoek naar klant-
tevredenheid in de zorg komt pas recentelijk echt van de grond.

Voor het onderwijs worden naast de ‘monitor’ rapportages door de Onderwijs-
inspectie (De staat van het onderwijs) allerlei tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 
onder gebruikers (leerlingen) en afgestudeerden, zoals de Scholierenmonitor (voort-
gezet onderwijs), de job-monitor (middelbaar beroepsonderwijs), en de hbo- en 
wo-monitoren. Inmiddels worden in een aantal onderwijssectoren ook regelmatig 
benchmarkonderzoeken uitgevoerd. Voor de sociale verhuur houdt het Kwaliteits-
centrum Woningcorporaties Huursector (kwh) zich bezig met benchmarking 
en klanttevredenheidsonderzoek, en bij de kinderopvang doet de stichting Radar 
kinderopvang dat. Het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (ncko) 
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rapporteert periodiek over de kwaliteit van de opvang. De Nederlandse Spoorwegen 
en het stad- en streekvervoer rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van de dienst-
verlening inclusief de klanttevredenheid, in respectievelijk het ns-jaarverslag en de 
provinciale Klantenbarometers openbaar vervoer.

De kwaliteit van de sector politie en justitie wordt weergegeven in de Veiligheids-
monitor (voorheen Politiemonitor bevolking). Daarnaast wordt bij rechtbanken en 
politie veelvuldig gebruikgemaakt van benchmarking en tevredenheidsonderzoek. 
Voor de (gemeentelijke) sociale diensten zijn er geen structurele benchmarks, maar 
er wordt wel informatie opgenomen in de gemeentelijke benchmarks. Het cwi rap-
porteert veelvuldig over de klanttevredenheid (in Verbetermeters), en de fnv houdt 
zogenoemde wachtkamerenquêtes over de tevredenheid over de socialezekerheids-
instanties. De belastingdienst rapporteert jaarlijks over de klanttevredenheid in de 
Fiscale Monitor.

Bij de derde groep voorzieningen (gemeenten, musea en bibliotheken) worden geen 
landelijke rapportages gemaakt. Gemeenten rapporteren jaarlijks in een burgerjaar-
verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en een beperkt aantal 
gemeenten neemt deel aan de Benchmarking Publiekszaken, het project Lokaal loket 
of de Staat van de gemeente. De Museumvereniging onderzoekt in de MuseumMo-
nitor de oordelen van bezoekers over de musea, maar deze zijn niet publiekelijk toe-
gankelijk. De resultaten van onderzoek naar tevredenheid van bibliotheekgebruikers 
worden landelijk gerapporteerd door de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de 
wereld van de musea is dit vooral een lokale aangelegenheid.

Cliëntorganisaties en klachtenregeling
Een belangrijke organisatie voor klachten over publieke dienstverlening is de Natio-
nale ombudsman, die klachten over de meeste voorzieningen behandelt.2 Daarnaast 
zijn er nog tal van andere organisaties die de belangen van de cliënten behartigen. 
Zo hebben alle zorginstellingen verplicht een cliëntenraad en kent de zorg een goed 
georganiseerd klachtrechtsysteem, met als zwaarste instrumenten het tuchtrecht 
en de civiele rechtspraak. Ook in alle onderwijssoorten en bij de meeste onderwijs-
instellingen functioneren cliëntenraden (ouderraden en medezeggenschapsraden). 
Voor klachten bestaat er, naast regionale klachtencommissies en klachtencommis-
sies voor het bijzonder onderwijs, ook een Landelijke Klachtencommissie Onder-
wijs. Belangenverenigingen zijn er in de sociale verhuur in alle rangen en standen, 
variërend van buurtorganisaties tot de Nederlandse Woonbond. Woningcorporaties 
zijn ook wettelijk verplicht met hun huurders te overleggen. Huurders kunnen met 
hun klachten terecht bij de huurcommissies, en de gemeentelijke ‘klachtencommis-
sie woonruimteverdeling’. De belangen van de ouders in de kinderopvang worden 
behartigd door de oudervereniging Boink en alle kinderopvangorganisaties hebben 
een klachtenregeling (veelal via de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang). 
Reizigers in het openbaar vervoer hebben hun belangen gebundeld in rover, en 
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voor klachten kan men terecht bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.
Bij politie en justitie zijn nauwelijks belangenorganisaties betrokken. Meer ruimte 

is er voor het uiten van klachten bij de betrokken rechtbank of het regionale klach-
tenbureau van het politiekorps. Voor de belastingdienst, de arbeidsvoorziening en 
de uitvoering van de sociale zekerheid zijn geen afzonderlijke klachtenregelingen 
ingesteld, maar kunnen burgers terecht bij de Nationale ombudsman.

Een groot aantal gemeenten kent een gemeentelijke ombudsman. De musea 
kennen tal van vriendenorganisaties, die zijn verenigd in de Nederlandse Federatie 
van Vrienden van Musea. Ook enkele bibliotheken kennen een vriendenorganisatie, 
maar er is geen landelijke vereniging.

8.3 Beoordeling van de algemene kwaliteit

Het aantal 25-plussers in de bevolking dat de kwaliteit van de onderzochte publieke 
diensten onder de maat vindt (slechte tot matige kwaliteit) varieert per dienst van 
33% tot 63% (figuur 8.1). De kwaliteit van verzorgings- en verpleeghuizen wordt 
het slechtst beoordeeld, op de voet gevolgd door openbaar vervoer en rechtspraak. 
De belastingdienst wordt het meest positief beoordeeld, terwijl deze de laatste tijd 
behoorlijk negatief in de media is geweest vanwege de beruchte automatiseringspro-
blemen (zie ook hoofdstuk 7). Een mogelijke verklaring is dat het veldwerk voor deze 
enquête (september en oktober 2006) nog vóór de hausse van negatieve media-aan-
dacht werd uitgevoerd. Het relatief goede imago van de belastingdienst is de laatste 
tijd onder druk komen te staan door problemen met de automatisering en reorgani-
satie van de dienst. Deze problemen zijn mede het gevolg van de nieuwe taken (ver-
strekken van toeslagen, regelen van buitengewone zorguitgaven, premieheffingen 
uwv) die erbij zijn gekomen en de beperkte middelen die hiervoor beschikbaar zijn 
gesteld. Het aantal klachten is de afgelopen jaren dan ook fors toegenomen, vooral 
vanwege problemen met de toeslagen.3 Woningcorporaties, gemeentelijke diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs scoren naar verhouding ook vrij hoog. De uitkom-
sten voor de sector onderwijs zijn opvallend te noemen. Uit het hoofdstuk over 
onderwijs (hoofdstuk 5) blijkt dat het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs 
aanmerkelijk slechter worden beoordeeld dan het basisonderwijs en wetenschap-
pelijk onderwijs. Toch beoordeelt ruim 60% de algemene kwaliteit van het onderwijs 
(zeer) positief. Misschien heeft het oordeel over vooral het basisonderwijs bij veel 
mensen zwaarder gewogen in de overweging dan het oordeel over het middelbaar 
onderwijs (en het beroepsonderwijs). Het slechtst beoordeeld worden politie, justitie 
en openbaar vervoer, met als uitschieter verpleeg- en verzorgingshuizen: ruim 60% 
beoordeelt de kwaliteit daarvan als slecht of matig. De verpleeg- en verzorgings-
huizen hebben al geruime tijd een minder gunstig imago. Het is dan ook belangrijk 
dat met name de proces- en productkwaliteit in deze sector meer aandacht krijgen. 
Deze aandacht is er inmiddels door een betere borging van de kwaliteitssystemen en 
de integrale realisatie van klanttevredenheidsonderzoeken.
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Ten slotte laat figuur 8.1 zien dat de tevredenheid over de politie groter is dan over de 
rechterlijke macht. Dit is in overeenstemming met Koolen et al. (2005), die betogen 
dat de tevredenheid over instanties afneemt naarmate men verder in het strafproces 
komt.

Figuur 8.1
Algemeen oordeel over de kwaliteit van verschillende publieke diensten, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Figuur 8.2 geeft inzicht in de oordelen over de ontwikkeling van deze diensten gedu-
rende de afgelopen vijf jaar. Vooral de verzorgings- en verpleeghuizen beoordeelt 
men slechter dan voorheen; 53% vindt dat kwaliteit van deze diensten slechter is 
geworden. Ook de kwaliteit van het openbaar vervoer is achteruitgegaan volgens de 
respondenten, wat in lijn is met het ook al negatieve oordeel over het ov (figuur 8.1). 
Men is voorts van oordeel dat de gezondheidszorg en het onderwijs kwalitatief 
achteruit zijn gegaan. Dit is niet in lijn met figuur 8.1, waaruit eerder bleek dat het 
oordeel over gezondheidszorg en onderwijs – in vergelijking met andere sectoren – 
niet zo slecht was. We kunnen het echter ook positief interpreteren: de kwaliteit van 
gezondheidszorg en onderwijs is gemiddeld goed, maar vroeger was het beter. De 
belastingdienst wordt wat ontwikkeling betreft het meest positief beoordeeld. Zoals 
gezegd is deze ontwikkeling recentelijk in negatieve zin gekeerd, maar deze ontwik-
keling ligt buiten onze waarnemingsperiode.



165Publieke diensten vergeleken

Hoe kunnen we de verschillen in tevredenheid tussen de sectoren verklaren? Een 
deel van het antwoord op deze vraag kan worden gevonden in Bouckaert en Van de 
Walle (2001). Hierin wordt een aantal structuren genoemd die ten grondslag zouden 
kunnen liggen aan verschillen in antwoordpatronen tussen diensten. Eén zo’n 
onderliggende structuur is de heterogeniteit of de homogeniteit van de wensen van 
de gebruiker. De auteur heeft op basis van een meta-analyse van gebruikersenquê-
tes in de Verenigde Staten geconcludeerd dat diensten die heterogene taken moeten 
uitvoeren bijna altijd beter beoordeeld worden dan diensten die een meer homogene 
taak moeten uitvoeren. Van de diensten in figuur 8.1 heeft de politie waarschijnlijk 
de meest heterogene taken; hun takenpakket is het meest divers. De diensten met de 
meest homogene taken zijn wellicht het openbaar vervoer en de rechtspraak. Om een 
betrouwbaarder uitspraak te kunnen doen over de heterogeniteit van alle diensten 
in figuur 8.1 zou eigenlijk nader onderzoek gedaan moeten worden naar de taak-
omschrijving van deze diensten. Wel kunnen we stellen dat, conform de these van 
Bouckaert, de kwaliteit van de politie meer positief beoordeeld wordt dan die van het 
ov en de rechtspraak. Die vaststelling zegt echter nog niets over de steekhoudend-
heid van die these. Daarvoor is meer diepgaand onderzoek nodig.

Diensten die voor veel mensen een heel belangrijke en zichtbare plaats innemen in 
het leven van de burger, worden vaker uitgesproken negatief beoordeeld (Bouckaert 
2001). In de Verenigde Staten worden deze diensten high impact agencies genoemd. Dit 
is gedeeltelijk in lijn met de patronen die wij hebben gevonden, namelijk dat woning-
corporaties, belastingdienst en gemeentelijke diensten vrij positief beoordeeld 
worden, terwijl zichtbare, belangrijke diensten als openbaar vervoer en verzorgings- 
en verpleeghuizen en de politie, maar ook de rechtspraak (waar het contact veelal 
indirect verloopt via de media, maar die toch een belangrijke en zichtbare plaats 
inneemt) veel negatiever worden beoordeeld.

Ten slotte kan de mate waarin de keuze voor een voorziening vrijwillig dan wel nood-
gedwongen is een rol spelen bij de verklaring van verschillen in kwaliteitsoordelen 
tussen sectoren. Dit raakt aan de in hoofdstuk 2 genoemde selectiviteitstheorie. 
Wanneer iemand een voorziening als onvoldoende kwalificeert kan hij bij een vrij-
willige keuze (bv. een museumbezoek) gemakkelijker afzien van gebruik dan bij een 
niet-vrijwillige keuze (bv. een ziekenhuisopname). De ‘selectieve’ groep gebruikers 
zou dan bij voorzieningen met een meer vrijwillig keuzeproces een positiever oordeel 
hebben dan bij moeilijk vermijdbare voorzieningen. Het is in de praktijk echter niet 
altijd goed uit te maken wanneer het gebruik als ‘vrijwillig’ dan wel ‘noodzakelijk’ 
kan worden aangemerkt. Alleen recreatieve en culturele voorzieningen (musea en 
openbare bibliotheken) zou men tot de ‘vrijwillige’ voorzieningen kunnen rekenen. 
Uit hoofdstuk 7 blijkt dat 20% van de gebruikers van de openbare bibliotheek en 30% 
van de museumbezoekers de betreffende voorziening als ‘zeer goed’ kwalificeert, 
een score die geen enkele in figuur 8.1 genoemde voorziening behaalt. Dit biedt dus 
steun aan de selectiviteitstheorie.



166 Publieke diensten vergeleken

Figuur 8.2
Verandering van de beoordeling van de kwaliteit van verschillende publieke diensten de 
afgelopen vijf jaar, 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Een andere manier om sectorbrede kwaliteit te benaderen is te kijken naar ‘speci-
fieke’ respondent(groepen). De antwoorden van respondenten zouden een soort 
patroon kunnen vormen, in plaats van los en onsamenhangend te zijn. Misschien 
is iemand positief over meerdere sectoren, of juist negatief over alles. Ook andere 
patronen kunnen zich voordoen. Om te onderzoeken of er groepen zijn van typische 
respondenten, hebben we clusteranalyses uitgevoerd. De analyses, waarin de alge-
mene evaluaties van de verschillende sectoren zijn meegenomen (dus niet-specifieke 
onderdelen van de desbetreffende sectoren), laten zien dat er niet twee, drie of vier 
prototypische respondenten bestaan. Dat wil zeggen, er is geen sprake van (struc-
turele) positivo’s of negativo’s in de dataset, of andere prototypen. De antwoorden 
op de vragen over de verschillende diensten staan blijkbaar op zichzelf. Er is geen 
achterliggend patroon te ontdekken dat te maken heeft met opvattingen van speci-
fieke bevolkingsgroepen.

Nog een andere manier om sectorbreed naar kwaliteit te kijken is gebruikers naar 
sociaaleconomische achtergrond te onderscheiden. Dit onderscheid is relevant, 
omdat de vraag naar meer kwaliteit in het onderwijs en de zorg naar verwachting 
vooral wordt uitgeoefend door hogere sociaaleconomische groepen. Deze vraag naar 
meer kwaliteit en daarmee diversiteit staat op gespannen voet met het gelijkheids-
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beginsel in de verzorgingsstaat (scp/cpb 2000). Dat geldt met name voor de ‘magere 
staat van onderhoud’ van awbz-voorzieningen, die door hun soberheid meer het 
welvaarts- en kwaliteitsniveau van de lagere dan de hogere sociaaleconomische 
groepen weerspiegelen (Timmermans, in scp/cpb 2000). Ook in het onderwijs is er 
vraag naar meer diversiteit en variatie. Vooral ‘aan de bovenkant’ zou er behoefte 
bestaan aan meer differentiatie, vanwege toegenomen onderwijsambities van met 
name beter verdienende en hoger opgeleide ouders, die binnen het huidige gelijk-
geschakelde en sober gefinancierde onderwijs niet kunnen worden gehonoreerd 
(Bronneman-Helmers, in scp/cpb 2000). De literatuur over de kwaliteit van publieke 
diensten gaat echter nauwelijks in op de rol van gebruikerskenmerken. Dit bete-
kent dat er weinig bekend is over de rol van de sociaaleconomische achtergrond van 
gebruikers bij het kwaliteitsoordeel van publieke diensten.

Als we kijken naar de samenhang en het opleidingsniveau enerzijds en de oor-
delen die zijn weergegeven in figuur 8.1, dan komt het volgende beeld naar voren. 
Voor inkomen zien we minder vaak samenhangen met oordelen over de diensten 
dan voor opleidingsniveau. Zo is het oordeel over de politie niet verschillend voor 
inkomen, maar wel voor opleiding: hoger opgeleiden hebben een positiever oordeel 
over de politie. Voor verzorgings- en verpleeghuizen zien we het omgekeerde beeld: 
er is geen samenhang met inkomen, en een negatieve samenhang met opleiding, 
wat betekent dat lager opgeleide respondenten positiever zijn over verzorgings- en 
verpleeghuizen dan hoger opgeleiden. Waarschijnlijk speelt hier een verschil in 
verwachtingsniveau van de te leveren kwaliteit. Dit verschil geeft een indicatie van 
de tweedeling die er is tussen de verschillende diensten: sommige diensten worden 
(overwegend) positiever beoordeeld door mensen met een hoger inkomen en/of een 
hogere opleiding (belastingdienst, rechtspraak, politie, gezondheidszorg), maar 
andere diensten worden juist positiever beoordeeld door mensen met een lager inko-
men en/of lagere opleiding (onderwijs, verzorgings- en verpleeghuizen). Dan zijn er 
ook nog waarderingen van diensten die niet samenhangen met inkomen en oplei-
ding (woningcorporatie, gemeentelijke diensten, openbaar vervoer). De resultaten 
voor het onderwijs (en in mindere mate de verpleeg- en verzorgingshuizen) duiden 
op een hoger verwachtingspatroon dat, zoals blijkt uit de oordelen, niet spoort met 
de werkelijke kwaliteit van het onderwijs (en verpleeg- en verzorgingshuizen). De 
relatieve afstand tot het verwachtingsniveau van deze twee diensten is dus groter bij 
hoger opgeleiden en/of hogere inkomens.

8.4 Beoordeling van de specifieke kwaliteit

In het voorgaande hebben we gezien dat de tevredenheid van burgers over de ver-
schillende diensten fors uiteen kan lopen. Aan de gebruikers van een aantal voor-
zieningen is gevraagd wat zij vinden van enige specifieke aspecten van de kwaliteit, 
zoals de inhoud van de dienstverlening en de kwaliteit van het personeel (tabel 8.2).
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Tabel 8.2

Percentage gebruikers dat kwaliteitsaspect slecht tot matig vindt, 2006

zh tz bo vo mbo gem huur mus bib kov bus ns

algemeen oordeela 25 61a 25b 40 50 22c 36 • • 13 • •

aandeel gebruikers in bevolking 47 9 22 15 6 100 32 47 51 8 64 59

deskundigheid personeel 14 19 15 17 • 22 14 16 9 14 • •

motivatie/vriendelijkheid personeeld 18 6 11 20 • 19 • 10 10 5 19 14

persoonlijke aandacht 30 • 31 28 51 • • • • • • •

rekening houden met wensen gebruiker 31 17 27 29 • • • • • • • •

flexibiliteit (openingstijden) • 29 • • • 39 10 9 24 19 • •

bereikbaarheid, beschikbaarheid • 20 • • • 28 12 11 5 22 21 16

informatievoorziening 27 22 • • 39 19 23 8 8 26 19 16

onderhoud 20 • 32 21 • • • • • • 24 20

hygiëne/schoonmaak 20 • 43 27 • • • • • • • •

moderne apparatuur/leermiddelen 8 • 21 13 • • • • 10 • • •

resultatene 20 19 18 15 34 44 • 7 22 13 27 31

zh = ziekenhuis; tz = thuiszorg; bo = basisonderwijs; vo = voortgezet onderwijs; mbo = middelbaar beroepsonderwijs; 
gem = gemeenteloket; huur = woningcorporaties; mus = musea; bib = bibliotheken; kov = kinderopvang; bus = bus/tram/
metro; ns = Nederlandse Spoorwegen.
a Dit betreft het oordeel over de gehele ouderenzorg, voor gebruikers.
b Dit betreft het algemene oordeel over mbo en hbo tezamen.
c Bij gemeenten gaan we ervan uit dat alle burgers gebruiker zijn.
d Voor de ziekenhuizen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is gevraagd naar de motivatie van het 

personeel, voor de overige voorzieningen naar de vriendelijkheid.
e Voor de ziekenhuizen is gevraagd naar de resultaten van de behandeling; voor de thuiszorg naar het werk dat wordt 

gedaan; voor het onderwijs naar de leerprestaties; voor de kinderopvang naar de totale kwaliteit van de opvang; voor 
de bibliotheken naar beschikbaarheid van titels; voor de musea naar de aantrekkelijkheid van de collecties; voor het 
gemeenteloket naar snelheid van de dienstverlening; voor openbaar vervoer naar punctualiteit.

Bron: SCP (KQS’06)

De deskundigheid van het personeel staat bij 9% tot 22% van de respondenten ter 
discussie, het minst bij de bibliotheken en het meest bij de gemeentelijke diensten. 
De motivatie van het personeel wordt bij de ziekenhuizen en het voortgezet onder-
wijs vaker als een probleem gezien (ca. 20% beoordeelt deze als matig of slecht) dan 
bij de thuiszorg, musea, bibliotheken en de kinderopvang (6-11% oordeelt matig of 
slecht). De aandacht voor de individuele gebruiker wordt – waar ernaar gevraagd is – 
vaak als een probleem gezien. Dit is blijkbaar een kwaliteitsaspect dat in de publieke 
dienstverlening te wensen overlaat. Zo vindt maar liefst de helft van de mbo-gebrui-
kers de persoonlijke aandacht voor de leerlingen onder de maat. Ook bij de andere 
onderwijsvormen en de ziekenhuizen vindt ongeveer een derde dat er meer aandacht 
voor de gebruiker moet zijn. Ruim een zesde tot bijna een derde van de gebruikers 
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van zorg en onderwijs vindt ook dat er te weinig rekening wordt gehouden met de 
wensen van de cliënten of ouders. De flexibiliteit van de dienst verlening wordt bij de 
thuiszorg door bijna 30% van de gebruikers negatief beoordeeld. Ook bij de gemeen-
telijke dienstverlening klagen veel mensen over de flexibiliteit, maar dan in de zin 
van ruimere openstelling. Bijna 40% van de burgers vindt dat de openingstijden van 
het gemeenteloket te beperkt zijn. Bij de culturele instellingen, woningcorporaties 
en kinderopvang zijn de openingstijden veel minder een probleem. Over de bereik-
baarheid en beschikbaarheid van publieke voorzieningen wordt doorgaans minder 
geklaagd, hoewel ook hier het gemeenteloket in negatieve zin en de bibliotheken 
in positieve zin opvallen. Over het verstrekken van informatie is men minder te 
spreken. Bij het middelbaar beroepsonderwijs betreft dit bijna 40% van de gebrui-
kers, maar ook bij ziekenhuizen en kinderopvang laat dit volgens ruim een kwart 
van de gebruikers te wensen over. Wel geven bezoekers van het museum en gebrui-
kers van de bibliotheek vaak te kennen tevreden te zijn over de informatievoorzie-
ning. Blijkbaar beantwoordt de verstrekte informatie bij deze voorzieningen aan 
de verwachtingen van de bezoekers. Ook over het onderhoud en het schoonhouden 
van gebouwen is men niet zo tevreden. Met name bij het middelbaar beroepsonder-
wijs en het basisonderwijs wordt hierover geklaagd. Bij de ziekenhuizen is één op 
de vijf respondenten ontevreden over de hygiëne. De beschikbaarheid van moderne 
apparatuur (computers) geeft vooral bij het basisonderwijs nog enige problemen, 
maar wordt bij de ziekenhuizen, het voortgezet onderwijs en de bibliotheken goed 
beoordeeld. Tot slot is men over de resultaten van het gemeenteloket (snelheid), het 
middelbaar beroepsonderwijs (leerprestaties) en de spoorwegen (punctualiteit) 
niet erg te spreken. Vooral het gemeenteloket scoort met 44% slecht. Ook over de 
resultaten van de thuiszorg en het voortgezet onderwijs is een kwart van de mensen 
ontevreden. De kinderopvang en de musea komen wat dat betreft als beste uit de bus. 
Daar geeft slechts 13% respectievelijk 7% te kennen ontevreden te zijn over de kwali-
teit van de opvang respectievelijk de aantrekkelijkheid van de collecties.

Al met al zijn gebruikers (ouders) vooral niet te spreken over de kwaliteit van het 
middelbaar beroepsonderwijs. Op de onderzochte kwaliteitsaspecten komt deze 
voorziening telkens slecht uit de bus. Op enige afstand volgt het gemeenteloket, 
dat vooral matig scoort op de openingstijden en de snelheid van dienstverlening. 
De musea worden door gebruikers het hoogst gewaardeerd op de gemeten kwali-
teitsaspecten, op enige afstand gevolgd door de bibliotheken en de kinderopvang. 
Bij de bibliotheken zou de score op de deskundigheid van het personeel nog iets 
beter kunnen, bij de musea de openstelling en bij de kinderopvang de beschikbaar-
heid en informatievoorziening. Maar dit zijn slechts smetjes op het blazoen van deze 
doorgaans goed presterende voorzieningen.
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8.5 De rol van internet bij het gebruik van publieke diensten

Ook aan de publieke dienstverlening is internet niet voorbijgegaan. In 2007 was 
83% van de huishoudens en 88% van de 12-75-jarigen aangesloten op internet, van 
wie 90% via een snelle verbinding (cbs, Statline). Ook de overheid doet mee aan 
het elektronisch tijdperk en streeft ernaar steeds meer informatie over publieke 
diensten en de publieke diensten zelf – waar mogelijk – via internet aan te bieden. 
Eind 2007 werd reeds twee derde deel van de overheidsdiensten via internet voor 
burgers toegankelijk gemaakt (cbs 2007b). Ook de persoonlijke internetpagina voor 
overheidsdiensten (mijnoverheid.nl) moet de kwaliteit en snelheid van de publieke 
dienstverlening vergroten. De overheid wenst dus een grotere rol van internet bij de 
publieke dienstverlening.

De sterke digitalisering van overheidsinformatie en overheidsdiensten heeft echter 
(nog) niet geleid tot een evenredig toegenomen gebruik door burgers. Er is nog een 
grote onderbenutting van de digitale mogelijkheden, overwegend door (nog) grote 
onbekendheid met deze mogelijkheden bij burgers (cbs 2007b), vooral onder oude-
ren, lager opgeleiden en allochtonen (Van Ingen et al. 2007). In deze paragraaf gaan 
we in op de informerende rol die internet speelt bij het gebruik van publieke dien-
sten. De informatievoorziening is een belangrijk kwaliteitsaspect, dat bij een aantal 
voorzieningen door een substantieel deel van de gebruikers als matig tot slecht 
wordt gekwalificeerd (figuur 8.3). Uiteraard kan internet hier slechts een beperkte 
rol vervullen, met name wanneer het om persoonlijke informatie gaat, maar bij de 
algemene informatievoorziening kan internet een belangrijke rol spelen. De vraag-
stelling in de enquête betreft de mate waarin internet een rol speelt bij de informatie 
over of de keuze van een publieke dienst. Daarbij zijn uitsluitend gebruikers met een 
internetaansluiting betrokken.

De informerende rol van internet bij het gebruik van publieke diensten blijkt over 
het algemeen beperkt te zijn. Het meest intensief wordt internet gebruikt bij het 
raadplegen van de dienstverlening in het openbaar vervoer. Ruim 60% van de 
regelmatige gebruikers van openbaar vervoer zoekt daarbij meestal zijn toevlucht 
tot internet. Slechts ongeveer 10% van de ov-gebruikers laat het internet helemaal 
links liggen. Op grote afstand van het openbaar vervoer volgen de bezoekers van de 
musea. Ongeveer 80% van hen raadpleegt het internet om meer te weten te komen 
over een museum, van wie ruim 30 procentpunt dit zelfs meestal doet. Ook het 
gemeenteloket (bijna 80%), de belastingdienst (ruim 65%) en banensites (ruim 
60%) worden regelmatig door (potentiële) gebruikers bezocht, zij het meestal niet 
intensief. Opmerkelijk is het gebruik van internet om meer te weten te komen over 
een bepaalde medische behandeling. Bijna 65% van degenen die in 2006 als patiënt 
een ziekenhuis of specialist hebben bezocht hebben internet geraadpleegd om meer 
informatie over een medische behandeling te krijgen. Ongeveer 15% van de patiën-
ten zoekt daarvoor meestal op internet. Bij de keuze van een ziekenhuis of specialist 
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speelde internet in 2006 slechts een zeer bescheiden rol. Deze bescheiden rol blijkt 
ook uit het bezoek van de site kiesbeter.nl van het rivm. Deze site trok medio 2006 
gemiddeld 60.000 bezoekers per maand. Rond de jaarwisseling liggen de bezoekers-
aantallen veel hoger vanwege de keuze die mensen willen maken voor een zorgver-
zekeraar (rivm 2007). Voor het bezoek aan kiesbeter.nl weegt de verzekeringskeuze 
ongeveer drie keer zo zwaar als de belangstelling voor medische informatie. Bij 
de keuze van een ziekenhuis of specialist spelen andere kanalen blijkbaar een veel 
belangrijker rol. Meer in het algemeen lijkt internet een bescheiden rol te spelen bij 
voorzieningen waarbij persoonlijke aandacht en het contact met de dienstverlener 
een dominante rol spelen. Dat is met name het geval bij de zorg (medisch specialist, 
ziekenhuis), de verzorging (kinderopvang) en het onderwijs. Uiteraard spelen ook 
andere factoren een rol die het geringe belang van internet bij deze keuzes verklaren, 
met name bij de keuze van een specialist of ziekenhuis. Deze keuze is bijvoorbeeld 
sterk afhankelijk van doorverwijzing van de huisarts, de aard van het probleem en de 
leeftijd van betrokkene.

Figuur 8.3
De rol van internet bij het gebruik van publieke diensten (gebruikers met internet), 2006

Bron: SCP (KQS’06)
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Eerder in dit hoofdstuk, in tabel 8.2, zagen we dat er grote verschillen waren tussen 
diensten wat betreft het oordeel over de informatievoorziening. Van sommige 
diensten was tot wel 39% van de respondenten ontevreden over de informatievoor-
ziening. De vraag is waar deze ontevredenheid vandaan komt: de meeste diensten 
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beschikken inmiddels over een meer of minder geavanceerde internetsite waar 
mensen zelf de gewenste informatie kunnen opzoeken op een voor hen geschikt 
moment. We hebben hiervoor echter ook betoogd dat het internet niet voor iedereen 
dezelfde mogelijkheden biedt, omdat sommige mensen simpelweg niet weten hoe en 
waarvoor ze het internet kunnen gebruiken. Het is daarom interessant om te bekij-
ken of het oordeel over de informatievoorziening wellicht beter is van diegenen die 
gebruikmaken van internet voor de specifieke dienst dan degenen die dat niet doen. 
De mensen die internet gebruikten voor informatie over bus en trein waren inder-
daad positiever over de informatievoorzieningen van respectievelijk stad- en streek-
vervoer en de ns. Voor de andere diensten waarvoor naar de informatievoorziening 
is gevraagd – ziekenhuis, thuiszorg, mbo, museum, bibliotheek, en gemeente 
– vonden we geen verschillen tussen mensen die wel en mensen die geen internet 
gebruikten. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat informatie over bus en trein 
centraal te vinden is op internet, en dat deze voor de andere diensten nog veel meer 
verbrokkeld en onvolledig is.
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Noten

1 Denk bijvoorbeeld aan de brancherapporten (vws) , het Nationaal Kompas Volksgezond-
heid en de Zorgbalans (rivm), en het recente programma Zorg voor Beter.

2 Een klacht over een rechter valt buiten de competentie van de Nationale ombudsman. 
3 Volgens het beheersverslag van de belastingdienst 2006 is het aantal klachten bij de 

ombudsman gestegen van  1000 in 2004 naar ruim 3000 in 2006 en het aantal klachten 
van burgers bij de dienst zelf van 3000 in 2004 naar ruim 19.000 in 2006.
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9 Beleid en kwaliteit

Dit onderzoek geeft vanuit het perspectief van de burger inzicht in de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening. Vragen waarom het gaat, zijn: waaraan denken bur-
gers als het gaat om kwaliteit van dienstverlening, welk imago hebben de diensten 
bij burgers, wat vinden gebruikers van de kwaliteit en treden hierbij verschillen op 
tussen bevolkingsgroepen en publieke diensten. Ook de overheid stelt het gebrui-
kersperspectief steeds meer op de voorgrond. In het coalitieakkoord 2007 wordt 
gesteld dat de overheid zich meer dienstbaar moet opstellen en dat vertrouwen alleen 
verdiend wordt door een goede dienstverlening en een open dialoog met de burgers. 
Daarnaast is er een meer algemene ontwikkeling gaande, waarbij de overheid meer 
inzicht wil in de mening van de bevolking. Zo moet het Continue onderzoek burger-
perspectieven, dat vanaf 2008 door het scp wordt uitgevoerd, het kabinet voorzien 
van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen van de bevolking over 
maatschappelijke doeleinden en politieke problemen. Dit onderzoek naar de door 
burgers ervaren kwaliteit van publieke dienstverlening past dus in deze nieuwe 
beleidslijn.

Het kwaliteitsbeleid van de overheid is ondergebracht bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken (bzk). Het huidige kwaliteitsbeleid is toegespitst op drie thema’s: de 
kwaliteit van de dienstverlening, de transparantie en integriteit van de dienstverle-
ning, en het toezicht op en de verantwoording van de dienstverlening. Belangrijke 
instrumenten zijn volgens het coalitieakkoord de invoering van kwaliteitshandves-
ten, het uitvoeren van klanttevredenheidsmetingen en het bevorderen van bench-
marking. Het kabinet-Balkenende iv heeft een aantal streefwaarden vastgelegd 
voor het aantal klantgerichte publieke organisaties dat over een kwaliteitshandvest 
beschikt, dat klanttevredenheidsmetingen uitvoert en dat meedoet aan benchmar-
king. Deze streefwaarden moeten in 2011 zijn gerealiseerd.

Het hier uitgevoerde onderzoek is niet bedoeld om het kabinetsbeleid te toetsen en 
de streefwaarden te meten. De vragen in dit onderzoek hebben een betrekkelijk alge-
meen karakter. Zij gaan over kwaliteitsaspecten die bij publieke diensten kunnen 
worden onderscheiden, het imago dat ze bij burgers hebben, het oordeel dat gebrui-
kers vellen en de verklaringen die we hiervoor kunnen geven. Aan een representa-
tieve steekproef van burgers is gevraagd hoe de verschillende voorzieningen volgens 
hen scoren op een groot aantal kwaliteitsaspecten. Dit geeft een breed inzicht in de 
door burgers ervaren kwaliteit van de publieke dienstverlening. Uit ons onderzoek 
blijkt dat er drie hoofdcomponenten van kwaliteit kunnen worden onderscheiden die 
corresponderen met de drie hoofdvragen die over de dienstverlening kunnen worden 
gesteld: wat wordt er geleverd (productkwaliteit), hoe wordt het geleverd (proces-
kwaliteit) en in welke omstandigheden wordt het geleverd (structuurkwaliteit). 
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Opmerkelijk daarbij is dat de indicatoren voor de drie onderscheiden dimensies van 
kwaliteit niet bij alle voorzieningen dezelfde betekenis hebben. Zo zijn er nogal wat 
indicatoren voor de proceskwaliteit die bij sommige voorzieningen eerder tot de pro-
ductkwaliteit moeten worden gerekend. Het omgekeerde komt minder voor. Op de 
indicatoren voor de structuurkwaliteit wordt betrekkelijk consistent gescoord. Dat 
sommige procesindicatoren tot indicatoren voor de productkwaliteit worden gere-
kend, heeft met de aard van de dienstverlening te maken. Naarmate de dienstver-
lening een persoonlijker karakter draagt, zullen zaken die meer gaan over de wijze 
waarop de diensten worden verstrekt worden gerekend tot de geleverde prestatie zelf. 
Zo wordt bij veel op zorg maar ook op educatie en opvang gerichte voorzieningen de 
personele aandacht tot de kerntaak van de voorziening gerekend.

Het algemene beeld dat uit het hier uitgevoerde kwaliteitsonderzoek naar voren komt 
is, dat gebruikers betrekkelijk positief zijn over de kwaliteit van de publieke dienst-
verlening, maar dat het imago vaak minder positief uitvalt. Een nogal ongunstig 
imago hebben de verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook politie en justitie scoren 
hier matig. Hoewel gebruikers, met name verpleeghuisbewoners maar ook wel 
verzorgingshuisbewoners, redelijk veel op te merken hebben over de kwaliteit van de 
geleverde zorg, oordelen gebruikers volgens een enquête uit 2004 toch positiever dan 
men op grond van het imago bij burgers zou verwachten.1 Dezelfde conclusie geldt 
ook voor politie en justitie. Ook over de thuiszorg en het basisonderwijs oordelen 
gebruikers positiever dan niet-gebruikers. Bij deze voorzieningen is dus sprake van 
een imagoprobleem. Een relatief gunstig imago treffen we aan bij de medische zorg, 
de arbeidsvoorziening, de belastingdienst en de kinderopvang. Dit imago wordt 
bij de medische zorg en de kinderopvang gesteund door de gebruikers, die ook een 
positief oordeel vellen over de kwaliteit van dienstverlening. Bij de arbeidsvoorzie-
ning blijft de door gebruikers gewaardeerde kwaliteit achter bij het gunstige imago 
bij niet-gebruikers.2

Uiteraard is het oordeel van gebruikers belangrijk bij de beoordeling van de kwaliteit 
van de publieke dienstverlening, maar er zijn meer maatstaven waaraan de kwaliteit 
moet worden getoetst. Daarom kent de publieke dienstverlening een uitgebreid stel-
sel van kwaliteitszorg, met toezicht, benchmarking, monitoring, klachtenregelingen 
en inspraakorganen. Deze geven vanuit andere perspectieven ook een beeld van de 
kwaliteit van de publieke dienstverlening. Dit andere beeld is ook in het onderhavige 
onderzoek betrokken om de uitspraken van gebruikers nader te duiden. In sommige 
sectoren speelt dit een belangrijke rol, omdat de gebruiker niet altijd in staat is de 
productkwaliteit goed te beoordelen. Dat speelt niet alleen in de zorg maar ook bij 
het onderwijs en de veiligheid. Met name in de zorg is het voor een patiënt erg lastig 
om de medisch-technische kwaliteit van de zorg te beoordelen. Daarvoor zijn andere 
kwaliteitsstandaarden en kwaliteitscontroles van belang en daarop de kwaliteits-
zorg is in belangrijke mate ingericht. Dit neemt niet weg dat het kwaliteitsoordeel 
van de patiënt belangrijk is, al is het alleen maar omdat hij zich bij de keuze van 
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medische zorg mede op eigen ervaringen zal baseren. Ook bijvoorbeeld de didacti-
sche kwaliteit van het onderwijs en de opsporingskwaliteit van politie onttrekken 
zich deels aan de waarneming van burgers en gebruikers. Ook hier is de kwaliteits-
zorg van groot belang om vanuit verschillende perspectieven greep te krijgen op de 
totale kwaliteit van de publieke dienstverlening.

Een belangrijke doelstelling van het kabinet op het gebied van de publieke dienst-
verlening is de vergroting van de ‘dienstbaarheid’. Volgens het coalitieakkoord 
2007 moet de overheid meer op burgers vertrouwen en meer vertrouwen schenken 
aan professionals en uitvoerders in de publieke sector, wier vakkennis van cruciaal 
belang wordt geacht. De ‘dienstbare overheid’ verdient volgens het kabinet ver-
trouwen op grond van een respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. Deze 
doelstellingen liggen sterk in de personele sfeer en betreffen de deskundigheid, 
de vriendelijkheid, de motivatie en de aandacht van het personeel in de publieke 
dienstverlening. In dit onderzoek zijn deze personele aspecten voor een groot aantal 
voorzieningen gemeten. Over het algemeen blijken dit kwaliteitsaspecten te zijn die 
doorgaans beter zijn verzorgd dan andere aspecten van kwaliteit van dienstverle-
ning. Meer dan 80% van de gebruikers vindt de vriendelijkheid en motivatie van het 
personeel goed tot zeer goed. De deskundigheid van het personeel wordt eveneens 
door meer dan 80% van de genruikers goed tot zeer goed bevonden, met uitzon-
dering van het gemeenteloket, waar de score iets onder de 80% uitvalt. Duidelijk 
slechter scoort de aandacht die het personeel voor de cliënt heeft. Vooral bij het mid-
delbaar beroepsonderwijs en in de verzorgings- en verpleeghuizen laat de persoon-
lijke aandacht volgens de gebruikers te wensen over.3 Zo vindt 50% van de ouders 
dat hun kinderen in het middelbaar beroepsonderwijs onvoldoende wordt begeleid. 
Van de ouderen in instellingen vindt 40% dat de verzorging te gehaast gebeurt en 
eveneens 40% vindt dat het personeel onvoldoende aandacht heeft voor levensvragen 
waar ze mee zitten. Ook bij andere voorzieningen zou de persoonlijke aandacht beter 
kunnen. Zo vindt ongeveer 30% van de ouders van kinderen in het basisonderwijs en 
in het voortgezet onderwijs de begeleiding onder de maat. Ook bij de ziekenhuizen is 
de persoonlijke aandacht een relatief zwak punt, waarmee circa 30% van de patiën-
ten moeite heeft.

Het huidige kabinet heeft voor verschillende sectoren nadere doelstellingen gefor-
muleerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In Koers op kwaliteit 
(vws 2007) formuleert het huidige kabinet drie speerpunten voor kwaliteitsbeleid in 
de zorg: het beter zichtbaar maken van de kwaliteit, het vergroten van de invloed van 
de cliënt en het (nog) veiliger maken van de zorg. Uit de kwaliteitsenquête van 2006 
blijkt dat cliënten in het algemeen betrekkelijk gunstig oordelen over de kwaliteit 
van het ziekenhuis, met name over de structuurkwaliteit, maar dat een aantal kwa-
liteitsaspecten te wensen overlaat. Met name het wachten in de wachtkamer bij een 
specialist (proceskwaliteit) wekt bij ruim 40% van de gebruikers onvrede op en bijna 
40% van de gebruikers vindt het jammer dat onvoldoende informatie wordt gegeven 
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over mogelijk andere behandelingen (productkwaliteit). Aangezien het kabinet de 
patiënt centraal stelt, verdienen deze aspecten nadere aandacht, hoewel zij buiten het 
bereik van de overheid liggen. Dit zijn zaken die iets verder af liggen van de centrale 
functie van de zorg, het beter maken van mensen, maar zij wekken wel irritatie op 
die wellicht voorkomen kan worden.

In de kwaliteitsagenda van het huidige kabinet voor primair en voortgezet onderwijs 
staat de productkwaliteit voorop: het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. In 
het voortgezet onderwijs is ook aandacht voor lesuitval, schooluitval en gedragspro-
blematiek. Wanneer we deze doelstellingen confronteren met de uitkomsten van de 
kwaliteitsenquête van 2006 valt op dat de ouders van leerlingen in het basisonder-
wijs juist de minste problemen hebben met de productkwaliteit en meer problemen 
hebben met de proces- en structuurkwaliteit. Wel blijkt dat ouders in de loop van de 
tijd wat negatiever zijn gaan oordelen over de productkwaliteit. De achterblijvende 
productkwaliteit is ook een van de belangrijkste redenen van het kabinet om hierop 
extra beleid in te zetten. Dit neemt niet weg dat er meer onvrede is over onderdelen 
van de proces- en structuurkwaliteit, waarbij met name kan worden gewezen op de 
zorg voor probleemleerlingen, de staat van onderhoud van de schoolgebouwen en 
de beschikbaarheid van moderne leermiddelen. Ongeveer een derde van de ouders 
beoordeelt deze zaken als matig of slecht. Het meest ongunstig oordelen ouders 
over de hygiëne in de gebouwen: bijna de helft van de ouders vindt dit onder de maat. 
Ook bij het voortgezet onderwijs zijn ouders best tevreden over de leerprestaties van 
de leerlingen en geven enkele andere kwaliteitsaspecten duidelijk meer onvrede. 
Met name de lesuitval wordt door de helft van de ouders negatief gewaardeerd en 
ongeveer een kwart van de ouders vindt dat het schort aan de begeleiding van de 
leerlingen en de hygiëne in de schoolgebouwen. Al met al maken deze uitkomsten 
duidelijk dat aandacht voor de productkwaliteit gerechtvaardigd is, maar dat andere 
kwaliteitsaspecten die betrekking hebben op de manier van lesgeven (proceskwa-
liteit) en in welke omstandigheden (structuurkwaliteit) zeker niet verwaarloosd 
mogen worden. Integendeel, ouders willen niet alleen dat kinderen wat van de school 
opsteken maar ook dat deze kennis op een goede wijze en onder goede omstandig-
heden wordt overgedragen.

Terecht wordt in het beleidsprogramma van het huidige kabinet gesteld dat het 
borgen van veiligheid een kerntaak van de overheid is. Het is daarom niet vreemd dat 
het kabinet vooral inzet op de productkwaliteit: de verbetering van de hele veilig-
heidsketen. Deze keten begint bij preventie van misdrijven en eindigt met opsluiting 
van daders. Het kabinet legt vooral het accent op preventieve maatregelen: meer 
respect voor elkaar in openbare ruimten (wijk, sportveld, verkeersweg) en openbare 
voorzieningen (school, ziekenhuis, trein), eerherstel voor de wijkagent (met name 
in de probleemwijken) en de aanpak van overmatig alcoholgebruik. De burger zoekt 
het echter vooral in een repressiever systeem (meer blauw op straat, beter opspo-
ren, strenger straffen) en, als ze eenmaal zelf slachtoffer zijn, in een betere nazorg. 
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Slachtoffers hebben vooral moeite met het onopgelost blijven van een zaak (product-
kwaliteit) en het onvoldoende geïnformeerd zijn over de voortgang en afloop van een 
zaak (proceskwaliteit).

In de kwaliteitsagenda van de gemeenten is de klant expliciet centraal gesteld en wordt 
deze een snelle, transparante, toegankelijke, goedkope en welwillende dienstver-
lening toegezegd. Hoewel dit actieprogramma nog vele jaren te gaan heeft, zijn er 
volgens de kwaliteitsenquête van 2006 toch wel enige punten die aandacht behoeven. 
Dit betreft met name de snelheid van de dienstverlening en de openingstijden van het 
gemeenteloket en de tarieven voor het aanvragen van vergunningen. De snelheid van 
de dienstverlening en de openingstijden van het gemeenteloket kwalificeerde circa 
40% van de gebruikers als matig tot slecht en een kwart van de aanvragers van een 
gemeentelijke vergunning vond de gevraagde tarieven veel te hoog.

In het beleidsprogramma van het huidige kabinet wordt gesteld dat de arbeidsvoor-
ziening moet worden verbeterd. Dit moet onder meer worden bereikt door hogere 
eisen te stellen aan scholing en re-integratie door een versterking van de inzet 
van bestaande instrumenten. Uit de kwaliteitsenquête blijkt dat ruim 40% van 
de uitkeringsontvangers in 2006 vond dat het cwi of de uitkeringsinstantie zich 
onvoldoende inspande om betrokkene weer aan het werk te krijgen en dat ruim 
60% vond dat het aanbod niet goed aansloot bij zijn opleiding of werkervaring. Ook 
vonden velen dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de gezinssituatie en 
met de gezondheidssituatie. De cliënten van de arbeidsvoorziening waren in 2006 
dus duidelijk ontevreden over enkele kerndoelen van de arbeidsvoorziening. Wel 
blijkt dat de situatie tussen 2002 en 2006 duidelijk is verbeterd. Ook het cwi heeft 
in 2006 geconstateerd dat hun cliënten een mager rapportcijfer gaven, vooral voor 
de ondersteuning van het cwi bij het vinden van werk. Inmiddels is de waardering 
van cliënten opgelopen naar een ruime voldoende. Het gaat dus de goede kant op, 
maar de toekomst moet uitwijzen of – in een situatie met toenemende economische 
tegenwind – alleen de versterkte inzet van bestaande instrumenten de kwaliteit van 
de arbeidsvoorziening verder kan verbeteren.

Op het gebied van culturele voorzieningen voert de overheid geen direct beleid, zeker 
niet als het gaat om inhoudelijke zaken. Het kwaliteitsbeleid is hoofdzakelijk een 
zaak van de sector zelf. De overheid richt zich voornamelijk op de randvoorwaarden 
in termen van toegankelijkheid en diversiteit.

Opmerkelijk is dat er bij de musea volgens de gebruikers wel iets schort aan de struc-
tuurkwaliteit (horecavoorzieningen, betaalbaarheid), maar dat het met de product-
kwaliteit (collectie, informatievoorziening) dik in orde is. Bij de bibliotheken is het 
beeld gespiegeld. Gebruikers zijn goed te spreken over de structuurkwaliteit (lees-
tafel, website), maar zijn minder te spreken over de productkwaliteit.
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In het beleidsprogramma 2007-2011 wordt gestreefd naar een sluitend systeem voor 
kinderopvang en wordt ouders een betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang 
beloofd. Over de kwaliteit van de kinderopvang in het algemeen en over het perso-
neel dat de kinderen opvangt waren ouders volgens de Kwaliteitsenquête in 2006 
goed te spreken. Over de betaalbaarheid en de bereikbaarheid met het openbaar ver-
voer was men duidelijk minder tevreden. Hierbij moeten we opmerken dat de kosten 
voor ouders in 2005 door de Wet kinderopvang hoger waren dan in de voorgaande 
jaren. In 2006 was dit weer deels gecompenseerd, maar pas in 2007 is de betaalbaar-
heid aanzienlijk verbeterd. Inmiddels staat de prijs van de opvang weer ter discus-
sie. De bereikbaarheid van kindercentra met het openbaar vervoer heeft nog geen 
aandacht bij het kabinet, maar verdient dit volgens de ouders wel.

De ambitie van het huidige kabinet voor het spoorwegvervoer is vastgelegd in het 
actieplan Groei op het spoor. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden gemaakt 
door meer treinen en meer zitplaatsen aan te bieden, door de sociale veiligheid te 
verhogen en de reisinformatie te verbeteren. Deze kabinetsplannen sluiten over 
het algemeen aan bij de behoeften die gebruikers van het openbaar vervoer in de 
Kwaliteitsenquête 2006 hebben geuit. Reizigers zijn betrekkelijk negatief over het 
onderhoud van voertuigen en haltes en over de sociale veiligheid bij haltes en in de 
stations. Ook de punctualiteit en de faciliteiten voor het kopen van kaartjes lieten 
volgens reizigers in 2006 nog veel te wensen over.

Geconcludeerd kan worden dat het kwaliteitsbeleid van de overheid in een aantal 
gevallen niet aansluit bij de wensen van burgers en gebruikers. De overheid zet 
steeds sterker in op kwaliteitsbeleid en zegt daarbij steeds meer het perspectief van 
de burger te kiezen. Op de meeste terreinen zet de overheid vooral in op de verbe-
tering van de productkwaliteit, terwijl de burger vooral verbetering verwacht van 
de proces- of structuurkwaliteit. Deze divergentie treffen we met name aan bij de 
zorg, het onderwijs en de veiligheid. De overheid wil vooral de zorg veiliger maken, 
de lessen in het onderwijs verbeteren en de veiligheidsketen verbeteren. De patiënt 
in het ziekenhuis wil vooral beter worden geïnformeerd over mogelijke behandelin-
gen en wil minder lang wachten in wachtkamer van de specialist. De bewoners in 
het verzorgings- en verpleeghuis willen niet alleen meer aandacht hebben voor hun 
persoonlijke verzorging maar ook voor hun persoonlijke problemen. Ouders van 
kinderen in het onderwijs willen vooral een betere begeleiding van de leerlingen, 
minder lesuitval en een beter onderhoud van de gebouwen. Ten slotte ziet de burger 
voor de verbetering van de veiligheid meer in een repressiever systeem, vooral door 
hogere straffen en een soberder detentie. Ook de nazorg voor slachtoffers verdient 
volgens de burger meer aandacht. Hiermee is uiteraard niet gezegd dat de overheid 
deze kwaliteitswensen ook altijd onverwijld dient in te willigen. Zo kan een repres-
siever veiligheidsbeleid weliswaar meer genoegdoening geven voor slachtoffers en 
maatschappij, maar het kan uit het oogpunt van een effectieve bestijding van de 
criminaliteit ook wel eens contraproductief werken (scp 2008). Op andere gebieden, 
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zoals de zorg en het onderwijs, zouden de proces- en de structuurkwaliteit best meer 
aandacht kunnen hebben. In andere sectoren sluit het kwaliteitsbeleid van de over-
heid beter aan bij de wensen van de burger. Zo worstelen zowel overheid als burgers 
met de betaalbaarheid van de kinderopvang en gaan zowel overheid als burgers voor 
een veiliger, punctueler en beter geëquipeerd openbaar vervoer.
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Noten

1 De informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is afkomstig van de oii-enquête uit 
2004 (De Klerk 2005; zie ook www.scp.nl onder onderzoek(beschrijvingen) voor Ouderen 
in Instellingen).

2 Bij de belastingdienst geldt dit ook, maar zijn gebruikers gedefinieerd als mensen die 
contact hebben gehad met de belastingdienst. Dit gebeurt meestal alleen als er proble-
men zijn, zodat het gebruikersoordeel algauw lager uitvalt.

3 De informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is afkomstig van de oii-enquête uit 
2004 (De Klerk 2005; zie ook www.scp.nl onder onderzoek(beschrijvingen) voor Ouderen 
in Instellingen).
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The state of the public service 
Public opinion on the quality of public services

Summary

This study is concerned with perceptions of public service quality. Many citizens 
make use of public services, for example as a hospital patient (care), as a school pupil 
(education), as a victim of a crime (police), as a child in a daycare facility (childcare), 
as a passenger on a train (public transport), or as a new father (town hall). The qual-
ity of public service delivery is playing an ever more important role in the modernisa-
tion of the welfare state. The heterogeneity of the population has increased greatly, 
and the increased prosperity means the public are demanding more diversity and 
more quality. The quality of public services is accordingly attracting more and more 
attention in the public debate. This attention extends to the entire quality chain, 
from supervision by authorities to complaints from users of the public service. The 
core, however, remains the quality of the performance delivered and of the institu-
tions which deliver it. Do pupils at school and residents in a nursing home receive 
sufficient attention? Are the staff sufficiently skilled? What is the situation as 
regards dropout from lessons and waiting lists? Do we feel safe when travelling on 
the tram or bus and are there enough seats? Are we helped quickly enough when we 
visit the town hall? Do we receive the right assessment from the tax authorities? And 
is there somewhere we can take our complaints and know they will be heard? These 
are all questions which impinge directly on the quality of public services.

In answering these questions, we start from the perspective of the citizen. How-
ever, we cannot ask directly about the quality of services; quality has many different 
dimensions which can be expressed in a variety of aspects. It is also important to 
look not only at the opinions of service users, but also at the image of the various 
provisions among non-users. That image helps determine people’s decision on 
whether or not to make use of a particular provision. Unlike many other studies, the 
underlying empirical material contains information on a large number of public pro-
visions; this makes it possible to study the differences in the quality ratings across 
the various sectors and the provisions within those sectors.

User perspective
The perspective of the user has come to occupy an increasingly central place in 
government policy, and the 2007 Coalition Agreement emphasised the perspective 
of the citizen once again: the government needs to put itself more at the disposal of 
the public, and deserves the confidence and trust of the public only if it delivers good 
services in an open dialogue with citizens. The present study also starts from the 



183Summary

user perspective. The central question is what citizens think of the quality of public 
services.

What do we actually mean by ‘quality’ of service? Which are the different aspects of 
quality and what role do perceptions play in opinions on quality? Do those opinions 
change over time and what variation exists between different sectors and sections of 
the population? All these are derived questions which must be answered before we 
can form an opinion on the quality of public services as experienced by citizens. In 
answering these questions use was made of two representative surveys on the quality 
of the public services sector, which were carried out at the request of the Netherlands 
Institute for Social Research/scp among around 3,000 citizens in 2002 and 2006 
(Kwaliteit van de Quartaire Sector (kqs) 2002 en 2006).

The opinions of citizens and users of public services are only part of the quality 
story. The quality of public services is also monitored by public authorities and has 
to meet all manner of standards. There are also more objective measures of the 
quality of service delivery, often taking the form of a monitor or benchmark. It is 
therefore important to place public opinion on the quality of services in a broader 
perspective.

What is quality?
Quality is a difficult concept to define. In the most general sense, quality relates to 
different characteristics of a product. But which characteristics, and how are values 
attached to them? There are four possible approaches to defining the quality of a 
service: based on its exceptional character (quality as excellence), technical stand-
ards (quality as requirement), the price in relation to the performance (quality as 
value) and the price in relation to suitability (quality as fitness for purpose). The first 
two definitions of quality are absolute, the latter two relative. This report opts for 
the fourth approach, which combines both an objective aspect (nature of the service) 
and a subjective aspect (demands of the user). This gives a definition that comes 
closest to the idea of quality as seen by the citizen or user.

Various aspects or dimensions of quality figure in the literature. This report takes 
as a basis a three-component model, which is also found in the literature. The three 
components correspond to three central questions that can be asked about public 
services: what is delivered (product quality); how is it delivered (process quality); and 
under which circumstances is it delivered (structural quality)? Product quality relates 
to the extent to which a provision meets the needs of the client. Are hospital patients 
treated effectively? Are burglars arrested and sentenced? Does the home care 
service clean your house properly? Do the trains run on time and are there enough 
seats? Process quality is concerned with how services are delivered, in other words 
the way in which the production process is organised. Are prescribed procedures 
followed? Are staff adequately trained? Are we dealt with appropriately by staff? 
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Finally,  structural quality relates to the environment in which the products (services) 
are delivered, i.e. to characteristics of the producing institution. How long are the 
waiting lists? Do we have to travel a long way to get to the institution? Are the build-
ings clean and safe? Do we have to pay a lot for the service? This report investigates 
empirically whether these three dimensions of quality can be identified in the vari-
ous public services and whether the aspects are always the same. This is done using 
a large number of quality indicators. The analyses are mostly limited to the users of 
the various provisions.

The three dimensions of quality are found in the quality surveys for virtually all 
public services. For the police and judicial system two forms of structural quality are 
distinguished (the repressive function and the protective function), while for the tax 
service and benefits agencies a lack of relevant indicators means no structural qual-
ity can be distinguished. It is striking that the indicators for the three quality dimen-
sions identified do not have the same meaning in all cases. For example, there are a 
fair number of indicators for process quality which respondents rank under product 
quality for some services; in roughly 40% of cases, process quality indicators are 
scored as product quality indicators. There is thus a strong tendency with a number 
of services to count aspects that are generally regarded as indicative of process qual-
ity as an expression of product quality. The converse situation is much less common; 
indicators for product quality are ranked under process quality in only 15% of cases. 
The scoring on indicators for structural quality is relatively consistent; there is no 
service for which an indicator for product quality is scored as a structural quality 
indicator, and only a few indicators of process quality are perceived as expressing 
structural quality.

There are usually good explanations for the variation in classifying quality indica-
tors across the different quality dimensions. These explanations are largely con-
nected to the nature of the service; the more personal the service, the more aspects 
which relate to the way in which the services are delivered (process quality), such 
as the motivation, friendliness and accessibility of staff, will he seen as part of the 
delivered performance (product quality). For example, the attentiveness of staff 
is regarded as the core task of care provisions, but also of many education-related 
provisions. This is also seen in services delivered via the town hall. The personal 
approach is evidently considered so important for these provisions that it is placed 
on the same level as the primary tasks: carrying out medical treatments, looking 
after the household, caring for children, delivering education, issuing passports, 
and so on. When it comes to home care, the planning of the help and (minimis-
ing) changes in personnel are considered so important that these typically process 
characteristics are actually regarded as part of the product quality. Conversely, in 
museums and libraries it is the size and quality of the collection that is regarded 
as the most important factor, and the expertise of the staff, counted here as part 
of the product quality, is seen as less important and is ranked under process qual-
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ity. Aspects relating to the personal approach are mostly seen as part of the process 
quality. It is striking that the provision of information is regarded as part of the 
product quality for a number of services (hospitals, museums, town hall, home 
rental). Evidently people consider the provision of good information so important 
for these services that they regard it as part of the product quality. When it comes 
to the police, solving and preventing crime are regarded both as part of the product 
quality and the structural quality. This ambivalence is of course related to the spe-
cific tasks of the police with regard to crime detection (product quality) and generic 
tasks focusing on protection (structural quality). For public transport, citizens 
regard the availability of seats as part of the product quality, while the accessibility 
of provisions in general, which among other things includes the availability of seats 
in public transport, is generally counted as part of the structural quality. On the 
other hand, a core task of public transport is to achieve ‘journeys within a reasonable 
and reliable time period.

Quality care
The quality of public services is monitored at several levels. This is the framework 
within which the opinions of citizens must be assessed. We can distinguish between 
three levels of responsibility: the government, the institutions and the clients. 
Between and within these three levels, all manner of quality assurance processes 
take place. At the level of the government, legislation and regulations lay down the 
minimum quality standards for public provisions. This minimum quality level is 
monitored by regulators (authorities, inspectorates). The government is seeking 
to shift as much responsibility as possible for this supervision towards the institu-
tions and clients by organising the present vertical supervision in an increasingly 
horizontal way. The government is then left with overall ‘system responsibility’. The 
‘horizontal supervision’ of a provision can be exercised through benchmarking and 
monitoring. With benchmarking, individual institutions compare their performance 
with other institutions, while monitoring provides an insight into the overall per-
formance of a provision. At the second level, that of the individual institutions, it is 
the institutions themselves which are responsible for the quality of the internal oper-
ations and organisation. An important tool in this regard is accreditation based on 
a quality mark and inspection by an independent third party (often peers or experts 
from the same sector). Institutions can also employ internal standardised manage-
ment tools to improve the quality of their operations and output. At the third level, 
the users of the services also contribute to improving the quality of those services. 
This is expressed partly in satisfaction surveys conducted by individual institutions 
among their clients, and partly in complaints systems that are set up for clients. 
Participation arrangements such as patient associations (care), parents’ councils 
(education), tenants’ associations (housing) and museum associations (culture) can 
contribute from the client perspective to improving the quality of service delivery.
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In practice, quality assurance is not equally intensive for every provision. We draw a 
distinction here between the three groups of provisions: provisions with intensive, 
average and restricted quality assurance. Quality assurance in the healthcare system 
is relatively intensive, as it is in education, social housing, childcare and public 
transport. The level of quality assurance in the police and judicial system, the tax 
service and employment services is average. It is relatively restricted when it comes to 
museums, libraries and municipal services. Health care is the only sector where all 
forms of quality assurance are employed. If we look at the quality of public services 
from the perspective of the supervision of that quality assurance, the picture that 
emerges is a positive one. However, there are also clear shortcomings, especially in 
special education (pupil supervision), the police (sharing information with victims), 
public transport (delays), the tax service (timely handling of assessments), housing 
associations (new-build, maintenance) and childcare (hygiene and safety).

Quality of care
In general, citizens take a positive view of medical care; in 2006 at least 75% of 
respondents in the quality survey were satisfied. The level of satisfaction with long-
term care (care for the elderly, care for the disabled and mental health care) was 
lower, and many felt there had been a decline in quality. According to other research 
by scp from 2004, users themselves are however satisfied, though nursing home 
residents in particular sometimes complain about lack of privacy, autonomy and 
consultation about the help they receive and all residents of institutions experience 
problems with the speed with which help is provided, the sparing attention they 
receive and the limited opportunities for a confidential discussion. Mental health 
care and care for the disabled were assessed positively by 50% of citizens, but only 
35% expressed a positive view on care for the elderly. There has been a slight reduc-
tion in satisfaction over time, with people feeling that the quality of care for the 
elderly, in particular, has declined over the last five years. There is also a feeling that 
care for the disabled and mental health care have if anything deteriorated rather 
than improved, though the differences are small. The same applies for hospitals, 
gps and specialists: more people believe there has been a decline in quality than an 
improvement, though the differences here are even smaller. The opinions on care for 
the elderly are largely in line with the findings of research by the Client and Qual-
ity Foundation (Stichting Cliënt en Kwaliteit), though in the latter research residents 
of residential care homes were slightly more satisfied with the quality of care than 
residents of nursing homes.

Users of care provisions generally have a more positive and more pronounced view 
about the quality of care than non-users. Users are generally better informed about 
the care delivered and are able to give a more nuanced opinion. Non-users often 
base their opinions on the image of the service in question; that image is often 
shaped by negative reports on waiting lists, things that go wrong and other bad 
news about things such as the quality of care in care and nursing homes. Naturally, 
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the possibility of self-selection also has to be taken into account: people sometimes 
choose a particular care provider because of the quality, and this will have a positive 
influence on their opinion.

There was a great deal of commotion in the Netherlands in the first half of this 
decade concerning waiting lists for medical care. By contrast, the picture is a very 
positive one when it comes to satisfaction with gps, where waiting list problems are 
virtually unheard of. Only a third of users in 2006 were satisfied about the length of 
time they had to wait for a hospital appointment or an appointment with a medical 
specialist. Overall, users in 2006 experienced slightly longer waiting times than in 
2002.

The quality survey also asked users about the quality of hospital care and home 
care services. If we look at product quality in hospitals, the way in which people 
are approached by staff stands out positively, as does the quality of treatment. By 
contrast, people are least satisfied about the information they receive about possible 
alternative treatments – justifiably, as international research has shown. Users are 
also less satisfied with the degree to which their own wishes are taken into account, 
the personal attention they receive, the information they receive on the treatment 
and the accessibility of staff. At the same time, it should be noted that 60% or more 
do express a positive opinion on these aspects. Respondents are relatively satisfied 
about structural quality, about aspects such as hospital maintenance, hygiene 
and the availability of modern equipment. Aspects of process quality – making or 
changing an appointment, non-medical provisions and waiting in the specialist’s 
waiting room – receive differing opinions. The most negative views are reserved 
for waiting in the waiting room; these views are much more negative than those 
on the other two aspects of process quality, making or changing an appointment 
and the availability of non-medical provisions. Many respondents feel that too little 
information is available on the quality of hospitals. Quality information can be 
expected to improve in the future, because this is one of the three main objectives 
of the current government plan for the care system, ‘On course for quality’ (‘Koers 
op kwaliteit’). The role of the Internet in providing information on the use of public 
services is generally limited, although its use for this purpose has increased greatly; 
just under 65% of people who visited a hospital or specialist as a patient in 2006 
consulted the Internet to obtain more information generally searched actively on the 
Internet for this purpose.

In home care, the product and structural quality are closely interrelated owing to 
the personal nature of the service. In 2006, users were reasonably satisfied with 
the home care services. With regard to product quality, people were least satisfied 
about lack of continuity of personnel, though over 60% still took a positive view 
on this. People were most satisfied about the expertise and friendliness of home 
care workers, with between 80 and 90% assessing this positively. With regard 
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to structural quality, people are least satisfied about the flexibility of home care 
organisations, but even here almost 70% of users are satisfied. The accessibility 
of the institution and the information it provides score somewhat better on 
the satisfaction scale (75-80% of users are satisfied). The consequences of the 
introduction of the Social Support Act (wmo) for satisfaction with home care are 
not yet reflected in the empirical material, because the data used data from 2006 
while the Social Support Act was only introduced in 2007. However, the provisional 
findings from the wmo satisfaction survey do not suggest a different picture.

Quality of education
Overall, education achieved a good score in the 2006 quality survey, with more than 
60% of respondents being satisfied. Only a few respondents believe that the quality 
of education has improved or declined. People without schoolgoing children are 
generally more negative about the quality of education: 60% of them believe the 
quality of education is good to excellent, compared with 70% of people with one or 
more children at school. As with care, education is thus confronted with an image 
problem. Opinions on university education are the most positive: only 20% feel 
that academic education is moderate or poor. People are also generally reasonably 
satisfied with primary education and vocational education, with around a third 
of respondents having a negative opinion. Satisfaction with secondary education 
is clearly lower. In 2002, 36% of respondents felt that the quality of secondary 
education was below par, and in 2006 this figure had risen to 43%. In all sectors, 
apart from primary education, the level of dissatisfaction with the quality of 
education increased between 2002 and 2006.

Parents with primary schoolchildren were asked to give an opinion on a number 
of quality aspects. They were most positive in their opinions on the motivation of 
the staff and working independently. The atmosphere at school also scores highly, 
as does the expertise of the staff and the preparation of the children for secondary 
school: at least 85% of users are satisfied about this. A striking number of people 
take a definite negative or positive view of the attention given to pupils, which 
like the foregoing aspects is included in the product quality. This may reflect the 
differing interests of parents with and without problem pupils. The process quality, 
which includes staying over at lunchtime, the care provided to problem pupils and 
making allowance for the parents, scores less favourably than the product aspects. 
Users are the least satisfied about the cleaning of the school building: half the users 
assess this as moderate or poor. Three-quarters and two-thirds of respondents, 
respectively, are satisfied about the other aspects of the structural quality, namely 
maintenance of the buildings and the availability of modern teaching aids. Generally 
speaking, people are more satisfied about the product quality than about the process 
or structural quality. Despite the large group of satisfied users of primary education, 
however, there is a sizeable minority of dissatisfied users. Depending on the quality 
indicators in question, between 10% and 20% of users consider the product quality 
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to be below par; between 20% and 30% think the same about the process quality and 
between 30% and 50% do so for the structural quality. In addition, almost all aspects 
of the product and process quality score worse on average in 2006 than in 2002; this 
is not the case for the structural quality. Despite this, the general opinion has not 
worsened.

The picture for secondary education is not much different from that for primary 
education. More than 80% of users have a positive view of the performance delivered 
by secondary schools, as expressed in the marks obtained by pupils, the expertise 
of the staff, the actions taken against theft and vandalism and the ability to work 
independently. People are far and away the most negative in their views on lesson 
dropout, part of the structural quality; half the users have a negative view here. 
Parents’ concerns about lesson dropout also emerge in other research. Cleaning and 
maintenance of the school buildings and the availability of modern teaching aids 
also leave something to be desired according to most parents, albeit to a slightly 
lesser extent than in primary schools. Respondents in 2002 were more positive on all 
aspects than in 2006.

As with primary and secondary education, the substantive aspects of secondary 
vocational education score more positively than the process aspects. When it comes 
to the atmosphere at school, too, more than 70% of parents take a positive view, 
though the views are much less positive on the other aspects of process quality. 
For example, more than half the respondents are dissatisfied about the supervision 
of pupils and roughly 40% are dissatisfied about the lessons that are taught. No 
information on these aspects is available for 2002, so it is not possible to map out a 
trend.

Quality of police and judicial system
Many respondents in the 2006 quality survey reported that they were not very 
satisfied about the police and jurisdiction: almost half rated the service given by 
the police as poor to moderate and more than half did so for the administration of 
justice. A quarter of respondents also felt that the service delivery by both sectors has 
deteriorated in recent years. It is likely that an image problem is at work here, to an 
even greater extent than in the care and education sectors, which has been fuelled in 
the jurisdiction in particular by a number of major incidents and the media attention 
they have received.

People are the most positive about the process quality, which relates mainly to 
integrity. In other words, people have no doubts about the integrity of the police 
and the courts. People are less effusive in their views about the effectiveness of 
the police and jurisdiction – the product quality – but the views are not negative. 
Generally speaking, people feel that the police do a good job in protecting the 
safety of citizens and also perform their work well, but there is a feeling that 
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there are too few policemen ‘on the streets’. People are clearly less positive in their 
views about the repressive actions of the police and judicial system, believing that 
a harsher approach is called for. People do believe that this has been happening 
more in recent years, and regard this as a positive development. In particular, the 
statement that crimes are punished too mildly receives strong support, though 
people also feel that cases are left lying for too long and that perpetrators too often 
go unpunished, though there has been some improvement in this regard in recent 
years. Respondents also feel that the interests of victims are neglected. All in all, the 
product quality and system quality appear to have improved between 2002 and 2006 
in the public perception; the process quality remained roughly the same.

People who have come into contact with the police in dealing with a case do not have 
a pronounced opinion about the service they received. Only 10% were very satisfied 
or very dissatisfied, and this has changed little in recent years. Dissatisfaction occurs 
mainly if the police fail to achieve a result and provide inadequate information about 
the course and outcome of a case (40-45% of those dissatisfied). People evidently 
have a need for more information and aftercare than the police are currently 
giving in the handling of a case. The actions of the police themselves attract less 
dissatisfaction; around a quarter of respondents found it unsatisfactory that the 
police said they could do nothing for them; a third felt that the police had too little 
time and attention for them, and a third also felt that the police wrongly considered 
a case not important enough. The accessibility of the police was cited least often as a 
reason for dissatisfaction.

Quality of municipal services, benefits system, tax service
Citizens are generally satisfied with the service delivered by local authorities. Only a 
quarter of the respondents in the 2006 quality survey indicated any dissatisfaction. 
This general opinion relates mainly to views about the public desk, where citizens 
go for things such as to renew their passports and to register births. The public desk 
and the municipal cleansing services are assessed most positively (only 3% assess 
these as poor), followed by the maintenance of public green spaces (12% rate this as 
poor) and applying for permits (14% poor). It is striking that approximately 20% of 
respondents believe that municipal fees are much too high, especially the fees for 
issuing permits (27%). The views are somewhat milder on the fees for the municipal 
cleansing (16%). Generally speaking, citizens are satisfied about the information 
provided and about the expertise and friendliness of town hall staff. Local authority 
websites are also assessed positively by more than three-quarters of respondents. 
Relatively far fewer people are satisfied with the opening times and speed of service: 
around 40% of respondents described these as moderate or even bad.

People in receipt of social security benefits are generally satisfied with the benefits 
agency. The biggest problems experienced by users related to the fixing of the level of 
benefit and the often unintelligible letters they say they receive. One positive aspect 
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is that benefit recipients feel that the situation has improved in recent years; the 
only areas where this does not apply are receiving benefits on time and the writing 
of understandable letters. When people in receipt of benefit are asked about the way 
in which their benefit is usually paid, 8 out of 10 report that they are satisfied with 
this; only the odd recipient is very dissatisfied. However, when people are asked 
specifically about the contacts with the benefits agency, the picture becomes more 
negative.

Roughly half of benefit claimants reported that they had attended an interview in 
2006 to discuss a rapid resumption of work. In many cases, they were also offered a 
reintegration programme (40%) or a course or training programme (20%). Despite 
this, around 40% of benefit claimants found in 2006 that the Centre for Work and 
Income (cwi) or the benefits agency had done too little to get them back into work. 
Where efforts had been made, a majority of respondents felt that the jobs offered 
did not match their training or work experience adequately, and a third felt that 
insufficient allowance had been made for their health status. There is however a 
clear improvement discernible between 2002 and 2006. These findings correspond 
with the ‘improvement meter’ developed by the cwis themselves.

The functioning of the tax service received a relatively good score from respondents 
in 2006. Depending on the quality aspect in question, the degree of dissatisfaction 
varied between 5% and 20%. Most dissatisfaction was expressed about (telephone) 
accessibility, but in many people’s eyes the tax service is also guilty of sending out 
unintelligible letters (15%), or setting the tax assessments too high (over 10%). 
The tax service scores significantly better when it comes to discussing issues once 
(telephone) contact has been established, and in taking complaints seriously. It 
should be noted here that the data discussed here take no account of the recent 
problems experienced by the tax authorities in computerising the service; on the 
other hand, those problems related more to tax allowances than to tax levies.

Quality of housing and welfare services
A third of the respondents, both tenants and owners, have a negative view of the 
quality of rented homes. When it comes to problems with vandalism, owners see 
more differences than tenants between neighbourhoods with rented homes and 
neighbourhoods with owner-occupied homes. Tenants of social rented housing are 
generally more satisfied about their home than tenants of private landlords. Roughly 
two-thirds of social housing tenants were generally satisfied with the service 
received from housing associations in 2006, with only 8% marking them as bad. 
Around 70% of respondents felt that the service had not changed in recent years, 
but 20% felt that the service had deteriorated compared with only 10% who saw an 
improvement. The (telephone) accessibility of the landlord was generally regarded as 
very satisfactory, but people were much less effusive about the quality of the services 
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provided, especially the carrying out of maintenance (40%) and repairs (30%). 
35% of respondents also feel that complaints should be dealt with more quickly.

Parents are generally positive in their views about the quality of childcare, and 
especially the staff who provide the care. In 2006 there was some dissatisfaction 
about the affordability of the service: around two-thirds of parents expressed 
reservations about the cost, but the affordability for parents has improved markedly 
since then; this has presumably led to a reduction in dissatisfaction. As with many 
provisions, parents who make use of childcare services are much more satisfied with 
the service than parents who do not. This may be a selection effect (these parents 
had bad experiences with formal child care or had different expectations), but it is 
more likely that this is once again a matter of a bad image.

Public transport may also have an image problem, because the views of users 
are more positive than those of non-users on virtually all quality aspects. It is 
however also likely that the selection effect plays a bigger role here than with other 
provisions, because people who do not use public transport probably have different 
expectations which the public transport system is not (always) able to fulfil. This 
is apparent from the problems that non-users in particular had in 2006 with the 
availability of public transport in general, with the safety of public transport and 
with the method of buying tickets. The product quality of public transport – in terms 
of availability, seats, punctuality and speed – was rated as below par by one in five 
users; only a quarter of users awarded a score of 8 out of 10 or higher. Passengers 
have most problems with punctuality, though on average this just scrapes a score 
of 6 out of 10. The process quality – in terms of staff friendliness, maintenance of 
vehicles, stations and stops, provision of information, purchasing of tickets and 
affordability – achieves a comparable score to product quality, with affordability 
being the only aspect where passengers are significantly more negative in their 
opinions. Train passengers are rather more satisfied than local travellers about the 
speed of public transport, but are somewhat less happy with the punctuality. Finally, 
the opinions on structural quality – in terms of the safety of journeys, stops and 
stations – differ little from those on the other quality aspects, though opinions on 
safety are slightly lower among train passengers than other public transport users, 
especially with regard to stations.

More than 90% of museum visitors are positive or very positive in their views about 
the quality of the collection and the information provided about the collection 
(product quality). Visitors are slightly less positive about the expertise of staff and 
significantly less so about the catering facilities in museums: more than a quarter 
express dissatisfaction on these points (process and structural quality). The product 
quality of public libraries is assessed slightly lower than that of museums, though 
here again the view is predominantly positive. Around 20% of library users do 
feel that the size of the collection and the available titles could be improved, and a 
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quarter of users take a negative view of the expertise of staff. Users are generally 
more satisfied about the process quality (accessibility, opening times) and very 
satisfied about the structural quality (reading tables, website).

General conclusions
The above discussion of opinions on quality show what people think about the 
different sectors. Another important question in this study is whether the opinions 
of users on the quality of public services differ from the image of non-users, and for 
which specific sectors this is the case.

The general picture that emerges from the quality survey is that users are relatively 
satisfied with the quality of public services and that the image held by non-users is 
generally less positive (see table s.1). The image of medical care, the tax service and 
childcare is relatively favourable, while that of care for the elderly in institutions 
(residential care and nursing homes) is relatively negative. Users are more positive 
than non-users, especially in relation to nursing and care at home and primary 
education; these provisions thus evidently suffer from an image problem. There 
is a tendency here that public opinion is more positive where people have actual 
experience with a public service. That experience is of course available at first hand 
for people who are users; non-users mostly have to base their views on indirect 
experiences or media reports; major incidents play a particularly important role 
in that media reporting, and this can give rise to a distorted picture of the actual 
situation. We find the opposite picture for employment services, where the opinions 
of users on quality lag behind the positive image held by non-users. The picture 
with regard to the police and jurisdiction is more complex. On the one hand people 
are very satisfied with the way in which they go about their work, and the integrity 
of the people working in the police and administrative justice system is not called 
into question; on the other hand, people believe that crime could be tackled more 
effectively and that punishments are too mild.

Opinions on medical care delivered by gps, medical specialists or hospitals are 
generally positive. The image among non-users is slightly more unfavourable than 
the quality assessment of users, but both scores are positive. People are slightly 
less enthusiastic about hospitals than about gps and medical specialists: the image 
is moderate and user-assessed quality is also on the low side. This is caused by a 
moderate score for provision of information, personal attention and accessibility of 
staff (product quality) and the long time spent in the waiting room to see a medical 
specialist (process quality).

Citizens are not satisfied about nursing homes and homes for the elderly. More than 
half the respondents feel that the quality of these provisions is moderate or poor. 
Sadly, we do not know which respondents are speaking from their own experience, 
so that it is not possible to provide a user opinion. Users of home care services assess 
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the quality as moderate, mainly because many of them are dissatisfied about staff 
changes and the planning of the help. The image of home care is slightly worse than 
the user opinions.

Table S.1

Summary of opinions of non-users (image) and users on the quality of public servicesa

non-users users

image product process structure total

medical care + ± ± + +

care for the elderly − ± ± ± ±

primary education ± + ± ± +

secondary education ± + . + ±

secondary vocational education ± ± ± ± ±

police and judicial system − – + − ±

local councils ± + ± ± ±

employment services . + ± ± ±

tax service + + ± ± ±

housing associations ± ± . + ±

museums . + + − ±

libraries . + + + +

childcare + + ± . +

public transport ± ± ± ± ±

a + = good (< 20% score poor/moderate); ± = moderate (20-40% score poor/moderate);
 – = poor (> 40% score poor/moderate); . = not known.

Source: SCP (KQS’06)

The image of education is generally moderate, but users (here, the parents of 
schoolgoing children) have a much more positive image. Users are generally more 
satisfied with the product quality than the process and structural quality. Negative 
outliers are the cleaning of school buildings and lesson dropout. Secondary 
vocational education scores less well across the board, especially with regard to 
the supervision and support of pupils. Contrary to the general picture, the image of 
secondary vocational education scores slightly better than the quality according to 
users. This points to problems with the quality of secondary vocational education.

Almost half the respondents assess the image of the police as moderate to poor, and 
respondents who have had contact with the police because of an incident also assess 
the quality of service as predominantly moderate or poor. They often report that the 
police have not dealt with their case or not solved it (product quality). People have 
the impression that the police did nothing because they did not consider the case 
important enough and insufficient time was made available for it. They also feel that 
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they received too little in the way of adequate information about the progress of the 
case. Citizens consider both the police and courts to be honest and reliable (process 
quality), but think the police should spend more time fighting crime (structural 
quality).

Services provided by local authorities mainly relate to the public desk in the town 
hall. Here, the image leaves something to be desired, but the friendliness and 
expertise of staff are assessed positively. People have more problems with the speed 
of service (product quality) and opening hours (structural quality). Respondents 
were not asked about the image of the employment services and related benefits 
agencies, nor of the pensions payment agencies. The image of the service provided by 
housing associations is moderate; users – social housing tenants – also marked the 
service as moderate, mainly reflecting the moderate product quality due to mediocre 
maintenance of homes and slow handling of complaints.

The image of the tax service was positive in 2006, though it is worth noting that the 
recent problems with computerisation will probably have dented that image. Users 
are significantly less satisfied, but this is hardly surprising given that people seek 
contact with the tax service mainly when problems arise. It is then found that users 
have problems mainly with the telephone accessibility of the tax service, the setting 
of the tax assessment at the correct level and the use of impenetrable language by the 
tax service.

Respondents were not asked about the image of museums and libraries. Visitors 
to museums take a positive view on the exhibited collections, the presentation of 
those collections (product quality), the accessibility, friendliness and expertise 
of staff (process quality). They are less enthusiastic about prices and the catering 
facilities (structural quality). Users of public libraries are positive in their views on 
the process and structural quality, but do experience problems with the number of 
available titles (which has fallen sharply in recent years) and the expertise of staff 
(product quality).

Users of childcare services are slightly more positive about the service than non-
users, but the differences are not large. People are generally satisfied with childcare 
services, especially the product quality. On the other hand, structural quality scores 
badly; in particular, affordability and accessibility by public transport are marked as 
poor. The halving of the average parental contribution has however recently led to a 
marked improvement in affordability.

Respondents generally assess the quality of local and regional bus services as 
moderate. This opinion applies across the quality spectrum. Users are more positive 
in their views than non-users, especially those who regularly use public transport; 
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however, even they are only moderately satisfied with the service. Opinions on train 
services are comparable with those on bus services.

We have already seen that users are generally more positive in their views of services 
than non-users. In addition, higher income groups often have a negative opinion of 
social care and education. This can be explained based on the theory of the welfare 
state, which postulates that the level of service is aimed mainly at the lower social 
classes. Better educated people therefore expect more than the provisions are able to 
offer. By contrast, better educated people are more positive in their opinions about 
provisions such as municipal services, the tax service and childcare services. It may 
be that they are better able to find their way around these services than those with 
a low education level. Across the board, members of non-Western ethnic minorities 
are slightly less satisfied with public services. Here again, access to and familiarity 
with the various sectors may play a role.

Quality policy
An important objective of the government in relation to public services is to increase 
the emphasis on the ‘service’ aspect by adopting a working method that respects the 
public and providing good services. According to the 2007 Coalition Agreement, 
the government needs to place more trust in the citizens and in professionals 
and service implementers in the public sector. This objective has much to do with 
personnel and relates to the expertise, friendliness, motivation and attention of 
staff in the public services. This study measured these personnel aspects for a large 
number of public provisions. Generally speaking, these quality aspects were found 
to be better provided for than other aspects of quality of service. Consequently, the 
government’s quality policy does not always match the wishes of citizens and users. 
In most areas the government mainly targets improvements in product quality, 
whereas the citizen expect improvement primarily in the process or structural 
quality. This divergence is particularly marked in the care and education sectors and 
in relation to safety. The government wishes to make care safer and strengthen the 
position of the client. In relation to health care, however, the main wish of clients 
is to be better informed about possible treatments and to spend less time in the 
waiting rooms of medical specialists. In nursing homes and homes for the elderly, 
residents mainly want more attention, not just with regard to their care but also for 
their personal problems. In education, too, the government concentrates mainly on 
product quality, whereas many users have difficulty particularly with the support 
given to pupils, lesson dropout and building maintenance. Finally, with regard to 
safety the government is aiming mainly to improve the safety chain, among other 
things through more prevention and better detection, whereas citizens would also 
like to see more attention for reducing crime, for example through the imposition 
of heavier penalties – though the comment should be made here that other research 
has shown that a more repressive system is not always a more effective system. 
For more minor offences, in particular, attention is also needed for measures to 
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influence behaviour and provide support. Citizens also feel that victims should be 
better looked after than at present. In other sectors, the government’s quality policy 
matches the wishes of the citizen more closely, as for example with childcare and 
public transport.
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