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Innovatie. Eén van de meest gebruikte woorden van 2004. Innovatie in
het onderwijs, innovatie in het bedrijfsleven, innovatie bij de overheid.
Van Dale noemt innovatie: “een nieuwigheid, de invoering van iets
nieuws”. Maar waarom al die nieuwigheid?
De wereld verandert. Steeds nieuwe vragen, uitdagingen en prestatieeisen dringen zich op, ook aan de overheid. Het kabinet is daarom
gestart met het Programma Andere Overheid. Daarin staat onder
andere dat de overheid haar werkwijzen moet innoveren. Omdat de
overheid niet kan blijven stilstaan waar de wereld verder gaat. Als we
de kernwaarden van ons stelsel willen behouden, moet de overheid
meebewegen met de ontwikkelingen in de wereld1. En om onze soms
logge, bureaucratische organisaties in beweging te brengen, is
vernieuwing, innovatie nodig.
Tot dusver gelooft u dat misschien wel. Terecht stelt u echter de vraag:
Maar hoe? Wat is vernieuwing? Hoe moet de overheid zich dan
vernieuwen? Wat moet ik daarmee? En daarmee heeft u de kern te
pakken. Er zijn prikkels en praktische instrumenten nodig waarmee u
de zaak in beweging kunt krijgen.
Als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
voorzitter van de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur en als
gemeentesecretarissen van een groep 100.000+ gemeenten hebben
we daarom de handen ineen geslagen.

Deze gedachte weerspiegelt het motto van de Italiaanse roman van Giuseppe Tomasi
di Lampedusa 'De Tijgerkat': 'Alles moet veranderen, zodat alles hetzelfde kan blijven'.
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We signaleerden immers dat bestuurders en ambtelijke managers
behoefte hebben aan een instrument om hun organisaties tot innovatief
werken aan te sporen. Gezamenlijk hebben we de Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur ontwikkeld. Dit instrument brengt het innovatieve
vermogen van organisaties in kaart en reikt een strategie aan hoe dit te
vergroten. Daarnaast kunnen overheden zich met dit instrument
onderling vergelijken. Zo komen zij te weten welke overheidsorganisatie
goed is in innovatie en waar wat van te leren valt om verder te komen.
In de 100.000+ gemeenten wordt het instrument nu volop toegepast.
En dat levert vruchtbare discussies op. De Innovatiemonitor is
toepasbaar op het hele openbaar bestuur. Dit handboek toont wat het
instrument voor uw organisatie kan betekenen.
De eerste toepassingen van de Innovatiemonitor lieten zien dat werken
aan innovatie met veel plezier gepaard gaat. Werken aan innovatie is
inspirerend, geeft ruimte aan creatieve ontwikkeling van mensen en
geeft herkenbaar resultaat. Reden genoeg om aan de slag te gaan!
Wij bevelen u daarom aan ook in uw organisatie de Innovatiemonitor te
gebruiken en de vergelijking met andere organisaties aan te gaan. Bij
zo’n vergelijking opent de Innovatiemonitor een wereld van ervaring en
praktische kennis voor u. Gratis en voor niets. De Innovatiemonitor
staat op www.innovatiemonitor.nl. Wij wensen u bij de toepassing veel
wijsheid én plezier.

Th. C. de Graaf,
Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
W. Lemstra,
Voorzitter Commissie Innovatie Openbaar Bestuur
O. Dijkstra,
Gemeentesecretaris Zwolle
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Dit is het Handboek Innovatiemonitor Openbaar Bestuur. De
Innovatiemonitor zelf vindt u op www.innovatiemonitor.nl. In dit
handboek vindt u alle achtergrondinformatie bij de Innovatiemonitor.
Het handboek bestaat uit de volgende onderdelen:

De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Dit is de ‘papieren versie’ van de Innovatiemonitor, met alle
vragenlijsten, scoreformulieren en informatie bij de uitkomsten. De
Innovatiemonitor levert een score op die de organisatie in een bepaalde
categorie plaatst en een passende veranderstrategie adviseert. Bij deze
papieren versie vindt u berekeningsschema’s, waarmee u in Excel uw
scores kunt berekenen. Dit product kunt u gebruiken wanneer u niet
beschikt over Internet.

Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
De Handleiding Innovatiemonitor is bestemd voor procesbegeleiders bij
het afnemen van de Innovatiemonitor in groepsverband. De
handleiding geeft uitleg en aanwijzingen voor het toepassen van de
Innovatiemonitor en achtergrondinformatie bij de verschillende
onderdelen van de monitor.

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Leeswijzer

Verslag proeftuin ‘basale dienstverlening 100.000+
gemeenten’
De Innovatiemonitor is ontwikkeld en toegepast in twee ‘proeftuinen’.
Hier heeft een aantal 100.000+ gemeenten aan meegewerkt. U kunt het
verslag lezen als een goed voorbeeld van wat de toepassing van de
Innovatiemonitor kan opleveren.

Verslag proeftuin ‘fysieke handhaving 100.000+
gemeenten’
Naast de proeftuin ‘basale dienstverlening gemeenten’ is ook in de
proeftuin ‘fysieke handhaving gemeenten’ aan de toepassing en
ontwikkeling van de monitor gewerkt. Dit verslag dient als tweede
voorbeeld van de mogelijkheden van de Innovatiemonitor.

Methodologische verantwoording Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur
Het laatste onderdeel van dit handboek is een theoretische en
methodologische verantwoording van de kennis die is verwerkt in de
Innovatiemonitor en van de gevolgde projectaanpak. Dit deel van het
handboek is geschreven voor geïnteresseerden in de wetenschappelijke
basis van de Innovatiemonitor.
Om de verschillende delen in dit handboek ook afzonderlijk leesbaar te
houden, overlappen de inleidingen elkaar deels.
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Inleiding

In opdracht van InAxis (Commissie Innovatie Openbaar Bestuur) en in
samenwerking met de gemeentesecretarissen van de 100.000+
gemeenten hebben Andersson Elffers Felix (AEF) en Stichting
Rekenschap de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur ontwikkeld.

Wat meet de monitor?
De Innovatiemonitor meet hoe uw organisatie (of een onderdeel
daarvan) presteert en innoveert ten opzichte van vergelijkbare
organisaties. Daarnaast vertelt de Innovatiemonitor u wat het
innovatievermogen van uw organisatie is en welke veranderstrategie
uw organisatie het meest zal opleveren.

1
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Opbouw en werking van de monitor
De Innovatiemonitor is schematisch weergegeven in figuur 1.
Innovatiedruk en innovatiekracht bepalen hoe goed een organisatie in
staat is te innoveren. De resultaten geven weer hoe de organisatie het
doet in de sector.

1
Innovatiedruk

3
Innovatieresultaat

Innovatiekracht

‘enablers’

Prestaties

2
resultaten
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Blok 2 Innovatiekracht
De Innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre uw organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De innovatiekracht
wordt gemeten met een vragenlijst. Deze bestaat uit een verkorte INKscan en een serie vragen die van het INK-model is afgeleid.
Blok 3 Innovaties en prestaties
De prestatieanalyse meet de feitelijk geïntroduceerde innovaties en
prestaties van uw organisatie. Deze analyse geeft de positie van uw
organisatie weer ten opzichte van anderen in de sector en geeft aan in
hoeverre er noodzaak is te innoveren. We raden u aan de prestatie- en
innovatieanalyse sectorspecifiek uit te voeren.
Veranderstrategie
De drie onderdelen innovatiedruk, innovatiekracht en innovaties en
prestaties vormen samen de basis voor een diagnose en mogelijke
veranderstrategie. Deze helpt uw organisatie vervolgstappen te maken.

Figuur 1: Schematische weergave Innovatiemonitor

De Innovatiemonitor is opgebouwd uit drie blokken: innovatiedruk
(blok 1), innovatiekracht (blok 2) en innovaties en prestaties (blok 3). Per
blok moet u vragen beantwoorden. De analyse uit de drie blokken
mondt uit in een diagnose en een strategie.

Stroomschema Innovatiemonitor
Het stroomschema (figuur 2) verbeeldt het afnemen van de
verschillende onderdelen van de Innovatiemonitor.

Overige documenten

Blok 1 Innovatiedruk
De Innovatiedrukanalyse geeft de druk weer die uw organisatie ervaart
om te innoveren. Politieke druk en sectordynamiek kunnen bijvoorbeeld
aanleiding geven tot verandering. Druk is meestal noodzakelijk voor een
organisatie om te verbeteren. Een te hoge druk kan echter afleiden van
de hoofdzaken. De Innovatiemonitor meet innovatiedruk met
sectorspecifieke en organisatiespecifieke vragen.

Het project Innovatiemonitor Openbaar Bestuur heeft naast dit
hoofdstuk de volgende documenten opgeleverd:

2
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• De Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (het instrument
zelf)
• Verslag proeftuin ‘Fysieke handhaving 100.000+ gemeenten'
• Verslag proeftuin ‘Basale dienstverlening 100.000+ gemeenten’
• Methodologische Verantwoording Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur
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1 Vragenlijst
innovatiedruk

BLOK 1
innovatiedruk meten

innovatiedruk

Voordat u begint

innovatiekracht
Ik
werk met
INK

Ja

Nee
BLOK 2A
verkorte INK-scan

eigen
INK bepaling

INK
positiebepaling

BLOK 2B
innovatiekracht meten

innovatiekracht

BLOK 3A
innovatieresultaat bepalen

innovatieresultaat

BLOK 3B
prestaties meten

prestaties

De vragen van de Innovatiemonitor gaan over:
- het door u gekozen thema (denk aan de welzijnssector, fysieke
handhaving of gemeentelijke dienstverlening);
- uw eigen organisatie (of een onderdeel daarvan).
Vult u deze vragenlijst met meerdere personen in? Stem dan van
tevoren goed af wat u verstaat onder 'thema' en ‘organisatie’.

innovatieresultaat

eigen
prestatiemetingen

Afbakening innovatiemonitor
Onder het thema verstaan we:
………………………………………………………………........................................................................

diagnose
………………………………………………………………........................................................................
strategie & aanbevelingen
Figuur 2: Stroomschema Innovatiemonitor

De Innovatiemonitor kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.
Individueel (op www.innovatiemonitor.nl), als enquête of in
groepsverband volgens de survey feedback-methode. De Handleiding
Innovatiemonitor Openbaar Bestuur gaat in op de laatste manier.

………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………........................................................................

Onder de organisatie verstaan we:
………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………........................................................................
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1.1

Innovatiedruk
Toelichting blok 1
Het volgende onderdeel meet de innovatiedruk op uw organisatie.
Daarbij wordt gekeken naar twee aspecten: de algemene druk voor uw
thema (blok 1a) en de specifieke druk op uw organisatie (blok 1b).

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
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Blok 1a Innovatiedruk (themaspecifiek)
Blok 1a gaat over het thema waarop u de Innovatiemonitor toepast. Kruis per set de stelling aan die
voor uw organisatie het meest van toepassing is.
Set 1:

Maatschappelijke betrokkenheid bij het thema

Set 2:

Vergeleken met andere sectoren, is de maatschappelijke betrokkenheid bij uw
thema gering. Als het werk maar gedaan wordt, is het motto.

2

De aandacht voor uw thema is beperkt. Partijen die bij uw thema betrokken
zijn (afnemers, ketenpartners) proberen wel regelmatig uw thema in de
aandacht te brengen.

3

Er is redelijk veel maatschappelijke aandacht voor uw thema, vooral vanuit
belangengroepen, beleidsmakers en wetenschappers.

4

Uw thema kan rekenen op zeer grote maatschappelijke betrokkenheid. Het
thema is voortdurend in beweging en onderwerp van discussie in het publiek
debat en de media.

5

Uw thema staat voortdurend in de maatschappelijke en politieke aandacht en
is zeer afhankelijk van dagelijkse incidenten of grillen van de politiek.

Zichtbaar effect van slecht presteren in het thema

Set 3:

6

1

1

Slecht presteren in uw thema valt nauwelijks op en heeft nauwelijks
maatschappelijke impact.

2

Slecht presteren in uw thema leidt periodiek tot enige maatschappelijke
aandacht (bijvoorbeeld series in kranten).

3

Fouten binnen uw thema worden snel opgepikt door de media,
maatschappelijke organisaties of klagende klanten. Het thema heeft meer dan
gemiddeld de aandacht.

4

Uw thema wordt door de media of maatschappelijke groepen constant in de
gaten gehouden. Er wordt veel over gepubliceerd.

5

Uw thema kan zich geen enkele fout permitteren. De noodzaak om fouten te
voorkomen dreigt uw thema te verstarren.

Innovatiedynamiek binnen het thema

7

1

In uw thema is hooguit sprake van kleine, geïsoleerde verbeteringen, niet van
doorbrekende innovaties.

2

In uw thema zijn - zeker op papier - verschillende innovatie-initiatieven
zichtbaar. Echte doorbraken blijven nog uit.

3

Overal in uw thema worden innovaties opgestart. Daarvan hebben sommige
grote impact op het thema.

4

In uw thema volgen de innovaties en vernieuwingen elkaar in hoog tempo op.

5

Innovaties in het thema volgen elkaar razendsnel op. De ene vernieuwing is
nog niet goed ingevoerd, of er worden alweer nieuwe plannen gemaakt.
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Innovatiekracht

Blok 1b Innovatiedruk (organisatiespecifiek)
Blok 1b gaat over de innovatiedruk in uw organisatie(onderdeel). De stellingen gaan over factoren die
druk kunnen veroorzaken om te vernieuwen. Geef per factor aan in hoeverre deze in uw eigen
situatie druk oplevert.
Deze vragen mogen worden beantwoord vanuit uw persoonlijke positie.
1
veroorzaakt
geen druk
om te
vernieuwen/
niet van
toepassing
Politiek/bestuurlijke druk
vanuit:
-

bestuurders

-

volksvertegenwoordigers

-

hogere overheden
(aanwijzing/toezicht)

2
veroorzaakt
enige druk
om te
vernieuwen

3
veroorzaakt
gemiddelde
druk om te
vernieuwen

4
veroorzaakt
bovengemiddelde
druk om te
vernieuwen

5
veroorzaakt
intense
(teveel) druk
om te
vernieuwen

Toelichting blok 2
Blok 2a bepaalt de INK-positie van uw organisatie. Het gaat daarbij om
de ontwikkelingsfase waarin uw organisatie zich bevindt. De INKpositiebepaling helpt u beoordelen hoe noodzakelijk het is te innoveren.
Ook krijgt u inzicht in de sterkten en zwakten van uw organisatie.
Blok 2b meet de innovatiekracht van uw organisatie. Het gaat om de
aanwezige kenmerken die innovatie stimuleren. De resultaten van deze
meting geven u inzicht in de sterkten en zwakten van de organisatie.
Beschikt u al over een actuele INK-positiebepaling? Dan hoeft u alleen de
eindscores op het diagnoseformulier in te vullen en kunt u blok 2a
overslaan. Ga door naar blok 2b over innovatiekracht.

Maatschappelijke druk
vanuit:
-

burgers/bedrijven/
klanten (klachten)

-

de pers (publiciteit en/of
schandalen)

-

actieve belangengroepen

Druk vanuit de sector
(vergelijkende druk) door:
-

negatieve scores in
vergelijkende studies

-

de toonaangevende positie van uw organisatie
in de sector (koploper)

Interne druk gecreëerd door:
-

het openbaar maken van
ambities

-

het vaststellen van
heldere mijlpalen voor
verbeteringen

8
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Blok 2a Verkorte INK-scan (organisatie zonder INK)
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Set 2:

Kruis alleen een stelling aan als deze (gevoelsmatig) voor meer dan 75% van toepassing is op uw
organisatie. Als er meerdere beweringen in een stelling voorkomen, moet u bij het beantwoorden
alle aspecten meewegen.
Vul op het diagnoseformulier de hoogste fase in die (geheel of grotendeels) van toepassing is op uw
organisatie.

1

Er is geen eenduidige strategie en een helder beleidsproces ontbreekt.
Beleid en strategie zitten in het hoofd van leidinggevenden.

2

Sleutelfiguren worden regelmatig betrokken bij het strategie- en beleidsproces.

3

Er wordt systematisch - binnen en buiten de afdeling - relevante informatie
verzameld voor het strategie- en beleidsproces.

4

De organisatie haalt informatie bij extern belanghebbenden (klanten,
leveranciers, andere gemeenten, enz.) om het strategie- en beleidsproces te
verbeteren. Tevredenheid, wensen en verwachtingen kunnen dienen als input
voor beleid en strategie.

5

Er wordt bewust gekeken naar innovatieve ontwikkelingen bij verwante
organisaties, ook buiten de overheid. De organisatie heeft de ambitie voorop
te lopen.

Leiderschap
Welke metafoor geeft het beste de stijl van leidinggeven weer?
1

2

3

4

5

10

Strategie en beleid
Hoe komen strategie en beleid tot stand?

Blok 2a bestaat uit vijf sets van elk vijf stellingen over de verschillende aspecten binnen uw
organisatie. Doorloop elke set stellingen van boven naar onder. Kruis de stelling aan die het meest
van toepassing is op de situatie in uw organisatie.

Set 1:

Een dirigent
De leidinggevende stelt de doelen vast, bepaalt de werkwijze, instrueert
medewerkers en controleert of alles volgens plan verloopt. Het resultaat dat
de leidinggevende voor ogen heeft, staat centraal.

Set 3:

Medewerkers
Wat kenmerkt het personeelsbeleid overwegend?

Een spelverdeler
De leidinggevende verdeelt verantwoordelijkheden en taken en staat zelf in
het proces. Hij bepaalt in afstemming met de medewerkers de doelstelling,
werkwijze en taakverdeling.
Een coach
De leidinggevende zorgt dat medewerkers, individueel of als team, over
voldoende kennis en vaardigheden kunnen beschikken om de processen
effectief, efficiënt en flexibel uit te voeren.
Een netwerker en bruggen-bouwer
De leidinggevende delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar
medewerkers. De leidinggevende houdt zich vooral bezig met de toekomst
van de afdeling en doet aan benchmarken.
Een hervormer en vernieuwer
De leidinggevende kijkt continu naar de toegevoegde waarde die de afdeling
levert. Niet de huidige activiteiten zijn de basis voor verbeteringen, maar
nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Daartoe neemt de leidinggevende
initiatieven.

1.1

Set 4:

1

Er is sprake van een duidelijke functie- en taakomschrijving en uitvoering van
de wettelijke voorschriften.

2

Er is beperkt aandacht voor het meten van de personeelstevredenheid en het
bevorderen van de externe klantgerichtheid. Er vinden periodiek
beoordelingsgesprekken plaats.

3

Functioneringsgesprekken worden systematisch gehouden en benut om het
personeelsbeleid bij te stellen. Interne klantgerichtheid wordt gestimuleerd.

4

Personeelsbeleid is gericht op de wensen van personeel, klanten en afnemers.

5

Medewerkers hebben duidelijke invloed op hun eigen beloning, opleiding en
loopbaan. Het personeelsbeleid is inspirerend en leidt aantoonbaar tot
excellente prestaties.

Middelen
Hoe kan de inzet van financiële middelen getypeerd worden?

11

1

Er is controle op overschrijding van de begroting. De leiding bepaalt aan welke
activiteiten geld wordt uitgegeven.

2

Er is een planning- en controlsysteem om te sturen op rechtmatige verdeling
van gelden. Er zijn resultaatverantwoordelijke budgethouders.
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Set 5:

12

1.1

Interne budgetten zijn taakgericht en worden gebruikt als
managementinstrument. Er wordt een kosten-batenanalyse gemaakt van
verbeteractiviteiten.

4

Financiële analyses en benchmarken geven impulsen aan nieuw beleid.
Investeringen in kernactiviteiten krijgen voorrang.

5

Structureel wordt geïnvesteerd in veelbelovende nieuwe ontwikkelingen. Het
publiek heeft groot vertrouwen in de efficiënte en effectieve aanwending van
overheidsgelden.
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Blok 2b Innovatiekracht
Blok 2b bestaat uit vijf sets met elk vijf stellingen. Lees de stellingen door en geef aan in welke mate
ze opgaan voor uw organisatie. Als er meerdere beweringen in een stelling voorkomen, moet u bij
het beantwoorden alle aspecten tegelijk meewegen.
Onder ‘ketenpartners’ verstaan we hier de relevante partijen binnen en buiten de organisatie die
kunnen bijdragen aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. Of deze partijen ook
daadwerkelijk als ‘partners’ worden benaderd, is dus niet relevant voor het antwoord.

Processen

0

Hoe zijn de voor het thema relevante processen beschreven?

Volledig mee Grotendeels Grotendeels Volledig
oneens
mee oneens mee eens
mee eens

1

Wettelijke taken zijn richtinggevend. Procesbeschrijvingen ontbreken meestal.
A

Externe oriëntatie en transparantie

2

De primaire processen en de afzonderlijke processtappen zijn geïdentificeerd
en beschreven. Per proces(-stap) is vastgesteld wat de verwachte output is en
wat de maatstaven zijn.

1

De organisatie heeft inzicht in
ontwikkelingen en trends in de
sector.

3

Alle processen en de onderlinge relaties binnen de gemeentelijke organisatie
zijn beschreven. Primaire processen zijn geordend naar klantgroepen. De
verantwoordelijkheid daarvoor is geregeld.

2

4

De manier van werken wordt afgestemd op die van leveranciers, klanten en
afnemers.

Medewerkers hebben veel direct
contact met burgers, afnemers en/of
partners. De organisatie loopt daarin
voorop.

3

5

De processen krijgen vorm in dialoog met de samenleving

De organisatie vergelijkt zich met
anderen (door benchmarks) en is
intern en extern open over haar
functioneren en presteren.

4

De organisatie (medewerkers en
leidinggevenden) profileert zich
actief in en rond de sector in
debatten, via de media en op
congressen.

5

De organisatie heeft een
vernieuwend imago en stelt (samen
met anderen) ‘heilige huisjes’ in de
sector aan de orde.

B

Samenwerken

6

Verschillende disciplines binnen de
organisatie werken regelmatig met
elkaar aan gezamenlijke doelen.

7

De organisatie heeft kennis over de
doelen en het functioneren van
ketenpartners en stemt haar
werkprocessen daarop af.

13
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2

3

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Innovatiemonitor Openbaar Bestuur

1.1

0

1

2
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0

Volledig mee Grotendeels Grotendeels Volledig
oneens
mee oneens mee eens
mee eens
8

Met ketenpartners wordt samengewerkt op basis van een win-winsituatie. Het toekomstige beleid van
de organisatie wordt samen met hen
samengesteld.

9

Er is sprake van groot onderling
vertrouwen en wederzijdse
afhankelijkheid tussen de
ketenpartners en de organisatie
én binnen de organisatie.

10

Elektronische bestanden zijn
gekoppeld aan gegevens van
anderen (binnen en buiten de
organisatie).

C

Leren en adopteren

11

Leren van ervaringen van andere
organisaties is gebruikelijk. Fouten
worden gezien als leermoment,
zichtbaar gemaakt en aangegrepen
voor verbetering.

12

De organisatie doorloopt snel en
regelmatig de leercyclus (beleid,
uitvoering, evaluatie, bijstelling). Het
motto daarbij is: leren door te doen.

13

Opleiding en training worden
ingezet om de autonomie van de
medewerker te vergroten en
onderlinge
communicatievaardigheden te
versterken.

14

Initiatief en flexibiliteit horen tot de
belangrijkste criteria bij werving,
selectie en ontwikkeling.

15

De organisatie neemt regelmatig
deel aan pilotprojecten die nieuwe
mogelijkheden voor processen en
producten toetsen.

14
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1

2

3

Volledig mee Grotendeels Grotendeels Volledig
oneens
mee oneens mee eens
mee eens
D

Leiderschap met lef

16

Leidinggevenden enthousiasmeren
en motiveren medewerkers door
het goede voorbeeld te geven.

17

Leidinggevenden beschermen
medewerkers naar de politiek en
dringen onnodige bureaucratie en
overhead terug.

18

De leiding ontwikkelt het lerend
vermogen van de organisatie en
maakt daarvoor middelen vrij.

19

De leiding is bereid risico’s te
nemen.

20

De leiding meet het succes van de
organisatie af aan de
maatschappelijke meerwaarde van
de organisatie.

E

Autonomie en experimenteerruimte

21

De organisatie heeft een relatief
platte organisatiestructuur. De
leiding is daarin aanspreekbaar en
staat open voor nieuwe initiatieven.

22

Medewerkers worden als interne
partner behandeld. Beleid wordt
samen met hen ontwikkeld. Ze
krijgen en nemen daarbij veel
verantwoordelijkheid.

23

In de organisatie is ruimte voor
onconventionele methoden voor
samenwerking en ontwikkeling.

24

Er zijn middelen en tijd beschikbaar
voor innovatie. De organisatie is
bereid te investeren, alvorens te
willen incasseren.

15
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Innovatieresultaat en prestaties
0

1

2

3

Volledig mee Grotendeels Grotendeels Volledig
oneens
mee oneens mee eens
mee eens
25

Overbodige regels en juridische
belemmeringen worden zoveel
mogelijk teruggedrongen en
afgebroken.

F

Resultaatgerichtheid

26

De organisatie legt intern en extern
verantwoording af over resultaten,
prioriteiten en leereffecten.

27

Medewerkers dragen zichtbaar bij
aan organisatiedoelen op de lange
termijn.

28

De organisatie betrekt bij het
beoordelen van het resultaat ook
de toegevoegde waarde voor
ketenpartners.

29

De organisatie meet haar resultaten
af aan de koploper in de sector. Ze
maakt continu gebruik van goed
werkende praktijkvoorbeelden van
anderen.

30

De organisatie gebruikt
toekomstscenario's om haar
effectiviteit op lange termijn te
bepalen. De scenario’s geven
richting aan het beleid.

16

Toelichting blok 3
In blok 3a worden innovaties geïnventariseerd. Het gaat daarbij om het
aantal en de complexiteit van de innovaties in uw organisatie. Deze
meting helpt te beoordelen hoe groot de noodzaak is om te innoveren.
Blok 3b inventariseert de prestaties van uw organisatie. De prestaties
worden gemeten ten opzichte van andere organisaties en ten opzichte
van het verleden. Deze meting helpt u beoordelen hoe groot de
noodzaak is om te innoveren.
Het onderdeel prestatieanalyse in deze monitor is uitdrukkelijk
ontwikkeld voor sectoren (of rond thema’s) waar geen specifieke
prestatiemeting beschikbaar is. Het gebruik van feitelijk materiaal
verdient de voorkeur boven het gebruik van de volgende vragenlijst.

17
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0

Blok 3a Innovaties
Blok 3a bestaat uit twee sets van elk negen stellingen over gerealiseerde en geplande innovaties.
Geef per stelling aan in welke mate deze opgaat voor uw organisatie.
Betrek in uw antwoord alleen de gerealiseerde innovaties uit de afgelopen drie jaar en de geplande
innovaties voor de komende drie jaar.
0

1

In het
(Nog)
geheel niet. nauwelijks.

2

3

Deels / we
zijn ermee
bezig.

Volledig
afgerond.

9

De organisatie heeft concepten,
producten of werkwijzen ontwikkeld
die nieuw zijn voor Nederland.

Set 2:

Voorgenomen innovaties

1

Nieuwe producten en/of diensten.

Gerealiseerde innovaties

1

De organisatie heeft nieuwe
producten of diensten ontwikkeld.

2

Verbeteringen van
bedrijfsprocessen.

2

De organisatie heeft haar
bedrijfsprocessen verbeterd.

3

Nieuwe (ICT)-systemen.

3

Actuele systemen ondersteunen de
processen.

4

Opleidings- en professionaliseringstrajecten voor medewerkers.

4

Meer dan de helft van de
medewerkers heeft deelgenomen
aan opleidings- en
professionaliseringstrajecten.

5

Nieuwe concepten (voor productie,
dienstverlening of werkwijzen).

6

Vernieuwingen in samenwerking
met andere organisatieonderdelen.

De organisatie is overgestapt op
(voor de organisatie) nieuwe
concepten voor productie,
dienstverlening of werkwijzen.

7

Vernieuwingen in samenwerking
met externe partijen.

8

Vernieuwingen in samenwerking
met private partijen (publiek-private
samenwerking).

9

Concepten, producten of
werkwijzen die nieuw zijn voor
Nederland.

6

De organisatie heeft nieuwe
producten, diensten of werkwijzen
ontwikkeld in samenwerking met de
verschillende organisatieonderdelen.

7

De organisatie heeft nieuwe
producten, diensten of werkwijzen
ontwikkeld in samenwerking met
externe partijen in ketens en/of
netwerken.

8

De organisatie heeft nieuwe
producten, diensten of werkwijzen
ontwikkeld in samenwerking met
private partijen (publiek-private
samenwerking).

18

1

In het
(Nog)
geheel niet. nauwelijks.

Set 1:

5
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2

3

Deels / we
zijn ermee
bezig.

Volledig
afgerond.
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Blok 3b Prestaties

1

2

3

4

5

Blok 3b bestaat uit drie sets van stellingen over de prestaties van uw organisatie.
De stellingen maakt u zelf af door een tekst uit een van de kolommen erachter te kiezen.
Als u binnen een set een stelling tegenkomt die niet meer van toepassing is op uw organisatie, kunt
u de rest van die set overslaan en doorgaan naar de volgende set.

(Daar is
niets over te
zeggen).

gemiddeld of
minder dan
gemiddeld
presteert.

beter dan
gemiddeld
presteert.

bekend staat
als een van
de beter
presterende.

koploper is.

Kruis alleen een stelling aan als deze (gevoelsmatig) voor meer dan 75% van toepassing is op uw
organisatie. Als er meerdere beweringen in een stelling voorkomen, moet u bij het beantwoorden alle
aspecten meewegen.
Set 1: Inzicht in uw prestaties

1

Over het financiële
eindresultaat

2

Over het
operationele
eindresultaat

3

Over maatschappelijke
waardering

4

Over waardering
van klanten

5

Over waardering
van leveranciers

6

Over waardering
van medewerkers

1

2

3

4

5

zijn
gegevens
beschikbaar.

zijn trends
en ontwikkelingen
bekend.

zijn prestaties ten
opzichte van
doelstellingen
vastgelegd.

zijn vergelijkingen
met andere
organisaties
gemaakt.

zijn vergelijkingen
met de beste
organisaties
gemaakt.

2

Uit ervaring meen ik
dat de organisatie
over het algemeen

3

Op het gebied van
effectiviteit meen ik
dat de organisatie

4

Op het gebied van
efficiency meen ik
dat de organisatie

5

Op het gebied van
klantgerichtheid
meen ik dat de
organisatie

Set 3: Prestatieverbetering ten opzichte van het verleden

Set 2: Prestaties ten opzichte van vergelijkbare organisaties
1

2

3

(Daar is
gemiddeld of beter dan
niets over te minder dan gemiddeld
zeggen).
gemiddeld
presteert.
presteert.
1

Uit (klanttevredenheids)
onderzoek blijkt
dat de organisatie

20

4

5

bekend staat koploper is.
als een van
de beter
presterende.

1

Uit onderzoek blijkt
dat de organisatie

2

Uit ervaring meen ik
dat de organisatie

3

Op het gebied van
effectiviteit meen ik
dat de organisatie

21

1

2

3

4

5

Daar is niets
over te
zeggen, c.q.
minder goed
presteert dan
voorgaande
jaren.

niet opvallend
goed of slecht
presteert ten
opzichte van
voorgaande
jaren.

beter dan
dan voorgaande jaren
presteert.

de afgelopen
vijf jaar steeds
een structurele verbetering heeft
laten zien.

telkens als
best presterende uit
de bus komt.
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4

Op het gebied van
efficiency meen ik
dat de organisatie

5

Op het gebied van
klantgerichtheid
meen ik dat de
organisatie
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1

2

3

4

5

Daar is niets
over te
zeggen, c.q.
minder goed
presteert dan
voorgaande
jaren.

niet opvallend
goed of slecht
presteert ten
opzichte van
voorgaande
jaren.

beter dan dan
voorgaande
jaren
presteert.

de afgelopen
vijf jaar
steeds een
structurele
verbetering
heeft laten
zien.

telkens als
best
presterende
uit de bus
komt.
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2 Innovatiestrategieën

De Innovatiemonitor heeft de innovatiedruk, innovatiekracht, innovatieresultaat en prestaties van uw organisatie(onderdeel) of thema gemeten.
Op basis van deze analyse kunt u nu uw strategie bepalen. Dit
hoofdstuk bespreekt een aantal basisstrategieën voor innovatie en
verandering1 .

Strategie bepalen
U kunt uw strategie bepalen door de resultaten te combineren van2 :
- de analyse van de innovatiedruk (hoog/laag);
- de analyse van uw innovatiekracht (hoog/laag);
- uw prestaties (goed/slecht).
Kruis hieronder aan welke strategie op u het meest van toepassing is
(+ = hoog, - = laag)

Druk: +
Kracht: +
Prestaties: +

Druk: +
Kracht: +
Prestaties: -

Druk: +
Kracht: Prestaties: +

Druk: +
Kracht: Prestaties: -

Strategie: C

Strategie: C

Strategie: A
+ aandacht verleggen

Strategie: A

Druk: Kracht: +
Prestaties: +

Druk: Kracht: +
Prestaties: -

Druk: Kracht: Prestaties: +

Druk: Kracht: Prestaties: -

Strategie: D
+ ambitie tonen

Strategie: D
+ falen zichtbaar maken

Strategie: B
+ aandacht verleggen

Strategie: B
+ falen zichtbaar maken

1

De indeling en de strategieën zijn ontleend aan: “Het idee verandering”, Berenschot
Change Factory (1999). Meer hierover in hoofdstuk 5 van dit Handboek.
2
Het rekenmodel dat bepaalt wat ‘hoog’ en ‘laag’ is, staat in de handleiding die bij de
Innovatiemonitor is verschenen. Zie hoofdstuk 2 van dit Handboek
24
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Hierna volgt een toelichting op deze strategieën. Bij elke strategie horen
‘handvatten’ voor de uitvoering ervan.

Strategie A: Interveniëren (reactief veranderen)
Met de strategie van interveniëren gebruikt de organisatie elke
aanleiding in de omgeving om te vernieuwen. Het gaat hier om snel en
op het juiste moment handelen. De organisatie kan het proces van
verandering versnellen door zelf druk te organiseren.
Indicatie
Er is zichtbaar sprake van urgente druk van buitenaf die uw organisatie
helpt scherp te blijven en te vernieuwen. De organisatie heeft echter
geen veranderingscultuur. Matige prestaties of bezuinigingen vormen
reden tot vernieuwing. Vragen uit de omgeving geven aanleiding tot het
stellen van prioriteiten.
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- Wees duidelijk en doorzichtig over de vernieuwingen. Werk met heldere
doelen. Doordring de organisatie van het belang deze doelen te
realiseren.
- Wees terughoudend met het geven van vrijheid, maar zorg voor meer
transparantie van resultaten.
Opmerking
Deze strategie kenmerkt zich door stapsgewijs te verbeteren en
vernieuwen. Ze gaat gepaard met vallen en opstaan. Het is nuttig op de
achtergrond te investeren in meer innovatiekracht.

Aanvulling 1: Aandacht verleggen naar andere zaken
Presteert de organisatie al (erg) goed? Dan moet u zich afvragen of
veranderingen wel prioriteit moeten krijgen. Is leren en verbeteren niet
voldoende? In dat geval kunt u de energie beter daarop richten.

Aanvulling 2: Omgaan met overdruk
hoge druk

-

weinig kracht

prestatieverbetering nodig

Uitvoering:
Reageer op ontwikkelingen die leiden tot een crisissituatie. Stel
duidelijke doelen en handel snel.
Omzeil en bestrijd interne weerstand. Confronteer de organisatie met
de omgeving.
Houd rekening met tijdelijk oplopende emoties en frustraties. Stel de
verandering niet ter discussie.
Betrek medewerkers in langdurige, gestructureerde trajecten. Maak de
fasering van deze trajecten voor iedereen zichtbaar.

26

Ervaart uw organisatie te veel druk uit de omgeving (‘overdruk’)? Dan
moet u proberen de druk tot aanvaardbare proporties terug te dringen.
Dat kunt u meestal niet zonder allianties met andere partijen. Samen
kunt u de noodzakelijke verandering tot stand brengen om de druk te
verminderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het slechten van
institutionele barrières, het veranderen van de juridische omgeving of
het wijzigen van het sturingsmodel.

27
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Strategie B: Implementeren (actief veranderen)
In de strategie van implementeren werkt de organisatie vanuit een
kleine projectgroep. Deze ontwikkelt een rationele visie en voert harde
structuur- en systeemveranderingen door. De verandering heeft vaak
een top down-karakter en is gebaseerd op heldere instructies, niet op het
delen van een visie. De projectgroep draagt uit dat beweging
noodzakelijk is, iedereen eraan meewerkt en niet eenvoudig van de visie
wordt afgeweken.
Indicatie
Er is te weinig druk uit de omgeving die uw organisatie helpt scherp te
blijven en te vernieuwen. De organisatiecultuur is niet gericht op
vernieuwen. Een kleine minderheid in de organisatie (meestal het
managementteam) wil wel vernieuwen. Voor hen zijn aanleidingen te
vernieuwen: matige prestaties, bezuinigingen of hoge ambitie. Binnen
de organisatie is weinig ruimte om beweging in gang te zetten.
Pogingen tot vernieuwing lopen vast in bestaande procedures, regels en
culturele barrières.
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- Ontwikkel systemen waarin verandering beloond wordt en achterblijven
nadelig is.
- Maak duidelijk dat medewerkers die tegen de verandering zijn, een
probleem hebben met het systeem.
- Stel doelen op die betekenis hebben voor de organisatie. Communiceer
de interne noodzaak en verbind deze aan beoogde situatie.
- Stimuleer externe betrokkenheid. Werk intern met monitorsystemen en
prestatieafspraken.
Opmerking
Deze strategie leidt weliswaar tot prestatieverbetering, maar kan ook de
flexibiliteit en het creatief vermogen van de organisatie ondermijnen.
Soms zijn er echter geen andere alternatieven waarmee een beweging in
gang gezet kan worden. Dan biedt deze strategie uitkomst als eerste stap
op de goede weg.

Aanvulling 1: Aandacht verleggen naar andere zaken
Presteert de organisatie al (erg) goed? Dan moet u zich afvragen of
veranderingen wel prioriteit moeten krijgen. Is leren en verbeteren niet
voldoende? In dat geval kunt u de energie beter daarop richten.

weinig druk

weinig kracht

prestatieverbetering nodig

Aanvulling 2: Falen zichtbaar maken

-

Uitvoering:
Werk vanuit een kleine groep mensen die voldoende autoriteit heeft en
betrokken is.
Vertaal ambities helder in een veranderaanpak met concrete doelen.
Communiceer niet specifiek de visie, maar bepaal directief de missie,
strategie, processen en functies.
Ontwijk weerstand en stel regels en korte termijn doelen.

Presteert de organisatie juist slecht én ontbreekt de druk om te
innoveren? Dan kunt u de prestatieachterstand zichtbaar maken. Op die
manier verhoogt u zelf de druk.
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Strategie C: Transformeren (interactief veranderen)
Strategie
In de transformatiestrategie neemt de organisatie interne
ontwikkelingen en veranderingen in de omgeving scherp waar. Ze ziet
kansen en benut deze. De organisatie onderhoudt een constante
interactie met haar partners. Deze strategie vereist groot onderling
vertrouwen en enthousiasme bij medewerkers en tussen partners. De
organisatie moet dit vertrouwen ontwikkelen en onderhouden. Het
aangaan van de dialoog en van verschillende samenwerkingsverbanden
is een continu proces. De organisatie dringt in deze strategie procedures
en regels terug die de flexibiliteit belemmeren. Ook investeren in
individuen, streng selecteren bij werving en met symboliek samenhang
creëren hoort bij deze strategie.
Indicatie
Er is zichtbaar sprake van druk uit de omgeving die uw organisatie helpt
scherp te blijven en te vernieuwen. De organisatiecultuur is
(gedeeltelijk) gericht op verandering en het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden. De organisatie is in staat kansen en bedreigingen te
herkennen en onverwachte ontwikkelingen het hoofd te bieden.

hoge druk

veel kracht

-

-

1.2

zichtbaar om daarmee de energie binnen de organisatie te richten.
Stimuleer medewerkers met weerstand om mee te denken en hun eigen
oplossend vermogen aan te spreken. Betrek medewerkers in
besluitvorming en vorm projectteams om specifieke problemen op te
lossen.
Stimuleer interactie en betrek medewerkers bij ontwikkelingen.
Maak snelle leercycli en verbeter door constante terugkoppeling. Houd
de vaart erin door kleine stapjes te zetten, snel en vaak feedback te
leveren en veel te presenteren.
Laat gemeenschappelijke normen en waarden tellen. Dring de aandacht
voor systemen, rapportages en regels terug.
Mobiliseer de energie van medewerkers en stimuleer autonomie waar
mogelijk.
Richt zowel op externe als interne betrokkenheid.
Vraag met grote regelmaat om resultaten te delen.
Opmerking
Deze strategie gaat uit van zelfsturing binnen de organisatie. De
organisatie is daardoor flexibel, reageert snel op de omgeving en is in
staat de agenda voor anderen te zetten. Risico is dat bij ‘overdruk’ teveel
aandacht uitgaat naar incidenten omdat de organisatie gewend is snel te
reageren. Het gevaar is dan dat lange termijn belangen en basale zaken
te weinig aandacht krijgen. Aandachtspunt in deze strategie is dan ook
dat de aandacht naar de juiste onderwerpen blijft uitgaan.

prestatieverbetering nodig/mogelijk

Aanvulling: Omgaan met overdruk
Uitvoering:
- Stimuleer het vertrouwen binnen de organisatie door aandacht te
besteden aan de ontwikkeling van competenties. Creëer onderlinge
verbondenheid en geef aanleiding tot enthousiasme. Benadruk het
belang van inbreng van medewerkers.
- Maak de noodzaak tot vernieuwing en de ambitie van de organisatie
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Ervaart uw organisatie te veel druk uit de omgeving (‘overdruk’)? Dan
moet u proberen de druk tot aanvaardbare proporties terug te dringen.
Dat kunt u meestal niet zonder allianties met andere partijen. Samen
kunt u de noodzakelijke verandering tot stand brengen om de druk te
verminderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het slechten van
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institutionele barrières, het veranderen van de juridische omgeving of
het wijzigen van het sturingsmodel.

Strategie D: Vernieuwen (pro-actief veranderen)
Strategie
Met de strategie van vernieuwen versterkt uw organisatie haar positie en
aantrekkingskracht door vooruit te lopen op ontwikkelingen. De
organisatie ontwikkelt nieuwe processen, producten en werkwijzen op
basis van nieuwe zienswijze en met het oog op toekomstscenario’s.
Gedreven organisaties die buiten de gebaande paden durven te gaan,
kunnen dit. Voorwaarde is een grote interne betrokkenheid en een
onderscheidend organisatieprofiel. De organisatie investeert in deze
strategie systematisch in organisatie- en productontwikkeling.
Medewerkers worden geselecteerd op hun professionaliteit, flexibiliteit
en creativiteit. Vergaande en onconventionele samenwerkingsverbanden
vormen de basis van deze strategie.
Indicatie
Er is geen grote druk van buitenaf die de organisatie helpt scherp te
blijven en te vernieuwen. De organisatiecultuur is (gedeeltelijk) gericht
op verandering en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De
organisatie is in staat kansen en bedreigingen te herkennen,
onverwachte ontwikkelingen het hoofd te bieden en nieuwe ideeën te
ontwikkelen en uit te werken.

weinig druk
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Uitvoering:
Laat de interne overtuiging dat het beter moet, leidend zijn. Vertaal en
communiceer de ambitie. Stel hoofddoelen vast; de methoden zijn dan
vrij te bepalen.
Creëer een onderscheidend profiel voor de organisatie. Deze
gezamenlijke ambitie verbindt de mensen van de organisatie.
Laat leidinggevenden correcties aanbrengen en de organisatie op scherp
zetten.
Geef medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid. Behandel ze als
partners en betrek ze bij besluitvorming. Maak slim gebruik van
sleutelfiguren door ze al te betrekken bij de probleemformulering.
Richt het personeelsbeleid op het stimuleren van zelfsturing en de eigen
motivatie. Besteed aandacht aan selectie op creativiteit aan de poort.
Outsourcing van medewerkers kan nieuwe ideeën binnenbrengen.
Beschouw weerstand als een vorm van betrokkenheid en energie.
Spreek het probleemoplossend vermogen van medewerkers aan.
Stimuleer het op eigen initiatief stellen van doelen.
Bouw aan een infrastructuur die is gebaseerd op contacten leggen en
ontwikkelen. Creëer een fysieke omgeving die inspireert, toegang biedt
tot belangrijke informatiebronnen en ruimte biedt aan toevalstreffers.
Houd de organisatie plat en maak gebruik van verschillenden overlegen feedbackvormen.
Maak heldere afspraken over resultaten en monitoring. Voorkom zo dat
de organisatie doorslaat naar chaotisch, ongedisciplineerd en
onsamenhangend.
Vecht bestaande systemen en instituten buiten de organisatie aan die
ontwikkeling belemmeren. Ga hiervoor samenwerkingsverbanden aan.
Opmerking
Deze strategie gaat vooral uit van het zelfsturend vermogen van de
organisatie. Zonder aanwijsbare druk en noodzaak tot verandering is
het risico dat de verandering ongericht plaatsvindt. Uiteindelijk kan de
organisatie inefficiënt en ineffectief gaan werken omdat er te veel
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1 bijlage

Bijlage: Invulformulieren

aandacht uitgaat naar vernieuwen zonder duidelijk perspectief.

Aanvulling 1: Ambitie tonen
Op de volgende pagina’s vindt u de invulformulieren waar u de scores
op de vragenlijst kunt invullen. U kunt met het programma Excel uw
gemiddelden berekenen. Vindt een interpretatiemodel voor uw scores in
bijlage III van de Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur. Zie
hoofdstuk 2 van dit Handboek.

Presteert de organisatie goed maar wordt druk om te innoveren niet
ervaren? Tonen van ambitie kan helpen binnen uw organisatie
betrokkenheid te krijgen om te innoveren.

Aanvulling 2: Falen zichtbaar maken
Presteert de organisatie juist slecht én ontbreekt de druk om te
innoveren? Dan kan de organisatie de prestatieachterstand zichtbaar
maken om zo zelf de druk te verhogen.

Diagnoseformulier Innovatiedruk
Vul op dit formulier uw score in.
Blok 1a Innovatiedruk (sector)
Maatschappelijke betrokkenheid

1

2

3

4

5

Effect slecht presteren

1

2

3

4

5

Innovatiedynamiek

1

2

3

4

5

Bestuurders

1

2

3

4

5

Volksvertegenwoordigers

1

2

3

4

5

Hogere overheden

1

2

3

4

5

Klachten

1

2

3

4

5

Pers

1

2

3

4

5

Belangengroepen

1

2

3

4

5

Prestatievergelijking

1

2

3

4

5

Koploperpositie

1

2

3

4

5

Openbare ambities

1

2

3

4

5

Middelen, programma, mijlpalen

1

2

3

4

5

Blok 1b Innovatiedruk (organisatie)
Politiek bestuurlijke druk

Maatschappelijke druk

Vergelijkende druk

Intern gecreëerde druk
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Diagnoseformulier Innovatiekracht

Blok 2b Innovatiekracht
A

Vul op dit formulier uw score in.
Blok 2a Verkorte INK-organisatiescan
A

Leiderschap

1

2

3

4

5

B

Strategie en beleid

1

2

3

4

5

C

Medewerkers

1

2

3

4

5

D

Middelen

1

2

3

4

5

E

Processen

1

2

3

4

5

Externe oriëntatie / transparantie

1 Organisatie in de sector

0

1

2

3

2 Contact met burgers

0

1

2

3

3 Vergelijking met anderen

0

1

2

3

4 Actief in debatten

0

1

2

3

5 Vernieuwend imago

0

1

2

3

6 Afwisselende samenstelling

0

1

2

3

B

Samenwerken

7 Kennis over ketenpartners

0

1

2

3

8 Win-win situatie

0

1

2

3

9 Vertrouwen en afhankelijkheid

0

1

2

3

0

1

2

3

10 Elektronische bestanden gekoppeld
C

Leren en adopteren

11 Fouten zijn leermomenten

0

1

2

3

12 Leren door te doen

0

1

2

3

13 Opleiding en training t.b.v. Autonomie

0

1

2

3

14 Ondernemerschap en flexibiliteit

0

1

2

3

15 Deelname aan pilotprojecten

0

1

2

3

16 Leiding geeft goede voorbeeld

0

1

2

3

D

Leiderschap met lef

17 Leiding beschermt medewerkers

0

1

2

3

18 Leiding ontwikkelt lerend vermoge

0

1

2

3

19 Leiding neemt risico's

0

1

2

3

20 Maatschappelijke meerwaarde

0

1

2

3

E

Autonomie/experimenteerruimte

21 Relatief platte structuur

0

1

2

3

22 Beleid samen ontwikkelen

0

1

2

3

23 Onconventionele methoden

0

1

2

3

24 Middelen en tijd voor innovaties

0

1

2

3

25 Terugdringen overbodige regels

0

1

2

3

26 Interne en externe verantwoording

0

1

2

3

F

36

1 bijlage

Resultaatgerichtheid

27 Lange termijn

0

1

2

3

28 Toegevoegde waarde ketenpartners

0

1

2

3

29 Vergelijking met de beste

0

1

2

3

30 Toekomstscenario's

0

1

2

3
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Diagnoseformulier Innovatieresultaat en prestaties
Vul op dit formulier uw score in.
Blok 3a Innovaties

Blok 3b Prestaties

Gerealiseerde innovaties

Inzicht in prestaties

1

Nieuwe producten/diensten

0

1

2

3

1

Financiële eindresultaat

1

2

3

4

5

2

Verbetering processen

0

1

2

3

2

Operationele eindresultaat

1

2

3

4

5

3

Systemen

0

1

2

3

3

Maatschappelijke waardering

1

2

3

4

5

4

Opleiding / professionalisering

0

1

2

3

4

Waardering van klanten

1

2

3

4

5

5

Nieuwe concepten

0

1

2

3

5

Waardering van leveranciers

1

2

3

4

5

6

Ontwikkeling i.s.m. organisatieonderdelen

0

1

2

3

6

Waardering van medewerkers

1

2

3

4

5

7

Ontwikkeling i.s.m. externen

0

1

2

3

Prestaties ten opzichte van anderen

8

Ontwikkeling i.s.m. private partijen

0

1

2

3

1

Klanttevredenheidsonderzoek

1

2

3

4

5

9

Nieuwe producten… voor Nederland

0

1

2

3

2

Ervaring algemeen

1

2

3

4

5

Innovaties in voorbereiding

3

Effectiviteit

1

2

3

4

5

1

Nieuwe producten/diensten

0

1

2

3

4

Efficiency

1

2

3

4

5

2

Verbetering processen

0

1

2

3

5

Klantgerichtheid

1

2

3

4

5

3

Systemen

0

1

2

3

4

Opleiding / professionalisering

0

1

2

3

1

Onderzoek

1

2

3

4

5

5

Nieuwe concepten

0

1

2

3

2

Ervaring algemeen

1

2

3

4

5

6

Ontwikkeling i.s.m. organisatieonderdelen

0

1

2

3

3

Effectiviteit

1

2

3

4

5

Prestaties ten opzichte van het verleden

7

Ontwikkeling i.s.m. externen

0

1

2

3

4

Efficiency

1

2

3

4

5

8

Ontwikkeling i.s.m. private partijen

0

1

2

3

5

Klantgerichtheid

1

2

3

4

5

9

Nieuwe producten,... voor Nederland

0

1

2

3
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2.1

1 Wat is de Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur?
De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur helpt overheidsorganisaties
beter te presteren door te innoveren. In opdracht van InAxis
(Commissie Innovatie Openbaar Bestuur) en in samenwerking met de
gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten hebben Andersson
Elffers Felix (AEF) en Stichting Rekenschap de Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur ontwikkeld. In deze handleiding beschrijven we hoe
de Innovatiemonitor werkt en hoe u hem kunt toepassen.

Bereik van de Innovatiemonitor
De Innovatiemonitor geeft inzicht in de positie van de organisatie ten
opzichte van anderen en helpt organisaties vervolgstappen te maken. De
diagnose geeft een beeld van de huidige resultaten van de organisatie en
de mate waarin een organisatie druk ervaart en kracht bezit om te
innoveren. De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur is bedoeld voor alle
overheidsorganisaties.

-

De Innovatiemonitor kan verschillende functies vervullen in het
innovatieproces, namelijk:
discussie op gang brengen over innovatie;
advies geven hoe innovatie in de organisatie te realiseren;
inzicht geven in relevante innovaties;
inzicht geven in de positie ten opzichte van anderen;
inzicht geven in de positie ten opzichte van andere momenten in de tijd.
Als u de Innovatiemonitor in een onderlinge vergelijking toepast, kunt
u de monitor zien als de start van een onderling leerproces.
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Wat zijn innovaties?
Innovaties zijn vernieuwingen van een product of proces die
noodzakelijk zijn omdat oude systemen, regels of gewoonten niet langer
tot de verlangde prestaties leiden. Het tempo waarmee uw organisatie
veranderingen in de sector overneemt en de mate waarin zij bijdraagt
aan vernieuwing in de sector, bepalen hoe innovatief uw organisatie is.
Innovaties hoeven niet altijd een grote ingreep te vereisen. Ook kleine
veranderingen kunnen betere prestaties opleveren. Lees meer over het
begrip innovatie in de Methodologische verantwoording Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (zie hoofdstuk 5 van dit Handboek).

2.1

Opbouw en werking van de Innovatiemonitor
De Innovatiemonitor is schematisch weergegeven in figuur 1.
Innovatiedruk en innovatiekracht bepalen hoe goed een organisatie in
staat is te innoveren. De resultaten geven weer hoe de organisatie het
doet in de sector.

Innovatiedruk

Innovatieresultaat

Prestaties

Voorlopers, snelle volgers en achterblijvers
Innovatiekracht

Is uw organisatie een voorloper, snelle volger of achterblijver? Uw
profiel wordt bepaald door de innovatiekracht van uw organisatie en de
innovatiedruk die de organisatie ervaart uit de omgeving. Innovaties
ontstaan immers vaak door druk van buitenaf. Politieke of
maatschappelijke druk dwingt organisaties om te vernieuwen. Sommige
organisaties kunnen ook zonder druk uit de omgeving innoveren. Zij
beschikken over een flinke dosis innovatiekracht en zijn zeer flexibel en
creatief. Minder innovatiekrachtige organisaties beschikken over weinig
flexibiliteit en creativiteit, wat niet betekent dat ze helemaal niet in staat
zijn te verbeteren en te ontwikkelen.

2

‘enablers’

resultaten

Schematische weergave Innovatiemonitor

De Innovatiemonitor is opgebouwd uit drie blokken: innovatiedruk
(blok 1), innovatiekracht (blok 2) en innovaties en prestaties (blok 3). Per
blok moet men vragen beantwoorden. De analyse uit de drie blokken
mondt uit in een diagnose en veranderstrategie.
Blok 1 Innovatiedruk
De Innovatiedrukanalyse geeft de druk weer die de organisatie ervaart
om te innoveren. Politieke druk en sectordynamiek kunnen bijvoorbeeld
aanleiding geven tot verandering. Druk is meestal noodzakelijk voor een
organisatie om te verbeteren. Een te hoge druk kan echter afleiden van
de hoofdzaken. De Innovatiemonitor meet innovatiedruk met
sectorspecifieke en organisatiespecifieke vragen.
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2 Voorbereiding van de

Blok 2 Innovatiekracht
De Innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De innovatiekracht
wordt gemeten met een vragenlijst. De vragen zijn afgeleid van het INKmanagementmodel, dat is toegelicht in bijlage I.
Blok 3 Innovatieresultaat en prestaties
De prestatieanalyse meet de feitelijk geïntroduceerde innovaties en
prestaties van de organisatie. Deze analyse geeft de positie van de
organisatie weer ten opzichte van anderen in de sector en geeft aan in
hoeverre er noodzaak is te innoveren. De prestatie- en innovatieanalyse
kan het beste sectorspecifiek worden uitgevoerd.
Veranderstrategie
De drie onderdelen innovatiedruk, innovatiekracht en innovaties en
prestaties vormen samen de basis voor een diagnose en mogelijke
veranderstrategie. De veranderstrategie helpt de organisatie
vervolgstappen te maken.

Overige documenten
Het project Innovatiemonitor Openbaar Bestuur heeft naast deze
handleiding de volgende documenten opgeleverd:
•
•
•
•

4

De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (het instrument zelf)
Verslag proeftuin ‘Fysieke handhaving 100.000+ gemeenten'
Verslag proeftuin ‘Basale dienstverlening 100.000+ gemeenten’
Methodologische Verantwoording Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur
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monitorbijeenkomst
De Innovatiemonitor kunt u gebruiken om de innovatiedruk, -kracht en
resultaten van uw eigen organisatie in kaart te brengen. U kunt de
scores van verschillende onderdelen van uw organisatie naast elkaar
leggen en vergelijken. Daarnaast kan een vergelijking met andere
organisaties interessante inzichten en lessen opleveren.
U kunt de Innovatiemonitor op verschillende manieren uitvoeren:
individueel of in groepsverband. Daarnaast kunt u kiezen voor het
invullen van de papieren versie uit het handboek. De scores kunt u dan
met Excel verwerken volgens de aangegeven berekeningsmethodiek.
(zie bijlage III van deze Handleiding). U kunt ook kiezen voor het
werken met de Innovatiemonitor op Internet. U kunt daarvoor terecht
op www.innovatiemonitor.nl. De applicatie rekent alle scores dan voor u
uit en geeft de uitkomsten grafisch weer. U moet voor het gebruik van
deze applicatie een dag van tevoren een wachtwoord aanvragen voor
elke gebruiker.
Deze handleiding gaat over het uitvoeren van de Innovatiemonitor
tijdens een monitorbijeenkomst in groepsverband volgens de survey
feedback-methode. Met deze methode zijn in de proeftuinen goede
ervaringen opgedaan. Deze handleiding komt uit die ervaringen voort.
Het is uiteraard ook mogelijk op een andere dan de hier aanbevolen
wijze de Innovatiemonitor uit te voeren.
Voor het gebruik van deze handleiding maakt het niet uit of u werkt met
de papieren versie of met Internet. In de beschrijving gaan we uit van
het werken met de Innovatiemonitor op www.innovatiemonitor.nl.
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Randvoorwaarden voor toepassing Innovatiemonitor
Belangrijk is om vooraf te bepalen wat u met de resultaten van de
Innovatiemonitor wilt bereiken en voor wie ze zijn bestemd. Voldoende
bestuurlijke aandacht voor de Innovatiemonitor is nodig voor het succes
ervan. De Innovatiemonitor wint aan belang en kwaliteit als de
verantwoordelijke bestuurder of manager geïnteresseerd is in de
uitkomsten en deze ook wil gebruiken.

-

In bepaalde situaties kunt u de Innovatiemonitor beter niet uitvoeren.
Bijvoorbeeld wanneer:
de organisatie midden in een grote veranderingsoperatie zit;
mensen in de organisatie onzeker zijn over hun baan;
er sprake is van bestuurlijke of ambtelijke crisis;
er sprake is van groot wantrouwen tussen medewerkers en leiding.
Dit soort situaties is te instabiel om de resultaten van de monitor
verantwoord te kunnen interpreteren.

Werkwijze en begeleiding
Als u de Innovatiemonitor in groepsverband wilt doen, is het raadzaam
dit onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider te doen. Dit
kan zowel een interne als externe persoon zijn. Belangrijk is dat de
procesbegeleider:
- voldoende weet van de organisatie en het beleidsveld waarop u de
Innovatiemonitor toepast;
- voldoende weet van de Innovatiemonitor en hoe deze kan worden
toegepast;
- de procesvaardigheden heeft om een bijeenkomst te begeleiden.
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Innovaties en prestaties meten
De Innovatiemonitor bevat twee vragenlijsten waarmee u de innovaties
en de prestaties van uw organisatie meet. Deze vragenlijsten zijn
algemeen toepasbaar en daarmee noodgedwongen abstract. We raden u
aan de vragenlijsten specifiek te maken voor uw organisatie. Gebruik
daarbij de prestatie- en innovatiemetingen van de thema’s ‘handhaving
fysieke veiligheid’ en ‘basale dienstverlening’ als voorbeeld. Zie hiervoor
elders in dit handboek het verslag proeftuin ‘Fysieke handhaving
100.000+ gemeenten' hoofdstuk 4 en het verslag proeftuin ‘Basale
dienstverlening 100.000+ gemeenten’ hoofdstuk 3. In deze proeftuinen
is de Innovatiemonitor ontwikkeld en toegepast.
Om de innovativiteit van uw organisatie goed te kunnen bepalen, heeft
u een overzicht nodig van de relevante innovaties in de sector. In bijlage
II van deze handleiding is beschreven hoe u een dergelijk overzicht
kunt opstellen.
Wij raden u aan bij de prestatiemeting zoveel mogelijk gebruik te
maken van bestaande benchmarkgegevens.

Het onderzoeksobject afbakenen
Bedenk van tevoren op welk terrein u de Innovatiemonitor wilt
toepassen: een organisatieonderdeel of een thema dat
organisatieonderdelen overstijgt. Baken het onderzoeksobject in elk
geval goed af. U kunt het onderzoeksobject nog uitsplitsen. Het thema
‘fysieke handhaving’ is bijvoorbeeld uitgesplitst naar brandweer,
bouwen/wonen en milieu. Mits er voldoende deelnemers zijn om
waarde te kunnen hechten aan de uitkomsten, kan een vergelijking
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tussen onderdelen interessante inzichten opleveren.

De toepassing van de Innovatiemonitor voorbereiden
Selecteren deelnemers
Het onderzoeksobject (organisatieonderdeel of thema) en het doel dat
de organisatie nastreeft met de Innovatiemonitor, bepalen welke
mensen u uitnodigt voor de monitorbijeenkomst. Let bij het selecteren
van deelnemers ook op de variëteit in het gezelschap. Nodig de
belangrijkste sleutelpersonen uit. Zorg voor een balans tussen
medewerkers en leidinggevenden, tussen mensen die al lang in dienst
zijn en nieuwelingen en tussen mensen uit verschillende
organisatieonderdelen. Als u het onderzoeksobject uitgesplitst, moeten
er voor elk deelthema voldoende deelnemers zijn om waarde te kunnen
hechten aan de uitkomsten. Deelnemers moeten over enig overzicht en
abstractievermogen beschikken om de Innovatiemonitor in te kunnen
vullen (minimaal MBO-niveau). Vraag minstens een dag vantevoren
voor elke deelnemer een wachtwoord aan bij www.innovatiemonitor.nl.
Dit is nodig om van het instrument op Internet gebruik te kunnen
maken.

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
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Indien u niet over een vergaderzaal met voldoende pc’s met
Internetverbinding beschikt, kunt u overwegen de Innovatiemonitor van
te voren op de werkplek in te laten vullen. Een andere optie is het
werken met de papieren versie en de uitkomsten met Excel berekenen.
Deze kunt u interpreteren aan de hand van het schema in bijlage III van
deze Handleiding volgens de aangegeven berekeningsmethodiek. Deze
kunt u terugvinden in het document Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur.
Het volgende hoofdstuk gaat uitgebreid in op het verloop van de
monitorbijeenkomst.

Organiseren bijeenkomst
U kunt de geselecteerde groep nu uitnodigen voor de
monitorbijeenkomst. De bijeenkomst neemt een dagdeel in beslag.

-

Faciliteiten die u nodig heeft voor het afnemen van de
Innovatiemonitor:
een vergaderzaal met genoeg ruimte voor bespreking in subgroepen;
voor elke deelnemer een pc met Internetverbinding om de
Innovatiemonitor in te vullen;
een beamer om de uitkomsten plenair te kunnen bespreken;
een flap over om discussiepunten en vragen te noteren.
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3 De monitorbijeenkomst

Algemene werkwijze
De monitorbijeenkomst bestaat uit drie blokken waarbinnen steeds drie
activiteiten plaatsvinden: vragenlijsten invullen, resultaten
terugkoppelen en discussiëren naar aanleiding van de resultaten. De
elektronische verwerking van de vragenlijsten maakt snelle
terugkoppeling van resultaten bij elk blok mogelijk. Discussie over de
resultaten vergroot het inzicht in de innovatiedruk op uw organisatie, de
aanwezige innovatiekracht en in de prestaties van uw organisatie.
U werkt in de monitorbijeenkomst volgens een begeleide survey
feedback-methode. Per blok van de Innovatiemonitor doorloopt u alle
stappen. De stappen per blok zijn:
1 Individueel invullen vragenlijst van een blok
2 Bespreken vragen en individuele scores in subgroepen
3 Terugkoppelen van de resultaten van de Innovatiemonitor
4 Plenaire discussie over de resultaten

10
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Stroomschema onderdelen Innovatiemonitor
Programmaonderdeel
innovatiedruk

BLOK 1
innovatiedruk meten

15’

Onderdeel ‘Innovatiedruk’ (blok 1 uit de Innovatiemonitor)
• individueel invullen vragenlijst Innovatiedruk
• plenaire terugkoppeling en discussie resultaten
• bespreking vragen en scores in subgroepen

30’

Pauze

10’

‘Innovaties en Prestaties’ (blok 3 uit de Innovatiemonitor)
• resultaten specifieke prestatiemeting (indien aanwezig)
• resultaten inventarisatie innovaties (indien aanwezig)
• individueel invullen vragenlijst innovatieresultaten en prestaties
• bespreking vragen en scores in subgroepen
• plenaire terugkoppeling en discussie resultaten

45’

Pauze

10’

Onderdeel ‘Innovatiekracht’ (blok 2 uit de Innovatiemonitor)
• korte introductie
• individueel invullen verkorte INK-scan & vragenlijst Innovatiekracht
• bespreking vragen en scores in subgroepen
• plenaire terugkoppeling en discussie resultaten

45’

Pauze

10’

Veranderstrategie
• korte introductie van diagnose en aanbevolen veranderstrategie
• plenaire discussie toepassing veranderstrategie op eigen organisatie

30’

Evaluatie

15’

innovatiedruk

innovatiekracht
Ik
werk met
INK

Min

Inleiding

Ja

eigen
INK bepaling

Nee
BLOK 2A
verkorte INK-scan

INK
positiebepaling

BLOK 2B
innovatiekracht meten

innovatiekracht

BLOK 3A
innovatieresultaat bepalen

innovatieresultaat

BLOK 3B
prestaties meten

prestaties

innovatieresultaat

eigen
prestatiemetingen

Figuur 1: Stroomschema Innovatiemonitor

diagnose

strategie & aanbevelingen

Het stroomschema (figuur 1) verbeeldt het afnemen van de
verschillende onderdelen van de Innovatiemonitor.

Programma
U hebt ruim drie en een half uur1 nodig om de Innovatiemonitor in
groepsverband af te nemen. Nevenstaand programma beschrijft de
tijdsduur per programmaonderdeel.

In deze opzet van het programma behandelt u blok 3 vóór blok 2.
Voordeel hiervan is de benadering van buiten naar binnen. In het eerste
deel van de bijeenkomst ligt het accent op de buitenwereld. Het gaat dan
over de druk die de organisatie ervaart en hoe de organisatie presteert.

1

Uitgaande van een bijeenkomst met maximaal 15 deelnemers.
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De Innovatiemonitor vertaalt de analyse van de innovatiedruk en
prestaties in het tweede deel naar een interne analyse en bijbehorende
veranderstrategie.

Blok 1: Innovatiedruk
Invullen
Het onderdeel innovatiedruk is zeer geschikt om mee te beginnen. De
deelnemers vormen zich bij het invullen van de vragenlijst eerst een
beeld van de omgeving.
Terugkoppeling
U kunt bij de terugkoppeling onderscheid maken tussen de resultaten
van:
- set 1: de druk die specifiek is voor de sector (of het thema) en
- set 2: de druk die specifiek is voor de organisatie.
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Discussie
Toets in de discussie eerst of de deelnemers het beeld dat de
Innovatiemonitor geeft herkennen. Andere punten voor de discussie
zijn de oorzaak en de aard van de druk. Is deze incidenteel of constant?
Helpt de druk om te veranderen of moet verandering vanuit de
organisatie zelf komen?
Suggesties voor de discussie:
- Bij lage druk: waardoor is sprake van lage druk? Is er te weinig
interesse? Wat zijn de consequenties van een lage innovatiedruk?
- Bij hoge druk: leidt (te) hoge druk eerder tot verstarring dan tot
vernieuwing?
- Hoe kan de organisatie de innovatiedruk beïnvloeden? Denk aan:
- beïnvloeden van de relevante omgeving;
- samen optrekken met vergelijkbare organisaties;
- bij lage druk: het eigen falen of de eigen ambitie zichtbaar
maken;
- bespelen van de relevante maatschappelijke omgeving.

Eerst geeft u het totaaloverzicht. Daaruit kunt u afleiden of de druk hoog
of laag is. Vervolgens kunt u de scores uitsplitsen naar de verschillende
elementen die de druk bepalen.

Blok 3: Innovaties en prestaties

Figuur 2: Innovatiedruk bij verschillende organisaties

Innovaties en prestaties sectorspecifiek verzamelen of invullen
In dit blok onderzoekt u hoe de organisatie werkelijk presteert. Zoals
gezegd verdient een thema- of organisatiespecifieke invulling hier de
voorkeur. Maak daarbij gebruik van bestaande benchmarks of de
prestatiemetingen die bij de Innovatiemonitor zijn ontwikkeld:
‘handhaving fysieke veiligheid’ en ‘basale dienstverlening’. In dat geval
moet u de prestatiegegevens vooraf verzamelen en presenteren. Zie
elders in dit handboek het verslag proeftuin ‘Fysieke handhaving
gemeenten' hoofdstuk 4 en het verslag proeftuin ‘Basale dienstverlening
gemeenten’ hoofdstuk 3.
Op vergelijkbare wijze kunt u vooraf inventariseren in hoeverre de
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organisatie de geïdentificeerde innovaties heeft overgenomen of in
voorbereiding heeft. In de presentatie licht u de geïdentificeerde
innovaties toe en bespreekt u de scores van de organisatie.
Als sectorspecifieke invulling niet mogelijk is, kunt u de prestaties en
innovaties van de organisatie meten met de twee vragenlijsten uit blok
3a en 3b. Deze vragenlijsten meten in algemene termen hoe de
organisatie presteert en innoveert.
Terugkoppeling resultaten prestatiemeting
Bij de terugkoppeling van de prestatiemeting kunt u onderscheid
maken in:
- kennis over het eigen presteren (set 1);
- verbetering ten opzichte van anderen (set 2);
- verbeteringen eigen prestaties ten opzichte van het verleden (set 3).

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
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-

-

-

-

Discussie innovaties
Suggesties voor de discussie:
Als uw organisatie weinig innovaties heeft gerealiseerd, waaraan ligt
dat? Is er weinig ondernomen of komen plannen niet tot realisatie?
Heeft uw organisatie wel voldoende zicht op ontwikkelingen? Is haar
netwerk goed ontwikkeld?
Als uw organisatie veel innovaties heeft gerealiseerd: wat waren de
belangrijkste succesfactoren? Leiden al die innovaties ook tot betere
prestaties? Wat zijn de kosten van de innovaties? Hoe kunnen andere
organisaties leren van uw ervaringen?
Als uw organisatie weinig ambities heeft, is de organisatie niet te
behoudend? Of is het geringe aantal initiatieven te verklaren en te
rechtvaardigen?
Als de organisatie veel ambities heeft: is de organisatie niet bezig met
teveel innovaties? Is innoveren een doel op zich geworden (de vlucht
voorwaarts), of gaat het nog om de resultaten?

Discussie prestatiemeting
Als uw organisatie geen kennis heeft over haar eigen presteren, is een
indringende discussie nodig over waar uw organisatie dan op stuurt en
waar zij ‘succes’ aan afmeet. Is het gebrek aan prestatiegegevens een
gevolg van gebrek aan bestuurlijke interesse of zijn er andere redenen?

-

-

Terugkoppelen resultaten innovatiemeting
De volgende vragen komen bij het terugkoppelen van de
innovatiemeting aan de orde:
Geven de resultaten een compleet beeld van alle zichtbare en verwachte
innovaties in de sector? Welke ontwikkelingen zijn gaande en welke zijn
op kortere of langere termijn te verwachten?
Hoe innovatief is de organisatie ten opzichte van anderen?
Hoeveel ambities heeft de organisatie ten opzichte van de al
gerealiseerde innovaties?
Welk soort innovaties streeft de organisatie na? Is de organisatie bezig
met complexe innovaties of met stapsgewijze verbeteringen?

16

2.3

17

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur

2.3

Prestatie-innovatiematrix
De Innovatiemonitor geeft de resultaten van beide metingen weer in de
‘prestatie-innovatiematrix’ (figuur 3). Het kwadrant waarin uw
organisatie staat, geeft het organisatietype aan dat geldt voor uw
organisatie. De slimme, de jatter, de achterblijver, de koploper en de
slechte bedenker hebben elk hun eigen kansen en valkuilen. Deze
vertaalt de Innovatiemonitor in veranderstrategieën.

Prestaties (3b)

1. Slimme jatter

5

3. Koploper

4

Innovaties (3a)
0

1

2

3
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Blok 2a en 2b: Verkorte INK-scan en Innovatiekracht
Invullen
Als uw organisaties nog geen INK-positiebepaling heeft gedaan, kunt u
de verkorte INK-scan uit de Innovatiemonitor doen. U krijgt hiermee
zicht op de sterkten en zwakten van uw organisatie. De gegevens uit de
INK-scan heeft u nodig om de innovatiekracht van uw organisatie goed
te kunnen bepalen. Als uw organisaties wel al over een INKpositiebepaling beschikt, gebruikt u deze bestaande gegevens en slaat u
blok 2a over. De deelnemers die de verkorte INK-scan invullen, moeten
de systematiek van de vragenlijst goed kunnen begrijpen. Neem daarom
eerst de tijd om de toelichting bij het betreffende onderdeel van de
Innovatiemonitor door te nemen.
De Innovatiekrachtanalyse bestaat uit een vragenlijst waarbij ook de zes
kenmerken van innovatieve organisaties aan bod komen. Deze zes
kenmerken zijn beschreven in bijlage I.

2

3. Slechte bedenker

1. Achterblijver
1

Figuur 3: Prestatie-innovatiematrix

Positie

Toelichting

1 Slimme jatter

U presteert goed, maar innoveert minder. Komt dat omdat u liever leert
van anderen? Let erop dat uw organisatie op de lange termijn ook goed
blijft presteren. Zelf innoveren is een optie.

2 Achterblijver

Uw organisatie presteert matig en vernieuwt weinig. Wellicht kunt u
gebruik maken van ‘de wet van de stimulerende achterstand’ en uw nadeel
in een voordeel omzetten. Klaar voor de ‘sprong voorwaarts’?

3 Koploper

Uw organisatie presteert en innoveert bovengemiddeld. Blijkbaar hebt u
een goede balans tussen vernieuwen en presteren gevonden.

4 Slechte bedenker

Hebt u voorlopig niet genoeg geïnnoveerd? Als innovaties over elkaar heen
buitelen maar prestaties eerder verslechteren, kunt u zich beter
concentreren op het neerzetten van prestaties. Zorg eerst voor een goede
uitvoering voor u aan de volgende vernieuwing begint…
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Terugkoppeling resultaten verkorte INK-scan
Het resultaat van de verkorte INK-scan laat zien in welke fase uw
organisatie zich bevindt. Voor een begrijpelijke terugkoppeling moet u
eerst het INK-model en de fase-indeling (bijlage I) presenteren. In de
terugkoppeling van de INK-scan kunt u de resultaten koppelen aan de
in blok 3 gemeten innovaties.
Discussie verkorte INK-scan
De volgende vragen zijn relevant om te bespreken tijdens de discussie
over de resultaten van de verkorte INK-scan:
- In welke fase zit uw organisatie en welk type innovaties voert de
organisatie uit of staan gepland? Passen de innovatieplannen in de
huidige fase?
- Welke onderdelen van de organisatie scoren hoog en welke laag? Vaak
blijkt dat de ‘zachte’ aspecten (medewerkers, leiderschap, strategie en
beleid) eenvoudiger te veranderen zijn dan de ‘harde’ (middelen en
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processen). Als leiderschap en strategie/beleid hoog scoren en de rest
niet, is er dan sprake van een ‘praatjesmakerscultuur’?
Terugkoppeling resultaten Innovatiekracht
Bij de terugkoppeling van de innovatiekracht is het zinvol als u eerst de
spreiding in de individuele scores inzichtelijk maakt door het overzicht
van scores te tonen.
De grafische weergave van de scores is een goed vertrekpunt voor de
discussie over innovatiekracht: waarom beoordelen mensen hun
organisatie verschillend? Ga ook na wie voor de meest extreme scores
verantwoordelijk is. Vaak blijkt dat leidinggevenden hun organisatie
positiever beoordelen dan medewerkers.
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Discussie Innovatiekracht
De volgende vragen kunnen dienen als leidraad voor de discussie over
innovatiekracht:
- Wat zeggen de verschillen tussen de individuele deelnemers? Zijn
leidinggevenden te optimistisch of hebben medewerkers te weinig zicht
op de grote lijn?
- Als er verschillen zijn tussen diensten of organisatieonderdelen, hoe
kan van de ‘koploper’ geleerd worden?
- Als het ‘spinnenweb’ een onregelmatig patroon vertoont: hoe zijn
verschillen te verklaren?

Daarnaast is een uitsplitsing te maken naar verschillende organisaties of
onderdelen daarvan. De onderstaande terugkoppeling in
spinnenwebvorm laat bijvoorbeeld zien dat één van de organisaties
relatief laag scoort op resultaatgerichtheid, terwijl de andere elementen
van innovatiekracht veel hoger scoren.

Externe oriëntatie

Resultaat gerichtheid

Samenwerken

Autonomie en
experimenteerruimte

Leren en adopteren

Leiderschap met lef
Figuur 4: Innovatiekracht verdiepingsanalyse: meerdere organisaties.
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Combinatie Innovatiedruk en Innovatiekracht leidt tot
strategieën
Op grond van de scores van de innovatiedruk en innovatiekracht kunt u
een combinatieschema maken. Dit schema is gebaseerd op de
berekeningsmethodiek uit bijlage III van deze handleiding. Uit dit
schema volgen vier strategieën die in de Innovatiemonitor uitgebreider
worden toegelicht. Bij elke strategie geven we handvatten voor de
uitvoering ervan.

5

Druk (1)

Strategie A:
Reactief
veranderen

0

1

Strategie C:
Interactief
veranderen

Terugkoppeling
Bespreek in welk kwadrant uw organisatie op basis van de ingevulde
scores is gepositioneerd. Licht de bijbehorende strategie toe, maar laat
ook de andere strategieën zien. Er is volgens dit model niet één juiste
veranderstrategie.
Discussie
- Wat zijn de kenmerken van de huidige strategie?
- Is uit de uitkomsten van de Innovatiemonitor te verklaren waarom
zaken soms vastlopen?
- Wat zijn de consequenties van de uitkomsten van de Innovatiemonitor?
Is er een andere strategie nodig?

Afronding

4

3 Kracht (2b)
2

De bijeenkomst eindigt met een algemene evaluatie. Bespreek de
leerpunten en mogelijke consequenties voor de organisatie. Bekijk
welke vervolgacties de Innovatiemonitor tot gevolg heeft en of de
organisatie de Innovatiemonitor moet herhalen.

3

2
Strategie D:
Pro-actief
veranderen

Strategie B:
Actief veranderen
1
Overdruk
Figuur 5

De basisgedachte van bovenstaand schema is dat een organisatie vanuit
zijn eigen innovatiekracht kan veranderen. De organisatie kan druk
vanuit de omgeving gebruiken om te vernieuwen. Zonder druk van
buiten kan de organisatie veranderen vanuit de eigen innovatiekracht of
door zelf druk te creëren.
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Vervolgactiviteiten
Als u de Innovatiemonitor heeft uitgevoerd, kunt u denken aan
verschillende vervolgactiviteiten.
Het communiceren van de resultaten met de rest van de organisatie.
Het breder toepassen van de Innovatiemonitor binnen of buiten de
organisatie.
Het vergelijken van de scores van uw organisatie met die van andere
organisaties.
Het opstarten of wijzigen van innovatietrajecten.
Als u vervolgactiviteiten goed belegt en snel oppakt, lekt de energie die
bij de bijeenkomst vrijkomt niet weg.
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Bijlage I: Toelichting INK-model
en innovatiekracht
Het INK-model
Het INK-managementmodel1 helpt de noodzakelijke
organisatieveranderingen in het Openbaar Bestuur te beschrijven. Het
INK-model is volgens de opstellers ‘een methode om organisaties te
leren excelleren’. Veel organisaties – zowel in het in het Openbaar
Bestuur als daarbuiten – maken gebruik van het INK-model.
Het INK-model is gebaseerd op het EFQM-model2. Dit model is eind
jaren tachtig ontwikkeld in opdracht van 14 grote Europese organisaties.
Aanleiding was de toenmalige bedreiging van het Europese
bedrijfsleven door concurrentie uit Azië. Het Ministerie van
Economische Zaken heeft toen de Stuurgroep Nederlandse Kwaliteit
opgericht om de kwaliteit van de bedrijfsvoering in organisaties te
verbeteren. Uitgangspunt voor deze verbeterslag was het EFQM-model.
Het INK-model hanteert dezelfde negen aandachtsgebieden als het
EFQM-model. In het INK-model zijn daarnaast nog vijf fasen
gedefinieerd die een organisatie moet doorlopen om excellent te
worden.

1
2
3
4

De negen aandachtsgebieden van het INK-managementmodel zijn:
Leiderschap
Medewerkers
Strategie & beleid
Middelen
1

INK; Instituut Nederlandse Kwaliteit
EFQM; European Foundation for Quality Management

2
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Processen
Waardering door medewerkers
Waardering door klanten, partners, afnemers en leveranciers
Waardering door maatschappij
Eindresultaten.
In schema:

Middelen

‘enablers’

Processen

Leiderschap

Strategie & beleid

Waardering
klanten

Processen

Waardering
medewerkers

Personeel

Waardering
maatschappij

resultaten

De negen aandachtsgebieden zijn te verdelen in vijf organisatiegebieden
en vier resultaatgebieden. De vijf organisatiegebieden beschrijven hoe
de organisatie nu is ingericht en hoe zij ingericht zou kunnen worden
op weg naar excellentie. De vier resultaatgebieden geven weer welke
prestaties de organisatie behaalt. De feedbackloop geeft aan dat de
organisatie moet leren van de uitkomsten om blijvend te kunnen
verbeteren of vernieuwen.
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2 Procesgeoriënteerd. In deze fase kantelt de organisatie en staan de
processen die de producten voortbrengen centraal. De afzonderlijke
stappen liggen in werkprocessen vast. De organisatie verbetert
processen op basis van evaluaties.
3 Systeemgeoriënteerd. In deze fase werkt de organisatie op alle niveaus
systematisch aan verbetering van de organisatie. Stafdiensten
transformeren naar facilitaire voorzieningen. Dwarsverbanden tussen
de verschillende processen wordt onderwerp van sturing. Klantfocus is
dominant voor het beleid. De één-loket-benadering is te zien als
transformatie richting systeemoriëntatie.
4 Ketengeoriënteerd. De organisatie streeft samen met ketenpartners naar
maximale toegevoegde waarde. Besturingssystemen worden met elkaar
verbonden en innovatie staat hierbij voorop. Men gaat bijvoorbeeld
werken aan pro-actieve dienstverlening. Uitgangspunt is de plaats in de
keten waar de klant het makkelijkst bediend kan worden. Dit hoeft niet
altijd het eigen loket te zijn.
5 Excelleren en transformeren. De organisatie heeft het proces van continu
verbeteren verankerd in de organisatiestructuur en -cultuur. Er is sprake
van client empowerment: de organisatie heeft de regie over het
klantproces weer teruggegeven aan de klant. Een lange termijnvisie
vormt de basis voor het starten van nieuwe activiteiten.

Resultaatgebieden in het INK-managementmodel
De vijf ontwikkelingsfasen in de kwaliteit van de organisatie:
1 Activiteitgeoriënteerd. In deze fase staat vakmanschap centraal. De
organisatie is nog een functionele hiërarchie. Men reageert ad hoc op
situaties en denkt in losse producten. Van echt beleid en strategie is
geen sprake.
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In de resultaatgebieden meet het INK-managementmodel wat de
inspanningen van de organisatie hebben opgeleverd. Het INKmanagementmodel onderscheidt vier groepen stakeholders:
medewerkers, klanten en leveranciers, maatschappij en eindresultaten.
Ook bij de resultaatgebieden (de rechterkant van het model)
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onderscheiden we vijf ontwikkelingsfasen:
1 Gegevens beschikbaar. De organisatie meet welke resultaten er zijn en
hoe deze informatie wordt vastgehouden.
2 Trend in ontwikkeling. Gegevens over resultaten worden systematisch
bijgehouden (vaste meetmomenten). Daarom zijn trends zichtbaar.
3 Prestatie ten opzichte van doelstellingen. De ontwikkeling van resultaten
wordt systematisch geregistreerd en vergeleken met expliciete vooraf
geformuleerde doelstellingen (in het organisatiegebied strategie en
beleid).
4 Vergelijking met soortgelijke organisaties. Benchmarks (set
prestatiegegevens van vergelijkbare organisaties) worden gebruikt zodat
zichtbaar is hoe de organisatie presteert ten opzichte van vergelijkbare
organisaties.
5 Vergelijking met excellente organisatie. De organisatie neemt een andere,
excellente organisatie als ‘rolmodel’. Deze excellente organisatie wordt
het ijkpunt voor de eigen organisatie (de lat ligt op het hoogste niveau).

Kenmerken innovatiekracht
Het model voor innovatiekracht uit de Innovatiemonitor is gebaseerd op
het INK-model, de relevante literatuur en de discussies die in de
proeftuinbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. We onderscheiden zes
kenmerken van innovatieve organisaties:
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1 Externe oriëntatie en transparantie. Belangrijk kenmerk van innovatieve
organisaties is dat zij de confrontatie met de buitenwereld opzoeken. De
organisatie is daarbij open over waar het goed gaat en waar het beter
kan. De innovatieve organisatie betrekt andere (overheids)organisaties
bij de eigen ontwikkeling.
2 Samenwerken. De innovatieve organisatie zoekt samen met anderen (in
de keten?) naar oplossingen. Het is nuttig met de ketenpartners
verantwoordelijkheden opnieuw te beoordelen en te (her)verdelen. Er
moet daarbij sprake zijn van onderlinge afhankelijkheid en een win-win
situatie voor alle partijen. Het uitbesteden van personeel is een eerste
stap om te komen tot nieuwe ideeën.
3 Leren en adopteren. De innovatieve organisatie kan snel ideeën van
anderen overnemen. ‘Goed jatten’ heet dat ook wel! Dat vereist wel
enige flexibiliteit en onderling vertrouwen in de organisatie. De
behoefte aan zelfontplooiïng en de fysieke nabijheid van andere
organisaties zijn voorwaarden om beter leren te leren.
4 Leiderschap met lef. Leiderschap met lef is een belangrijk kenmerk van de
innovatieve organisatie. De leidinggevende met lef staat voor kwaliteit
en is bereid risico te nemen om overtuigingen waar te maken.
5 Autonomie en experimenteerruimte. In een innovatieve organisatie is
voldoende vertrouwen en expertise aanwezig om mensen de vrijheid te
geven. Resultaten zijn belangrijk, maar om deze te kunnen inboeken is
eerst innovatie nodig.
6 Resultaatgerichtheid. Er is aandacht voor innovatie, maar ook voor
resultaat.
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Bijlage II: Protocol uitbreiden
innovatiemeting
Organisaties die hun innovativiteit in kaart willen brengen, moeten zich
kunnen vergelijken met andere organisaties. Bij de ontwikkeling van de
Innovatiemonitor hebben we specifieke innovatiemetingen opgesteld
voor de thema’s ‘fysieke handhaving’ en ‘basale dienstverlening’. In
deze bijlage staat hoe u voor andere terreinen specifieke metingen kunt
opstellen.
Stap 1: Afbakenen terrein
U omschrijft het terrein waarop u innovaties zoekt en bakent dit goed
af.
Stap 2: Verzamelen innovaties
Vervolgens verzamelt u bestaande innovaties en (op korte termijn)
geplande innovaties. Daarbij kunt u gebruik maken van geschreven
bronnen (artikelen, publicaties, rapporten) en interviews met
sleutelpersonen (bijvoorbeeld wetenschappers, adviseurs, innovators,
brancheorganisaties).
Stap 3: Schalen innovaties
De geïnventariseerde innovaties schaalt u in naar de fasen van het INKmodel volgens het volgende model. We noemen hierin de innovaties uit
de proeftuinen als voorbeeld.
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INK-fase

Typering innovatie

Voorbeelden proeftuin handhaving

Fase I

•
•
•
•

• handhavingsacties
• gebruik van camera’s

enkelvoudige innovatie
ad hoc innovatie
gericht op kwaliteitsverbetering
geen grote invloed op structuur en/of
cultuur van de organisatie

Fase II

• procesverbetering
• informatisering

• eenvoudige ICT-verbeteringen
• professionalisering

Fase III

• systeemgerichte innovaties
• samenwerking tussen afdelingen in de
organisatie
• nieuwe concepten

• programmatisch handhaven
• signaaltoezicht

Fase IV

• innovaties in keten en netwerken

• integrale handhaving
• informatie-uitwisseling met externe
partner

Fase V

• doorbrekende innovaties
• anders, slimmer werken

• handhaving via certificatie / APKsysteem samenwerking met
verzekeraars

We bevelen u aan de verzamelde innovaties en de inschaling ervan te
toetsen in een expertmeeting.
Stap 4: Meten innovaties
Bij de innovatiemeting bekijkt u in hoeverre uw organisatie de
geïdentificeerde innovaties in uitvoering of in voorbereiding heeft.
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Bijlage III: Interpretatie scores

In de prestatie-innovatiematrix en het combinatieschema druk-kracht
wordt de positie van de organisatie bepaald door de interpretatie van de
scores. In onderstaande tabel is voor elk criterium een interpretatie van
de score weergegeven.

Innovatiedruk

INK-fase

Innovatiekracht

Innovativiteit

score < 2

2 ≤ score < 3

3

3 ≤ score < 4

4<5

Zeer laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Te hoog

--

-

+/-

+

++

score < 2

2 ≤ score < 3

3 ≤ score < 4

4 ≤ score < 5

5

I Product
–georiënteerd

II Procesgeoriënteerd

III Systeem
–georiënteerd

IV Systeem georiënteerd

V Voorloper

score < 1

1 ≤ score < 2

2 ≤ score < 3

3

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

--

-

+

++

score < 1

1 ≤ score < 2

2 ≤ score < 3

3

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

--

-

+

++

score < 1,5

Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Prestaties

10%

20%

30%

gerealiseerde innovaties

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

innovaties in voorbereiding

Figuur: overzicht van feitelijk uitgevoerde en in voorbereiding zijnde innovaties voor
een organisatie.
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1,5 ≤ score < 2,5 2,5 ≤ score < 3,5 3,5 ≤ score < 4,5

4,5 < 5

Onder de maat

Matig

Voldoende

Goed

Zeer goed

of onduidelijk

-

+/-

+

++

-0%
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Rekenmodel voor strategiebepaling
De veranderstrategie kunt u bepalen aan de hand van het volgende
schema.
Druk: +
Kracht: +
Prestaties: +
Strategie: Interactief
veranderen

Druk: Kracht: +
Prestaties: +
Strategie: Proactief
veranderen
+ ambitie tonen
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Druk: +
Kracht: +
Prestaties: Strategie: Interactief
veranderen

Druk: Kracht: +
Prestaties: -

Druk: +
Kracht: Prestaties: +
Strategie: Reactief
veranderen
+ aandacht verleggen

Druk: Kracht: Prestaties: +

Strategie:
Strategie: Actief
Proactief veranderen
veranderen
+ falen zichtbaar maken + aandacht verleggen

Druk: +
Kracht: Prestaties: Strategie: Reactief
veranderen

Druk: Kracht: Prestaties: Strategie: Actief
veranderen
+ falen zichtbaar maken
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Inleiding

In opdracht van InAxis (Commissie Innovatie Openbaar Bestuur) en in
samenwerking met de gemeentesecretarissen van de 100.000+
gemeenten hebben Andersson Elffers Felix (AEF) en Stichting
Rekenschap de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur ontwikkeld. De
gemeentesecretarissen kozen twee thema’s die als voertuig konden
dienen om de Innovatiemonitor te ontwikkelen: basale dienstverlening
en fysieke handhaving (op het gebied van Bouwen/Wonen,
Brandveiligheid en Milieu). Voor deze thema’s zijn proeftuinen
ingericht.
Dit rapport is een verslag van de proeftuin Basale dienstverlening.
Hoofdstuk 1 geeft een verantwoording van de gevolgde methode. De
resultaten van de prestatiemeting staan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3
presenteren we de geïdentificeerde innovaties. Tevens geven we aan in
welke mate de deelnemende gemeenten deze innovaties hebben
toegepast. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van de onderdelen
innovatiedruk en innovatiekracht. Het rapport sluit in hoofdstuk 5 af
met conclusies en aanbevelingen.

Definitie 'basale dienstverlening'
Onder basale dienstverlening van gemeenten verstaan we de
gemeentelijke activiteiten waarbij sprake is van directe interactie tussen
een gemeente(balie) en individuele, onafhankelijke burgers of
bedrijven. Collectieve dienstverlening zoals groenvoorziening en
gemeentelijke uitkeringsverstrekking vallen buiten dit kader.

1
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Bij basale dienstverlening gaat het bovendien om diensten die expliciet
door de overheid worden geleverd en waarbij uitbesteding niet mogelijk
of wenselijk is. Bijvoorbeeld brief- en telefoonafhandeling,
vergunningverlening en publiekscommunicatie.

Gevolgde methode
De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur is een instrument voor
zelfdiagnose. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de monitor is
ontwikkeld en afgenomen, is de betrouwbaarheid van de resultaten
afhankelijk van de juistheid van de invoer en (deels) van de interpretatie
van de deelnemers.
De deelnemende organisaties hebben zelf gegevens aangeleverd over
hun prestaties en innovaties. Deze gegevens zijn verwerkt tot de scores
die in dit rapport zijn weergegeven. We hebben de aangeleverde
gegevens niet op juistheid gecontroleerd.
De diagnose van innovatiedruk en innovatiekracht heeft plaatsgevonden
in bijeenkomsten met sleutelpersonen uit de deelnemende gemeenten.
De Innovatiemonitor is in deze bijeenkomsten onder begeleiding
ingevuld. De resultaten zijn ter plekke teruggekoppeld en besproken. De
Innovatiemonitor meet innovatiedruk en innovatiekracht op basis van
inschattingen en oordelen van een beperkt aantal deelnemers. Hoewel
de deelnemers de uitkomsten over het algemeen als samenhangend
beoordeelden, kunnen de resultaten niet als absoluut of relatief worden
gezien.
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Bereik van de monitor
De Innovatiemonitor geeft inzicht in de positie van de organisatie ten
opzichte van anderen en helpt organisaties vervolgstappen te maken. De
diagnose geeft een beeld van de huidige resultaten van de organisatie en
de mate waarin een organisatie druk ervaart en kracht bezit om te
innoveren.

Opbouw en werking van de monitor
De Innovatiemonitor is schematisch weergegeven in figuur 1.
Innovatiedruk en innovatiekracht bepalen hoe goed een organisatie in
staat is te innoveren. De resultaten geven weer hoe de organisatie het
doet in de sector.

Innovatiedruk

Innovatieresultaat

Prestaties

Innovatiekracht

‘enablers’

resultaten

Figuur 1: Schematische weergave Innovatiemonitor

De Innovatiemonitor is opgebouwd uit drie blokken: innovatiedruk
(blok 1), innovatiekracht (blok 2) en innovaties en prestaties (blok 3).
Per blok moet men vragen beantwoorden. De analyse uit de drie
blokken mondt uit in een diagnose en veranderstrategie.
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Blok 1 Innovatiedruk
De Innovatiedrukanalyse geeft de druk weer die de organisatie ervaart
om te innoveren. Politieke druk en sectordynamiek kunnen bijvoorbeeld
aanleiding geven tot verandering. Druk is meestal noodzakelijk voor een
organisatie om te verbeteren. Een te hoge druk kan echter afleiden van
de hoofdzaken. De Innovatiemonitor meet innovatiedruk met
sectorspecifieke en organisatiespecifieke vragen.
Blok 2 Innovatiekracht
De Innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De innovatiekracht
wordt gemeten met een vragenlijst. De vragen zijn afgeleid van het INKmanagementmodel.
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Overige documenten
Het project Innovatiemonitor Openbaar Bestuur heeft naast dit
proeftuinverslag de volgende documenten opgeleverd:
•
•
•
•

Blok 3 Innovaties en prestaties
De prestatieanalyse meet de feitelijk geïntroduceerde innovaties en
prestaties van de organisatie. Deze analyse geeft de positie van de
organisatie weer ten opzichte van anderen in de sector en geeft aan in
hoeverre er noodzaak is te innoveren. De prestatie- en innovatieanalyse
kan het beste sectorspecifiek worden uitgevoerd.
Veranderstrategie
De drie onderdelen innovatiedruk, innovatiekracht en innovaties en
prestaties vormen samen de basis voor een diagnose en mogelijke
veranderstrategie. De veranderstrategie helpt de organisatie
vervolgstappen te maken.

4
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De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (het instrument zelf)
De Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin ‘Fysieke handhaving 100.000+ gemeenten’
Methodologische verantwoording Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur

3

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Basale dienstverlening' 100.000+ gemeenten

3

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Basale dienstverlening' 100.000+ gemeenten

3.1

1 Verantwoording aanpak
Leidende gedachte bij de ontwikkeling van de Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur was dat het instrument zo snel mogelijk van de
betrokken organisaties en sleutelfiguren zélf moest worden. Zo zou het
gewenste onderlinge leereffect tot zijn recht komen. De ontwikkeling
van de Innovatiemonitor heeft daarom plaatsgevonden in twee
proeftuinen. Daarin zijn we begonnen met een voorhoede van mensen
en organisaties die ‘iets wilden’ en met aandacht voor een balans tussen
'halen' en 'brengen'. Parallel aan dit uitwisselingsproces is de
Innovatiemonitor ontwikkeld. Ontwerp en toepassing van de
Innovatiemonitor vonden parallel en in wisselwerking met elkaar plaats.

Keuze proeftuinen
Bij de keuze van het onderwerp van de proeftuinen hebben we eerst
gekeken naar een beperkt aantal strategisch interessante beleidsvelden
in het openbaar bestuur die op korte termijn mooie kansen zouden
bieden. De gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten stelden
voor de thema’s ‘fysieke handhaving’ en ‘basale dienstverlening van
gemeenten’ te behandelen in de proeftuinen.

-

Zeven gemeenten hebben deelgenomen aan deze proeftuin:
Apeldoorn
Dordrecht
Eindhoven
Leiden
Nijmegen
Amsterdam
Maastricht1
De volledige lijst van deelnemers is weergegeven in bijlage I.
1

De gegevens van Maastricht beslaan slechts een deel van de Innovatiemonitor.
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Proeftuinbijeenkomsten
De gemeenten zijn in totaal vier keer bij elkaar gekomen. De eerste twee
bijeenkomsten waren in mei en juni 2003. De bijeenkomsten stonden
in het teken van onderlinge kennismaking, het identificeren van
innovaties en het uitwisselen van ervaringen in de eigen gemeente. In
deze fase is ook de prestatiemeting voorbereid. Deze is in de zomer
uitgezet onder de deelnemende gemeenten.
De derde bijeenkomst (september 2003) ging over een concrete
innovatie. Udo Groen, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale
VerzekeringsBank, vertelde over het manifest 'Innovatie in Uitvoering'
dat de grote zes nationale uitvoeringsinstanties hebben opgesteld en
ondertekend. Concreet ging hij in op de ontwikkeling van één nationale
standaard voor gegevensuitwisseling (RINIS) en een nationale
authenticatievoorziening (NAV)2 .
Na deze derde bijeenkomst is de Innovatiemonitor getoetst en
afgenomen bij de deelnemende gemeenten. De resultaten van de
bijeenkomsten en de prestatiemeting zijn tijdens de vierde bijeenkomst
in december gepresenteerd. De resultaten van het gehele project zijn
januari 2004 gepresenteerd aan de gemeentesecretarissen van
100.000+ gemeenten.
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Het invulmodel dat we voor de prestatiemeting hebben opgesteld, is
juni 2003 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In eerste
instantie verliep het verzamelen van gegevens moeizaam. Op grond van
de bevindingen met dit model hebben we het invulmodel bijgesteld en
besproken met een vertegenwoordiging van materiedeskundigen uit de
gemeenten. De gemeenten hebben dit tweede model vervolgens
ingevuld. De resultaten van de prestatiemeting zijn weergegeven in
hoofdstuk 2.

Afname Innovatiemonitor
In de periode oktober tot en met december 2003 is de Innovatiemonitor
afgenomen. Het afnemen van de monitor is verbeeld in onderstaand
stroomschema.

innovatiedruk

BLOK 1
innovatiedruk meten

innovatiedruk

innovatiekracht
Ik
werk met
INK

Ja

Nee
BLOK 2A
verkorte INK-scan

Prestatiemeting
We hebben voor het thema ‘basale dienstverlening van gemeenten’ een
prestatiemeting ontworpen. Bij het ontwikkelen van indicatoren hebben
we eerdere prestatiemetingen en benchmarks gebruikt, waaronder de
'benchmark responssnelheid' en het project 'servicenormen voor
burgerzaken' (beide ontwikkeld door Stichting Rekenschap).

3.1

eigen
INK bepaling

INK
positiebepaling

BLOK 2B
innovatiekracht meten

innovatiekracht

BLOK 3A
innovatieresultaat bepalen

innovatieresultaat

BLOK 3B
prestaties meten

prestaties

innovatieresultaat

eigen
prestatiemetingen

diagnose

2

Meer informatie over deze ontwikkelingen is te vinden op www.ictal.nl en
www.burgerpin.nl.

Figuur 2: Stroomschema Innovatiemonitor
strategie & aanbevelingen
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2 Prestatiemeting

In de bijeenkomsten zijn de activiteiten uit de verschillende blokken
uitgevoerd met uitzondering van de prestatiemeting. Deze was toen nog
niet beschikbaar. Het afnemen van de Innovatiemonitor nam één
dagdeel in beslag.

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de prestatiemeting ‘basale
dienstverlening’. De prestatiegegevens zijn via de vragenlijst uit bijlage
II verkregen. Hierin is gevraagd naar indicatoren op de zes criteria in
tabel 2.

Tabel 1 geeft een overzicht van de afname van de Innovatiemonitor bij
de gemeenten en hun waardering voor de bijeenkomsten.

Gemeenten

Datum

Deelnemers

3.2

Waardering

I

Amsterdam (ZO) Zwolle

21 november 2003

7

--2

Criterium

Vraagstelling

II

Den Haag

26 november 2003

8

7.6

1

Bereikbaarheid

Is de gemeente bereikbaar wanneer ik dat wil?

III

Almere

1 december 2003

8

7

2

Informatievoorziening

IV

Tilburg

3 december 2003

8

7.3

Word ik op de hoogte gehouden van wacht- en
levertijden?

31

7.3

3

Wachttijden

Word ik binnen aanvaardbare tijden geholpen?

4

Bejegening

Word ik correct behandeld?

5

Levertijden

Worden de diensten binnen redelijke termijnen geleverd?

6

Elektronische mogelijkheden

Welke mogelijkheden voor e-dienstverlening biedt de
gemeente mij?

1

Totaal

Tabel 1: Afname Innovatiemonitor en waardering bijeenkomsten

Tabel 2: Criteria prestatie-indicatoren

Overall ranking
In onderstaande grafiek is een overall ranking-totaaloverzicht opgesteld
van de prestaties van de deelnemende gemeenten op deze terreinen.

Almere

A'dam

Bereikbaarheid

4

7

D'Haag Emmen Maastr. Tilburg Utrecht Zwolle
1

2

6

5

3

Informatie-voorziening

7

6

2

3

2

1

4

5

Wachttijden

4

6

5

4

1

4

2

3

Bejegening

4

5

2

-

3

1

4

6

Levertijden

2

0

1

-

4

3

6

5

E-dienstverlening

5

2

3

4

6

1

3

1

8

1

De gegevens van Amsterdam Zuidoost zijn in een later stadium schriftelijk aangevuld
met gegevens van de andere stadsdelen.
2
Nog geen evaluatieformulieren gebruikt.

Hoogste score
Figuur 3: Totaaloverzicht Overall ranking prestaties
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Laagste score

Niet leverbaar
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De scores waren voor de gemeenten herkenbaar. Afhankelijk van de
weging komen Den Haag (laagste gemiddelden) of Tilburg (vaakst
nummer 1) vooralsnog als beste naar voren. Opgemerkt moet worden
dat een lage score in dit overzicht niet per definitie een slechte prestatie
betekent. Er zijn kleine verschillen in de manier waarop metingen
hebben plaats gevonden. Dit vertekent het beeld iets. De gemeenten met
relatief hoge scores zijn tevens de gemeenten met de hoogste intern
gecreëerde druk. Er is geen rekening gehouden met het belang dat
burgers aan de afzonderlijke onderdelen hechten.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van een gemeente is onderverdeeld in fysieke
bereikbaarheid en telefonische bereikbaarheid. De fysieke
bereikbaarheid gaat over de aanwezigheid en geografische ligging van
balies en de openings- en sluitingstijden van deze balies. De
bereikbaarheid van balies is bij de onderzochte gemeenten geen
onderscheidend criterium. Alle balies zijn bereikbaar
- binnen redelijke termijn: 5 minuten gemeten in minuten lopen/fietsen
vanaf aansluiting met openbaar vervoer;
- binnen 15 minuten lopen van een doorgangsweg, stadshart of station, of
- met de auto inclusief parkeergelegenheid (met uitzondering van
Amsterdam).
Alle gemeenten zijn telefonisch goed bereikbaar. De meeste gemeenten
zijn tussen de 40 en 50 uur per week telefonisch bereikbaar. Den Haag
springt eruit met 60 uur. Dit is het aantal uren dat informatieve,
procedurele én inhoudelijke vragen worden afgehandeld.
De gemeenten Almere en Emmen maken gebruik van een call center
waardoor ze langer bereikbaar zijn. De call centers kunnen alleen
informatieve en procedurele antwoorden verstrekken. Een call center is
echter niet ingericht op inhoudelijke beantwoording van vragen.

12
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Daarom tellen ze niet volwaardig mee in de meting van de telefonische
bereikbaarheid.

Informatievoorziening

-

De informatievoorziening aan burgers en organisaties is in de meting
onderverdeeld in:
inzicht in wachttijden aan de balie (voor burgers);
inzicht in wettelijke levertijden (voor burgers);
mogelijkheid tot achterlaten van een telefonisch bericht bij afwezigheid;
basisinformatie op een gemeentelijke website;
aanbieden van informatie en advies in meerdere talen.

1
2
3
4
5

Aan de hand van deze factoren is een rangorde bepaald van de kwaliteit
van de (procedurele) informatievoorziening:
Tilburg
Den Haag en Maastricht
Zwolle
Almere, Emmen en Utrecht
Amsterdam
Daarnaast is gekeken naar de afhandeling van e-mails, brieven en faxen.
Zes van de acht gemeenten hanteren een (uniforme) norm voor de
termijn waarbinnen de gemeente een e-mail moet beantwoorden (het
gaat hier minstens om een procedureel antwoord, geen automatische
beantwoording).

13
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Vijf gemeenten beschikken over prestatiecijfers van de beantwoording
van e-mails.

< 3 dagen

3-5 dagen

> 5 dagen

norm

1 Tilburg

100%

0%

0%

2 dagen

2 Den Haag

100%*

0%

0%

1 dag

3 Maastricht

50%

25%

25%

2 dagen

4 Amsterdam

80%

10%

10%

5%

20%

75%

5 Zwolle

80%

2 dagen

95%

3 Zwolle

5 dagen

40%

4 Amsterdam

5 dagen

20%

5-15 min.

15-30 min.

30-60 min.

> 60 min.

72%

22%

0%

6%

0%

50%

35%

9%

5%

1%

-

3 Tilburg

30 min.

42%

31%

18%

8%

1%

5 dagen

4 Utrecht

-

39%

48%

8%

5%

0%

5 Amsterdam

25 min.

-

-

80%*

15%

5%

6 Zwolle

15 min.

-

48%

25%

25%

2%

7 Almere1

-

22%

26%

23%

20%

9%

Tabel 5: Wachttijden aan balie en telefoon
* Percentage geldt voor 0 tot 30 minuten

Zeven gemeenten hanteren normen voor het opnemen van de telefoon.
Zes van die zeven gemeenten hebben (gedeeltelijk) prestatiegegevens
over de snelheid waarmee ze de telefoon beantwoorden in seconden
(tabel 6) en hoe vaak er voortijdig wordt opgehangen en doorverbonden
(tabel 7).

Tabel 4: Beantwoording brief/fax binnen norm

Wachttijden
Bij het in kaart brengen van de wachttijden hebben we onderscheid
gemaakt tussen wachttijden aan de (centrale) balie en wachttijden aan
de telefoon. De wachttijd aan de balie is de termijn waarbinnen een
burger/klant wordt geholpen. De wachttijd aan de telefoon is de
snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen en het aantal keren dat
de burger/klant wordt doorverbonden.

14

< 5 min.

15 min.

binnen norm
2 Maastricht

norm
15 min.

realisatie

1 dag

Zeven gemeenten hebben inzicht in de wachttijdenpresentaties bij de
(centrale) balie. Vijf van deze zeven gemeenten hanteren hiervoor een
norm.

2 Maastricht

Zeven van de acht gemeenten hanteren een norm voor de termijn
waarbinnen zij een brief of fax moeten beantwoorden. Vier gemeenten
kennen ook hun realisatiepercentage.

1 Tilburg

3.2

1 Emmen

Tabel 3: Snelheid beantwoording e-mails
* Percentage betreft alleen afhandeling door het contactcentrum

norm
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norm

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

opnemen

algemeen #

doorkies #

thema #

Call center #
12

1 Zwolle

18

18

12

-

2 Utrecht

20

14

-

-

-

3 Almere

20

17

20

15

10

4 Den Haag

15

15

-

-

20

5 Maastricht

80% binnen 20

-

-

70% binnen 20

20

6 Tilburg

70% binnen 20

-

-

40

40

Tabel 6: Snelheid beantwoorden telefoon (in seconden)
1

De prestatiemeting gaat uit van wachttijden op basis van vrije inloop. De wachttijden
op basis van afspraak zijn hierin niet opgenomen. Omdat de dienst burger-zaken van
van Almere veel op afspraak werkt, kan de positie van Almere vertekend zijn.
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Vijf gemeenten hebben inzicht kunnen geven in hun prestatie ten
aanzien van het voortijdig ophangen en het aantal keren doorverbinden.

voortijdig
opgehangen

norm
doorverbinden

realisatie
doorverbinden

1 Maastricht

2%

1

0

2 Almere

5%

1

-

3 Den Haag

5%

fe-1

-

4 Tilburg

5%

2

1

-

2

1

5 Amsterdam

Tabel 7: Voortijdig ophangen en doorverbinden
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levertijden per product (meestal gedeeltelijk) inzichtelijk te maken. We
hebben onderscheid gemaakt tussen primaire en niet-primaire
producten. Ook hebben we gemeenten gevraagd naar het bestaan van
normen. Vijf gemeenten hanteren per product een (eigen) norm voor de
levertijd. De resultaten staan in tabel 9 en 10. Hierin is als norm voor de
prestatievergelijking gehanteerd:
- de wettelijke termijn (bovenste getal) en
- _van de wettelijke termijn (onderste getal).
De informatievoorziening is niet altijd centraal geregeld. Zo heeft de
gemeente Amsterdam (nog) geen inzicht in de prestaties van de
stadsdelen.

Bejegening
Primaire producten

Zeven gemeenten weten hoeveel klanten tevreden zijn over de (centrale)
balie, de telefonische dienstverlening en/of de website (tabel 8).

(centrale) balie

telefoon

Website

1 Tilburg

98%

-

80%

2 Den Haag

85%

96%

-

3 Maastricht

86%

91%

70%

4 Almere

90%

84%

-

4 Utrecht

90%

84%

-

5 Amsterdam

81%

87%

-

6 Zwolle

75%*

62%*

60%

Tabel 8: Klanttevredenheid
* Percentage geldt voor enkele specifieke afdelingen

Almere

Den Haag

M'tricht

Tilburg

Utrecht

Zwolle

Bouwvergunning1
(lichte procedure)

58%
32%

99%
72%

70%
42%

100%
20%

100%
33%

100%
100%

Bouwvergunning
(reguliere procedure)

24%
29%

97%
55%

70%
42%

100%
42%

100%
38%

100%
20%

Milieuvergunning

-

33%
7%

100%
60%

75%
34%

78%
5%

69%
-

Parkeervergunning

-

-

100%
100%

100%
100%

-

90%

Drank- en horecavergunning

50%
20%

-

40%
30%

25%
20%

-

50%
75%

Beschikking wet Voorzieningen Gehandicapten

58%
32%

99%
72%

70%
42%

100%
20%

-

-

Beschikking
Leerlingenvervoer

44%
29%

97%
55%

70%
42%

100%
42%

100%
90%

-

-

-

100%
60%

75%
34%

0%
0%

69%
-

Beschikking opverzoek
kwijtschelding belastingen

Tabel 9: Levertijden primaire wettelijke producten

Levertijd per product

1

De cijfers ten aanzien van bouwaanvragen en horecavergunningen zijn enigszins
vertekend en kunnen daarom niet goed worden vergeleken. Gemeente Almere heeft
bij bouw- en horecavergunningen ook vergunningen opgenomen waarin sprake is van
opschortingen (als gevolg van informatie-aanvragen e.d.). In de andere deelnemende
gemeenten zijn deze gevallen buiten beschouwing gelaten. De percentages van
Almere zijn bij deze vergunningen daarom lager dan die van andere gemeenten,
hetgeen een vertekend beeld veroorzaakt.

We hebben de deelnemende gemeenten gevraagd naar de levertijden
van de wettelijke producten die zij leveren. Vijf gemeenten wisten de
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3 Innovaties in dienstverlening
Niet-primaire producten

Almere

Den Haag

M'tricht

Tilburg

Utrecht

Zwolle

Klachten Algemene wet
Bestuursrecht

100%
100%

100%
92%

75%
40%

90%
85%

-

95%
75%

Bezwaarschrift Algemene
Wet Bestuursrecht

63%
-

-

75%
40%

74%
48%

-

-

Bezwaarschrift Algemene
Bijstandswet

-

-

75%
40%

52%
-

-

-

Bezwaarschrift Waardering
Onroerende Zaken

96%
43%

100%
-

100%
40%

56%
48%

100%
71%

35%
17%

Bezwaarschrift
Gemeentelijke belasting

97%
96%

100%
-

100%
40%

96%
92%

100%
87%

89%
83%

Tabel 10: Levertijden niet-primaire wettelijke producten

In de proeftuin basale dienstverlening zijn de lopende en verwachte
innovaties en verbeteringen in beeld gebracht. Dit hoofdstuk beschrijft
deze innovaties en verbeteringen en geeft aan hoe de gemeenten hierop
scoren.
Innovaties en verbeteringen
We maken hier geen onderscheid tussen ‘verbeteringen’ en ‘innovaties’
omdat ook kleine verbeteringen veel op kunnen leveren. Het doel van de
Innovatiemonitor is niet alleen de grote vergezichten tonen, maar ook
de verbeteringen die op kortere termijn zijn te realiseren.

Elektronische mogelijkheden
De gemeenten hebben via ja/nee-vragen aangegeven welke
mogelijkheden voor elektronische dienstverlening zij aanbieden. In
tabel 11 is een rangordening gemaakt door het aantal mogelijkheden
voor het zoeken op de site, interactieve dienstverlening en digitale
diensten te turven.

Zoeken op website

Interactieve dienstverlening

Digitale diensten

1 Zwolle

1

1

2

1 Tilburg

2

1

1

2 Amsterdam

1

1

5

3 Utrecht

3

3

3

3 Den Haag

2

1

6

4 Emmen

4

2

4

5 Almere

3

4

4

6 Maastricht

4

2

7

Inventarisatie innovaties
De innovaties zijn gerangschikt naar de complexiteit van de
organisatorische veranderingen die nodig zijn om de innovatie in te
voeren. De eerste 'innovaties' zijn voor veel gemeenten al gemeengoed.
1 Openingstijden buiten kantooruren
De meeste balies zijn een beperkt aantal uur open buiten kantoortijd
(9:00-17:00). Het betreft hier het aantal uren avond-, weekend- en
ochtendopenstellingen.
2 Mogelijkheid om afspraak te maken
Veel gemeenten bieden hun burgers de mogelijkheid om op afspraak te
komen. Voordeel is dat de burger niet hoeft te wachten en de gemeente
de wachttijden aan de balie(s) beter kan beheersen.

Tabel 11: Elektronische mogelijkheden
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3 Productcatalogus en FAQ’s op internet
De gemeente kan de informatievoorziening verbeteren door op internet
een productcatalogus van de gemeente te plaatsen en er de veelgestelde
vragen (FAQ’s) bij te houden.

8 E-mail/SMS-notificatie documenten
Gemeenten informeren hun burgers veelal per brief. Een andere
mogelijkheid is burgers op verzoek via andere kanalen, zoals SMS of
e-mail te informeren. Bijvoorbeeld over het verloop van procedures.

4 Garanties levertijden
Met het geven van servicegaranties worden verwachtingen richting de
burger gewekt over bijvoorbeeld levertijden waar hij/zij zich op kan
beroepen. De burger heeft baat bij duidelijkheid en consistentie.

9 Elektronische formulieren
Via elektronische formulieren kunnen burgers on line verschillende
producten van de gemeenten aanvragen. Overheid.nl heeft deze
formulieren geïntroduceerd, en met succes. Steeds meer gemeenten
bieden deze mogelijkheid. Belangrijk bij deze innovatie is dat de
backoffice ook aansluit op deze nieuwe stroom van aanvragen.

5 Postregistratie en automatische beantwoording
Veel gemeenten hebben wel gegevens over inkomende en uitgaande
post, maar koppelen deze gegevens niet. De koppeling maakt het
mogelijk te sturen op doorlooptijden en snelheid van afhandeling.
In het verlengde daarvan ligt het automatisch beantwoorden van brieven
en e-mails met duidelijke informatie over de procedure, verwachte en
maximale afhandelingtermijn en de verantwoordelijke
afdeling/ambtenaar.
6 BAVAK /procesmanagementsystemen
Veel grote gemeenten registreren wachttijden bij balies en maken deze
inzichtelijk aan de wachtenden. Het BAVAK-systeem is daarvan een van
de meest gebruikte volgsystemen. Wel blijkt het vaak nog lastig
sturingsinformatie uit deze systemen te krijgen.
7 Attenderingsservice
Sinds enige tijd zijn gemeenten verplicht burgers tijdig te informeren
over het verlopen van reisdocumenten. Sommige gemeenten
informeren burgers ook pro-actief over andere documenten,
bijvoorbeeld rijbewijs en parkeervergunning. Dit laatste zien we hier als
innovatie.

20

10 Call center
Verschillende gemeenten schakelen een (intern of extern) call center in
om de bereikbaarheid te vergroten. Dit maakt de gemeente tot 24 uur
bereikbaar voor een meer of minder uitgebreid assortiment aan
algemene vragen en antwoorden. Het louter aannemen van de telefoon
met doorverwijzing naar kantooruren rekenen we hier niet onder. De
ervaringen met de kwaliteit van de beantwoording door call centers is
wisselend.
11 Eén-loket (integratie back offices)
Als systemen zijn geïntegreerd, kunnen cliënten uit dezelfde doelgroep
meerdere transacties aan dezelfde balie doen zonder opnieuw in de rij te
hoeven staan. Een ambtenaar kan aan zo’n één-loket-balie de burger
pro-actief adviseren over aanverwante transacties. Aanverwantschap kan
in termen van vraagpatronen (bijvoorbeeld uitgaande van levensfasen)
worden geclusterd.
12 Klaar-terwijl-u-wacht-oplossingen
Een deel van de gemeentelijke producten is direct aan de balie af te
halen. Voor veel producten moet de burger echter meerdere malen
terugkeren naar de balie. Door de integratie van processen uit
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verschillende afdelingen of diensten, kunnen bepaalde producten toch
direct worden aangeboden. Een eenvoudige bouwaanvraag is hier een
voorbeeld van. Het kan nodig zijn om overeenkomsten met ander
(overheids)diensten te sluiten om over gegevens/diensten te beschikken
die directe levering mogelijk maken.
13 Fysieke nabijheid aanverwante diensten: Bedrijfsloket Centrum Werk en
Inkomen, Kamer van Koophandel
De fysieke nabijheid van aanverwante diensten is goed voor de
samenwerking en maakt het de burger makkelijker. Denk in dit verband
aan een balie van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) de Kamer
van Koophandel (KvK) en burgerzaken/bedrijfszaken in één ruimte.
14 Uitwijkmogelijkheden/overnemen van taken
Als de ene dienst verantwoordelijkheden van de andere dienst kan
overnemen, spreken we van uitwijkmogelijkheden. Bijvoorbeeld als
burgers bij de vuilnisman of bij burgerzaken kunnen melden dat de
straatverlichting stuk is. Het bieden van alternatieven als een dienst
dicht is op zondag is ook een uitwijkmogelijkheid.
15 Thuisbezorging specifieke groepen
De meeste gemeenten bieden specifieke groepen (zoals minder validen)
de mogelijkheid producten en diensten thuis te bezorgen.
Samenwerking met derden maakt het mogelijk dit assortiment uit te
breiden naar andere doelgroepen. In Boskoop kunnen
vrachtwagenchauffeurs hun verlengde paspoort bijvoorbeeld thuis
ontvangen.

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Basale dienstverlening' 100.000+ gemeenten

universiteitsbestand leidt automatisch tot een mutatie in de
gemeentelijke administratie.
17 On line burgeraccount
In veel toekomstscenario’s houden gemeenten rekening met de
mogelijkheid voor burgers om uiteindelijk hun eigen gegevens op
internet bij te houden. We spreken hier over het concept van het
'kluisje' waarin burgers hun eigen gegevens beheren.
Tijdens de monitorbijeenkomsten zijn nog twee innovaties
onderscheiden:
18 Tracking en tracing
Via 'tracking & tracing' kunnen burgers zelf het verloop van een proces
(bijvoorbeeld een paspoortverstrekking of het verloop van een
vergunning) bijhouden.
19 Customer Relationship Management (CRM)
Via CRM worden individuele contacten met cliënten systematisch
bijgehouden. Op deze manier kan de gemeente de historie van
klantcontacten en lopende zaken bijhouden. Deze innovatie is slechts
bij enkele gemeenten genoemd.

16 Systeemkoppeling/loket bij derden
Als gemeenten systemen koppelen met bijvoorbeeld universiteiten,
ziekenhuizen, het CWI of woningcorporaties, kunnen deze instanties
fungeren als vervangend loket voor de dienst burgerzaken. Een
voorbeeld van hoe zo’n loket bij derden kan werken: een mutatie in het
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Ordening innovaties
In figuur 4 zijn de innovaties gerangschikt naar INK-fasen
De genoemde innovaties zijn volgens de criteria uit tabel 12 in te delen
in de fasering uit het INK-model. Zie voor meer informatie over het
INK-model de Methodologische Verantwoording Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur (hoofdstuk 5 van dit Handboek).

TyperingFase

Organisatie-ontwikkeling

Innovatie

I Productoriëntatie

Ieder voor zich; vakmanschap wordt
gewaardeerd.

Ad hoc; vooral gericht op
kwaliteitsverbetering.

II Procesoriëntatie

Beheersing proces; inzicht in prestaties;
meten=weten.

Verbeteren proces;
informatisering.

III Systeemoriëntatie

Integraal en samenhangend werken;
klantgericht; onderlinge relaties zijn
bekend.

Integratie; nieuwe concepten.

IV Ketenoriëntatie

Afstemming processen in de keten;
samenwerking met ketenpartners.

Samen met partners van
buiten de organisatie.

V Excelleren

Koploper; lerende organisatie.

Doorbraken; fundamentele
vernieuwingen.

Tabel 12: Innovatiecriteria in INK-fasering

Overzicht
I

II

III

Open buiten kantooruren
Mogelijkheid afspraken
Productcatalogus en FAQ’s Online
Garanties levertijden
Postregistraties beantwoording
BAVAK / procesmanagementsyst
Attenderingsservice
E-mail/SMS-notificatie documenten
Elektronische formulieren
Callcenter
1-Loket (integratie back-offices)
Klaar-terwijl-u-wacht
BedrijfsloketCwi, KvK
Overnemen taken
Thuisbezorgingspec. groepen
Loket bij derden
Online burgeraccount
Tracking & tracing
Customer relations Management

Figuur 4: Innovaties in INK-fasen

Scores per gemeente
Van de deelnemende gemeenten is geïnventariseerd:
- in hoeverre zij deze innovaties hebben gerealiseerd,
- in hoeverre zij deze innovaties in voorbereiding hebben en
- in welke fase die innovaties zich bevinden.
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Het resultaat van de inventarisatie is weergegeven in tabel 12 en
figuur 5.

Innovaties

Apeldoorn Dordrecht Eindhoven

Leiden

3.3

Zwolle

Nijmegen

1

Openingstijden buiten kantooruren (ook
vermeld op de website en in folders)

2

Mogelijkheid om afspraken te maken

3

Productcatalogus en veelgestelde vragen
(FAQ's) op internet

4

Garanties levertijden

5

Postregistratie en automatische
beantwoording

6

BAVAK-schermen of andere
procesmanagementsystemen

7

Attenderingsservice voorzover niet
wettelijk verplicht (bijvoorbeeld rijbewijs en
parkeervergunning)

8

E-mail/SMS-notificatie voor
verloop/wijziging documenten

9

Elektronische formulieren

10

Call center

11

Eén-loket (integratie backoffices

12

Klaar-terwijl-u-wacht-oplossingen (met
onderlinge dienstovereenkomsten)

-

13

Fysieke nabijheid aanverwante diensten
(Bedrijfsloket CWI, KvK, Ziekenhuizen)

-

14

Uitwijkmogelijkheden andere diensten

-

15

Thuisbezorging bij specifieke groepen

-

16

Systeemkoppeling/Loket bij derden (KvK,
universiteit, CWI, woningcorporaties)

-

17

On line burgeraccount

-

Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Tilburg
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Den Haag
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

-

Amsterdam
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

-

-

Almere
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V
0%

gerealiseerd

Tabel 13: Innovatiestand gemeenten
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in voorbereiding

deels gerealiseerd

-

10%

20%

30%

Gerealiseerde innovaties

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Innovaties in voorbereiding

Figuur 5: Innovatiestand gemeenten

(nog) niet in beeld

De indeling van innovaties naar INK-fasen geeft aan welke soort
innovaties gemeenten hebben ingevoerd of van plan zijn.

Figuur 5 geeft een overzicht van de gerealiseerde en geplande
innovaties. De fasen laten zien of een gemeente investeert in basale of
complexe innovaties. Fase 1 bevat zeer basale informatie, fase 5 bevat
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4 Innovatiedruk en innovatiekracht

complexe innovaties. Tilburg is koploper in dit overzicht. Zwolle en Den
Haag innoveren, waarbij Den Haag meer ambitie toont.

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van twee onderdelen van de
Innovatiemonitor: ‘innovatiedruk’ en ‘innovatiekracht’.

Resultaten innovatiedruk
De innovatiedrukanalyse geeft aan hoeveel druk de gemeente ervaart
om te vernieuwen. Deze druk bestaat uit algemene factoren die voor het
thema gelden en specifieke factoren die voor de organisatie gelden.
De algemene druk op het thema ‘basale dienstverlening’ bestaat uit:
- de maatschappelijke betrokkenheid bij de sector;
- het effect, c.q. de zichtbaarheid van slecht presteren;
- de mate waarin binnen het thema vernieuwingen plaatsvinden (de
innovatiedynamiek).

-

De specifieke druk op de organisatie bestaat uit:
politiek-bestuurlijke druk;
druk vanuit de (lokale) maatschappij;
druk als gevolg van vergelijking met anderen (als de organisatie slecht
presteert of juist koploper is);
druk die door de organisatie zelf is gecreëerd, bijvoorbeeld door het
openbaar maken van ambities of het stellen van doelen.
De Innovatiemonitor meet de innovatiedruk op een schaal van 1 tot 5.
Daarbij kan ook sprake zijn van ‘overdruk’ (bij een score tussen 4 en 5).
Overdruk belemmert de organisatie in haar functioneren en
mogelijkheden tot vernieuwing.
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Effect slecht
presteren

Innovatiedynamiek

Almere

4

3.4

2.6

Amsterdam

3

2.7

2.5

3.4

3.9

3.1

Tilburg

3.3

3.5

3.2

Zwolle

3.6

3

2.3

Den Haag

Organisatie
Politiek bestuurlijke
druk

Maatschappelijke
druk

Vergelijkende
druk

Intern gecreëerde
druk

Almere

2.6

3.1

2.3

2.7

Amsterdam

2.9

2.2

2.8

3.5

Den Haag

3.1

3

2.7

3.9

Tilburg

2.8

3.1

3.2

3.7

Zwolle

3.1

3.3

2.5

3.5

Totaal

Gemiddelde thema

Gemiddelde
organisatie

Almere

75.9

3.3

2.6

Amsterdam

5.6

2.7

2.9

Den Haag

6.7

3.5

3.2

Tilburg

6.5

3.3

3.2

Zwolle

6.1

3

3.1

Gemiddelde Basale
handhaving

6.2

3.2

3

Gemiddelde Fysieke
dienstverlening

6.3

3.3

3

Tabel 14: Resultaten Innovatiedruk
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De grafiek (figuur 6) en tabel 14 tonen de resultaten van de
innovatiedruk bij de deelnemende gemeenten. De ervaren druk in het
thema ‘basale dienstverlening’ wordt afgezet tegen die bij het thema
fysieke handhaving. Van overdruk is sprake bij een score tussen 8 -10.

Thema
Maatschappelijke
betrokkenheid

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
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Zwolle
Tilburg
Den Haag
Amsterdam
Almere
Gemiddelde voor
Fysieke Handhaving
0
Beleidsthema

2

4

6

8

10

Organisatie

Figuur 6: Innovatiedruk basale dienstverlening t.o.v. fysieke handhaving.

Uit tabel 14 blijkt dat De innovatiedruk is het hoogst in de gemeenten
Tilburg en Den Haag. Vooral de intern gecreëerde druk is hier hoog
doordat deze gemeenten doelstellingen hebben vastgesteld en
openbaargemaakt.
In vergelijking met de proeftuin fysieke handhaving valt op dat de
innovatiedruk in dit beleidsveld ongeveer vergelijkbaar is met de
innovatiedruk op het thema basale dienstverlening. Aanvankelijk was de
veronderstelling dat de innovatiedruk op het terrein van de basale
dienstverlening lager zou zijn, maar dat blijkt niet het geval. Daar zijn
verschillende verklaringen voor:
- Mogelijk is er sprake van een 'selectiebias': de deelnemende gemeenten
zijn juist die gemeenten waar de interesse en druk hoger is dan in
andere gemeenten.
- Ook het perspectief van de betrokkenen kan een rol spelen: de
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deelnemers aan de bijeenkomsten waren in de regel allemaal sterk
betrokken bij de gemeentelijke dienstverlening. Het is goed mogelijk
dat zij vanuit dat perspectief meer druk ervaren dan de gemiddelde
buitenstaander.
- Mogelijk differentiëren de vragen te weinig.
- De aanvankelijke veronderstelling klopt niet.

1
2
3
4
5

I
II
III
IV
V

De verkorte INK-scan (onderdeel van de Innovatiemonitor voor
gemeenten die nog niet met het INK-model werken) geeft aan hoe de
deelnemende gemeenten scoren op de vijf organisatieonderdelen van
het INK-model:
Leiderschap
Medewerkers
Strategie & beleid
Middelen
Processen
Deze vijf organisatiegebieden beschrijven hoe de organisatie nu is
ingericht, dan wel ingericht zou kunnen worden op weg naar
excellentie. Het INK-managementmodel gaat daarbij uit van vijf
ontwikkelingsfasen in de kwaliteit van de organisatie:
Activiteitgeoriënteerd
Procesgeoriënteerd
Systeemgeoriënteerd
Ketengeoriënteerd
Excelleren en transformeren

3

3
2,1 1,9
3,8
3,5
3,5
3,3
3,4
3,1
2,8
2,4 1,8 1,8
2,9 2,6 1,9 2

0

Verdere toepassing van de Innovatiemonitor moet uitsluitsel geven over
de laatste twee veronderstellingen.

Resultaten verkorte INK-scan

2,7
3,4
3,4
3
2,5

Zwolle
Tilburg
Den Haag
Amsterdam
Almere

3.4

1

2

Leiderschap

Strategie & beleid

Middelen

Processen

3,2
3

3

4

5

Medewerkers

Figuur 7: Resultaten verkorte INK-scan

In het INK-denken wordt de fase van organisatieontwikkeling meestal
getypeerd door de laagste score, eventueel aangevuld met een
aanduiding van de fase waarnaar men op weg is. Op grond daarvan
ontstaat het volgende beeld:

Organisatie

INK-fase

Amsterdam

II

Almere, Zwolle

II, op weg naar fase III

Den Haag

III

Tilburg

III, op weg naar fase IV

Enkele gemeenten beschikten over een volledige INK-positiebepaling.
Deze is uitgebreider dan de verkorte scan waar de Innovatiemonitor in
voorziet. De uitkomsten van de verkorte INK-scan blijken volgens de
deelnemers goed overeen te komen met de resultaten van een volledige
INK-positiebepaling.
De meeste gemeenten zijn nu in of op weg naar de procesgeoriënteerde
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fase (II). Hierin staat het verbeteren van de werkprocessen binnen de
eigen afdelingen en/of kokers centraal. Veel energie wordt ook gestoken
in het verbeteren van de informatisering.
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Externe oriëntatie

Resultaat gerichtheid

Samenwerken

Autonomie en
experimenteerruimte

Leren en adopteren

Gemeenten die op weg zijn naar de systeemgeoriënteerde fase (III)
tonen onder meer initiatieven om dienstoverstijgend te werken, voor
één-loket-benaderingen en hebben een grotere klantfocus.

Resultaten innovatiekracht

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De volgende zes
factoren bepalen de innovatiekracht:
Externe oriëntatie en transparantie
Leren en adopteren
Samenwerken
Leiderschap
Autonomie en experimenteerruimte
Resultaatgerichtheid.

Leiderschap met lef

Almere

Den Haag

Tilburg

Zwolle

Figuur 8: Scores op factoren innovatiekracht

Externe
Samenoriëntatie werken

Almere
Amsterdam

De innovatiekracht van een organisatie wordt gemeten op een schaal
van 1 tot 5. In figuur 8 en 9 en in tabel 15 zijn de resultaten voor de
deelnemende gemeenten weergegeven.

Amsterdam

7.6

6

Leren en Leiderschap Autonomie
Resultaat- Gemiddeld
adopteren met lef
& experimen- gericht
teerruimte
7

6.6

6.8

5.4

6.4

7

4.3

4.7

5

8

6

5.8

Den Haag

10.4

8.1

10.1

9.4

9.6

9

9.3

Tilburg

11.8

9.8

11.7

11.2

11.5

10.3

11

Zwolle

7.1

6.7

8.6

7.3

8

7.1

7.5

Gemiddeld

8.8

7

8.3

7.9

8.8

7.6

Tabel 15: Scores innovatiekracht

De innovatiekracht is het hoogst in Den Haag en Tilburg, het laagst in
Zwolle en Amsterdam. Grote verschillen treden vooral op bij de criteria
'leren en adopteren' en 'leiderschap met lef'.
Tijdens de bijeenkomsten is per gemeente ook inzicht gegeven in de
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spreiding van scores. Regelmatig bleek daarbij dat leidinggevenden de
kracht van hun eigen organisatie positiever inschatten dan deelnemers
van de werkvloer. Dit heeft in de bijeenkomst meermalen tot
interessante en scherpe debatten geleid.

Combinatie druk en kracht: veranderstrategieën
In onderstaande grafiek zijn bovenstaande scores gecombineerd tot één
overzicht voor innovatiedruk en innovatiekracht.

Druk
hoog

Apeldoorn

Den Haag

Tilburg

Leiden
Kracht

Almere

Zwolle

gering

Dordrecht
Eindhoven

Basale dienstverlening
Fysieke handhaving

Figuur 9: Combinatie druk en kracht

innovatiekracht.
Linksboven: Reactief veranderen
In dit kwadrant is sprake van een hoge druk, maar weinig kracht. Dat
betekent dat de organisatie vooral druk kan aangrijpen als bron van
vernieuwing. Hierbij hoort de strategie van reactief veranderen. De
organisatie gebruikt de omgeving om vaart en energie aan de
verandering te geven.
Linksonder: Actief veranderen
In het kwadrant linksonder is zowel de druk als de innovatiekracht laag.
Veranderingen komen hier alleen tot stand als de organisatie voldoende
bestuurlijke druk organiseert. De strategie die hier past is die van actief
veranderen.
Rechtsonder: Pro-actief veranderen
In het kwadrant rechtsonder is sprake van weinig druk, maar wel veel
innovatiekracht. Dat betekent dat de organisatie vooral vanuit zichzelf
via onderlinge betekenisgeving en samenhang veranderingen in kan
zetten. Dit is de strategie van pro-actief veranderen.
Rechtsboven: Interactief veranderen
Ten slotte is in het kwadrant rechtsboven sprake van hoge druk en veel
innovatiekracht. Hier past de strategie van interactief veranderen.
Hierin ziet de organisatie interne ontwikkelingen en veranderingen in
de omgeving en benut deze. Constante interactie tussen partners en
organisatie maakt deze strategie mogelijk.
Deze strategieën worden uitgebreider beschreven in de
Innovatiemonitor Openbaar Bestuur ( Zie Hoofdstuk 1 van dit
Handboek).

De vier kwadranten in figuur 9 geven een indicatie voor de aangewezen
veranderstrategie die volgt uit de resultaten van innovatiedruk en
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groot

Nijmegen
Amsterdam
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5 Conclusies en aanbevelingen1

Een betrouwbare (gemeentelijke) overheid heeft zijn basale
dienstverlening op orde. Een goede organisatie van het
dienstverleningsproces straalt af op andere overheidsactiviteiten. Het
goed administreren en tijdig beantwoorden van brieven, e-mail en
telefoon zouden vanzelfsprekend moeten zijn. De proeftuin basale
dienstverlening laat zien dat vergelijken van prestaties, innovaties,
innovatiekracht en innovatiedruk zin heeft en kan bijdragen aan betere
innovaties en prestaties in het veld.

Resultaten
Het proces
Er zijn verschillen te constateren tussen de deelnemende gemeenten,
vooral in de door hen gehanteerde meetmethoden. Dit maakt het
vergelijken soms lastig. Op termijn zullen veel producten, diensten en
normen echter veel gelijkenis hebben waardoor vergelijking redelijk
goed mogelijk wordt. Tijdens de afname van de prestatiemeting in deze
proeftuin, is deze op een aantal punten bijgesteld. Dit om een scherper
beeld te krijgen van de verschillen tussen prestaties.
Opvallend is dat veel gemeenten een aantal basale gegevens - zoals
levertijden van producten waar wettelijke termijnen aan zijn verbonden
- niet eenvoudig kan leveren. De gegevens zijn er wel, maar zodanig dat
het voor het management niet mogelijk is de informatie te gebruiken
om te sturen. Gemeenten die hun dienstverlening in een publieksdienst
hebben geconcentreerd, zijn beter in staat deze gegevens aan te leveren.
1

De conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn voor rekening van de
onderzoekers.
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Prestaties en innovativiteit
Over het geheel gezien lijkt er een verband te bestaan tussen gemeenten
die de interne zaken op orde hebben en de resultaten van deze
gemeenten. Tilburg en Den Haag scoren gemiddeld het best in de
prestatiemeting en de innovatiemeting. Deze gemeenten hebben ook de
ambitie koploper te zijn en tonen veel initiatieven om hun imago en
prestaties te verbeteren. Uit de prestatiemeting blijkt dat andere
gemeenten meer te winnen hebben. De Innovatiemonitor laat zien dat
deze gemeenten zich wat terughoudend opstellen bij nieuwe
ontwikkelingen. Men lijkt te kiezen voor stapsgewijze verbeteringen van
bestaande systemen. De meeste gemeenten hebben een realistisch beeld
van zichzelf en weten hoeveel aandacht ze aan innoveren moeten
besteden. In een enkel geval zien we echter een neiging tot een ‘vlucht
voorwaarts’: complexe (keten)innovaties worden in de steigers gezet,
terwijl basale verbeteringen in de bedrijfsprocessen nog niet voldoende
gerealiseerd zijn.

innovaties waarbij ketenpartners een rol spelen (denk daarbij aan de
fysieke nabijheid van aanverwante diensten zoals de balie van de KvK,
het CWI en burgerzaken in één ruimte). Het actieprogramma
Elektronische Overheid heeft ertoe bijgedragen dat veel gemeenten hun
elektronische zaken behoorlijk op orde hebben. Desondanks zijn er
grote verschillen in de ontwikkeling van diensten en in ambitie.

Verbeteringen en Innovaties
In de proeftuin zijn verschillende innovaties geïdentificeerd. De meeste
geïdentificeerde innovaties zijn gericht op het organiseren van de
dienstverlening vanuit de vraagkant. Het betreft dan innovaties waarbij:
er geredeneerd wordt vanuit het probleem (het 'vraagpatroon') van de
burger;
diensten sterk geclusterd zijn;
samenhangende producten zijn samengevoegd bij dezelfde balie;
openingstijden beter in overeenstemming zijn met de omgeving;
producten via meerdere kanalen beschikbaar zijn;
administratieve lasten afnemen.
Alle gemeenten hebben van de lijst geïnventariseerde innovaties de
meest eenvoudige overgenomen. De meeste gemeenten zijn gericht op
het realiseren van systeeminnovaties. Deze innovaties betreffen de
integratie van producten, diensten en afdelingen. Complexere
innovaties komen minder vaak voor. Complexe innovaties zijn

Leidinggevenden schatten de innovatiekracht van hun organisatie vaak
hoger in dan medewerkers. In sommige gevallen lijken de ambities van
leidinggevenden de spankracht van de organisatie te overstijgen.
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Innovatiekracht en druk
De deelnemers scoren verschillend op het thema 'innovatiekracht'. De
organisaties die het meest innoveren zijn vaak de organisaties die een
hoge druk ervaren en zichzelf als innovatief beschouwen. Er lijkt sprake
van een patroon dat zichzelf in stand houdt: organisaties met een grote
innovatiekracht lijken beter in staat om hun eigen interne druk te
creëren. En omgekeerd: een hoge innovatiedruk draagt bij aan de
innovatiekracht van de organisatie. Oorzaak en gevolg hierbij is ons
(nog) niet duidelijk.

De combinatie van innovatiekracht en innovatiedruk levert voor de
meeste deelnemende gemeenten een aangewezen strategie op van proactief veranderen (1) of actief veranderen (2). In de praktijk betekent dat
naar onze mening dat gemeenten met de meeste innovatiekracht een
voorlopersrol in moeten nemen, terwijl gemeenten met minder
innovatiekracht zich meer moeten concentreren op het basale en zoveel
mogelijk zouden moeten leren van anderen. Initiatieven zoals het
werken in proeftuinen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan
leveren.
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3.5

Belemmeringen voor innovatie
De innovatiekracht van gemeenten wordt niet alleen bepaald door de
kenmerken van de eigen organisatie. De ervaringen leren dat
gemeenten die verbeteringen en innovaties willen doorvoeren,
verschillende belemmeringen tegenkomen.
Institutionele vormgeving
In de eerste plaats is de institutionele vormgeving van gemeenten soms
belemmerend voor het bieden van dienstverlening. Veel verbeteringen
en innovaties maken verbindingen noodzakelijk tussen
overheidsorganisaties die qua regelgeving en aansturing van elkaar zijn
gescheiden. Gescheiden aansturing brengt vaak concurrentie op
structuren en infrastructuren met zich mee. Elke uitvoerder is op zoek
naar die (infra)structuur die het best aansluit bij zijn eigen processen en
belangen. Het nadeel voor de burger is evident: die wordt
geconfronteerd met een veelheid aan loketten die grotendeels dezelfde
gegevens opvragen. Innovatie vraagt van diensten over particuliere
belangen heen te stappen en in alliantie met enkele grote uitvoerders te
zoeken naar win-win-situaties voor burger, uitvoerder en overheid.
Innovatie vraagt om lef en geduld; de kost gaan voor de baat uit. Het is
de vraag of alle partners dat geduld willen en kunnen opbrengen.
Juridische belemmeringen
Daarnaast zijn er verschillende juridische belemmeringen voor het
verbeteren van dienstverlening. Het uitwisselen van gegevens en het
afstoten of slimmer organiseren van publieke taken kunnen stuiten op
overwegingen van privacy, rechtsgelijkheid en het oneigenlijk
afwentelen van publieke verantwoordelijkheden. Tegelijk zijn de
mogelijkheden vaak groter dan men denkt, mits men bereid is
bestaande denkroutines ter discussie te stellen.
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Samenwerkingspatronen
Innovatie vraagt ten slotte om andere samenwerkingspatronen. Mensen
moeten elkaars taal leren spreken, wederzijdse afhankelijkheden durven
aangaan en gegroeide antipathieën willen opgeven. Leidinggevenden
balanceren voortdurend tussen het kiezen voor pragmatische
oplossingen op de korte termijn en het werken aan structurele
oplossingen waarvan de resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn.

Aanbeveling: standaardiseren van prestatiemeting
Een standaardisatie voor het vergelijken van prestaties is noodzakelijk
voor het bevorderen van leerprocessen tussen gemeenten. Gemeenten
die op prestaties willen sturen, kunnen op dit moment moeilijk
beoordelen hoe goed ze het doen. Een standaard voor
prestatievergelijking en vergelijkingsmateriaal ontbreekt op dit moment.
We bevelen aan een standaard te ontwikkelen voor prestatiemeting. Het
burgerjaarverslag, dat gemeenten verplicht tot publicatie van enkele van
hun prestaties, heeft al het nodige in beweging gebracht, maar moet
zich in de toekomst nog verder bewijzen.
Daarnaast kan de Benchmark Publiekszaken van de VNG goede
diensten bewijzen. Deze monitor bouwt voort op de prestatiemeting die
voor de Innovatiemonitor is ontwikkeld. Zo kan de kennis die in dit
project is opgedaan, maximaal worden benut. Tot slot: dit project heeft
laten zien dat er op het terrein van prestatievergelijking veel mogelijk is,
mits er wordt gezorgd voor voldoende aandacht op managementniveau.
Prestatie-informatie werkt motiverend. Vergelijking creëert een
(virtuele) concurrentie en draagt bij aan intern gecreëerde druk.
Dit project heeft een bijdrage willen leveren aan het onderling leren van
gemeenten. Om dat proces voort te zetten is samenwerking nodig
tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere partijen
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waar de gemeenten veel van kunnen leren. Cruciaal daarbij zijn factoren
als:
de wil om dienstverlening beter en goedkoper uit te voeren;
gedeelde visies op dienstverlening en de toekomst van
uitvoeringsorganisaties;
de expertise en het besef dat er technisch en juridisch nu al veel kan;
de behoefte om niet (meer) te wachten op de omgeving, maar als
dienstverleners zelf aan de slag te gaan.
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Bijlage I: Deelnemers proeftuin

Gemeente Den Haag

De heer D. Jongen
De heer P. van Heerwaarden

Gemeente Zwolle

De heer O. Dijkstra
De heer G. van den Blink

Gemeente Emmen

De heer F. Assen

Gemeente Amsterdam

De heer B. Verleg

Gemeente Maastricht

Mevrouw D. Brons

Gemeente Tilburg

De heer U. Pekdemir

Gemeente Utrecht

De heer W. Kok

Gemeente Almere

Mevrouw B.J.M. Gallé

InAxis

Mevrouw P. Poland
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3 Bijlage II

Bijlage II: Vragenlijst prestatiemeting

Wilt u onderstaande vragen en kengetallen beantwoorden (indien van
toepassing s.v.p. cijfers aanleveren over 2002 - geheel het jaar)?

Overzicht prestatiemeting
De prestatiemeting 'basale dienstverlening' leidt tot een vergelijking op
zes terreinen:
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Criterium

Vraagstelling

1

Bereikbaarheid

Is de gemeente bereikbaar wanneer ik dat wil?

2

Informatievoorziening

Word ik op de hoogte gehouden van wacht- en levertijden?

3

Wachttijden

Word ik binnen aanvaardbare tijden geholpen?

4

Bejegening

Word ik correct behandeld?

5

Levertijden

Worden de diensten binnen redelijke termijnen geleverd?

6

Elektronische mogelijkheden

Welke mogelijkheden voor e-dienstverlening biedt de
gemeente mij?
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Criterium 1: Bereikbaarheid

Criterium 2: Informatievoorziening

Centrale balie (burgerzaken/publiekszaken)1

1.1

3 Bijlage II

2.1

ja

Centrale balie (burgerzaken/publiekszaken)

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zijn de klanten op de hoogte van aantal wachtenden?

Is de centrale balie bereikbaar binnen een redelijke termijn? (5 minuten
gemeten in minuten lopen/fietsen vanaf aansluiting met het openbaar vervoer)

Zijn de klanten op de hoogte van de gemiddelde wachttijd (tijd die men moet
wachten voor men aan het loket terecht kan) in minuten?

Zit de centrale balie binnen 15 minuten lopen van een doorgangsweg, een
stadshart of een station?

Wordt de klant op de hoogte gesteld van de wettelijke levertijd van een product?

Is de centrale balie met de auto bereikbaar? (incl. parkeermogelijkheid)
Hoeveel uren is de centrale balie geopend per week binnen kantoortijd (ma.
t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)?

. . . uren

Hoeveel uren is de centrale balie per week geopend buiten kantoortijd
(ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)?

. . . uren

Hoeveel uren per week buiten kantoortijd kan de burger in de hele gemeente
(dus ook in verschillende deelkantoren) terecht voor Burgerzaken?2

. . . uren

2.2

Telefoon (alle telefoonnummers)

Is het mogelijk om een bericht achter te laten bij afwezigheid van de
medewerkers?

1.2

Wordt er bij afwezigheid verwezen naar één of meerdere andere contactbronnen
of informatiebronnen, zoals een call center of de website van de gemeente?

Telefoon

Hoe is de gemeente telefonisch bereikbaar?

ja

nee

2.3

Website

- algemeen nummer (centrale, alleen doorverbinden)
- call center (algemeen nummer, waar ook vragen worden beantwoord)
- themanummers
- doorkiesnummers

Zijn de openingstijden van de centrale balie op de website vermeld?

Hoeveel uren per week is de gemeente telefonisch bereikbaar voor advies en
informatie binnen kantoortijd (ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)?

. . . uren

Hoeveel uren per week is de gemeente telefonisch bereikbaar voor advies en
informatie buiten kantoortijd (ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)?

. . . uren

Zijn er telefoonnummers per thema op de website vermeld?
Is op de website aangeduid wat de gemiddelde piek- en daluren voor een
bezoek aan de balie zijn, dus wat een goede tijd is om te komen? (in verband
met spreiding van het bezoek)
Wordt op de website een richtlijn vermeld voor afhandeling van e-mailvragen?
Wordt op de website de wettelijke levertijd per product vermeld?

1

Hiermee wordt de grootste publieke dienst bedoeld (bijvoorbeeld
Burgerzaken/Publiekszaken).
2
Bepaal op gemeentelijk niveau hoeveel uren een individuele burger ergens in de
gemeente buiten kantooruren terecht kan voor burgerzaken.
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Wordt de informatie gecategoriseerd naar doelgroepen? (burgers, bedrijven,
instanties)
Bestaat voor doelgroepen de mogelijkheid om door te klikken naar andere
websites die voor die doelgroep relevant kan zijn? (portals)
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Criterium 3: Wachttijden

E-mailvragen
3.1
ja

Binnen hoeveel minuten moet een klant worden geholpen aan de balie? (Welke
norm wordt hiervoor gehanteerd?)

Wordt, als een e-mailbericht is ontvangen, een ontvangstbevestiging verzonden
met daarin een toelichting over de procedure, de verwachte doorlooptijd en de
verantwoordelijke afdeling?

In hoeveel % van de gevallen wordt deze norm gehaald?
Is het mogelijk om afspraken te maken?

Binnen hoeveel dagen dient deze ontvangstbevestiging, met toelichting over de
. . . dagen
procedure, te worden verzonden? (Welke norm wordt hiervoor gehanteerd?)
Na hoeveel dagen wordt een ontvangen e-mailbericht beantwoord (toelichting
over procedure, c.q. direct inhoudelijk antwoord op mail)?
binnen 3 werkdagen ->

...%

binnen 3 - 5 werkdagen ->

...%

meer dan 5 werkdagen ->

...%

Brieven en faxen

ja

Binnen hoeveel werkdagen dient een brief of een fax te worden
bevestigd? (Welke norm wordt hiervoor gehanteerd?)

. . . dagen

In hoeveel % van de gevallen wordt de bovenstaande norm gehaald?

...%

nee

Informatie in meerdere talen

Wordt informatie in meerdere talen aangeboden t.a.v.:

Hoe lang zijn de wachttijden aan de centrale balie (indien van toepassing: excl.
afspraken)?
minder dan 5 minuten ->

...%

binnen 5 - 15 minuten ->

...%

binnen 15 - 30 minuten ->

...%

binnen 30 - 60 minuten ->

...%

meer dan 60 minuten ->

...%

3.2

Wordt er standaard een ontvangstbevestiging gestuurd als een brief
of een fax is ontvangen?

2.6

Centrale balie (burgerzaken/publiekszaken)

nee

Wordt er standaard een automatische bevestiging van ontvangst verzonden als
een e-mailbericht is ontvangen?

2.5

ja

Telefoon

Binnen hoeveel seconden moet een binnenkomend telefoongesprek worden
aangenomen? (Welke norm wordt hiervoor gehanteerd?)

. . . sec.

In hoeveel seconden wordt een binnenkomend telefoongesprek gemiddeld
aangenomen als men het algemene nummer kiest

. . . sec.

- een doorkiesnummer kiest

. . . sec.

- een themanummer kiest (indien van toepassing)

. . . sec.

- het nummer van het call center kiest (indien van toepassing)

. . . sec.

Bij hoeveel % van de binnenkomende telefoongesprekken wordt opgehangen?

...%

Hoeveel keer mag een gesprek maximaal worden doorverbonden? (Welke norm
wordt gehanteerd?)

. . . keer

Hoeveel keer wordt een binnenkomend gesprek gemiddeld doorverbonden?

. . . keer

nee

- brochures?
- balie?
- telefoon?
- website?
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Criterium 4: Bejegening (houding, woord, geschrift)
4.1
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5.2

3 Bijlage II

Producten uit het primaire proces

Centrale balie (burgerzaken/publiekszaken)
Eerste %: binnen wettelijk
termijn afgehandeld.
Tweede %: binnen_ van de
wettelijke termijn afgehandeld.

Indien deze cijfers voor 2002 niet aanwezig zijn, cijfers 2001 gebruiken.
Hoeveel % van de klanten is tevreden of zeer tevreden over de bejegening aan de
balie door medewerkers van de gemeente? (in rapportcijfers betekent 'tevreden of
zeer tevreden' een 7 of hoger)

...%

Bouwvergunning (lichte procedure)
Bouwvergunning (reguliere procedure)

4.2

Milieuvergunning

Telefoon

Parkeervergunning
Indien deze cijfers voor 2002 niet aanwezig zijn, cijfers 2001 gebruiken.
Hoeveel % van de klanten is tevreden of zeer tevreden over de bejegening bij
telefonisch contact met medewerkers van de gemeente? (in rapportcijfers betekent
'tevreden of zeer tevreden' een 7 of hoger)

Drank- en horecavergunning
...%

Website

Beschikking Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
Beschikking kunst en cultuursubsidie

Indien deze cijfers voor 2002 niet aanwezig zijn, cijfers 2001 gebruiken.
Hoeveel % van de klanten beoordeelt de website als positief? (in rapportcijfers
betekent 'tevreden of zeer tevreden' een 7 of hoger)

Beschikking leerlingenvervoer
...%
Beschikking op verzoek kwijtschelding belastingen

Criterium 5: Levertijd per product
5.1

Algemeen

ja

nee

Wordt er per product een norm voor de levertijd gehanteerd?
Zijn deze normen (over het algemeen) lager dan de wettelijke termijnen?
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binnen 4 weken . . . %
binnen 12 weken . . . %
binnen 8 weken . . . %
binnen 26 weken . . . %
binnen 19 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
binnen 4 weken . . . %
binnen 12 weken . . . %
binnen 8 weken . . . %

Vergunning o.b.v. Algemene Plaatselijke Verordening (met advies binnen 8 weken . . . %
van derden)
binnen 6 weken . . . %
Vergunning o.b.v. Algemene Plaatselijke Verordening (zonder
advies van derden)

4.3

binnen 6 weken . . . %
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binnen 8 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
binnen 8 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
binnen 8 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
binnen 8 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
binnen 8 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
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Beschikkingen op klachten en bezwaarschriften

Klachten Algemene Wet Bestuursrecht

Bezwaarschrift Algemene Wet Bestuursrecht

Bezwaarschrift Algemene Bijstandswet

Bezwaarschrift Waardering Onroerende Zaken

Bezwaarschrift gemeentelijke belasting
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6.3

Digitale diensten

ja

binnen 10 weken . . . %
binnen 7 weken . . . %

Is er op de website een productencatalogus opgenomen?
Worden de producten van de catalogus (eventueel via doorlinken) toegelicht
(beschrijvingen van procedures, termijnen, etc.)?

binnen 7 weken . . . %
binnen 6 weken . . . %
binnen 4 weken . . . %
binnen 52 weken . . . %

Welke van de volgende criteria zijn van toepassing op de onderstaande producten?
(meerdere kruisjes per product zijn mogelijk)

binnen 39 weken . . . %
binnen 52 weken . . . %

Informatie Mogelijkheid Formulier
op site
om elektro- alleen uitnisch inforprintbaar
matieverzoek (om per
te doen
post te retourneren)

binnen 39 weken . . . %

Zoeken op website
Afgifte paspoort en
identiteitskaart
ja

nee

Afgifte rijbewijs

Is zoeken op trefwoord mogelijk?
Is er een zoekmachine met zoekverfijning aanwezig?

Afgifte pas 65+

Is op de website een sitemap (overzicht van navigatiestructuur) aanwezig?

Afgifte uittreksel uit
basisadministratie

Is een algemene lijst met veelgestelde vragen (FAQ's) aanwezig?
Zijn er veelgestelde vragen (FAQ's) per thema aanwezig?

Adreswijziging (binnen
gemeente)
Afgifte huwelijksakte

6.2

Interactieve dienstverlening

Welke van de volgende interactieve mogelijkheden biedt de website?
Is er een algemene e-mailmogelijkheid?

Aanvraag parkeervergunning

ja

nee

Aanvraag bouwvergunning
Aanvraag milieuvergunning

Is het mogelijk om raadsleden en/of B&W een e-mail te versturen?
Zijn er e-mailadressen per thema beschikbaar?

Onroerend Zaakbelasting

Bestaat er een elektronisch klachtenformulier?
Zijn brochures/rapporten elektronisch aanvraagbaar en/of online beschikbaar?
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nee

binnen 10 weken . . . %

Criterium 6: Elektronische mogelijkheden
6.1

3 Bijlage II

Klachtenformulier

55

Formulier
online in te
vullen en
online te versturen (evt.
alleen om
proces in gang
te zetten)

Dienst
volledig af
te handelen
(incl. elektronisch
betalen)

Verslag proeftuin
‘Fysieke
handhaving’
100.000+
gemeenten
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Inleiding

In opdracht van InAxis (Commissie Innovatie Openbaar Bestuur) en in
samenwerking met de gemeentesecretarissen van de 100.000+
gemeenten hebben Andersson Elffers Felix (AEF) en Stichting
Rekenschap de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur ontwikkeld. De
gemeentesecretarissen kozen twee thema’s die als voertuig konden
dienen om de Innovatiemonitor te ontwikkelen: ‘basale dienstverlening’
en ‘fysieke handhaving’ (op het gebied van Bouwen/Wonen, Milieu en
Brandveiligheid). Voor deze thema’s zijn proeftuinen ingericht.
Dit rapport is een verslag van de proeftuin Fysieke handhaving.
Hoofdstuk 1 geeft een verantwoording van de gevolgde methode. De
resultaten van de prestatiemeting staan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3
presenteren we de geïdentificeerde innovaties. Tevens geven we aan in
welke mate de deelnemende gemeenten deze innovaties hebben
toegepast. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van de onderdelen
innovatiedruk en innovatiekracht. Het rapport sluit in hoofdstuk 5 af
met conclusies en aanbevelingen.

Definitie ‘fysieke handhaving’
Onder ‘fysieke handhaving’ verstaan we de gemeentelijke activiteiten
van vergunningverlening, toezicht en handhaving die zijn gericht op het
verbeteren van de fysieke veiligheid. Traditioneel gaat het om het
handhaven van wetgeving op het terrein van milieu, brandveiligheid en
bouwen/wonen.

1
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Gevolgde methode
De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur is een instrument voor
zelfdiagnose. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de monitor is
ontwikkeld en afgenomen, is de betrouwbaarheid van de resultaten
afhankelijk van de juistheid van de invoer en (deels) van de interpretatie
van de deelnemers.

Opbouw en werking van de monitor
De Innovatiemonitor is schematisch weergegeven in figuur 1.
Innovatiedruk en innovatiekracht bepalen hoe goed een organisatie in
staat is te innoveren. De resultaten geven weer hoe de organisatie het
doet in de sector.

De deelnemende organisaties hebben zelf gegevens aangeleverd over
hun prestaties en innovaties. Deze gegevens zijn verwerkt tot de scores
die in dit rapport zijn weergegeven. De aangeleverde gegevens zijn niet
op juistheid gecontroleerd.
De diagnose van innovatiedruk en innovatiekracht heeft plaatsgevonden
in bijeenkomsten met sleutelpersonen uit de deelnemende gemeenten.
De Innovatiemonitor is in deze bijeenkomsten onder begeleiding
ingevuld. De resultaten zijn ter plekke teruggekoppeld en besproken. De
Innovatiemonitor meet innovatiedruk en innovatiekracht op basis van
inschattingen en oordelen van een beperkt aantal deelnemers. Hoewel
de deelnemers de uitkomsten over het algemeen als samenhangend
beoordeelden, kunnen de resultaten niet als absoluut of relatief worden
gezien.
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Innovatiedruk

Innovatieresultaat

Prestaties

Innovatiekracht

‘enablers’

resultaten

Figuur 1: Schematische weergave Innovatiemonitor

De Innovatiemonitor is opgebouwd uit drie blokken: innovatiedruk
(blok 1), innovatiekracht (blok 2) en innovaties en prestaties (blok 3). Per
blok moet men vragen beantwoorden. De analyse uit de drie blokken
mondt uit in een diagnose en veranderstrategie.

Bereik van de monitor
De Innovatiemonitor geeft inzicht in de positie van de organisatie ten
opzichte van anderen en helpt organisaties vervolgstappen te maken. De
diagnose geeft een beeld van de huidige resultaten van de organisatie en
de mate waarin een organisatie druk ervaart en kracht bezit om te
innoveren.

Blok 1 Innovatiedruk
De Innovatiedrukanalyse geeft de druk weer die de organisatie ervaart
om te innoveren. Politieke druk en sectordynamiek kunnen bijvoorbeeld
aanleiding geven tot verandering. Druk is meestal noodzakelijk voor een
organisatie om te verbeteren. Een te hoge druk kan echter afleiden van
de hoofdzaken. De Innovatiemonitor meet innovatiedruk met
sectorspecifieke en organisatiespecifieke vragen.
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Blok 2 Innovatiekracht
De Innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De innovatiekracht
wordt gemeten met een vragenlijst. De vragen zijn afgeleid van het INKmanagementmodel.
Blok 3 Innovaties en prestaties
De prestatieanalyse meet de feitelijk geïntroduceerde innovaties en
prestaties van de organisatie. Deze analyse geeft de positie van de
organisatie weer ten opzichte van anderen in de sector en geeft aan in
hoeverre er noodzaak is te innoveren. De prestatie- en innovatieanalyse
kunnen het beste sectorspecifiek worden uitgevoerd.
Veranderstrategie
De drie onderdelen innovatiedruk, innovatiekracht en innovaties en
prestaties vormen samen de basis voor een diagnose en mogelijke
veranderstrategie. De veranderstrategie helpt de organisatie
vervolgstappen te maken.

Overige documenten
Het project Innovatiemonitor Openbaar Bestuur heeft naast dit
proeftuinverslag de volgende documenten opgeleverd:
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1 Verantwoording aanpak

Leidende gedachte bij de ontwikkeling van de Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur was dat het instrument zo snel mogelijk van de
betrokken organisaties en sleutelfiguren zélf moest worden. Zo zou het
gewenste onderlinge leereffect tot zijn recht komen. De ontwikkeling
van de Innovatiemonitor heeft daarom plaatsgevonden in twee
proeftuinen. Daarin is begonnen met een voorhoede van mensen en
organisaties die ‘iets wilden’ en met aandacht voor een balans tussen
'halen' en 'brengen'. Parallel aan dit uitwisselingsproces is de
Innovatiemonitor ontwikkeld. Ontwerp en toepassing van de
Innovatiemonitor vonden parallel en in wisselwerking met elkaar plaats.

Keuze proeftuinen
Bij de keuze van het onderwerp van de proeftuinen hebben we eerst
gekeken naar een beperkt aantal strategisch interessante beleidsvelden
in het openbaar bestuur die op korte termijn mooie kansen zouden
bieden. De gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten stelden
voor de thema’s ‘fysieke handhaving’ en ‘basale dienstverlening van
gemeenten’ te behandelen in de proeftuinen.

• De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (het instrument zelf)
• De Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
• Verslag proeftuin ‘Basale dienstverlening gemeenten 100.000+
gemeenten’
• Methodologische verantwoording Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur

Zes gemeenten hebben deelgenomen aan deze proeftuin:
• Apeldoorn
• Dordrecht
• Eindhoven
• Leiden
• Nijmegen
• Amsterdam

4
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De gemeente Amsterdam heeft de proef met de Innovatiemonitor laten
aansluiten bij een lopend verbetertraject in de handhaving. De afname
van de Innovatiemonitor in Amsterdam is daarom later dan bij de
andere gemeenten: in het tweede kwartaal van 2004.
De volledige lijst van deelnemers is weergegeven in bijlage I.

Proeftuinbijeenkomsten
De gemeenten zijn in totaal vier keer bij elkaar gekomen. De eerste twee
bijeenkomsten waren in mei en juni 2003. De bijeenkomsten stonden
in het teken van onderlinge kennismaking, het identificeren van
innovaties en het uitwisselen van ervaringen in de eigen gemeente. In
deze fase is ook de prestatiemeting voorbereid. Deze is in de zomer
uitgezet onder de deelnemende gemeenten.

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten

4.1

Prestatiemeting
Voor fysieke handhaving in gemeenten hebben we samen met de
deelnemers van de proeftuin een specifieke prestatiemeting ontworpen.
Hierin zijn kengetallen aangegeven voor de handhaving op het terrein
van bouwen/wonen, brandveiligheid en milieu. We hebben gebruik
gemaakt van de kengetallen die zijn ontwikkeld voor het project ‘De
Staat van Handhaving’ in opdracht van het Wetenschappelijk
Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).
Voor de prestatiemeting is een invulmodel opgesteld, dat in juni 2003
naar de deelnemende gemeenten is gestuurd. Het verzamelen van
gegevens is betrekkelijk moeizaam verlopen. De oorzaken hiervan zijn
beschreven in hoofdstuk 2.

Afname Innovatiemonitor
De derde bijeenkomst (september 2003) ging over mogelijke
doorbraken op het gebied van de fysieke handhaving. Als gasten waren
de heer J.G. Bos van de VROM-Inspectie en F. Mertens van de Inspectie
Verkeer & Waterstaat aanwezig. Beiden schetsten een perspectief op de
ontwikkeling van de handhaving op langere termijn. De heer Bos ging
in op de vraag hoe professionele handhaving kan worden georganiseerd.
Hij wees daarbij op het probleem van versnippering van de handhaving
over verschillende diensten. De heer Mertens benaderde de vraag vanuit
het sturingsperspectief, bijvoorbeeld hoe het toezicht kan worden
gehorizontaliseerd.

In de periode oktober tot en met december 2003 is de Innovatiemonitor
afgenomen. Het afnemen van de monitor is verbeeld in het
stroomschema (figuur 2).

Na deze derde bijeenkomst is de Innovatiemonitor getoetst en
afgenomen bij de deelnemende gemeenten. De resultaten van de
bijeenkomsten en de prestatiemeting zijn tijdens de vierde bijeenkomst
in december gepresenteerd. De resultaten van het gehele project zijn
januari 2004 gepresenteerd aan de gemeentesecretarissen van
100.000+ gemeenten.
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2 Prestatiemeting
innovatiedruk

BLOK 1
innovatiedruk meten

innovatiedruk

innovatiekracht
Ik
werk met
INK

Ja

Dit hoofdstuk beschrijft de prestatiemeting ‘fysieke handhaving’. De
prestatiegegevens zijn via een vragenlijst van gemeenten verkregen. De
vragenlijst staat in bijlage II. Het model in figuur 3 was de basis voor de
gevraagde gegevens.

eigen
INK bepaling

Nee
BLOK 2A
verkorte INK-scan

INK
positiebepaling

BLOK 2B
innovatiekracht meten

innovatiekracht

BLOK 3A
innovatieresultaat bepalen

innovatieresultaat

Vergunning
verlening
- omvang
- toetsing
- doorlooptijd

innovatieresultaat

eigen
prestatiemetingen

BLOK 3B
prestaties meten

Productie-(factoren)
- formatie
- opleiding

prestaties

Toezicht/controle
- bereik

Naleving
- ontbreken
vergunningen
- constateringen
- verbeteringen

Maatschappelijke effecten
Voorkomen van:
- fysieke onveiligheid
- kwaliteit maatsch. leven
- fin. economische schade
- verlies natuurschoon
- schade volksgezondheid
- schade bestuurlijk imago

Direct effect

Indirect (beoogd) effect

diagnose
Handhaving
- preventie
- repressief

Figuur 2: Stroomschema Innovatiemonitor
strategie & aanbevelingen

In de bijeenkomsten zijn de activiteiten uit de verschillende blokken
uitgevoerd met uitzondering van de prestatiemeting. Deze was toen nog
niet beschikbaar. Het afnemen van de Innovatiemonitor nam één
dagdeel in beslag.

Bijeenkomst
I

Gemeenten

Datum

Aantal deelnemers

Dordrecht

27 oktober 2003

10

24 november 2003

15

Apeldoorn
II

Eindhoven
Nijmegen

III
Totaal

8

Leiden

5 december 2003

14

Capaciteitsinzet

Output

Figuur 3: Model bij prestatiemeting

Het verzamelen van prestatiegegevens verliep relatief moeizaam. Dit
had verschillende oorzaken:
- Gemeenten registreren activiteiten niet of gebrekkig.
- Informatiesystemen zijn vaak niet berekend op het verzamelen van
managementgegevens. Vrijwel alle gemeenten werken op dit ogenblik
aan nieuwe informatiesystemen, waardoor managementinformatie
beter beschikbaar komt.
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- Gemeenten maken gebruik van verschillende definities en categorieindelingen. De Prevap-indeling voor brand wordt algemeen gebruikt.
Voor de milieuhandhaving maken gemeenten gebruik van verschillende
categorie-indelingen, met de indeling categorie 1-4 als meest verspreide.
Het terrein van Bouwen/Wonen kent geen standaardindelingen.
Als gevolg hiervan kunnen we in dit hoofdstuk slechts een beperkte
prestatiemeting tonen. Belangrijkste tekortkoming is het ontbreken van
de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving.
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Capaciteitsinzet
De capaciteitsinzet is in beeld gebracht op basis van het aantal
vergunningverleners c.q. handhavers (exclusief administratieve of
juridische ondersteuning) en afgezet tegen het aantal inwoners en het
aantal inrichtingen in de gemeente. De resultaten staan in tabel 1 en 2.

Inzet (fte) per 1000 inwoners

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

Apeldoorn

0.16

0.1

0.04

0.07

0.07

toezicht en handhaving

0.13

0.08

0.04

0.04

0.04

Totaal

0.29

0.18

0.08

0.1

0.1

Bouw- en woningtoezicht

Het verzamelen van prestatiegegevens verliep relatief moeizaam. Dit
had verschillende oorzaken:
- Gemeenten registreren activiteiten niet of gebrekkig.
- Informatiesystemen zijn vaak niet berekend op het verzamelen van
managementgegevens. Vrijwel alle gemeenten werken op dit ogenblik
aan nieuwe informatiesystemen, waardoor managementinformatie
beter beschikbaar komt.
- Gemeenten maken gebruik van verschillende definities en categorieindelingen. De Prevap-indeling1 voor brand wordt algemeen gebruikt.
Voor de milieuhandhaving maken gemeenten gebruik van verschillende
categorie-indelingen, met de indeling categorie 1-4 als meest verspreide.
Het terrein van Bouwen/Wonen kent geen standaardindelingen.
Als gevolg hiervan kunnen we in dit hoofdstuk slechts een beperkte
prestatiemeting tonen. Belangrijkste tekortkoming is het ontbreken van
indicaties voor de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving.

1

Preventie activiteitenplan; handleiding voor het systematisch uitvoeren van het
brandpreventiebeleid in een gemeente.
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Vergunningverlening

Brandweer
vergunningverlening

0.04

0.03

0.03

0.03

0.01

toezicht en handhaving

0.02

0.04

0.01

0.03

0.01

Totaal

0.06

0.07

0.03

0.05

0.02

Milieu
vergunningverlening

0.04

0.05

0.03

0.02

0.03

toezicht en handhaving

0.04

0.06

0.02

0.03

0.05

Totaal

0.08

0.11

0.06

0.05

0.09

Totaal alle afdelingen

0.42

0.36

0.17

0.2

0.21

Tabel 1: Capaciteitsinzet bewoners

Uit de tabel valt af te leiden dat vooral Eindhoven en Nijmegen
beschikken over relatief grote afdelingen. Dat beeld verandert als we de
formatieve omvang afzetten tegen het aantal inrichtingen. Dan blijkt dat
Nijmegen relatief het grootste ambtelijk apparaat heeft. De gemeenten
Dordrecht en Leiden hebben in dat opzicht de kleinste afdelingen.
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Inzet (fte) per aantal inrichtingen1

4.2

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

Apeldoorn

vergunningverlening

0.34

0.24

0.1

0.15

0.16

toezicht en handhaving

0.28

0.18

0.1

0.09

0.51

Totaal

0.62

0.42

0.2

0.24

0.67

Bouw- en woningtoezicht
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Productie per 1000 inwoners

4.2

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

Apeldoorn

vergunningen

8.3

9.6

8.1

10

11.3

controles (nieuwbouw)

20

--

21.2

24.2

39.4

vergunningen

1.5

1.6

0.3

0

0.8

controles

3.2

3.2

4.2

8.7

2.7

0.28

0.15

0.1

0.33

0.84

3.2

4.1

3.9

4.6

7.3

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

vergunningen

18

23

19

23

28

controles (nieuwbouw)

44

---

50

55

97

vergunningen

15

16

3

0

8

controles

15

36

29

40

35

vergunningen

2.8

1.5

1

3.3

8.4

controles

17

24

27

27

95

Bouw- en woningtoezicht

Brandweer
Brandweer
vergunningverlening

0.38

0.32

0.25

0.25

0.13

toezicht en handhaving

0.1

0.43

0.06

0.11

0.11

0.47

0.75

0.31

0.36

0.24

Totaal

Milieu
vergunningen

Milieu

controles

vergunningverlening

0.38

0.48

0.34

0.17

0.35

toezicht en handhaving

0.21

0.37

0.15

0.19

0.25

Totaal

0.59

0.85

0.48

0.36

0.6

Totaal alle afdelingen

1.68

2.02

0.99

0.96

1.51

Tabel 3: Productie per aantal inwoners

Productie per aantal inrichtingen1

Tabel 2: Capaciteitsinzet inrichtingen

Productie
In de tabellen 3 en 4 zijn de productiegegevens van de verschillende
afdelingen weergegeven

Apeldoorn

Bouw- en woningtoezicht

Brandweer

Milieu

Tabel 4: Productie per aantal inrichtingen

1

Bouwen/wonen: per 1000 woningen,
Brandweer: per 100 inrichtingen prevap,
Milieu: per 100 inrichtingen WMB
1

Zie voetnoot op volgende pagina.
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Bij bouw- en woningtoezicht valt op dat de gemeente Nijmegen geen
inzicht heeft in het aantal controles (nieuwbouw). Dit wordt niet
geregistreerd. In de gemeente Apeldoorn valt het hoge aantal controles
op: meer dan het dubbele van de andere gemeenten.
De verschillen bij de vergunningverlening door de Brandweer hangen
samen met de snelheid van het inlopen van de achterstand op
gebruiksvergunningen. Leiden en Dordrecht zijn daarmee begonnen
vanaf 2003. Eindhoven, Nijmegen en Apeldoorn zijn daar al eerder
mee gestart. De achterstand gebruiksvergunningen is te zien in tabel 5.
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Productiviteit
De combinatie van de gegevens over capaciteitsinzet en productie geven
in tabel 6 een beeld van de productiviteit per handhaver.

Productiviteit

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

vergunningen

53.7

controles (nieuwbouw)

182

vergunningen

46.7

50

controles

158

83

Apeldoorn

94.1

190

150.3

173.1

---

620

647

2003

5

1

59.5

500

350

327

Bouw- en woningtoezicht

Brandweer
Achterstand
gebruiksvergunningen1

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

Apeldoorn

Ultimo ‘02

100%

86%

73%

80%

52%

Ultimo ‘03

93%

72%

73%

80%

46%

Tabel 5: Achterstand gebruiksvergunningen

Bij de productiecijfers op het terrein van milieu vallen ten slotte de hoge
scores in Apeldoorn op.
Een kanttekening daarbij is dat de kwaliteit van de handhaving niet in
beeld is gekregen. Een hogere productie hoeft niet te betekenen dat de
staat van de handhaving beter is. Waar de ene gemeente vooral
‘bulkwerk’ afhandelt, kan de andere gemeente juist inzetten op
bedrijven met een hoog risico. Zo heeft de gemeente Eindhoven bewust
ingezet op handhaving van de 100 meest risicovolle bedrijven.

Milieu
vergunningen

7.3

3.1

3

20

24.3

controles

80

64

186

141

136

Tabel 6: Productiviteit

Opvallend in tabel 6 zijn de grote verschillen tussen gemeenten.
Dordrecht en Leiden leveren een hoge productie met een relatief klein
apparaat, terwijl de productie per handhaver in Eindhoven en Nijmegen
relatief gering is.
In de berekeningen is de productie alleen afgezet tegen het aantal
vergunningverleners en inspecteurs. Secretariële en juridische
ondersteuning zijn buiten beschouwing gelaten.

1

als percentage van het aantal prevap-inrichtingen in de gemeente.
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3 Innovaties in de fysieke handhaving

Doorlooptijden
Ten slotte geeft tabel 7 de doorlooptijden weer.

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

Apeldoorn

3.60%

-

0.30%

0.10%

1.00%

Bouw- en woningtoezicht
overschrijding wettelijke
termijnen (%)

Brandweer
doorlooptijd (norm in weken)
overschrijding (%)

12

24

13

13

-

14%

60%

0%

0%

-

8

-

6

6.5

5.5

33%

37%

0%

30%

-

In de proeftuin Fysieke handhaving zijn de lopende en verwachte
innovaties en verbeteringen in beeld gebracht. Dit hoofdstuk beschrijft
deze innovaties en verbeteringen en geeft aan hoe de gemeenten op
hierop scoren.
We maken hier geen onderscheid tussen ‘verbeteringen’ en ‘innovaties’
omdat ook kleine verbeteringen veel op kunnen leveren. Het doel van de
Innovatiemonitor is niet alleen de grote vergezichten tonen, maar ook
de verbeteringen die op kortere termijn zijn te realiseren.

Milieu
gerealiseerde doorlooptijd
(in maanden)
overschrijding wettelijke
termijnen (%)

Tabel 7: Doorlooptijden

Deze tabel laat opvallende punten zien. In Eindhoven is een groot aantal
overschrijdingen van de wettelijke termijnen voor bouw- en
woningtoezicht. In Nijmegen is dit aantal onbekend. Het gaat om
overschrijdingen die tot automatische verlening van een vergunning
leiden. Bij de brandweer loopt de genormeerde doorlooptijd sterk uiteen
per gemeente; Nijmegen haalt deze voor een groot deel niet. Leiden
overschrijdt niet één keer de wettelijke termijn voor een
milieuvergunningverlening.

Innovaties fysieke handhaving
De innovaties zijn gerangschikt naar de complexiteit van de
organisatorische veranderingen die nodig zijn om de innovatie in te
voeren. De eerste innovaties zijn voor veel gemeenten al gemeengoed.
1 Gerichte handhavingsacties
De meeste gemeenten voeren gerichte handhavingsacties uit, vaak
rondom evenementen.
2 Expertsysteem wet- en regelgeving
Een expertsysteem ondersteunt vergunningverleners en handhavers
door op basis van een aantal criteria de juiste bepalingen uit wet- en
regelgeving te tonen. Het ‘Platform Bouw- en Woningtoezicht’
ontwikkelt een dergelijk systeem voor bouwvergunningen.
3 Elektronisch toezicht
Via elektronisch toezicht kan de handhaver een groter gebied bestrijken.
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Voor fysieke handhaving valt te denken aan toezicht met een helicam.
Relatief nieuw is het toezicht met een rijdende camera die ondermeer
illegale bouwwerken signaleert.
4 Projectmatig werken
Projectmatig werken kan de handhaving meer structureren. Denk
hierbij aan specifieke handhavingsprojecten, zoals het systematisch
toezicht op horeca-activiteiten en evenementen.
5 Professionalisering en competentiemanagement
Personeelsontwikkelingsprogramma’s en specifieke vormen van
professionalisering kunnen de kwaliteit van de handhaving verbeteren.
6 ICT-ondersteuning/workflowmanagement
Vrijwel alle gemeenten zijn actief met het verbeteren van de ICTondersteuning van handhavers. Vooral de registratie- en
workflowmanagementsystemen worden op dit moment vernieuwd.
7 Programmatische handhaving
Een handhavingsprogramma beschrijft welke prioriteiten de gemeente
stelt en hoe zij daar uitvoering aan geeft. Het handhavingsprogramma is
een middel om systematischer en met bestuurlijke inbedding op te
treden. Introductie van programmatisch handhaven leidt vaak tot
samenwerking tussen de verschillende kokers.
8 Informatie-uitwisseling tussen handhavers
Een stap verder is het samenwerken tussen handhavers op de werkvloer.
Veel gemeenten doen aan ‘signaaltoezicht’: handhavers informeren
elkaar over mogelijk onveilige situaties.
9 Samenwerking en concentratie
Veel gemeenten starten samenwerkingsvormen die zijn gericht op
speciale doelgroepen (horeca, kinderdagverblijven) of acuut onveilige
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situaties. In het laatste geval ondernemen ‘mandaatteams’ gericht actie.
Uiteindelijk kunnen samenwerkingsvormen uitmonden in de
concentratie van verschillende kokers in een nieuwe afdeling.
Bijvoorbeeld een gezamenlijke afdeling Bouwen, Wonen en Milieu of
het onderbrengen van alle juridische activiteiten in één
handhavingsafdeling.
10 Koppeling van bestanden
Door het koppelen van gegevens hebben verschillende handhavende
instanties toegang tot veiligheidsinformatie op objectniveau. Met
gebruik van laptops kunnen handhavers deze informatie ter plekke
opvragen en wijzigen.
11 Overnemen van elkaars taken
Handhavers kunnen (onder andere met behulp van checklists) elkaars
ogen en oren zijn. Op die manier wordt het bereik van de handhavers
vergroot, terwijl organisaties minder te maken krijgen met bezoeken
van handhavingsambtenaren (met mogelijk tegenstrijdige adviezen).
12 Integratie, één loket in de gemeente
Uiteindelijk is denkbaar dat de gemeente vergunningverlening, toezicht
en handhaving integreert. Gevolg is één loket met geïntegreerde
vergunningen en geïntegreerde handhaving.
13 Keten- en netwerkinnovaties
De innovaties die onder 7 t/m 12 genoemd zijn, kan de gemeente zelf of
met ketenpartners vormgeven. In dat geval spreken we van keten- en
netwerkinnovatie.
14 Regionale en landelijke handhavingsdiensten
Sommigen zijn van mening dat je handhavingstaken beter in grotere
schaalverbanden kunt organiseren. Dit om beter de benodigde kennis
en professionaliteit te kunnen verzamelen en behouden. Men denkt hier
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aan geconcentreerde regionale en landelijke handhavingsdiensten.
15 Zelfinspectie/zelfhandhaving
Burgers en instanties kunnen ook zelf hun inspectiegegevens
aanleveren. De overheid hoeft deze dan niet meer actief te verzamelen.
Als toezichtobjecten hun inspectiegegevens bekendmaken, kunnen ze
zich bovendien profileren op het feit dat zij zich netjes aan de regels
houden.
16 Inschakelen private partijen
Behalve de overheid hebben ook private partijen belang bij veiligheid.
Bijvoorbeeld verzekeraars. De overheid kan dit soort instanties
inschakelen bij de handhaving van de fysieke veiligheid. De inspecties
van de Vereniging Eigen Huis kunnen afdelingen bouw- en
woningtoezicht nuttige gegevens opleveren.
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Typering Fase

Organisatieontwikkeling

Innovatie

I Productoriëntatie

Ieder voor zich; vakmanschap wordt
gewaardeerd.

Ad hoc; vooral gericht op
kwaliteitsverbetering.

II Procesoriëntatie

Beheersing proces; inzicht in
prestaties; meten=weten.

Verbeteren proces; informatisering.

III Systeemoriëntatie Integraal en samenhangend werken;
klantgericht; onderlinge relaties zijn
bekend.

Integratie; nieuwe concepten.

IV Ketenoriëntatie

Afstemming processen in de keten;
samenwerking met ketenpartners.

Samen met partners van buiten de
organisatie.

V Excelleren

Koploper; lerende organisatie.

Doorbraken; fundamentele
vernieuwingen.

Tabel 8: Innovatiecriteria in INK-fasering

In figuur 3 zijn de innovaties gerangschikt in de INK-fasering.
17 Certificering en APK-systeem
De meest verstrekkende innovatie op het terrein van de fysieke
handhaving is het verstrekken en handhaven van vergunningen via een
APK-systeem. Grondgedachte is dat de eigenaars/beheerders zelf
verantwoordelijk zijn voor de eigen veiligheid en daar bewijs van
moeten overleggen. Het toezicht van de overheid wordt op die manier
beperkt tot ‘systeemtoezicht’.

Ordening innovaties
De aangetroffen innovaties zijn in te delen naar fasen in het INK-model
volgens nevenstaande criteria. Zie voor meer informatie over het INKmodel de Methodologische Verantwoording Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur (hoofdstuk 5 van dit Handboek).

Overzicht
I
gerichte handhavingsacties
elektronisch toezicht
expertsysteem
projectmatig werken
professionaliseringcomp.mgmt
workflowmanagementsystemen
handhavingsprogramma
concentratie handhavers
informatieuitwisseling
samenwerking
koppeling van bestanden
overnemen van elkaars taken
integratie, één loket
‘zelfhandhaving’
inschakelen private partijen
certificering
APK-systeem

Figuur 3: Innovaties in INK-fasen
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Scores per gemeente

Nijmegen

Het resultaat van de inventarisatie is weergegeven in tabel 9 en figuur 4.
Innovaties
Gerichte handhavingacties

2

Apeldoorn Dordrecht Eindhoven

Leiden

Nijmegen

Elektronisch toezicht

-

<

-

3

Expertsysteem wet- en
regelgeving

-

-

4

Projectmatig werken

5

Professionalisering en
competentiemanagement

6

ICT-ondersteuning/
workflowmanagement

7

Handhavingsprogramma

8

Concentratie handhavers

-

idem buiten gemeente

-

9

-

-

<

-

-

-

-

11

Koppeling van bestanden

idem buiten gemeente
-

idem buiten gemeente

-

-

12

Overnemen van elkaars taken

-

-

idem buiten gemeente

-

-

13

Integratie / één loket

-

-

14

Zelfhandhaving

15

Inschakelen private partijen

16

Certificering

17

APK-systeem

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Dordrecht

-

in voorbereiding

Apeldoorn
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

-

-

-

-

gerealiseerd

Tabel 9: Innovatiestand gemeenten

Leiden

Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

idem buiten gemeente
Samenwerking tussen
handhavers

Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Eindhoven

Informatie-uitwisseling

10

4.3

De indeling van innovaties naar INK-fasen geeft aan welke soort
innovaties gemeenten hebben ingevoerd.

Van de deelnemende gemeenten is geïnventariseerd:
• in hoeverre zij deze innovaties hebben gerealiseerd;
• in hoeverre zij innovaties in voorbereiding hebben;
• in welke fase die innovaties zich bevinden.

1
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0

20

Gerealiseerde innovaties

deels gerealiseerd

-

(nog) niet in beeld

Figuur 4: Innovatiestand gemeenten
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De grafiek in figuur 4 toont een opvallend verschil in de manier waarop
gemeenten innoveren. Gemeenten als Apeldoorn en Nijmegen zoeken
de innovaties dichtbij. Gemeenten als Leiden, Dordrecht en Eindhoven
hebben veel innovaties in de verder gelegen fasen op stapel staan, terwijl
verbeteringen in het proces voor een belangrijk deel nog niet afgerond
zijn. Een dergelijke benadering heeft een hoog afbreukrisico, tenzij ze
wordt ondersteund door het met veel energie op orde brengen van de
bedrijfsprocessen.
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4 Innovatiedruk en innovatiekracht

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van twee onderdelen van de
Innovatiemonitor: ‘innovatiedruk’ en ‘innovatiekracht’.

Resultaten innovatiedruk
De innovatiedrukanalyse geeft aan hoeveel druk de gemeenten ervaren
om te vernieuwen. Deze druk bestaat uit algemene factoren die voor het
thema gelden en specifieke factoren die voor de organisatie gelden.
De algemene druk op het thema ‘fysieke handhaving’ bestaat uit:
• de maatschappelijke betrokkenheid bij de sector;
• het effect, c.q. de zichtbaarheid van slecht presteren;
• de mate waarin binnen het thema vernieuwingen plaatsvinden (de
innovatiedynamiek).
De specifieke druk op de organisatie bestaat uit:
• politiek-bestuurlijke druk;
• druk vanuit de (lokale) maatschappij;
• druk als gevolg van vergelijking met anderen (als de organisatie slecht
presteert of juist koploper is);
• druk die door de organisatie zelf is gecreëerd, bijvoorbeeld door het
openbaar maken van ambities of het stellen van doelen.
De Innovatiemonitor meet de innovatiedruk op een schaal van 1 tot 5.
Daarbij kan ook sprake zijn van ‘overdruk’ (score 4 tot 5). Overdruk
belemmert de organisatie in haar functioneren en mogelijkheden tot
vernieuwing.
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De grafiek (figuur 5) en tabel 10 tonen de resultaten van de
deelnemende gemeenten op het gebied van innovatiedruk. De grafiek
laat zien dat het thema fysieke handhaving een hoger gemiddelde druk
kent dan het thema basale dienstverlening.

Maatschappelijke
betrokkenheid

Effect slecht
presteren

Innovatiedynamiek

Apeldoorn

4

4

3

Dordrecht

4

3

3

Eindhoven

3

4

3

4

3.5

2.5

3.8

3

2.5

Nijmegen

Organisatie

0
Beleidsthema

Thema

Leiden

Nijmegen
Leiden
Eindhoven
Dordrecht
Apeldoorn
Gemiddelde voor
Basale Dienstverlening
2

4

6

8

10

Organisatie

Figuur 5: Innovatiedruk Fysieke handhaving t.o.v. Basale dienstverlening

Uit de tabel 10 blijkt dat de innovatiedruk het hoogst is in Apeldoorn. In
deze gemeente is vooral de ‘intern gecreëerde druk’ hoog. De
gemeentelijke organisatie heeft doelstellingen vastgesteld en openbaar
gemaakt.
In vergelijking met de Proeftuin Basale Dienstverlening valt op dat de
innovatiedruk op het thema fysieke handhaving ongeveer net zo groot
is. Aanvankelijk was de veronderstelling dat de innovatiedruk op het
terrein van de fysieke handhaving hoger zou zijn.

Politiek
bestuurlijke druk

Maatschappelijke
druk

Vergelijkende
druk

Intern
gecreëerde druk

Apeldoorn

2.7

3.7

3.5

4

Dordrecht

3.4

2.8

2.2

3.2

Eindhoven

3.3

2.7

2.5

1

Leiden

2.8

3.2

2.6

2.8

Nijmegen

2.3

3.2

2.8

3.2

Totaal

Gemiddelde thema

Gemiddelde
organisatie

Apeldoorn

7.2

3.7

3.5

Dordrecht

6.2

3.3

2.9

Eindhoven

5.7

3.3

2.4

Leiden

6.2

3.3

2.9

6

3.1

2.9

Gemiddelde
Fysieke
handhaving

6.3

3.3

3

Gemiddelde Basale
dienstverlening

6.2

3.2

3

Nijmegen

Tabel 10: Innovatiedruk

26

4.4

27

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten

4.4

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten

4.4

Resultaten verkorte INK-scan

1
2
3
4
5

De verkorte INK-scan (onderdeel van de Innovatiemonitor voor
gemeenten die nog niet met het INK-model werken) geeft aan hoe de
deelnemende gemeenten scoren op de vijf organisatieonderdelen van
het INK-model:
Leiderschap
Medewerkers
Strategie & beleid
Middelen
Processen
Deze vijf organisatiegebieden beschrijven hoe de organisatie nu is
ingericht of zou kunnen worden ingericht op weg naar excellentie. Het
INK-managementmodel gaat daarbij uit van vijf ontwikkelingsfasen in
de kwaliteit van de organisatie:

I
II
III
IV
V

Activiteitgeoriënteerd
Procesgeoriënteerd
Systeemgeoriënteerd
Ketengeoriënteerd
Excelleren en transformeren

2
3
2,5 1,7
2,3 2,5
2,8 2,5
2
2
2
2
2
3
3
3
3,2
3,1
3,3

Dordrecht
Nijmegen
Eindhoven
Apeldoorn
Leiden
0

1

Leiderschap

Strategie & beleid

Middelen

Processen

2
1,3
2
2,8

2

2
2,4

3

4

5

Medewerkers

Figuur 6: Resultaten verkorte INK-scan.

In het INK-denken wordt de fase van organisatieontwikkeling meestal
getypeerd door de laagste score, eventueel aangevuld met een
aanduiding van de fase waarnaar men op weg is. Op grond daarvan
ontstaat het volgende beeld:

Organisatie

INK-fase

Eindhoven, Dordrecht, Nijmegen

Procesgeoriënteerd (fase II)

Apeldoorn, Leiden

Procesgeoriënteerd (fase II), op weg naar
systeemgeoriënteerd (fase III)

De resultaten van de verkorte INK-scan zijn in figuur 6 weergegeven.

De meeste gemeenten zijn nu in of op weg naar de procesgeoriënteerde
fase (II). Hierin staat het verbeteren van de werkprocessen binnen de
eigen afdelingen en/of kokers centraal. Veel energie wordt ook gestoken
in het verbeteren van de informatisering.
Gemeenten die op weg zijn naar de systeemgeoriënteerde fase (III)
tonen ondermeer initiatieven om dienstoverstijgend te werken, voor
één-loket-benaderingen en hebben een grotere klantfocus.
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Resultaten innovatiekracht

1
2
3
4
5
6

De innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De volgende zes
factoren bepalen de innovatiekracht:
Externe oriëntatie en transparantie
Leren en adopteren
Samenwerken
Leiderschap
Autonomie en experimenteerruimte
Resultaatgerichtheid
De innovatiekracht van een organisatie wordt gemeten op een schaal
van 1 tot 5. In figuur 7, 8 en 9 en in tabel 11 zijn de resultaten voor de
deelnemende gemeenten weergegeven.

4.4

Externe oriëntatie

Resultaat gerichtheid

Samenwerken

Autonomie en
experimenteerruimte

Leren en adopteren

Leiderschap met lef

Apeldoorn

Eindhoven

Nijmegen

Leiden

Dordrecht

Figuur 7: Grafische weergave innovatiekracht

Externe
oriëntatie

Samenwerken

Leren en
Leideradopteren schap
met lef

Autonomie
&
experimenteerruimte

Resultaatgerichtheid

Gemiddeld

Apeldoorn

10

9

9

10

10

8

9

Dordrecht

8

7

8

9

9

8

8

Eindhoven

8

9

8

9

13

8

9

Leiden

9

7.5

8

10.5

9

7

9

Nijmegen

8

7

8

8

9

8

8

Gemiddeld

10

8

8

9

10

8

Tabel 11: Innovatiekracht

De gemeenten ontlopen elkaar op het terrein van innovatiekracht niet
veel. Wel valt op dat de gemeente Eindhoven hoog scoort in ‘autonomie
en experimenteerruimte’. Oorzaak van de overeenkomsten in de scores
ligt voor een belangrijk deel aan het optellen van scores van de
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verschillende handhavingsafdelingen. Hierdoor is een tendens naar het
midden ontstaan. In figuur 8 zijn als voorbeeld de scores voor de
innovatiekracht van Leiden uitgesplitst per ‘koker’ weergegeven.

4.4

Externe oriëntatie

Resultaat gerichtheid

Samenwerken

Autonomie en
experimenteerruimte

Leren en adopteren

Externe oriëntatie

Resultaat gerichtheid

Samenwerken

Autonomie en
experimenteerruimte

Leren en adopteren

Leiderschap met lef
Leiderschap met lef
Figuur 9: Innovatiekracht Bouw- en woningtoezicht Leiden

BWT

Milieu

Brandweer

Figuur 8: Innovatiekracht gemeente Leiden

Tijdens de bijeenkomsten is per gemeente ook inzicht gegeven in de
spreiding van scores. Regelmatig bleek daarbij dat leidinggevenden de
kracht van hun eigen organisatie positiever inschatten dan deelnemers
van de werkvloer. Die observatie heeft in de bijeenkomst meermalen tot
interessante en scherpe debatten geleid. Ter illustratie de dienst Bouwen Woningtoezicht van de gemeente Leiden (figuur 9):

32

De paarse bolletjes staan voor het gemiddelde van bouw- en woningtoezicht; de groene bollen voor de verschillende respondenten binnen
bouw- en woningtoezicht.

Combinatie druk en kracht: veranderstrategieën
In figuur 10 zijn de scores gecombineerd tot één overzicht voor
innovatiedruk en innovatiekracht. Ter illustratie zijn ook de gegevens
van de gemeenten uit de proeftuin ‘Basale dienstverlening’ opgenomen.

33

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten

4.4

hoog

Apeldoorn
Tilburg

Leiden
Kracht

Almere

Zwolle

gering

Dordrecht
groot

Nijmegen
Eindhoven

Amsterdam

4.4

Linksboven: Reactief veranderen
In dit kwadrant is sprake van een hoge druk, maar weinig kracht. Dat
betekent dat de organisatie vooral druk kan aangrijpen als bron van
vernieuwing. Hierbij hoort de strategie van reactief veranderen. De
organisatie gebruikt de omgeving om vaart en energie aan de
verandering te geven.

Druk

Den Haag

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
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Basale dienstverlening
Fysieke handhaving
laag

Linksonder: Actief veranderen
In het kwadrant linksonder is zowel de druk als de innovatiekracht laag.
Veranderingen komen hier alleen tot stand als de organisatie voldoende
bestuurlijke druk organiseert. De strategie die hier past is die van actief
veranderen.
Rechtsonder: Pro-actief veranderen
In het kwadrant rechtsonder is sprake van weinig druk, maar wel veel
innovatiekracht. Dat betekent dat de organisatie vooral vanuit zichzelf
via onderlinge betekenisgeving en samenhang veranderingen in kan
zetten. Dit is de strategie van pro-actief veranderen.

Figuur 10: Scores innovatiedruk en innovatiekracht

De gemeente Apeldoorn ervaart de hoogste innovatiedruk. Gemeenten
als Nijmegen en Eindhoven schatten de druk veel lager in. Qua
innovatiekracht springen Apeldoorn en Eindhoven er gunstig uit; de
overige gemeenten ontlopen elkaar niet veel.

Rechtsboven: Interactief veranderen
Ten slotte is in het kwadrant rechtsboven sprake van hoge druk en veel
innovatiekracht. Hier past de strategie van interactief veranderen. Hierin
ziet de organisatie interne ontwikkelingen en veranderingen in de
omgeving en benut deze. Constante interactie tussen partners en
organisatie maakt deze strategie mogelijk.

De vier kwadranten in figuur 10 geven een indicatie voor de
aangewezen ‘veranderstrategie’ die volgt uit de resultaten van de
innovatiedruk- en innovatiekrachtanalyse.

Deze strategieën staan uitgebreider beschreven in de Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur. (Zie Hoofdstuk 1 van dit Handboek).
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5 Conclusies en aanbevelingen1

De vuurwerkramp in Enschede en de brand in café het Hemeltje in
Volendam brachten in Nederland een schok teweeg. De commissies
Oosting (Enschede) en Alders (Volendam) constateerden dat de kwaliteit
van de handhaving op lokaal niveau onvoldoende was. Handhaving
werd van een weinig opvallende activiteit van de gemeenten plotseling
tot één van de meest in het oog springende taken. Er is nog steeds grote
druk om deze overheidstaak in snel tempo op peil te brengen. Deze
toegenomen prestatiedwang noodzaakt gemeenten ook hun ‘fysieke
handhaving’2 te vernieuwen.

Inzicht in prestaties
In dit licht is het opvallend dat gemeenten (met uitzondering van de
meeste milieudiensten) zo weinig inzicht hebben in hun eigen
prestaties. De meeste handhavingsorganisaties kennen een echte ‘doecultuur’, waarin administratie en registratie vaak moeilijk van de grond
komen.
De gebrekkige registratie ligt ook aan het feit dat het lange tijd ontbrak
aan sturing op dit terrein. Veel winst is te halen met het stellen van
prioriteiten in de handhaving en het bestuurlijk inbedden daarvan. Op
die manier kan worden gewaarborgd dat de bestuurlijke en ambtelijke
aandacht vooral uitgaat naar de organisaties waar het risico en de
mogelijke gevolgen van ongelukken het grootst zijn.
1

De conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn voor rekening van de
onderzoekers. Belangrijke delen uit dit hoofdstuk zijn ook verschenen in: AEF,
jaarboek 2004.
2
Het handhaven van de kwaliteit en veiligheid van de fysieke ruimte, zowel in
termen van bouwkwaliteit, brandveiligheid, milieukwaliteit en ruimtelijke ordening.

36

37

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten

4.5

Verbeteringen en innovaties
Vrijwel alle gemeenten in Nederland verbeteren en innoveren op dit
moment hun fysieke handhaving. De meeste gemeenten richten zich
vooral op het realiseren van procesverbeteringen, zoals projectmatig
werken, opstellen van handhavingsprogramma’s en ICT-ondersteuning
van handhavers. Verbetering van de bestaande fysieke handhaving is
echter niet voldoende. Zowel kwalitatief als kwantitatief is het openbaar
bestuur tot nu toe onvoldoende in staat om het ‘ handhavingstekort’ op
te vullen. Voor een ‘prestatiesprong’ zijn innovaties in de fysieke
handhaving nodig. Drie bewegingen zijn in dit verband interessant:
ontkokering, samenwerking en maatschappelijke zelfhandhaving.
Ontkokering
Ontkokering van de handhaving door de traditioneel gescheiden
brandweer, milieudienst en afdeling voor bouw- en woningtoezicht kan
leiden tot efficiëntere inzet van toezichts- en handhavingscapaciteit.
Kleine inspanningen kunnen al voldoende zijn: neem de inspecteur die
met de camera van zijn mobiele telefoon de collega’s van een andere
dienst inlicht (signaaltoezicht). Maar ook verdergaande vormen van
ontkokering zijn zichtbaar, zoals koppeling van gegevens concentratie
en integratie van verschillende diensten. Uiteindelijk is zelfs
centralisatie van verschillende handhavingsdiensten een mogelijkheid.
Zeker gezien het versnipperde karakter van de fysieke handhaving
Nederlandse gemeenten.
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overheidsorganisaties. Denk aan het gebruik maken door de gemeente
van alle keuringen die de Vereniging Eigen Huis uitvoert voor nieuwe
woningbezitters. Verzekeraars zouden hun informatie kunnen
doorspelen aan gemeentelijke handhavers. Met deze vormen van
samenwerking kan het rendement van de handhaving sterk worden
vergroot.
Maatschappelijke zelfhandhaving
Bovenstaande initiatieven gaan nog uit van de cruciale aanname dat de
overheid de voornaamste probleemeigenaar van de veiligheid van de
fysieke ruimte is. De vraag is of burgers en bedrijven niet meer
verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid kunnen nemen. Er zijn
verschillende vormen van maatschappelijke zelfhandhaving denkbaar,
waarvan landelijk al voorbeelden zijn te zien. Zo onderzoeken de
gemeenten Den Haag, Delft en Leiden de mogelijkheid private
certificeerders in te zetten als voorwaarde voor het verkrijgen van een
gebruiksvergunning. De vergunningverlening krijgt zo kenmerken van
de APK-keuring voor auto’s, waarvoor de verantwoordelijkheid en de
kosten bij de gebruiker zelf zijn neergelegd. De gemeente Eindhoven
gebruikt internet om risicovolle bedrijven aan te zetten tot
‘zelfhandhaving’. Bedrijven kunnen zelf kenbaar maken welke
verbeteringen zij hebben doorgevoerd naar aanleiding van inspecties.
Via deze weg worden bedrijven gestimuleerd zelf actie te ondernemen.
De gekozen aanpak in Eindhoven werkt: in drie jaar tijd is het aantal
bedrijven met gebreken in de vergunning gedaald van 80% naar minder
dan 10%.

Samenwerking
Samenwerking met minder voor de hand liggende partijen kan de
overheid helpen krachtiger en gerichter op te treden. De ervaring leert
dat bedrijven weinig selectief zijn in het overtreden van regels. Andere
overheden krijgen ook met die bedrijven te maken. Zo kan een lijst van
overtreders van de Warenwet interessant zijn voor een milieu-inspecteur
(en vice versa). De gemeente kan daarnaast samenwerken met niet-

De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur brengt de innovativiteit van een
organisatie in het openbaar bestuur in beeld door te meten welke van de
geïdentificeerde innovaties de organisatie heeft geïmplementeerd of in
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voorbereiding heeft. Soms blijkt daaruit de zogenaamde ‘vlucht
voorwaarts’: er worden complexe (keten)innovaties in de steigers gezet,
terwijl basale verbeteringen in de bedrijfsprocessen nog niet
gerealiseerd zijn. In die situatie is alertheid geboden om te garanderen
dat de organisatie beheersbaar blijft. De innovatiekracht in de fysieke
handhaving is bij de onderzochte gemeenten het grootst bij de
milieudiensten. De organisatieontwikkeling van afdelingen bouw- en
woningtoezicht lijkt nog in de kinderschoenen te staan. In dat opzicht
profiteert de milieusector van de maatschappelijke druk die het gevolg is
van incidenten uit de jaren ’80 (met name de bodemverontreiniging in
Lekkerkerk).

Belemmeringen voor innovatie
De innovatiekracht van gemeenten wordt niet alleen bepaald door de
kenmerken van de eigen organisatie. De ervaring leert dat gemeenten
die verbeteringen en innovaties willen doorvoeren, verschillende
belemmeringen tegenkomen. We noemen hier de vier belangrijkste.
Institutionele vormgeving
In de eerste plaats is de institutionele vormgeving van de handhaving
belemmerend. Veel verbeteringen en innovaties maken verbindingen
noodzakelijk tussen overheidsorganisaties die qua regelgeving en
aansturing van elkaar zijn gescheiden. Een fundamentele vraag houdt
verband met de complexiteit van risicovolle projecten. Het leveren van
‘bulkwerk’ (standaardvergunningen en dito toezicht) is eenvoudig te
regelen. Een deel van het werk is echter zo kennisintensief of complex
dat er ingewikkelde risicoafwegingen of specialismen voor nodig zijn.
Niemand zal het toezicht op kerncentrales exclusief tot domein van de
gemeente rekenen. Maar waar ligt de grens en hoe zou het bestuurlijk
samenspel in elkaar moeten steken?
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Ontbreken van concurrerende partijen in handhaving
Los van de verantwoordelijkheidsverdeling hebben gemeenten behoefte
aan concurrerende partijen (zowel publieke, publiek-private als private
partijen) waarop zij een beroep kunnen doen bij complexe
vergunningen en complex toezicht. Wie moet het initiatief daartoe
nemen: VROM, grotere gemeenten die het voortouw hebben bij
regionale milieudiensten of marktpartijen?
Juridische belemmeringen
Er zijn verschillende juridische belemmeringen bij het uitwisselen van
gegevens en het afstoten of slimmer organiseren van publieke taken.
Deze hebben te maken met privacy, rechtsgelijkheid en het oneigenlijk
afwentelen van publieke verantwoordelijkheden. Tegelijk zijn de
mogelijkheden vaak groter dan wordt gedacht, mits men bereid is
bestaande denkroutines ter discussie te stellen.
Samenwerkingspatronen
Innovatie vraagt om andere samenwerkingspatronen. Mensen moeten
elkaars taal leren spreken, wederzijdse afhankelijkheden durven
aangaan en verworven autonomie willen opgeven. Leidinggevenden
balanceren voortdurend tussen het kiezen voor pragmatische
oplossingen op de korte termijn (vaak ook op aangeven van de politiek)
en het werken aan structurele oplossingen waarvan de resultaten pas op
langere termijn zichtbaar zijn.

Conclusie
Er is alle reden om innovatie in de organisatie en uitvoering van de
fysieke handhaving na te streven. Handhaving is op dit ogenblik te
versnipperd over gemeenten en diensten. Zowel op korte als op langere
termijn is via innovatie flinke winst te realiseren. Veel gemeenten
denken daarbij aan ontkokering en integratie van diensten. Onze
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Bijlage I: Deelnemers proeftuin

stelling is dat gemeenten daarbij veel meer van elkaar kunnen leren dan
nu het geval is. De resultaten van de gemeenschappelijke
milieudiensten laten zien dat concentratiebewegingen gunstige effecten
kunnen hebben.
Op langere termijn is een fundamentele herijking van de rol van de
overheid noodzakelijk. Daarbij hoort een grotere verantwoordelijkheid
van burgers en bedrijven voor de veiligheid van hun medeburgers. De
overheid is niet altijd de eerst aangewezen instantie om de fysieke
veiligheid te waarborgen.

42

4 Bijlage I

Gemeente Dordrecht

De heer H. Wesseling, gemeentesecretaris
mevrouw G. van Wattum, coördinator Handhaving

Gemeente Leiden

De heer P. van den Wijngaart, gemeentesecretaris
Mevrouw E. Zandhuis, coördinator handhaving
De heer F. Weijmans, coördinator handhaving a.i. (tot
april 2003)

Gemeente Amsterdam

De heer R. Bakker, projectleider handhaving

Gemeente Apeldoorn

De heer J. van ’t Ende, teamleider 'Fysieke handhaving'

Gemeente Eindhoven

De heer R. van Asten, dienst Algemene en
Publiekszaken
De heer G. Sluijter, hoofd Integrale Veiligheid

Gemeente Nijmegen

Mevrouw Y. Michels, coördinator Handhavingsbeleid

InAxis

Mevrouw P. Poland, projectleider Innovatiemonitor

Andersson Elffers Felix

De heer R. van de Lustgraaf
De heer A. van Veldhuisen

Stichting Rekenschap

De heer H. Albeda
De heer J. van Bijlert

43

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten

4 Bijlage I

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin 'Fysieke handhaving' 100.000+ gemeenten
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Bijlage II: Vragenlijst prestatiemeting
Kengetallen Bouwen/Wonen

Percentage bouwvergunningen getoetst door brandweer (t.o.v. verleende vergunningen)
Bestaande bouw
% inrichtingen in gekozen risicocategorieën (t.o.v. totaal # inrichtingen)
% controles in risicocategorieën (t.o.v. # inrichtingen in risicocategorieën)
# controles:
- % volledige toetsing
- % partiële toetsing
- % marginale toetsing
% constateringen voortkomend uit controles
% hercontroles
% verbeteringen
% aanschrijvingen
# kilometers weg p/1000 inw
% afgelegde kilometers (t.o.v. totaal # km weg)
# binnengekomen klachten bestaande bouw
% ongegrond
% opgelost
% geseponeerd
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Kengetallen Milieu
Bestuurlijke prioriteitsstelling
Bestaat er binnen de gemeente een onderbouwde en bestuurlijk vastgestelde
prioriteitsstelling? (Wat wordt wel / gedeeltelijk / niet gecontroleerd en hoe vaak?
Op welke wijze wordt gecontroleerd?)
Nieuwbouw

Aanvragen / toetsingen

j/n

Bestuurlijke prioriteitsstelling
Bestaat er binnen de gemeente een onderbouwde en bestuurlijk vastgestelde
prioriteitsstelling? (Wat wordt wel / gedeeltelijk / niet gecontroleerd en hoe
vaak? Op welke wijze wordt gecontroleerd?)

Ingediende aanvragen p/1000 inwoners

Aanvragen / toetsingen

Verleende vergunningen p/1000 inwoners

# ingediende aanvragen p/1000 inw

% toetsingen op definitief ontwerp (t.o.v. verleende vergunningen)

# verleende vergunningen p/1000 inw

- % volledige toetsing

% toetsingen ter plaatse (t.o.v. verleende vergunningen)

- % partiële toetsing

- % volledige toetsing

- % marginale toetsing

- % partiële toetsing

% toetsingen ter plaatse (t.o.v. verleende vergunningen)

- % marginale toetsing

- % volledige toetsing
- % partiële toetsing
- % marginale toetsing

Beroep en bezwaar
# afgewezen vergunningen p/1000 inw
% beroep op genomen beslissingen (t.o.v. ingediende aanvragen)

Beroep en bezwaar

% bezwaarschriften (t.o.v. totaal # aanvragen)

# afgewezen vergunningen p/1000 inwoners

Doorlooptijd

% beroep op genomen beslissingen (t.o.v. ingediende aanvragen)
% bezwaarschriften (t.o.v. totaal # aanvragen)

Doorlooptijd
Genormeerde gemiddelde doorlooptijd per vergunning

genormeerde gemiddelde doorlooptijd per vergunning
gerealiseerde doorlooptijd per vergunning
overschrijding wettelijke termijnen
% verschil genormeerd / gerealiseerde doorlooptijd

Gerealiseerde doorlooptijd per vergunning

Controles / hercontroles

Overschrijding wettelijke termijnen

% uitgevoerde controles in categorie A (t.o.v. uit te voeren controles)

% verschil genormeerd / gerealiseerde doorlooptijd

% uitgevoerde controles in categorie B (t.o.v. uit te voeren controles)

Controles / hercontroles
% controles (t.o.v. totaal # vergunningen)
- % volledige toetsing
- % partiële toetsing
- % marginale toetsing
% constateringen voortkomend uit controles (t.o.v. controles)
% hercontroles
% verbeteringen

% uitgevoerde controles in categorie C (t.o.v. uit te voeren controles)
% uitgevoerde controles in categorie D (t.o.v. uit te voeren controles)
% uitgevoerde controles in categorie E (t.o.v. uit te voeren controles)
% uitgevoerde controles in categorie F (t.o.v. uit te voeren controles)
% constateringen voortkomend uit controles (t.o.v. controles)
% hercontroles
% verbeteringen
% aanschrijvingen

% aanschrijvingen
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Kengetallen Brandweer

Bestuurlijke prioriteitsstelling
Bestaat er binnen de gemeente een onderbouwde en bestuurlijk vastgestelde
prioriteitsstelling? (wat wordt wel / gedeeltelijk / niet gecontroleerd en hoe vaak?
Op welke wijze wordt gecontroleerd?)

Aanvragen / toetsingen
# ingediende aanvragen p/1000 inwoners
# verleende vergunningen p/1000 inwoners

4 Bijlage II

Definities
Toelichting op de milieugroepen
Het voorbeeld van productienormen voor handhaving milieu is
gebaseerd op de 'Handleiding verruimde reikwijdte Milieudienst
Amsterdam'. De Milieudienst Amsterdam heeft een nieuwe
milieugroepindeling ontwikkeld op basis van de verruimde reikwijdte
van de wet Milieubeheer. Daarbij is onderscheid gemaakt naar
leefbaarheidsaspecten en duurzaamheidsaspecten.

% toetsingen ter plaatse (t.o.v. verleende vergunningen)
- % volledige toetsing
- % partiële toetsing
- % marginale toetsing

Beroep en bezwaar
# afgewezen vergunningen p/1000 inwoners
% beroep op genomen beslissingen (t.o.v. ingediende aanvragen)
% bezwaarschriften (t.o.v. totaal # aanvragen)

Doorlooptijd
genormeerde gemiddelde doorlooptijd per vergunning
gerealiseerde doorlooptijd per vergunning

De afgelopen jaren hebben gemeenten volgens de Milieudienst
Amsterdam de achterstand ingelopen die bestond op milieutechnische
voorzieningen bij bedrijven. Het ging vaak om voorzieningen die gevaar,
schade en hinder in de directe omgeving voorkomen. Voorbeelden
hiervan zijn het aanbrengen van vloeistofdichte vloeren,
geluidsbegrenzers, sanering van tanks, brandblusmiddelen en kluizen
voor gevaarlijke stoffen. Het treffen van dit soort maatregelen
(leefbaarheidsaspecten) begint nu in een beheersfase te komen; grote
milieuwinst is hier niet meer te verwachten. Nu moet de aandacht
uitgaan naar duurzaamheid, omdat juist daar milieuwinst is te halen.

overschrijding wettelijke termijnen
% verschil genormeerd / gerealiseerde doorlooptijd

Controles / hercontroles
% uitgevoerde controles in categorie 5 evenementen (t.o.v. uit te voeren)
% uitgevoerde controles in categorie 4 zeer hoog (t.o.v. uit te voeren)
% uitgevoerde controles in categorie 3 verhoogd (t.o.v. uit te voeren)
% uitgevoerde controles in categorie 2 hoog (t.o.v. uit te voeren)
% uitgevoerde controles in categorie 1 normaal (t.o.v. uit te voeren)
% constateringen voortkomend uit controles (t.o.v. controles)
% hercontroles
% verbeteringen
% aanschrijvingen
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De bedrijven (in de beheersfase) met alleen leefbaarheidaspecten
worden ingedeeld in milieugroep A t/m C. De bedrijven met daarnaast
duurzaamheidsaspecten in milieugroep D t/m F. Voor
duurzaamheidsaspecten zijn de volgende indicatoren benoemd: elektra-,
gas- en waterverbruik en aantal personeelsleden. Deze indicatoren
hangen samen met de uitstoot van schadelijke stoffen (CO2/NOx) en
verspilling van grondstoffen. De belangrijkste duurzaamheidthema’s
zijn hiermee afgedekt. Voor de leefbaarheidsaspecten geldt de bestaande
milieucategorie. In de milieugroepen D t/m F wordt de indicator voor
leefbaarheid gecombineerd met indicatoren voor duurzaamheid. Deze
indicator heeft de vorm van een puntentotaal op basis waarvan de
uiteindelijke indeling in groepen tot stand is gekomen.
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Milieugroep A: (voormalige milieucategorie 1 zonder verruimde
reikwijdte)
Kleine bedrijven zoals kantoren < 150 m2, kappers, kunstenaars, kerken
en fietsenstallingen vallen in milieugroep A. Bedrijven in groep A
hebben een lage milieubelasting. Periodieke periodieke controle hoeft
hier niet meer. Bij klachten over dit type bedrijf wordt de inrichting
direct integraal gecontroleerd. Dat het hier om een weinig
milieubelastende groep gaat, blijkt uit het feit dat maar vijf procent van
de klachten wordt veroorzaakt door bedrijven uit deze categorie.
Milieugroep B: (voormalige milieucategorie 2 zonder verruimde
reikwijdte)
Bedrijven waarbij stank en hinder een grote belasting kunnen vormen
voor de directe omgeving vallen in Milieugroep B. Voorbeelden zijn een
slager, bakker en vishandel. Het gaat hier om een grote groep bedrijven.
De periodieke controle vindt iets minder frequent plaats met een
kleinere tijdsbesteding, afhankelijk van de houding van het bedrijf.
Binnen deze groep blijven de meest milieubelastende bedrijven met een
slechte bedrijfsvoering frequent gecontroleerd.
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duurzaamheidsaspecten. De periodieke controle vindt vaker plaats,
zodat de voortgang van de besparende maatregelen kunnen worden
gevolgd.
Milieugroep E: (41 t/m 74 punten)
Middelgrote kantoren en scholen en de grote detailhandel behoren tot
deze groep. Belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij
energiebesparing, afvalscheiding en afvalpreventie. Voor deze groep dus
grote aandacht voor de aspecten van de verruimde reikwijdte en
frequente controle op de uitvoering van de maatregelen.
Milieugroep F: (75 t/m 100 punten)
In Milieugroep F zitten grote bedrijven zoals grote warenhuizen en
kantoren met hoge verbruikscijfers, maar ook fabrieken en
ziekenhuizen. Belangrijkste aandachtspunten zijn energiebesparing,
afvalpreventie, afvalscheiding, waterbesparing en vervoermanagement.
Voor bedrijven in milieugroep F geldt een hoge frequentie van
periodieke controle. Gezien de aard van de bedrijven zijn dit controles
met een forse tijdsbesteding.

Milieugroep C: (voormalige milieucategorie 3 en 4 zonder
verruimde reikwijdte)
Bedrijven met gevaarsaspecten en afgifte van gevaarlijk afval en zonder
aspecten van de verruimde reikwijdte horen in Milieugroep C thuis.
Denk hier aan kleine productiebedrijfjes, autospuitbedrijven en
verfgroothandels. Voor deze bedrijven geldt een minder frequente
periodieke controle met een iets geringere tijdsbesteding.
Milieugroep D: (< 40 punten)
Bedrijven in Milieugroep D zijn kleine bedrijven zoals kantoren,
detailhandel, garagebedrijven met slechts één aspect van de verruimde
reikwijdte. Hiervoor geldt verhoogde aandacht voor de
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Bijlage III: Capaciteitsinzet
Brandveiligheid Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft voor het stedelijk project
‘brandveiligheid’ een totaaloverzicht gemaakt van te verlenen
vergunningen (onderscheiden naar prioriteit) en de daarvoor benodigde
capaciteitsinzet. Omdat deze gegevens ook van nut kunnen zijn voor
andere gemeenten, zijn ze in dit verslag opgenomen.
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Stedelijk project Brandveiligheid Inventarisatieoverzicht gebruiksvergunningen
Overzicht inventarisatie

Volgnr. Stadsdeel

Prioriteit & normtijden

Aantal vergunningen

Normtijd

Normtijd

Normtijd

Normtijd

Normtijd

in uren
37,6
verlenen

in uren
21,27
verlenen

in uren
13,34
verlenen

in uren
9,71
verlenen

in uren
9,71
Verlenen

6,91
controle

2,35
controle

2,34
controle

1,13
controle

1,13
controle

Vergunningplichtige
panden

In onderzoek
naar
vergunningplicht

Benodigde capaciteit

Totaal incl
Vorige
in onderzoek inventarisatie
zijnde vergunningen

Verlenen
fte's
1200
uur
jaarbasis

Controle
fte's
1200
uur
jaarbasis

Kosten

Verlenen
tarief per uur
60,00
in euro's

Controle
tarief per uur
40,00
in euro's

frequentie frequentie frequentie frequentie frequentie
1,82
1,05
0,8
0,6
0,6
1

2

3

4

GS

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

1

De Baarsjes

2

21

94

23

18

158

0

158

249

1.81

0.23

130,436

11,230

2

Bos en Lommer

21

94

79

11

18

223

0

223

182

3.44

0.55

247,466

26,544

3

Amsterdam - Centrum

136

152

2703

323

362

3676

805

4481

5208

42.55

6.34

3,063,361

304,395

4

Geuzenveld/Slotermeer

11

42

78

23

24

178

0

178

251

2.34

0.35

168,230

16,794

5

Amsterdam - Noord

25

55

187

97

287

651

139

790

812

6.94

0.88

499,984

42,421

6

Oost/Watergraafsmeer

41

97

316

71

43

568

32

600

1069

7.44

1.19

535,630

56,953

7

Osdorp

12

32

48

20

113

225

0

225

238

2.55

0.34

183,815

16,396

8

Oud - West

27

97

336

17

35

512

0

512

745

6.72

1.04

483,933

49,726

9

Amsterdam Oud - Zuid

56

129

400

138

43

766

0

766

1529

9.95

1.58

716,576

75,764

10

Slotervaart/Overtoomseveld

43

45

240

47

14

389

0

389

413

5.31

0.95

382,072

45,698

11

Westerpark

14

52

122

15

110

313

0

313

416

3.73

0.51

268,420

24,700

12

Zeeburg

21

131

99

8

18

277

0

277

273

4.29

0.66

308,945

31,612

13

Zuideramstel

52

39

250

68

99

508

190

698

698

6.45

1.11

464,478

53,257

14

Zuidoost

36

99

181

76

21

413

0

413

864

5.68

0.92

408,944

44,065

15

Stedelijke Woningdienst

8

16

158

11

305

498

0
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Inleiding

De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
In opdracht van InAxis (Commissie Innovatie Openbaar Bestuur) en in
samenwerking met de gemeentesecretarissen van de 100.000+
gemeenten hebben Andersson Elffers Felix (AEF) en Stichting
Rekenschap de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur ontwikkeld. Doel
van de Innovatiemonitor is organisaties in het openbaar bestuur te
helpen vernieuwen en innoveren.
Dit rapport is een inhoudelijke en methodologische verantwoording van
de ontwikkeling van de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur. De
verantwoording is geschreven voor de opdrachtgever en voor mensen
die zijn geïnteresseerd in de achterliggende ideeën en grondslagen van
de Innovatiemonitor.
In hoofdstuk 1 geven we een verantwoording van de projectopzet. In
hoofdstuk 2 beschrijven we de theoretische grondslagen van de
Innovatiemonitor. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de instrumentele
aspecten van monitoring en benchmarking; in dit hoofdstuk besteden
we specifiek aandacht aan het spanningsveld tussen 'leren' en
'controleren'. Het rapport sluit af met aanbevelingen in hoofdstuk 4.

Bereik van de monitor
De Innovatiemonitor geeft inzicht in de positie van de organisatie ten
opzichte van anderen en helpt organisaties vervolgstappen te maken. De
diagnose geeft een beeld van de huidige resultaten van de organisatie en
de mate waarin een organisatie druk ervaart en kracht bezit om te
innoveren.
1

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Methodologische verantwoording Innovatiemonitor Openbaar bestuur

5

Opbouw en werking van de monitor
De Innovatiemonitor is schematisch weergegeven in figuur 1.
Innovatiedruk en innovatiekracht bepalen hoe goed een organisatie in
staat is te innoveren. De resultaten geven weer hoe de organisatie het
doet in de sector.

Innovatiedruk

Innovatieresultaat

Prestaties

Innovatiekracht

‘enablers’

resultaten

Figuur 1: Schematische weergave Innovatiemonitor

De Innovatiemonitor is opgebouwd uit drie blokken: innovatiedruk
(blok 1), innovatiekracht (blok 2) en innovaties en prestaties (blok 3). Per
blok moet men vragen beantwoorden. De analyse uit de drie blokken
mondt uit in een diagnose en veranderstrategie.
Blok 1 Innovatiedruk
De Innovatiedrukanalyse geeft de druk weer die de organisatie ervaart
om te innoveren. Politieke druk en sectordynamiek kunnen bijvoorbeeld
aanleiding geven tot verandering. Druk is meestal noodzakelijk voor een
organisatie om te verbeteren. Een te hoge druk kan echter afleiden van
de hoofdzaken. De Innovatiemonitor meet innovatiedruk met
sectorspecifieke en organisatiespecifieke vragen.

2
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Blok 2 Innovatiekracht
De Innovatiekrachtanalyse geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet
aan de kenmerken van een innovatieve organisatie. De innovatiekracht
wordt gemeten met een vragenlijst. De vragen zijn afgeleid van het INKmanagementmodel, dat is toegelicht in hoofdstuk 2.
Blok 3 Innovaties en prestaties
De prestatieanalyse meet de feitelijk geïntroduceerde innovaties en
prestaties van de organisatie. Deze analyse geeft de positie van de
organisatie weer ten opzichte van anderen in de sector en geeft aan in
hoeverre er noodzaak is te innoveren. De prestatie- en innovatieanalyse
kan het beste sectorspecifiek worden uitgevoerd.
Veranderstrategie
De drie onderdelen innovatiedruk, innovatiekracht en innovaties en
prestaties vormen samen de basis voor een diagnose en mogelijke
veranderstrategie. De veranderstrategie helpt de organisatie
vervolgstappen te maken.

Overige documenten
Het project Innovatiemonitor Openbaar Bestuur heeft naast dit
proeftuinverslag de volgende documenten opgeleverd:
•
•
•
•

3

De Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (het instrument zelf)
De Handleiding Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Verslag proeftuin ‘Fysieke handhaving 100.000+ gemeenten'
Verslag proeftuin ‘Basale dienstverlening 100.000+ gemeenten’
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1 Verantwoording projectaanpak

InAxis (Commissie Innovatie Openbaar Bestuur) is opgericht om
innovatie in het openbaar bestuur te stimuleren. Het gaat daarbij om
innovatie op het terrein van HRM, management en sturing en de
inrichting van werkprocessen. InAxis hanteert hierbij het motto “Doen
en delen”. Met andere woorden: innovatie iets niet alleen iets wat je
moet doen, maar ook iets wat je moet delen. Een zekere
nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn cruciaal voor innovatie. Door
innovaties met elkaar te verbinden wil InAxis navolging ervan
bevorderen. Innovaties moeten bijdragen aan een beter presterende
overheid: een efficiënte overheid die met gemotiveerde en professionele
medewerkers burgers en andere klanten goed bedient binnen de
politiek-bestuurlijke kaders. De activiteiten van InAxis geven invulling
aan de doelstellingen van het Actieprogramma 'Andere Overheid'.
InAxis organiseert activiteiten voor kennisdeling en -ontwikkeling,
stimuleert innovatieve experimenten en instrumentontwikkeling.
InAxis heeft Andersson Elffers Felix (AEF) en Stichting Rekenschap in
2002 opdracht gegeven een Innovatiemonitor Openbaar Bestuur te
ontwikkelen.

Vooraf: tien gulden regels bij de ontwikkeling van de
Innovatiemonitor
AEF en Stichting Rekenschap hebben veel praktische ervaring opgedaan
met het ontwikkelen van en werken met monitors in het openbaar
bestuur. Op grond daarvan heeft AEF/Rekenschap 'tien gulden regels
voor monitor- en indexontwikkeling' opgesteld, waarin lessen en
adviezen uit een grote hoeveelheid projecten zijn samengevat. Deze
lessen waren leidende principes bij de ontwikkeling van de
Innovatiemonitor.
4
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Proeftuinbijeenkomsten
Tien gulden regels voor monitor- en indexontwikkeling
1

Sluit aan op wat er al is. Voorkom monitormoeheid. Inventariseer eerst welke informatie en
monitors er al zijn of worden ontwikkeld.

2

Definieer goed welke effecten je wilt bereiken met de monitor. Ook al heb je uiteindelijk een
bestuurlijk zwaar instrument voor ogen (control), dan nog is het raadzaam om zo lichtvoetig
mogelijk te beginnen. Alles tegelijk is gedoemd te mislukken.

3

Begin met een voorhoede van mensen en organisaties die iets willen. Zorg tegelijkertijd voor
'halen' en 'brengen'. Bundel op strategisch niveau kennis en werk samen een
veranderingsstrategie uit. Bundel en deel kennis op operationeel niveau maak gebruik van
elkaars netwerken en informeer elkaar.

4

Begin met een beperkt aantal strategisch interessante beleidsvelden (in het openbaar
bestuur). Kies thema's waarbij zich op korte termijn mooie kansen aandienen. Begin niet
over de volle breedte.

5

Zorg dat het instrument ook van buitenaf te volgen is (pakkend, aantrekkelijk, toegankelijk en
functioneel nuttig). Dan concentreert het instrument zich vanzelf op het zichtbaar maken van
effecten. Laat de interne lijn niet domineren.

6

Voorkom competentiediscussies of autonomiegeschillen. Dan zijn blokkades voorspelbaar.

7

Omgeef het instrument altijd met oordelen van experts over technische en methodologische
betrouwbaarheid. Dit geeft het instrument gezag.

8

Bewaak de integriteit van het instrument wanneer het is ontwikkeld. Doe dit door een
onafhankelijke organisatorische inbedding zonder dat er eigendomsdiscussies ontstaan.

9

Elke vernieuwing die leidt tot meer bureaucratie zal op termijn verzanden. Blijf alert op wat er
tijdelijk of structureel aan (meet)organisatie wordt neergezet.

10

Let op de goede combinatie van verantwoordelijkheden, techniek en gedrag in de
(voor)trekkende organisaties en hun afnemers.

Inventarisatie
Op dit moment is er sprake van een ware hausse aan
monitorontwikkeling. Daarom heeft AEF/Rekenschap geadviseerd eerst
de bestaande monitors te inventariseren en daaruit lessen te trekken
voor de ontwikkeling van de Innovatiemonitor. Deze inventarisatiefase
vond plaats in de periode december 2002 - maart 2003. De resultaten
staan in de bijlage.

6

Leidende gedachte bij de ontwikkeling van de Innovatiemonitor
Openbaar Bestuur was dat het instrument zo snel mogelijk van de
betrokken organisaties en sleutelfiguren zélf moest worden. Zo zou het
gewenste onderlinge leereffect tot zijn recht komen. De ontwikkeling
van de Innovatiemonitor heeft daarom plaatsgevonden in twee
proeftuinen. Daarin is begonnen met een voorhoede van mensen en
organisaties die ‘iets wilden’ en met aandacht voor een balans tussen
'halen' en 'brengen'. Parallel aan dit uitwisselingsproces is de
Innovatiemonitor ontwikkeld.
De Innovatiemonitor kwam tot stand in nauwe samenwerking met
gemeentesecretarissen van enkele grote gemeenten in Nederland.
Tegelijk is een 'lerend netwerk' gestart waarin is gewerkt aan een
klimaat voor uitwisseling van kennis over vernieuwing in het openbaar
bestuur.
In januari 2003 is het project 'Innovatiemonitor Openbaar Bestuur'
gepresenteerd aan de kring van gemeentesecretarissen van 100.000+
gemeenten. Zij besloten aan het project deel te nemen en kozen twee
thema's die als voertuig dienden waarmee de monitor kon worden
ontwikkeld:
- Basale dienstverlening (aan het loket)
- Fysieke handhaving (op het gebied van Bouwen/Wonen, Milieu en
Brandveiligheid).
Voor deze thema's zijn proeftuinen ingericht.
De volgende zes gemeenten namen deel aan de proeftuin ‘fysieke
handhaving’:
- Amsterdam
- Apeldoorn
- Dordrecht

7
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- Eindhoven
- Leiden
- Nijmegen

-

De volgende zeven gemeenten namen deel aan de proeftuin ‘basale
dienstverlening’:
Amsterdam
Apeldoorn
Dordrecht
Eindhoven
Leiden
Maastricht
Nijmegen
De deelnemers zijn in de periode mei tot en met december 2003 vier
keer bijeengekomen. In deze bijeenkomsten stond vooral de innovatie
in het beleidsthema centraal. De deelnemers bespraken de innovaties
die zij zagen plaatsvinden en hun ervaringen daarmee. De uitkomsten
van de bijeenkomsten vormden een belangrijke voedingsbodem voor de
inhoud van de Innovatiemonitor.
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Stichting Rekenschap. Het ontwikkelen van de prestatiemeting is
afgestemd met het platform Publiekszaken van de VNG. Bij de
ontwikkeling van de prestatiemeting 'fysieke handhaving' hebben we
gebruik gemaakt van de kengetallen die AEF heeft ontwikkeld voor het
onderzoek 'De Staat van Handhaving'1 . Tijdens de ontwikkeling van
deze prestatiemeting, is een verbinding gelegd met het project
'Handhaven op Niveau'.

Ontwikkeling Innovatiemonitor
AEF/Rekenschap heeft de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
ontwikkeld in de periode maart tot en met december 2003. Er was
periodiek overleg over de stand van zaken met de begeleidingscommissie, waarin InAxis en de VNG waren vertegenwoordigd.
In de proeftuinbijeenkomsten zijn concepten van de Innovatiemonitor
gepresenteerd. In een expertmeeting met gezaghebbende adviseurs en
wetenschappers2 is het onderliggende model en de methode besproken.
In september 2003 hebben we het conceptinstrument gepresenteerd in
een bijeenkomst van de kring van gemeentesecretarissen van 100.000+
gemeenten.

Prestatiemeting
Parallel aan deze bijeenkomsten hebben de deelnemende gemeenten
hun prestaties gemeten met een door AEF/Rekenschap aangeleverd
instrument. Er is voor het opstellen van de prestatiemetingen zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaand materiaal.

1

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC.

2

Prof.dr. Léon de Caluwé is hoogleraar Advieskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in
Amsterdam.
Prof.ir.drs. Willem Vrakking is universitair docent veranderingsmanagement aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en senior-bestuursadviseur en managing vennoot
verbonden aan Holland Consulting Group.
Prof. dr. Arre Zuurmond is bijzonder hoogleraar 'ICT en de toekomst van het
openbaar bestuur', aan het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

De indicatoren voor de prestatiemeting 'basale dienstverlening' hebben
we ontwikkeld mede op basis van eerdere prestatiemetingen en
benchmarks, waaronder de 'Benchmark responssnelheid' en het project
'Servicenormen voor burgerzaken'. Beide zijn destijds ontwikkeld door

8
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2 Theoretische grondslagen van de

Toetsing Innovatiemonitor
De Innovatiemonitor is tussen oktober en december 2003 afgenomen
bij de deelnemende gemeenten. In totaal is de Innovatiemonitor getest
bij deelnemers uit 13 gemeenten. Er zijn 8 bijeenkomsten van steeds
één dagdeel georganiseerd, waaraan in totaal 75 mensen deelnamen.
Daarnaast is de Innovatiemonitor individueel ingevuld door 20 extra
respondenten.

5.2

Innovatiemonitor
In dit hoofdstuk beschrijven we de theoretische grondslagen van de
Innovatiemonitor. We staan stil bij:
- een plaatsbepaling van het begrip 'innovatie';
- het INK-model en vergelijkbare managementmodellen;
- wetenschappelijke inzichten over succesfactoren voor innovatie.

Oplevering
De resultaten van het project zijn in januari 2004 gepresenteerd in de
kring van gemeentesecretarissen van 100.000+ gemeenten. Daar is
onder meer geconcludeerd dat toepassing van de Innovatiemonitor
verbreding verdient en dat de gemeenten extra energie moeten steken
in het vergelijkbaar maken van elkaars resultaten.
Het prototype van de Innovatiemonitor is in een elektronische versie
gebouwd door en ondergebracht bij stichting ICTU. Sinds maart 2004
is de Innovatiemonitor on line beschikbaar via www.innovatiemonitor.nl.

Plaatsbepaling innovatie
Als 'werkdefinitie' voor de Innovatiemonitor sluiten we aan bij de
definities in de 'Oslo Manual' van de Europese commissie. We
beschouwen een verandering in het openbaar bestuur als 'innovatie' als
er sprake is van:
- een wezenlijke vernieuwing van producten/diensten of combinaties
daarvan, wijzen van dienstverlening en manieren om deze voort te
brengen;
- merkbare effecten op de producten/diensten in termen van
kwaliteitsverbetering of een grotere doelmatigheid.
'Vernieuwing' betekent hier 'nieuw voor de organisatie'. Dat betekent
dat een organisatie ook kan innoveren door te leren van anderen.
In theorie betekent de term 'innovatie' iets anders dan 'verbetering'.
‘Innovatie’ betekent een nieuwe, wezenlijke of aanzienlijke verandering,
waarbij sprake is van een 'kwaliteitssprong' voor de organisatie. Bij
‘verbetering’ is geen sprake van wezenlijke of aanzienlijke veranderingen
in product of proces.

10
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In de praktijk is het onderscheid tussen verbetering en innovatie
gradueel. Uiteindelijk gaat het er in onze ogen om dat het openbaar
bestuur zijn prestaties kan verbeteren met behulp van deze monitor.
Definitiediscussies over wat een 'echte' innovatie is, zijn daarbij weinig
behulpzaam. De Innovatiemonitor meet daarom zowel verbeteringen
als innovaties.

lijkt qua structuur sterk op het EFQM en INK-model. Het CAF is een
instrument om overheidsorganisaties in Europa te helpen bij het
gebruik van technieken voor kwaliteitsmanagement om hun prestaties
te verbeteren. Het CAF biedt een kader dat geschikt is voor de
zelfevaluatie van overheidsdiensten.

-

Het INK-managementmodel
De noodzakelijke organisatieveranderingen in het openbaar bestuur zijn
te beschrijven met het INK-managementmodel. Het INK-model is
volgens de opstellers 'een methode om organisaties te leren excelleren'.
Veel organisaties - zowel in het openbaar bestuur als daarbuiten - maken
gebruik van het INK-model.
Het INK-model is een Nederlandse, meer uitgebreide variant van het
EFQM-model (ontwikkelt door European Foundation for Quality
Management). Dit is eind jaren tachtig ontwikkeld door het Instituut
Nederlandse Kwaliteit in opdracht van 14 grote Europese organisaties
om het hoofd te bieden aan de toenmalige bedreiging van het Europese
bedrijfsleven door concurrentie uit het Verre Oosten. Het INK-model
hanteert dezelfde negen aandachtsgebieden als het EFQM-model. In
aanvulling daarop zijn in het INK-model vijf fasen gedefinieerd die
moeten worden doorlopen om een 'excellente organisatie’ te worden.
Zowel de negen aandachtsgebieden als de vijf ontwikkelingsfasen
worden verderop in de tekst genoemd.
Op Europees niveau is inmiddels het Gemeenschappelijk
Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten of het Common Assessment
Framework (CAF) ontwikkeld. Het model is tot stand gekomen in
samenwerking tussen de ministers verantwoordelijk voor
Ambtenarenzaken en openbaar bestuur van de EU-lidstaten. Het model
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5.2

-

Het CAF heeft vier belangrijke doelstellingen:
rekening houden met de specifieke eigenschappen van de
overheidssector;
een hulpmiddel bieden voor leidinggevenden in de publieke sector die
de werking van hun organisatie willen verbeteren;
een brugfunctie uitoefenen tussen de verschillende modellen voor
kwaliteitsmanagement die gebruikt worden;
de uitvoering van benchmarking mogelijk maken tussen
overheidsorganisaties.
Wij concentreren ons in dit rapport op het model dat in Nederland het
meest in zwang is: het INK-managementmodel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aandachtsgebieden
Het INK-managementmodel bestaat uit negen aandachtsgebieden:
Leiderschap
Medewerkers
Strategie & beleid
Middelen
Processen
Waardering door medewerkers
Waardering door klanten, partners, afnemers en leveranciers
Waardering door de maatschappij
Eindresultaten
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In schema

Middelen

‘enablers’

Processen

Leiderschap

Strategie & beleid

Waardering
klanten

Processen

Waardering
medewerkers

Personeel

Waardering
maatschappij

resultaten

De negen praktijkgerichte aandachtsgebieden uit het INKmanagementmodel zijn onder te verdelen in vijf organisatiegebieden en
vier resultaatgebieden. De vijf organisatiegebieden beschrijven hoe de
organisatie nu is ingericht of zou kunnen worden ingericht op weg naar
excellentie. De vier resultaatgebieden geven weer welke prestaties de
organisatie behaalt. De feedbackloop geeft aan dat de organisatie moet
leren van de uitkomsten om op koers te blijven, te verbeteren of te
vernieuwen.

Ontwikkelingsfasen in het INK-managementmodel
Het INK-managementmodel gaat uit van vijf ontwikkelingsfasen in de
kwaliteit van de organisatie.
1 Activiteitgeoriënteerd
In deze fase staat vakmanschap centraal. De organisatie is nog een
functionele hiërarchie. Men reageert ad hoc op situaties en denkt in
losse producten. Van echt beleid en strategie is geen sprake.
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2 Procesgeoriënteerd
In deze fase wordt de organisatie gekanteld en staan de processen
centraal die leiden tot de producten. De afzonderlijke stappen liggen in
werkprocessen vast. De organisatie verbetert de processen op basis van
evaluaties.
3 Systeemgeoriënteerd
In deze fase werkt de organisatie op alle niveaus systematisch aan
verbetering van de organisatie. Stafdiensten transformeren naar
facilitaire voorzieningen. De organisatie stuurt op dwarsverbanden
tussen de verschillende processen. Klantgerichtheid staat centraal in het
beleid. De één-loket-benadering is een voorbeeld van transformatie
richting systeemoriëntatie.
4 Ketengeoriënteerd
Samen met ketenpartners streeft de organisatie naar maximale
toegevoegde waarde. Besturingssystemen worden met elkaar verbonden
en innovatie staat hierbij voorop. In samenwerkingsverbanden werkt
men bijvoorbeeld aan pro-actieve dienstverlening. Uitgangspunt is de
plaats in de keten waar de klant het makkelijkst kan worden bediend.
Dit hoeft niet altijd het eigen loket te zijn.
5 Excelleren en transformeren
De organisatie heeft het proces van continu verbeteren verankerd in de
organisatiestructuur en de cultuur. Er is sprake van cliënt
empowerment: de organisatie heeft de regie over het klantproces weer
teruggegeven aan de klant. Een lange termijn visie vormt de basis voor
het starten van nieuwe activiteiten.

Resultaatgebieden in het INK-managementmodel
In de resultaatgebieden meet het model wat de inspanningen de
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organisatie hebben opgeleverd. Het INK-managementmodel
onderscheidt vier groepen stakeholders: medewerkers, klanten en
leveranciers, maatschappij en de eindresultaten. Ook bij de
resultaatgebieden (rechterkant van het model) zijn vijf
ontwikkelingsfasen te onderscheiden.
1 Gegevens beschikbaar
Er wordt gemeten welke resultaten er zijn. De resultaten worden
geregistreerd.
2 Trend in ontwikkeling
De organisatie houdt gegevens over resultaten systematisch bij (vaste
meetmomenten) en kan daarom ook trends zien.
3 Prestatie ten opzichte van doelstellingen
De organisatie registreert niet alleen de trend in de
resultaatontwikkeling, maar vergelijkt deze ook met vooraf
geformuleerde doelstellingen (in het organisatiegebied strategie en
beleid).
4 Vergelijking met soortgelijke organisaties
De organisatie gebruikt benchmarks: een set van gegevens van
prestaties van vergelijkbare organisaties, zodat men de eigen prestaties
kan vergelijken.
5 Vergelijking met excellente organisatie
De organisatie heeft een excellente organisatie als 'rolmodel' en
gebruikt deze als ijkpunt voor de eigen organisatie. De lat ligt nu op het
hoogste niveau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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inmiddels breed toegepast in verschillende organisaties en wordt nog
altijd gewaardeerd in het openbaar bestuur. Des te verwonderlijker is
het dat er weinig bekend is over de feitelijke resultaten en effecten van
toepassing van het INK-model. Voor zover bekend zijn er geen
evaluatiestudies op dit terrein beschikbaar. Er is wel een studie verricht
naar de mate waarin het INK-model wordt toegepast en de knelpunten
die daarbij optreden. Deze studie concludeert ondermeer dat het INKmodel bekend is bij veel organisaties. Die gebruiken het model vaak als
diagnose-instrument. Relatief weinig organisaties gebruiken het INKmodel structureel als instrument voor het continu verbeteren en
besturen van organisaties. De tien belangrijkste oorzaken daarvan zijn:
het ontbreken van bepaalde competenties;
de te complexe implementatie;
onvoldoende tijd/capaciteit;
onvoldoende commitment van de directie;
te hoog abstractieniveau van het model;
onvoldoende vertrouwd met de potentie van het model;
concurrentie van andere modellen;
onvoldoende draagvlak binnen de organisatie;
onvoldoende behoefte aan een grondige aanpak;
kosten-baten overwegingen.
Daarnaast zijn op grond van ervaringen met het model en gesprekken
met deskundigen nog de volgende kanttekeningen te plaatsen.
In de eerste plaats wordt opgemerkt dat het INK-model is gericht op het
bereiken van systematische en beheerste verbeteringen. Dat doel kan op
gespannen voet staan met het realiseren van innovatie. De ervaring leert
dat een INK-diagnose meer kans biedt op verbeteren van het bestaande
dan op fundamentele vernieuwingen of veranderingen.

Kanttekeningen bij het INK-model
Het INK-model is betrekkelijk eenvoudig en overzichtelijk en wordt
door veel mensen als praktisch en herkenbaar beschouwd. Het model is

Vanuit veranderkundig oogpunt blijkt het INK-model in een aantal
opzichten te generiek en abstract om concrete handvatten te bieden voor
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praktisch georiënteerd management. Het model wordt ook wel zwak in
'implementatiekracht' genoemd. Methodologisch speelt daarbij een rol
dat overheidsorganisaties vaak weinig van elkaar verschillen in hun fase
van organisatie-ontwikkeling: organisaties bevinden zich vrijwel altijd in
fase II, op weg naar III.
Ten slotte wordt opgemerkt dat het INK-model weinig oog heeft voor de
specifieke context van het openbaar bestuur. Het INK-model is in eerste
instantie ontwikkeld voor het bedrijfsleven. Het heeft minder aandacht
voor de specifieke aspecten van het openbaar bestuur, waaronder de
institutionele vormgeving, juridische aspecten en het sturingsmodel. In
de praktijk blijken deze aspecten vaak belemmerend voor innovatie.

Succesfactoren voor innovatie in de literatuur
In de ontwikkeling van de Innovatiemonitor hebben we rekening
gehouden met de genoemde kanttekeningen bij het INK-model. In dit
en het volgende hoofdstuk gaan we verder in op succesfactoren voor
innovatie en veranderkundige inzichten. We behandelen hier een aantal
auteurs die de ontwikkeling van de Innovatiemonitor hebben beïnvloed.
Per auteur wordt kort samengevat wat de waarde van de theorie is voor
de inhoud van de Innovatiemonitor.

Diffusion of Innovations - Everett Rogers (1995)
In zijn standaardwerk ‘Diffusion of Innovations’ beschrijft Rogers het
proces waarbij innovaties via bepaalde (communicatie)kanalen en in
bepaald tijdsbestek worden overgedragen aan en opgenomen door
actoren in een sociaal systeem. De vier kernelementen waar het boek uit
is opgebouwd zijn:
- Innovatie: een idee, voorwerp of concept dat door een individu of
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afdeling als vernieuwend wordt ervaren.
- Communicatiekanalen: de middelen waarmee informatie van het ene
individu naar het andere kan worden overgedragen.
- Tijd: het beslissingstraject (over de innovatie) en het tijdsbestek waarin
de innovatie wordt opgenomen in de organisatie en door haar
medewerkers.
- Sociaal systeem: een verzameling van onderling verbonden units
(afdeling) die zich betrokken voelen bij het gezamenlijk oplossen van
een bepaald probleem of die een bepaald doel proberen te realiseren.
Bij de diffusie van innovaties onderscheidt Rogers vijf fasen die de
innovaties binnen een organisatie doorlopen.
- Fase 1 Kennisoverdracht:
. bewustwording dat de innovatie bestaat;
. vertrouwd raken met gebruik van de innovatie;
. begrijpen hoe de innovatie werkt (onderliggende mechanismen).
- Fase 2 Overtuiging:
. vormen en bepalen van houding ten opzichte van de innovatie.
- Fase 3 Beslissing:
. keuze of de innovatie wordt doorgezet of juist wordt afgewezen.
- Fase 4 Implementatie:
. invoering en gebruik van de innovatie.
- Fase 5 Evaluatie:
. vaststellen van betekenis en nut van de innovatie;
. lessen trekken uit evaluatie, perfectioneren van gedane innovaties en
aanzet geven voor nieuwe innovaties.
Rogers heeft een aantal condities beschreven waaraan een
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-

innovatie(proces) in zijn ogen moet voldoen om tot succes te leiden.
Deze 'innovatiediffusietheorie' gaat ervanuit dat de mate van diffusie
hoger wordt naarmate potentiële adapters de innovatie ervaren als:
een verbetering ten opzichte van het voorafgaande;
passend bij bestaande waarden, ervaringen uit het verleden en
behoeften;
niet te complex, makkelijk te begrijpen;
testbaar;
leidend tot zichtbare resultaten.

-

Rogers wijst erop dat het belangrijk is om diffusiekanalen
(communicatiekanalen) te begrijpen en deze ten volle te benutten.
Alleen zo kunnen systeembrede veranderingen en vernieuwingen snel
worden gerealiseerd. De begeleiders van dit proces (waaronder
adviseurs) krijgen van Rogers tot slot deze aanwijzingen:
ontwikkel een noodzaak om te veranderen;
vestig een relatie die is gebaseerd op informatie-uitwisseling;
diagnosticeer problemen;
stimuleer de wil om te veranderen;
vertaal de wil in actie;
stabiliseer adoptie van innovatie en minimaliseer discontinuïteit;
verplaats het vertrouwen op de koploper (rolmodel) naar zelfvertrouwen.

-
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Handleiding INK-model (2000)
Op grond van jarenlange ervaring met het INK-managementmodel is
een beeld ontstaan van een excellente organisatie. Het INK-model
onderscheidt vijf succesbepalende factoren voor excellente organisaties.
1 Leiderschap met lef
De leiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een
uitdagende koers, draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de
consequenties - ook voor zichzelf - niet uit de weg en houdt vol.
2 Resultaatgerichtheid
De leiding wil voortdurend weten wat de toegevoegde waarde is van de
verrichte inspanningen en houdt de waardering door de vier groepen
belanghebbenden (klant/leverancier, medewerker, financier en de
maatschappij) in balans.
3 Continu verbeteren
De organisatie vergelijkt gemeten resultaten systematisch met de (van
de visie afgeleide) doelstellingen. Afwijkingen worden geanalyseerd en
vertaald in duurzame verbeteringen. De organisatie stimuleert
medewerkers innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te
wisselen.

Consequenties voor de Innovatiemonitor
Rogers geeft een beeld van innovatie op macroniveau. Vanuit dat
perspectief legt hij sterk de nadruk op de externe noodzaak om te
veranderen. Vooral zijn beschrijvingen van diffusie van innovaties en
condities om te innoveren maken zijn boek bruikbaar voor de
Innovatiemonitor.

4 Transparantie
Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren zijn
vastgelegd. Taken en verantwoordelijkheden zijn bekend. Kosten en
baten zijn per proces(onderdeel) te meten. Iedere werknemer kent zijn
bijdrage aan het ondernemingsresultaat.

Het onderdeel 'innovaties' in de Innovatiemonitor geeft een overzicht
van verschillende (typen) innovaties. Organisaties die bezig zijn kennis
op te doen over innovaties kunnen daarmee hun voordeel doen.

5 Samenwerking
Management en medewerkers werken op een professionele manier
samen, waarbij persoonlijke en organisatiedoelen op elkaar zijn
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afgestemd. Bureaucratische structuren zijn afgebroken. De organisatie
zoekt met partners in netwerken naar maximale toegevoegde waarde
voor het geheel.
Consequenties voor de Innovatiemonitor
Deze kenmerken van een excellente organisatie geven, scherper dan de
kenmerken van de fasen in de organisatieontwikkeling, aan welke
factoren het succes van innovatie en een innovatieve organisatie
bepalen.
Deze condities waren bepalend voor het formuleren van de vragen
waarmee de Innovatiemonitor de 'innovatiekracht' van een organisatie
in beeld brengt.

De Agenda - Michael Hammer (2002)
In zijn boek 'De Agenda' beschrijft Michael Hammer welke uitdagingen
managers van organisaties kunnen zien. Hammer vindt dat organisaties
het pad van het klassieke sturingsmodel moeten verlaten, omdat het
leidt tot verkokering, stammenstrijd en daardoor uiteindelijk gebrekkige
prestaties.

-
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- baseer management op metingen;
- beëindig de tirannie van het organogram door afstand te nemen van
scherp gedefinieerde grenzen en door teamwork tussen
leidinggevenden te eisen;
- neem het maximaliseren van de waarde voor de eindklant als prioriteit;
- geruik ICT om informatie te delen en transacties te stroomlijnen;
- breek buitenmuren af en roei overhead uit (denk aan shared services)
door werkzaamheden te herverdelen tussen de organisaties en door het
openlijk delen van gegevens;
- omhels de radicale visie van virtuele integratie (een manier van denken)
door de eigen organisatie als onderdeel van een samenwerkingsnetwerk
te zien.
Consequenties voor de monitor
Hoewel het denken van Hammers niet specifiek is gericht op publieke
organisaties, kan zijn werk toch een belangrijke inspiratie zijn voor het
openbaar bestuur. Het sturingsmodel dat Hammer schetst, is in feite
een radicaal gekantelde en geketende netwerkorganisatie, die volstrekt
procesgeoriënteerd is. Als zodanig beschouwen we het werk van
Hammer als een radicalere uitwerking van de ideeën die ook in het
INK-management model zijn besloten.
De innovaties die in de verschillende proeftuinen zijn geïdentificeerd,
vertonen veel van de kenmerken van de procesorganisatie die Hammer
voor ogen staat.

Succesvolle organisaties slagen erin de bureaucratie af te breken.
Hammer schetst de volgende uitdagingen voor organisaties:
wees voor uw klanten een prettige partner door één gezicht naar de
klant te hebben en door ze zoveel mogelijk zelf te laten doen;
lever toegevoegde waarde door oplossingen te bieden in plaats van
producten;
stel processen voorop door te 'kantelen'; denk na over de totale keten en
laat uw medewerkers de gehele keten begrijpen;
werk aan processtructuren (in tegenstelling tot organisatiestructuren)
zodat u geen 'creatieve pingelaars' nodig hebt;

Het boekje ‘Kritische succesfactoren voor innovatie in non-profit
organisaties’ geeft een overzicht van ervaringen met innovatie bij non-

22

23

Kritische succesfactoren voor innovatie in non-profit
organisaties - Kune, H. E. (red.) ministerie van Verkeer
& Waterstaat (1999)

Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
Methodologische verantwoording Innovatiemonitor Openbaar bestuur

5.2

profit organisaties en in het bijzonder bij het ministerie van Verkeer &
Waterstaat. Het boekje verwijst naar diverse theorieën (van o.a. Drucker,
Collins en Porras, Deschamps en Nayak, Teunissen, Bennis en
Biederman), maar geeft in hoofdzaak een opsomming van de eigen
praktische ervaringen met innovatieprocessen.

-

-

De auteurs hechten veel waarde aan de structuur en het proces van
innovatie. Ze beschouwen innovatie als een zoektocht naar kansen. De
belangrijkste kritische succesfactoren zijn:
binding door een duidelijke en eenduidige visie waarin de klant centraal
staat;
aandacht voor het creëren van waarden;
scheppen van ruimte en flexibiliteit ( 'risico's kunnen nemen', 'niet
direct gericht op efficiency', 'terugdringen overhead en onnodige
regelgeving');
streven naar een platte organisatiestructuur waarin iedereen veel eigen
verantwoordelijkheid heeft (empowerment);
aandacht voor doen in plaats van denken;
aandacht voor continu leren en de overdracht van kennis;
zichtbaar maken van resultaten door metingen;
grote, maar haalbare ambitie;
breken met het bestaande ('durven saneren', 'anders dan anders').
Kune legt de nadruk op het effect van een organisatiecultuur op het
innovatieproces en benadrukt de belangrijke rol van goed leiderschap.
Medewerkers moeten voldoende vrijheid krijgen, gestimuleerd worden in
hun creativiteit en voldoende uitdaging en plezier in hun werk hebben.
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managementmethoden. De praktijksituaties in het boekje lijken met
name uit te gaan van een vrij 'warme' organisatie waarin de wens om te
innoveren al aanwezig is en medewerkers over voldoende competenties
beschikken. Dat is echter niet in alle organisaties het geval.
Vooral het belang van 'ruimte voor experimenteren' is een aspect dat in
het INK-denken (met zijn nadruk op beheerste verbetering) lijkt te zijn
ondergesneeuwd. Dit criterium is toegevoegd in de Innovatiemonitor bij
het meten van de 'innovatiekracht'.

Het idee veranderen - The Change Factory - Berenschot
(1999)
'Het idee veranderen' geeft een analyse voor het gebruik van
verschillende veranderstrategieën in verschillende situaties. ‘Het idee
veranderen’ is gebaseerd op praktijkervaring en gaat er vanuit dat
veranderen noodzakelijk en beïnvloedbaar is.
Het succes van de organisatieontwikkeling is in deze theorie afhankelijk
van drie factoren: 'de warmte van de organisatie', 'de warmte van de
omgeving' en de daarbij gekozen veranderingsstrategie. De warmte van
de organisatie en de omgeving bepalen samen welke veranderstrategie
het meest geschikt is. De strategieën variëren van een zeer zachte
methode tot een harde interventie.

Consequenties voor de Innovatiemonitor
'Kritische succesfactoren voor innovatie' biedt voor de Innovatiemonitor
een nuttig beeld van de factoren waarvan innovatie in het openbaar
bestuur afhankelijk is. Wel merken we op dat de benadering vooral is
gericht op het verbeteren van interne processen langs 'zachtere'

Consequenties voor de Innovatiemonitor
Opmerkelijk bij deze theorie is dat de context van de organisatie een
belangrijk effect heeft op de keuze van handelen en het uiteindelijke
succes. Dat geeft aan dat de organisatie-eigenschappen op zich niet
voldoende zeggen over de kans op succes. ‘Het idee veranderen’
onderscheidt ook organisatie en omgevingsfactoren en vertoont
daarmee sterke overeenkomsten met de elementen 'innovatiekracht'
en 'innovatiedruk'.
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3 Instrumentele aspecten van de

In de Innovatiemonitor zijn de inzichten uit 'Het idee veranderen'
gebruikt om de belangrijkste strategieën te definiëren die volgen uit het
combineren van innovatiedruk en innovatiekracht.

Innovatiemonitor
In dit hoofdstuk verantwoorden we de keuzen die zijn gemaakt bij het
ontwikkelen van de Innovatiemonitor als instrument.

Inventarisatie monitoren
AEF/Rekenschap heeft in de voorfase van het project diverse monitors
en benchmarks onderzocht. Uit deze inventarisatie konden we
belangrijke lessen trekken voor de ontwikkeling van de Innovatiemonitor. Op grond van hun mogelijke relevantie voor de Innovatiemonitor zijn verschillende monitors bestudeerd. Het gaat hier om:

Monitor

Omschrijving

Bouwradius Innovatie monitor

Monitor van ontwikkelingen en innovaties in de
bouwsector

Innovatiebarometer

Barometer voor innovatiekracht in het MKB

European Innovation Scoreboard

Monitor van de EU om de innovatiekracht van landen
te kunnen beoordelen

ICT en INK scan

Specifieke toepassing van het INK-model op
informatiemanagement in organisaties

De Weerstandsaudit

Meet betrokkenheid van medewerkers ten aanzien van
een innovatie of veranderingsproces

Bestuurskrachtmonitor

Beoordelen van bestuurskracht van gemeenten

GSB-monitor

Monitor van ontwikkelingen in de grote steden

Tabel 1: Monitorinventarisatie
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Een uitgebreide beschrijving van deze monitoren is te vinden in de
bijlage.
Typering monitoren
De geïnventariseerde monitors verschillen in diverse opzichten van
elkaar. De meest in het oog springende verschillen zijn:
- het object van de monitor: op welk onderwerp is de monitor gericht? Als
object zijn aangetroffen: werkproces, (attitudes van) medewerkers,
innovatiekracht, bestuurskracht, en doelbereik;
- het subject van de monitor: waarop heeft de monitor betrekking? Het
subject kan zijn: een organisatie, een branche, of een land;
- het soort vragen dat in de monitor wordt gesteld: kwantitatieve of
kwalitatieve en open of gesloten vragen.
Spanningsvelden: de 'klok van Weick'
Daarnaast kunnen we de monitoren die hiervoor zijn genoemd indelen
volgens de 'klok van Weick'. De klok brengt eenvoudig de spanning
tussen verschillende functies van een monitor in beeld. Aan de
(uitkomsten van) de monitor kunnen drie criteria worden gesteld:
1 algemeenheid en generaliseerbaarheid;
2 specificiteit en accuratesse;
3 eenvoud.
Tussen deze criteria moet worden gekozen, waarbij een keuze vóór twee
criteria altijd een keuze tégen het derde criterium inhoudt:
- een algemeen en accuraat instrument is moeilijk eenvoudig te houden;
- een eenvoudig en specifiek/accuraat instrument is, althans niet zonder
bewerking, moeilijker te generaliseren;
- een generaliseerbaar en eenvoudig instrument heeft als probleem dat
het onvoldoende specifiek c.q. oppervlakkig is.
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monitor een positie moet innemen. Wanneer we de monitors uit de
vorige paragraaf rangschikken op de klok ontstaat het volgende beeld.

algemeen
generaliseerbaar
Innovatiebarometer
Weerstandsmonitor

Bouwradius
ICT en INK-scan
Bestuurskrachtmonitor
Eur. Inn. Scoreboard

12

9

3
GSB-monitor

6

eenvoudig

specifiek,
accuraat

Figuur 1: De klok van Weick

Grondvormen
Uit de inventarisatie van voor de Innovatiemonitor relevante monitoren
blijkt verder dat we vijf 'grondvormen' voor monitoring kunnen
onderscheiden. Deze vijf grondvormen zijn weergegeven in tabel 2.

Individuele
zelftest

Een individu vult een instrument in om de eigen organisatie te 'scoren',
al dan niet door te vergelijken met de resultaten van andere organisaties.
Individuele zelftests zijn vooral bedoeld om op laagdrempelige wijze tot
een snelle plaatsbepaling te komen en de interesse van de gebruiker op te
wekken. Ze zijn er ook om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken
(de 'VIVA'-test). Individuele tests worden vaak gebruikt om de
belangstelling van potentiële klanten op te wekken.

Gezamenlijke
zelftest

Verschillende mensen vullen het instrument in, vergelijken hun
uitkomsten en gaan daarover met elkaar in gesprek (volgens een bepaald
protocol), waarna er een gezamenlijk diagnose kan uitrollen.
Gezamenlijke tests hebben een meerwaarde in het proces van onderlinge
uitwisseling van resultaten en het komen tot een gezamenlijke diagnose.

Deze keuze kan grafisch worden weergegeven als een klok, waarop de
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Deze test gaat hetzelfde als in een gezamenlijke zelftest, maar nu onder
begeleiding van een expert/procesbegeleider. Deze bewaakt het proces en
begeleidt het gesprek naar aanleiding van de uitkomsten van de zelftest.
Het begeleiden van gezamenlijke tests heeft als voordeel dat er meer
greep op het proces is, wat de integriteit en zorgvuldigheid bij het
invullen van gegevens ten goede komt. Nadeel van dit model is de
afhankelijkheid van een externe adviseur.

Experttest

Experts maken analyses aan de hand van een format dat op meerdere
organisaties wordt toegepast. Nadruk ligt op het vergelijkbaar maken van
(meestal al in ruwe vorm beschikbare) informatie en op het bereiken van
specifieke en generaliseerbare resultaten.
Experttests ontlenen hun kracht aan 'objectivering' door onafhankelijk
onderzoek. De zelfdisciplinering van betrokkenen bij de individuele en
gezamenlijke zelftest gaat over in 'vreemde ogen dwingen'. Dit model
staat of valt bij de kwaliteit van het onderzoek.

Visitatie

Een gezaghebbende commissie brengt de stand van zaken in een
organisatie in beeld. Nadruk ligt op het ontwikkelen van een
beoordelingskader. De vorm is praktisch en ook vrijer, waardoor een
visitatiecommissie over het algemeen veel rekening kan houden met
organisatiespecifieke factoren.
Het visitatiemodel is ten slotte geschikt om te komen tot een
gezaghebbend organisatiespecifiek oordeel. Een bestuurlijk oordeel
functioneert over het algemeen als controle-instrument. Een visitatie door
vakbroeders is meestal meer gericht op kennisuitwisseling.

Tabel 2: Grondvormen monitors

Consequenties voor de Innovatiemonitor
De Innovatiemonitor is op de 'klok van Weick' als instrument te
karakteriseren als eenvoudig en generaliseerbaar ('10 uur'). De opdracht
aan AEF/Stichting Rekenschap was een instrument te ontwikkelen dat:
- voldoende generaliseerbaar is om de deelnemende organisaties via
vergelijking van elkaar te kunnen laten leren;
- voldoende eenvoudig is om het in een redelijke doorlooptijd in te vullen.
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Deze keuze houdt in dat het instrument inboet aan specificiteit. Het
instrument heeft een zekere graad van abstractie. De resultaten van het
instrument moeten worden vertaald naar de eigen situatie.
Qua grondvorm heeft het instrument het karakter van een (begeleide)
gezamenlijke zelftest. In de eerste plaats heeft het gezamenlijk invullen
van een monitor als groot voordeel dat er kan worden gecorrigeerd voor
individuele interpretatie. Daarnaast kunnen juist bij het gezamenlijk
invullen van de monitor de algemene uitkomsten van de monitor
worden vertaald naar de specifieke situatie van de eigen organisatie. Zo
ontstaat een leerproces. Begeleiding was in elk geval tijdens de
ontwikkeling van de Innovatiemonitor noodzakelijk om zorgvuldige
toepassing te garanderen, het uitwisselingsproces te begeleiden en het
instrument zonodig bij te stellen. Het streven is uitdrukkelijk dat
organisaties de Innovatiemonitor ook zonder begeleiding kunnen
gebruiken1.
Experttests of vormen van visitatie leken niet geschikt voor een te
ontwikkelen Innovatiemonitor. Reden daarvoor is dat de deelnemende
organisaties in deze grondvormen naar onze mening in een te passieve
rol worden gedrongen. Maar ook omdat het in eerste instantie de
ambitie is om te enthousiasmeren en pas in tweede instantie een
normatief oordeel te vellen over de innovatieve kracht van deelnemers
aan de monitor. Interessante aanvullende instrumenten zijn een
periodieke analyse van de innovatie in het openbaar bestuur of een
visitatie in een specifieke sector.
De Innovatiemonitor kan (deels) als individuele zelftest gebruikt worden
om zo de interesse van de gebruiker op te wekken. Het is niet te
verwachten dat de Innovatiemonitor puur als individuele zelftest
effectief kan worden ingezet. Het snel invullen van een zelftest levert
noodgedwongen oppervlakkige resultaten op en zal weinig impact
hebben op de organisatie.
1
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Monitoring en benchmarking: leren of controleren?
Bij het toepassen van een (Innovatie)monitor kan een spanning ontstaan
tussen leren en controleren of verantwoording afleggen en 'afrekenen'.
Daar gaan we nu op in door de ideeën uit de literatuur te bespreken. We
ronden af met de gevolgen van deze ideeën voor de Innovatiemonitor.

Presteren door leren - Raad voor Openbaar Bestuur
(2003)
In een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over
benchmarking (het systematisch vergelijken van organisaties) is het
spanningsveld tussen leren en presteren goed weergegeven. De ROB
komt op basis van haar onderzoek onder meer tot de volgende adviezen:
- Benchmarking biedt de overheid mogelijkheden meer transparant te
worden en te leren. Het instrument kan de doelmatigheid en
doeltreffendheid in hoge mate bevorderen.
- Het inzetten van benchmarking als verantwoordingsinstrument, zowel
in verticale als in horizontale zin, kan leiden tot ongewenste (perverse)
effecten. Om dit te voorkomen moet de mate van dwang tot
benchmarking tot een minimum worden beperkt.
- Benchmarking als verantwoordingsinstrument in verticale
interbestuurlijke betrekkingen is onwenselijk. Gemeenten (en provincies)
moeten in de uitvoering van medebewindstaken voldoende
beleidsvrijheid hebben, die onder druk komt te staan door benchmarking.
- Benchmarking heeft een leerfunctie en niet primair een
informatiefunctie, laat staan een toezichtfunctie.
- Door geen onderscheid te maken tussen verticale en horizontale
verantwoording ontstaat er vertroebeling van verantwoordelijkheden.
Dit is een zeer onwenselijke situatie.
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Outputsturing in publieke organisaties – Hans de Bruijn
(M&O 2002 nummer 3, mei/juni)
De Bruijn geeft in zijn artikel over outputmeting in de publieke sector
enkele gevaren aan van deze werkwijze. Verschillende van deze
'perverse effecten' kunnen ook optreden als de Innovatiemonitor meer
wordt gebruikt om ‘af te rekenen’ dan om te leren. Hij noemt
bijvoorbeeld de volgende effecten:
- strategisch gedrag: ‘gaming the numbers’ (goochelen met cijfers);
- bureaucratie: vooral veel 'productie op papier';
- instrumentalisme: concentratie op de eisen die het instrument/het
model stelt waardoor ambities en innovatie zelfs kunnen blokkeren;
- reductie tot het meetbare ten koste van minder meetbare aspecten;
- competitieve verhoudingen waardoor ‘bestelverantwoordelijkheid'
schade oploopt (verantwoordelijkheden komen bij de verkeerde mensen
terecht).
De Bruijn geeft desondanks aan dat het vergelijken en beoordelen van
prestaties gunstige effecten heeft op de organisatie. Deze effecten zijn
toenemende transparantie, scherpte in de discussie en prikkels voor
kwaliteit en doelmatigheidverbetering. Ook Aardema (die we hierna
behandelen) concludeert dat BBI (Beleid en BeheersInstrumentatium)
wel degelijk positieve effecten heeft gehad.
Daarnaast pleit De Bruijn voor het combineren van 'outputsturing' met
‘processturing’, waarin naast aandacht voor de output aandacht is voor
procesmaatstaven.
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Doorwerking van BBI: evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten – Harrie
Aardema (BMC 2002)
Ook Aardema onderscheidt in zijn studie naar het Beleids- en
BeheersInstrumentarium (BBI) voor gemeenten een groot aantal
mogelijke negatieve effecten van 'bedrijfsmatig werken' (waarvan
prestatievergelijking een essentieel onderdeel is). Voor een deel
overlappen deze met de risico's die De Bruijn signaleert. We noemen de
risico's die van toepassing kunnen zijn op de Innovatiemonitor:
- Instrumentalisme
Middelen- en regelwoede ten koste van het echte werk.
- Navelstaren
Te veel intern en met elkaar bezig zijn en niet met de klant.
- Verkokering
Consequentie van decentraal integraal management ten koste van
concernmanagement.
- Performance paradox
Meer bedrijfsmatige aandacht kan leiden tot minder effectiviteit.
- Tunnelvisie
Blikvernauwing tot alleen dat wat gemeten wordt, veronachtzaming van
kwalitatieve aspecten.
- Ossificatie
Verstarring van gedragsroutines, vooral symbolische vernieuwing.
- Windowdressing
Fixatie op indrukwekkend ogende boekwerken, deze als te bereiken
effect zien.
- Myopia
Door de bomen (overdaad aan kwantitatieve gegevens/lange termijn
doelen) het bos niet meer zien.
- McDonaldization
Houvast zoeken in sjablonen die onvoldoende recht doen aan de
veelvormige werkelijkheid.
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Consequenties voor de Innovatiemonitor
Als het gaat om de spanning tussen 'presteren' en 'leren' is het
belangrijk om bij de ontwikkeling en toepassing van de
Innovatiemonitor onderscheid te maken tussen twee doelstellingen:
- Het bevorderen van innovatie in het openbaar bestuur (bij individuele
organisaties of in sectoren).
- Het vergelijken van prestaties, innovaties en innovatief vermogen in het
openbaar bestuur (en het op dit punt beoordelen van individuele
organisaties of sectoren).
Het bevorderen van innovatie in het openbaar bestuur is de
hoofddoelstelling van de Innovatiemonitor voor InAxis. Leren staat
daarbij centraal. Een zekere mate van veiligheid en vrijwilligheid zijn
daarvoor voorwaarden. Bij deze doelstelling past meer een strategie van
verleiden dan van (be)oordelen en afrekenen. Anders gezegd: een
'procesoriëntatie' is daarbij het belangrijkst. Vanuit het perspectief van
de manager in het openbaar bestuur is de 'productoriëntatie' dominant.
Wat levert mijn organisatie op in vergelijking met andere organisaties
en tegen welke kosten en met behulp van welke innovaties? Beide
perspectieven moeten bij het uitvoeren van de monitor voldoende
gewicht krijgen.
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4 Conclusies en aanbevelingen1

Op grond van de ervaringen tot nu toe durven we te stellen dat de
Innovatiemonitor Openbaar Bestuur op verschillende manieren een
waardevol instrument kan zijn. De grootste kracht van het instrument
ligt naar onze mening in de complete opzet. Daardoor kan de
Innovatiemonitor op veel manieren worden ingezet. De
Innovatiemonitor kan bestuurders en leidinggevenden inzicht geven in
de prestaties en de ontwikkeling van hun organisatie ten opzichte van
anderen. Dit inzicht helpt bij het maken van beredeneerde keuzen over
innovatie in en van de eigen organisatie. Bovendien helpt de informatie
bij het stimuleren van de organisatie om te innoveren. Professionals
krijgen inzicht in de staat van de innovaties in hun vakgebied.
Medewerkers krijgen met de Innovatiemonitor inzicht in innovaties en
de prestaties en ontwikkeling van hun organisatie ten opzichte van
anderen. Zo krijgen ze meer begrip voor de eigen organisatie.
De Innovatiemonitor combineert 'harde' aspecten (prestaties,
innovaties) met 'zachte' (organisatieontwikkeling, leren,
veranderstrategieën). De combinatie van beide aspecten - vooral de
prestatiemeting aan de ene kant en de condities voor innovatie aan de
andere kant - is volgens ons bepalend voor het succes van het
instrument. Het meten en vergelijken van prestaties maakt de
Innovatiemonitor feitelijk en geeft de meting van de Innovatiemonitor
meer gezag dan het meten van alleen ‘zachte’ aspecten.
Andere sterke punten van de Innovatiemonitor zijn naar onze mening:
- Het instrument is in de praktijk ontwikkeld en getoetst en heeft op die
manier al voor veel mensen betekenis gekregen.
1

De conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn voor rekening van de
onderzoekers.
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- De inzet die nodig is om de Innovatiemonitor in groepsverband te doen,
is relatief beperkt. In één dagdeel kan de groep de monitor invullen, de
resultaten zien en bespreken.
- De 'veranderstrategieën’ zijn voor veel deelnemers eye openers. Vooral
het leren kennen van de verschillen in aanpak bij de veranderstrategieën
blijkt waardevol om een beredeneerde, bewuste keuze te kunnen
maken.

eindverantwoordelijken in de organisatie, is de kans reëel dat toepassing
van de Innovatiemonitor niet tot beweging leidt. In de tweede plaats
heeft de Innovatiemonitor meer gewicht gekregen doordat ze is
toegepast in een 'professioneel netwerk' van mensen uit verschillende
organisaties in het openbaar bestuur. In zo’n netwerk kunnen de
deelnemers gebruik maken van elkaars kennis en is het eenvoudiger
ervoor te zorgen dat er voor deelnemers voldoende te 'halen' is.

Daarnaast kent het instrument uiteraard beperkingen. We noemen de
belangrijkste:
Het instrument is in de opstartfase. Voor veel organisaties c.q.
beleidsterreinen in het openbaar bestuur is nog geen
vergelijkingsmateriaal voorhanden. De waarde van de monitor neemt
toe naarmate het instrument meer wordt gebruikt.
De Innovatiemonitor heeft een zekere graad van abstractie; wat het
instrument wint aan generaliseerbaarheid en (relatieve) eenvoud,
verliest het aan accuratesse en specificiteit. De resultaten van de
Innovatiemonitor krijgen betekenis als de deelnemers aan de
Innovatiemonitor deze vertalen naar de eigen situatie.
Organisaties die willen innoveren, kunnen te maken krijgen met
belemmeringen die buiten hun invloedssfeer liggen. Te denken valt aan
juridische en/of institutionele beperkingen. Deze vragen vallen buiten
het bestek van de monitor.
De Innovatiemonitor biedt inzicht in de huidige situatie en geeft tal van
handvatten voor verandering en verbetering. Of de organisatie
daadwerkelijk in beweging komt, is afhankelijk van andere factoren.
Betrokkenheid van bestuur en leidinggevenden is in onze ogen de
belangrijkste randvoorwaarde. Veel van bovenstaande beperkingen zijn
te ondervangen door de kwaliteit van de toepassing van de
Innovatiemonitor. Twee punten vinden wij daarbij van groot belang.

Daarnaast is de kwaliteit van de begeleiding tijdens het uitvoeren van de
Innovatiemonitor in groepsverband van belang. Van de begeleider wordt
ondermeer gevraagd dat hij/zij:
het instrument en de (on)mogelijkheden ervan kent en de resultaten
ervan kan interpreteren;
voldoende kennis heeft van het vakgebied om de abstractere resultaten
van de monitor te vertalen naar de concrete situatie van de deelnemers;
bij voorkeur kennis heeft van de organisatie waarin de monitor wordt
toegepast om verbindingen te leggen tussen de uitkomsten van de
monitor en ontwikkelingen in de organisatie;
over voldoende vaardigheden beschikt om het proces te begeleiden en te
komen tot gedeelde conclusies en aanbevelingen.

-

-

-

-

Ten eerste is het belangrijk dat toepassing van de Innovatiemonitor
bestuurlijk is ingebed. Zonder echte betrokkenheid van de
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-

-

De Innovatiemonitor vraagt om beheer, onderhoud en ontwikkeling.
Beheer is nodig om de integriteit van de data te bewaken. Daarnaast is
onderhoud noodzakelijk om de Innovatiemonitor actueel te houden,
vooral waar het gaat om de innovaties op specifieke terreinen. Om de
Innovatiemonitor gericht in te kunnen zetten op andere werkterreinen,
moeten eerst specifieke prestatiemetingen worden ontwikkeld. We
bevelen aan daarvoor aansluiting te zoeken bij bestaande of in
ontwikkeling zijnde prestatiemetingen en bijbehorende netwerken van
professionals. Ten slotte bevelen we aan om de ervaringen met de
Innovatiemonitor periodiek te evalueren om op grond daarvan de
monitor bij te stellen.
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Opzet inventarisatie
Onderzochte monitoren/indexen:
- Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten of
Common Assessment Framework (CAF)
- ERBS & INK, Excelleren in de weerbarstige praktijk;
Knelpuntenonderzoek toepassing INK-managementmodel,
onderzoeksrapport, 2001
- European Innovation Scoreboard
- EIM Innovatiebarometer
- Gegevensmodel benchmarken HRM-rijk versie 1.0 (Cd-rom)
- Organiserend vermogen in het stedelijke beleid (Cd-Rom)
- Weerstandsaudit (innovatieprocessen analyse)
- ICT en INK-scan

Op grond van hun mogelijke relevantie voor de Innovatiemonitor zijn
verschillende monitoren bestudeerd. Het gaat om:

Monitor
Bouwradius Innovatiemonitor
Innovatiebarometer
European Innovation Scoreboard (De innovatie-index)
ICT en INK scan
De weerstandsaudit (Vragenlijst InnovatieProcessen-analyse)
Bestuurskrachtmonitor
GSB-monitor

Deze monitoren hebben we beoordeeld op de volgende punten:
- Het object van de monitor: wat toetst de monitor?
- Het onderwerp van de monitor: wie of wat wordt getoetst; organisaties,
branches, ketens, landen?
- De diagnosemethode.
- Het soort vragen: kwantitatieve vragen, kwalitatieve gesloten of
kwalitatieve open vragen?
- Aanvullende instrumenten na de meting.
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1 Bouwradius Innovatiemonitor
Object van de Bouwradius Innovatiemonitor (invalshoek)
Bouwradius heeft een innovatiemonitor ontwikkeld waarin de
ontwikkelingen en innovaties binnen het onderwijs en de bouwpraktijk
worden geregistreerd. Deze innovatiemonitor is in eerste instantie
ontwikkeld voor onderwijsontwikkelaars; het doel was hen in staat te
stellen vernieuwingen in de bouw, verwante sectoren en het onderwijs
te signaleren. De innovatiemonitor was aanvankelijk bedoeld voor
intern gebruik binnen Bouwradius en was niet bedoeld als
'managementinformatiesysteem'. Inmiddels werkt Bouwradius aan een
nieuwe versie van de innovatiemonitor: de 'Informatiemonitor'. De
opzet ervan is breder: de Informatiemonitor signaleert meer dan alleen
innovaties en is komt binnenkort ook voor externe doelgroepen
beschikbaar.
Subject van de Bouwradius Innovatiemonitor
De Bouwradius innovatiemonitor kijkt naar nieuwe bouwtechnieken
en -materialen, marktontwikkelingen en verwachtingen voor de
bedrijfstak op langere termijn.
Diagnosemethode
De huidige versie van de Bouwradius Innovatiemonitor wordt gevuld op
basis van deskresearch door experts. De Informatiemonitor kan dit
straks zelf: hij scant artikelen automatisch uit verschillende vakbladen.
Via een speciale thesaurus beoordeelt de software of het artikel
interessante informatie bevat voor dertien onderwijskwalificaties en drie
specifieke thema's uit de bouwsector.
De gebruiker stelt bij eerste aanmelding een gebruikersprofiel samen.
Op grond van dat profiel krijgt hij/zij een selectie van artikelen op het
scherm over relevante ontwikkelingen en innovaties.
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Soort vragen
De Bouwradius innovatiemonitor wordt beheerd door een redactie van
experts. Deze zoeken in vakbladen naar nieuwe bouwtechnieken,
bouwmaterialen, marktontwikkelingen en verwachtingen voor de sector
(deskresearch).
In de nieuwe versie van de Bouwradius Informatiemonitor zijn experts
vooral nodig om een reeks relevante artikelen te selecteren die fungeert
als 'trainingsset'. Op basis van deze 'trainingsset' analyseert het
programma of nieuwe artikelen relevant zijn voor de gebruikers. De
relevante artikelen worden automatisch toegevoegd aan de
Informatiemonitor.
Aanvullende instrumenten
Bouwradius is een kenniscentrum voor de bouw en heeft, net als
bijvoorbeeld de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), een aantal
wettelijke taken. Het instituut organiseert en ontwikkelt cursussen van
timmeren tot bouwfysica, van proceskwaliteit tot veiligheid. Kwaliteit en
bevordering van vakbekwaamheid staan daarbij voorop. Bouwradius
adviseert ook over scholing in het bedrijf en het maken
scholingsplannen. Bouwradius verzorgt cursussen voor het
bedrijfsleven en opleidingen voor leerlingen van de ROC's en VMBOscholen die in de bouw willen werken. Deze opleidingen worden samen
met de bedrijfstak ontwikkeld. Nieuwe ontwikkelingen die de
innovatiemonitor signaleert, worden direct in de leerstof verwerkt. Ten
slotte heeft Bouwradius een rol bij de erkenning en kwalificatie van
opleidingsinstituten en hun opleidingen.
Raakvlakken met Innovatiemonitor Openbaar Bestuur:
- de monitor is gericht op innovatie;
- de eigenaar/beheerder van de monitor heeft een bredere
verantwoordelijkheid voor de sector;
- de monitor is onderdeel van een omvangrijker pakket van activiteiten in
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de sector;
- er is sprake van periodieke actualisatie (dynamisch instrument).
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- Zijn er in uw bedrijf medewerkers die een opleiding hebben gevolgd die
door uw bedrijf geheel of gedeeltelijk werd betaald?
- Is uw bedrijf in het bezit van een formeel kwaliteitscertificaat?

2 EIM innovatiebarometer

Aanvullende instrumenten
Wie verder wil met de resultaten van de innovatiebarometer, kan
gebruik maken van de EIM innovatiemonitor. Dit instrument maakt een
uitgebreidere en meer diepgaande diagnose. De vragen hiervan zijn niet
vrij toegankelijk. Het is bovendien niet mogelijk de EIM
innovatiemonitor individueel in te vullen. Alle medewerkers van een
organisatie moeten een vragenlijst invullen. Organisaties met meer dan
50 medewerkers kunnen werken met een steekproef.

Object van de EIM innovatiebarometer (invalshoek)
De innovatiebarometer van het Economisch Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf (EIM) meet de innovatiekracht van een organisatie. Dit
gebeurt aan de hand van dertien vragen die voor iedereen toegankelijk
zijn op internet.
Subject van de EIM innovatiebarometer
De EIM innovatiebarometer meet de innovatiekracht van organisaties
uit het MKB en vergelijkt de uitkomsten met resultaten van organisaties
van vergelijkbare omvang in dezelfde sector.

Het uitvoeren van de EIM innovatiemonitor kost € 9.000,- tot
€ 19.000,- voor organisaties met minder dan 150 medewerkers.
De resultaten van de innovatiebarometer worden ook gebruikt om een
beeld te geven van de innovatiekracht van het MKB. Per branche en voor
de hele sector (het MKB) geeft de innovatiebarometer een oordeel en
doet een poging de oorzaken van de gesignaleerde ontwikkeling te
achterhalen.

Diagnosemethode
Diagnose gebeurt door middel van - meestal individuele - zelfanalyse.
Het vervolginstrument, de EIM innovatiemonitor, is gebaseerd op een
begeleide analyse van de gezamenlijke resultaten van de medewerkers
van een organisaties (zie onder ‘aanvullende instrumenten’).
Soort vragen
De innovatiebarometer werkt met algemene, kwalitatieve en gesloten
vragen die voor vrijwel elke organisatie zijn te beantwoorden, maar die
vooral gericht zijn op het MKB. Voorbeelden hiervan zijn:
- Heeft uw bedrijf in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten
op de markt gebracht?
- Heeft uw bedrijf in het afgelopen jaar marktonderzoek verricht of laten
verrichten?
- Werkt uw bedrijf met andere bedrijven of instellingen samen om
vernieuwingsprojecten uit te voeren?
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EIM is een onderzoeksbureau voor het MKB dat beleidsonderzoek
uitvoert voor overheidsinstellingen, branche- en koepelorganisaties en
intermediaire organisaties.

-

Raakvlakken met de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur:
het instrument onderzoekt de innovatiekracht van organisaties;
de EIM innovatiebarometer is op internet in te vullen;
de resultaten zijn direct beschikbaar;
het gaat om een laagdrempelige monitor die weinig beheer vraagt. Er is
wel diepgaande, begeleide 'follow up' voor het 'echte' werk.
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3 European Innovation Scoreboard (De innovatie-index)
Object van de innovatie-index (invalshoek)
Het European Innovation Scoreboard meet de innovatiekracht van
landen. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze monitor is de
Europese doelstelling om in 2010 de sterkste, meest innovatieve
economische regio ter wereld te zijn. Deze doelstelling is vastgesteld op
de top van Lissabon in 2000.
Subject van de innovatie-index
Het European Innovation Scoreboard geeft een oordeel over de
innovatiekracht van een land en vergelijkt deze met de innovatiekracht
van andere landen.
Diagnosemethode
De meting en diagnose worden uitgevoerd door experts. Het scoreboard
is ontwikkeld als een benchmarkinstrument dat inzicht geeft in de
sterke en zwakke punten van landen. De innovatie-index is ontwikkeld
en wordt beheerd door CORDIS (Community Research and
Development Information Service). Het instrument en de
meetresultaten zijn vrij toegankelijk via internet.

-

Soort vragen
Er wordt gevraagd naar statistieken van 17 kwalitatieve indicatoren op
het gebied van human resources, kennisproductie, de toepassing van
kennis en investeringen in innovatie. Bijvoorbeeld:
het percentage van de bevolking dat geschoold is voor de dienstensector;
de werkgelegenheid in hoogwaardige technische productie en
dienstverlening;
publieke en private investeringen in research & development;
de hoeveelheid high-tech venture capital (risico-investeringen);
het aantal verkopen van nieuwe producten;
het percentage van de bevolking met internettoegang thuis.
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Aanvullende instrumenten
Het European Innovation Scoreboard wordt gebruikt om het debat te
stimuleren tussen bedrijfsleven, wetenschap en beleidsmakers. Doel
van dit debat is het initiëren van beleidsverbeteringen en het bijdragen
aan kennisuitwisseling over innovatiekracht tussen de leden van de
Europese Unie, de VS en Japan.
Mede naar aanleiding van de European Innovation Scoreboard is het
ministerie van Economische Zaken gestart met het benchmarken van
de effectiviteit van het eigen innovatiebeleid. Dit heeft geleid tot de
volgende speerpunten in het innovatiebeleid:
- een verbetering van het ondernemerschap (bijvoorbeeld starters);
- een verlaging en vereenvoudiging van de administratieve lasten;
- een verbetering van het innovatieklimaat door het stimuleren van hightech start ups en de aanpak van het tekort aan hoogwaardig technisch
personeel.
Raakvlakken met Innovatiemonitor Openbaar Bestuur
- Het European Innovation Scoreboard is (ook) een
resultaatgeoriënteerde innovatiemonitor;
- Het is een voorbeeld voor internationale vergelijking en benchmarking;
- Het geeft op basis van samenhangende indicatoren een scherpe
diagnose over de positie van een land;
- De resultaten leiden tot een overheidsstandpunt over veelbelovende
factoren voor innovatie.

4 ICT en INK-scan
Object van de ICT en INK-scan (invalshoek)
Het gaat in deze monitor om de relatie tussen algemene
organisatieontwikkeling en ontwikkelingen in informatievoorziening in
een organisatie. De ICT en INK-scan is primair ontwikkeld voor
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informatiedeskundigen (bijvoorbeeld hoofden I&A,
beleidsmedewerkers ICT). Met de ICT en INK-scan kunnen zij de
positie van de organisatie op het gebied van ICT voor het algemeen
management inzichtelijk maken. De ICT en INK-scan vervult een
brugfunctie tussen deze twee werelden.
Subject van de ICT en INK-scan
De organisatie-ontwikkelingsfase worden gerelateerd aan de ICTactiviteiten in de organisatie. Het is een specifieke toepassing van het
INK-model op het informatiemanagement in de organisatie.
Diagnosemethode
In eerste instantie is bij deze monitor gestreefd naar zelfdiagnose. Op
dit ogenblik lijkt dat geen werkbare oplossing; het instrument werd te
omvangrijk en te complex. Het instrument wordt in de praktijk gebruikt
als middel om de discussie tussen deelnemers aan de scan te ordenen.
De discussie over de uitkomsten levert een grotere meerwaarde dan de
uitkomsten zelf. In de pilot wordt gewerkt met een professioneel
begeleide zelfdiagnose. Ook onderzoekt men hoe de scan vereenvoudigd
kan worden, om zelfdiagnose in een later stadium mogelijk te maken.
Een dilemma is hoe een zelfdiagnose-instrument zich verhoudt tot de
betrouwbaarheid van de toepassing ervan. Een zelfdiagnose-instrument
vereist eenvoud waardoor de uitkomsten ongeschikt kunnen zijn als
stuurinformatie.
Soort vragen
Er worden stellingen voorgelegd aan meerdere medewerkers. De
deelnemers aan de scan waarderen de mate waarin de stelling waar is
voor de eigen organisatie met een score tussen 0 (geheel mee oneens)
en 10 (geheel mee eens). De individuele scores per stelling worden
gezamenlijk besproken waarna de gemiddelde score wordt opgenomen
in het resultatenformulier.
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Aanvullende instrumenten
De uitkomsten van de meting worden beoordeeld met een grafische
score. Daarnaast vormen de gebruikers van deze monitor zich een
specifiek oordeel tijdens de nabespreking van de individuele
vragenlijsten. Het formuleren van verbeteracties en het maken van
vervolgafspraken volgt op de nabespreking van de resultaten. Op die
manier zijn invulling, bespreking en diagnose als noodzakelijk te
doorlopen fasen met elkaar verweven.
De ICT en INK-scan is nog in een pilotfase. De manier van de meting
uitvoeren, het diagnosticeren en de wijze waarop de scan tot
organisatiespecifieke adviezen komt, zijn nog volop in ontwikkeling.
Voor de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur is het interessant om bij
dit ontwikkelingstraject aan te haken, zodat langs twee verschillende,
maar verwante invalshoeken eenzelfde type instrument beschikbaar
komt.
Raakvlakken met Innovatiemonitor Openbaar Bestuur:
- INK is de basis voor het instrument;
- Resultaten zijn overzichtelijk en hanteerbaar, waardoor een gericht
gesprek over een complex onderwerp mogelijk wordt;
- De ICT en INK-scan is een voorbeeld van een specifieke toepassing van
het INK-model;
- De ICT en INK-scan wordt nu uitgevoerd met begeleide zelfdiagnose in
drie fasen;
- Deze monitor is een goed voorbeeld van hoe het ontwikkelingsmodel in
de praktijk kan worden toegepast.
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5 De Weerstandsaudit (Vragenlijst Innovatie Processenanalyse)
Object van de Weerstandsaudit (invalshoek)
De Weerstandsaudit, ook wel bekend als de Vragenlijst Innovatie
Processenanalyse (VIP-analyse), onderzoekt de betrokkenheid van
medewerkers bij een innovatie of een veranderingsproces in een
organisatie. De VIP-analyse richt zich vooral op draagvlak.

andere monitoren. In combinatie met de VIP-analyse wordt vaak
gebruik gemaakt van monitoren die een analyse maken van
organisatieblokkades, de communicatie, de organisatiecultuuranalyse
en het rendement van innovaties.
Raakvlakken met Innovatiemonitor Openbaar Bestuur:
- de VIP-analyse richt zich vooral op de HRM-aspecten van
innovatieprocessen;
- de Weerstandsaudit heeft een sterke procesinvalshoek.

Subject van de Weerstandsaudit
Onderwerp van de scan zijn de medewerkers van een organisatie of
afdeling.
Diagnosemethode
Het Instituut voor Organisatiescans maakt individuele grafische scores
per medewerker en mediaanscores van groepsselecties. Zelfdiagnose is
mogelijk, maar het instituut maakt hier geen gebruik van. Afhankelijk
van de scores in de verschillende categorieën kan deze monitor
tekortkomingen in het innovatieproces signaleren. Op basis van de
diagnose kan er actie worden ondernomen om weerstand onder
medewerkers weg te nemen.
Soort vragen
Het Instituut voor Organisatiescans werkt met vragenlijsten die
medewerkers zelfstandig kunnen invullen. De methode is gebaseerd op
het Concerned Bases Adoption Model van Fuller. Deze methode gaat uit
van categorieën van weerstanden: bewustwording, persoonlijke
betrokkenheid, consequenties voor organisatie, beheersing,
samenwerking, herziening innovatie op basis van werkervaring en
herziening.
Aanvullende instrumenten
Het Instituut voor Organisatiescans heeft naast de VIP-analyse nog
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6 Bestuurskrachtmonitor
Object van de Bestuurskrachtmonitor (invalshoek)
Deze monitor beoordeelt de bestuurskracht van een gemeente op basis
van algemene en gemeentespecifieke opgaven en de wijze waarop de
gemeente is toegerust om deze opgaven te realiseren.

-

Subject van de Bestuurskrachtmonitor
De monitor onderzoekt de gemeentelijke organisatie in de rol van:
bestuur;
dienstverlener (aanbieder van publieke goederen en diensten);
participant in het openbaar bestuur;
organisatorische eenheid.

Diagnosemethode
Een onafhankelijke visitatiecommissie voert de diagnose uit en maakt
gebruik van een model dat op de specifieke situatie is aangepast. Dit
model laat echter veel vrijheid voor interpretatie. De visitatiecommissie
beoordeelt de gemeente op de volgende kwaliteitsniveaus:
- strategisch (niet van toepassing voor organisatorische eenheid);
- tactisch;
- operationeel (niet van toepassing voor bestuur).
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Zo ontstaan tien velden waarop gemeenten 'in ruime mate', 'in
voldoende mate', 'matig', 'in onvoldoende mate' of 'niet' kunnen scoren.
Door de duidelijke score en het gewicht van de visitatiecommissie heeft
het oordeel een sterk normatief karakter.
Soort vragen
De vragen worden aangepast aan een specifieke situatie en de wensen
van de onderzochte gemeente.
Aanvullende instrumenten
De resultaten worden door de aard van het instrument meestal
onderwerp van politiek overleg in de gemeenteraad. Dit traject is geen
onderdeel van het instrument zelf.
Raakvlakken met Innovatiemonitor Openbaar Bestuur:
- de Bestuurskrachtmonitor is gericht op het openbaar bestuur;
- ook deze monitor doet recht aan politiek-bestuurlijke verschillen tussen
organisaties in het openbaar bestuur en tussen regio's (nadeel:
interpretatievrijheden);
- er is helaas geen mogelijkheid tot zelfdiagnose door de bewust gekozen
visitatieformule.

7 GSB-monitor (grotestedenbeleid)
Object van de GSB-monitor (invalshoek)
Deze monitor heeft tot doel ontwikkelingen in de grote steden
inzichtelijk te maken. Dit gebeurt in het kader van de monitorfunctie
van het grotestedenbeleid (GSB). 'De voornaamste doelstelling van de
monitor is het bieden van een beschrijving van die aspecten van de
grootstedelijke samenleving waarop het grotestedenbeleid
doelstellingen heeft geformuleerd.' De GSB-monitor kan geen antwoord
geven op de vraag in hoeverre het beleid een factor van betekenis is bij
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de revitalisering van de steden.
De monitor kan:
- volgen of de in het GSB gestelde doelen worden bereikt;
- ontwikkeling van grootstedelijke problematiek signaleren;
- een alarmfunctie vervullen bij verslechtering op deelgebieden.

-

Subject van de GSB-monitor
De metingen in de GSB-monitor zijn geordend binnen de negen
doelstellingen van het GSB:
terugdringen van (structurele) werkloosheid en bevorderen van
arbeidsplaatsen;
versterking van de economische concurrentiepositie van de stad;
verbeteren van aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
versterking van de positie van stedelijke woonmilieus op de regionale
woningmarkt;
verbeteren van de (fysieke) leefomgeving/leefbaarheid;
vergroten van de sociale infrastructuur;
verbeteren van de sociale infrastructuur;
verbeteren van veiligheid, tevens veiligheid op scholen;
duurzaam herstel van kwetsbare wijken.
Diagnosemethode
Het economisch instituut ISEO van de Erasmus Universiteit maakt de
diagnose. De meting en de diagnose worden jaarlijks uitgegeven in het
'Jaarboek Grote Steden'. Daarnaast zijn de metingen toegankelijk op
internet. Het materiaal is hier zodanig beschikbaar dat men ook eigen
selecties kan maken.
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Een knelpunt van de GSB-monitor is dat het moeilijk is indicatoren bij
elkaar op te tellen. Dit betekent dat vergelijking tussen steden wel
mogelijk is per indicator, maar moeilijk is als het gaat om
samenhangende indicatoren. Het beoordelen van de situatie per stad
over alle factoren die voor het GSB relevant zijn, is dan ook erg lastig.
Het ISEO werkt aan een methodiek om in de nabije toekomst een
bijdrage te kunnen leveren aan het bepalen van de effectiviteit van het
GSB1.
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van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vergelijkt de
ontwikkeling van de G4 en de G21 op terreinen waarop steden een
achterstandspositie hebben, met de ontwikkeling buiten de grote steden.
Raakvlakken met de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur:
- het onderwerp van de monitor is het openbaar bestuur;
- het grotestedenbeleid is gericht op veranderingen en innovaties in
bestuur en uitvoering in de grote steden;
- minder vergelijkbaar is de zware focus op kwantitatieve indicatoren.

Soort vragen
Deze monitor meet op kwantitatieve wijze de indicatoren, zoals:
- het aantal personen naar leeftijd en etnische groepering;
- het aantal vanuit het buitenland nieuw gevestigde migranten naar
etnische groepering.
Aanvullende instrumenten
In het GSB bestaan ook andere methodieken om de effectiviteit van het
beleid aan de orde te stellen. Het gaat om de volgende instrumenten:
- zelfanalyses door steden en Rijk;
- visitatie door een onafhankelijke commissie.
Bij de zelfanalyse en de visitatie maakt men gebruik van de uitkomsten
van de GSB-monitor. Met deze gegevens is het mogelijk een scherpe
analyse te maken van activiteiten en prestaties in de verschillende
steden en bij de departementen. Maar de meetmethode kan nog beter
worden afgestemd op de behoefte het GSB beter te kunnen beoordelen.
De meetmethode van individuele indicatoren is heel eenvoudig aan te
passen door meer standaardisatie. Er bestaan nu nog steeds verschillen
in beschikbaarheid van gegevens omdat enquêtes bijvoorbeeld niet altijd
in dezelfde periode worden uitgevoerd. Vergelijking van gegevens is
daardoor moeilijk. De GSB-monitor heeft vooral een politiekbestuurlijke functie op landelijk niveau. Een voorbeeld hiervan is de
notitie 'Tussenstand: Verdieping Resultaten' van het ministerie

Samenvatting

-

De resultaten van de inventarisatie zijn weergegeven in de tabel. De
onderzochte monitoren worden gekenmerkt door:
Het object van de monitor, hierbij hoort de vraag: wat toetst de monitor?
Het subject van de monitor, hierbij hoort de vraag: wie wordt getoetst
(organisaties, branches, ketens, landen)?
De diagnosemethode.
Het soort vragen dat wordt gehanteerd. Er is onderscheid te maken
tussen kwantitatieve, kwalitatieve gesloten en kwalitatieve open vragen.
De vraag of er aanvullende instrumenten zijn na de meting.
Per dimensie zijn de categorieën weergegeven die zijn aangetroffen bij
de geïnventariseerde monitoren.

Dimensie
Object

Categorieën
Werkproces, medewerkers, innovatiekracht,
bestuurskracht, doelbereiking

Subject

Branche, organisatie, land

Diagnosemethode

Individuele zelftest, begeleide gezamenlijke zelftest,
experttest, visitatie

Soort vragen

Kwantitatieve analyse, kwantitatief gesloten, kwalitatief
gesloten, kwalitatief open

1

Quasi-experimenteel evaluatieonderzoek (Vreeswijk e.a., 2000)
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Vrijwel alle monitoren hebben de mogelijkheid aanvullende
instrumenten te gebruiken. Deze variëren van opleidingen
(Bouwradius), complexere monitors (Innovatiebarometer) tot visitatie
(GSB-monitor).
De tabel geeft voor iedere dimensie aan tot welke categorie een monitor
behoort.

object

subject

diagnosemethode

soort vragen

Bouwradius

werkproces

branche

experttest

kwalitatief
gesloten
(via thesaurus)

J

Innovatie
Barometer

innovatiekracht organisatie

individuele
zelftest

kwalitatief
gesloten

J

European
Innovation
Scoreboard

innovatiekracht land

experttest

kwantitatieve
analyse

J

ICT en INK scan innovatiekracht organisatie

begeleide
gezamenlijke
test

kwalitatief
gesloten

i.o.

Weerstandsaudit medewerkers

organisatie

begeleide
gezamenlijke
test

kwalitatief
gesloten

J

Betuurskracht
monitor

bestuurskracht

organisatie

visitatie

kwalitatief
open

N

GSB-monitor

doelbereiking

organisatie

experttest

kwantitatieve
analyse

J
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