
Kwaliteit in lokale besturen 
Ook binnen de lokale overheid staan administratieve hervormingen hoog op de politieke 
agenda. De lokale overheid dient een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen die is 
aangepast aan de noden van elke burger. Het kwaliteitsdebat kan daarom niet worden 
losgekoppeld van de ontwikkeling naar een meer beheersgericht overheidsmanagement. 

Kwaliteitsbeleid 
Over de operationele invulling van het kwaliteitsbeleid bestaat minder eensgezindheid. Er 
bestaat immers geen eenduidig model om een kwaliteitsvolle dienstverlening te ontwikkelen. 
De politiek-institutionele en de maatschappelijke omgeving vormen het ruimere kader 
waarbinnen de lokale managementcultuur en omgevingsfactoren tot ontwikkeling komen. 
Daardoor heeft vrijwel ieder initiatief zijn eigen specifieke kenmerken. 
 
De lokale karakteristieken maken van de ontwikkeling van een geïntegreerde kwaliteitsvisie 
voor lokale besturen een bijzondere uitdaging. Naarmate het lokale bestuur over een grote 
vorm van autonomie beschikt, kan zij specifieke kwaliteitsinitiatieven ontwikkelen. Lokale 
besturen in de Verenigde Staten en Duitsland genieten bijvoorbeeld een verregaande 
autonomie en vormen de motor van de implementatie van kwaliteitsmethoden en -technieken 
afkomstig uit de private sector. 
 
Kwaliteit is een heterogeen begrip. Ongeacht het bestuursniveau spreidt het kwaliteitsdebat 
zich uit over drie niveaus: het macro-, meso- en microniveau  Deze niveaus manifesteren elk 
een verschillende visie op kwaliteit, die zich uit in assumptie, focus, doelstellingen, 
mogelijkheden, methoden en technieken. 

Macroniveau 
Het macroniveau behelst de relaties publieke dienstverlening – burger en politiek – 
samenleving. Kwaliteitszorg krijgt er de meest directe vertaling in handvesten. De finaliteit 
betreft het herstel van het vertrouwen in de publieke dienstverlening. Het ‘Citizen’s Charter’ 
(1991) in het Verenigd Koninkrijk is een eerste in een reeks van vele handvesten (Frankrijk, 
België, Portugal). Kwaliteit wordt bereikt door competitie en de markt vormt het 
referentiekader. 

Mesoniveau 
Het mesoniveau behelst de relatie producent/consument. De gestegen aandacht voor dit 
niveau bevestigt de gewijzigde cliëntgerichte positie van de overheid. 

Microniveau 
Het microniveau betreft de interne relaties binnen de organisatie. Het einddoel is de 
optimalisatie van de prestatiegraad van een organisatie. 

Kwaliteitstechnieken 
Er kunnen meerdere methoden en technieken onderscheiden worden binnen het 
kwaliteitsdenken. De voornaamste zijn de ISO 9 000-normen, het EFQM-model, Total Quality 
Management (TQM), benchmarking, kwaliteitsprijzen, Servqual en Business Process Re-
engineering. 

ISO 9 000 
De ISO-normen hebben tot taak binnen een organisatie een kwaliteitssysteem te ontwikkelen 
zodat processen binnen de organisatie op een consistente wijze verlopen. Deze 
internationale normen worden door sommige lokale besturen geïmplementeerd. 
 



Zo werd in 1993 door de Association of Finnish Local Authorities het “Quality and Community 
Project” opgestart. Het project concentreerde zich in de eerste plaats op de implementatie 
van total quality management in gemeenten. Vervolgens werd de focus verlegd naar een 
kwaliteitsvolle dienstverlening en tenslotte werden vijf pilootprojecten gestart voor de 
implementatie van een kwaliteitssysteem gebaseerd op ISO-normen. Het doel van de 
projecten was enerzijds de toepasbaarheid van ISO 9 000-normen op gemeentelijke 
dienstverlening na te gaan en anderzijds standaarden in de praktijk te testen. Eind 1994 
beschikten vijf gemeenten over een kwaliteitshandboek en waren klaar om een ISO 9 000-
kwaliteitscertificaat te verkrijgen. 

Total Quality Management 
Total Quality Management (TQM) vormt wellicht de meest bekende 
kwaliteitsverbeteringbenadering. TQM vertolkt de laatste trend in het kwaliteitsdebat waarbij 
kwaliteit integraal deel uit maakt van de globale managementstrategie van een organisatie. 
TQM vormt de algemene noemer van een ruim scala aan methoden en technieken gericht op 
het permanent verbeteren van organisaties met als ultieme doel de tevredenheid van 
gebruikers te optimaliseren. Terwijl kwaliteitscontrole en -borging producentgedomineerde 
systemen zijn, integreert TQM deze visie met een stijgende aandacht voor een 
consumentgerichte kwaliteitsaanpak. 
 
TQM kent een stijgende toepassing bij lokale besturen. Everman en Best voerden een 
onderzoek uit naar de implementatie van TQM uit bij grote en middelgrote Amerikaanse 
gemeenten. Elf procent van de bevraagde Amerikaanse gemeenten vertoonden een 
substantiële betrokkenheid tot de implementatie van TQM. Tweeëntwintig procent hadden 
een ‘token commitment to TQM’. Toepassingen werden in stijgende volgorde gevonden bij 
politiediensten, recreatie, parken, personeelsdiensten en openbare werken. 

EFQM 
Een variant van TQM, het Business Excellence-model van de European Foundation for 
Quality Management (EFQM), kent eveneens een stijgende toepassing in de publieke sector. 
 
In Spanje zijn er meerdere lokale besturen, zoals Vitoria-Gasteiz, die een 
kwaliteitsverbeteringsprogramma voeren op basis van het EFQM-model. Het programma wil 
dan in de lokale dienstverlening voldoen aan de behoeften van cliënten tegen een zo laag 
mogelijke kost. Ook Barcelona past TQM toe in vier openbare diensten: openbaar vervoer, 
opleiding, ziekenhuizen en gezondheidszorg. 
 
In 1995 werden toepassingsrichtlijnen en een kwaliteitsprijs specifiek ontwikkeld voor de 
publieke sector. Het ‘Public Service Benchmarking project” in het Verenigd Koninkrijk is daar 
een concreet voorbeeld van. 

Benchmarking 
Kwaliteitsprijzen worden gekoppeld aan benchmarking. Een kwaliteitsprijs is immers een 
meetinstrument dat het kwaliteitsgehalte van een organisatie evalueert aan de hand van een 
vergelijkingsproces. Kwaliteitsprijzen bevatten zowel een competitief als een coöperatief 
element. Binnen de publieke sector leveren kwaliteitsprijzen een surrogaat voor het gebrek 
aan competitie. Het meedingen naar kwaliteitsprijzen vormt een bijkomende prikkel voor 
organisaties voor de implementatie van een kwaliteitsbeleid. 
 
In Duitsland speelt de Bertelsmann Stiftung een vooraanstaande rol inzake lokale 
administratieve hervormingen. Zij ontwikkelden in 1993 ‘The Carl Bertelsmann Prize’, een 
kwaliteitsprijs specifiek gericht naar lokale besturen. Tien steden werden toen genomineerd. 
Phoenix (VSA) en Christchurch (NZ) werden uitgeroepen als ‘the world's best-run cities’. 
Volgende criteria stonden daarbij centraal: performance under democratic control; 

• citizen and customer orientation; 
• cooperation between politicians and administrators; 
• decentralised management; 
• controlling and reporting systems; 



• tapping the potential of employees; 
• capacity for innovation and evolution trough competition. 

 
Voorts bestaan er kwaliteitsprijzen waarbij het direct contact met de gebruiker en niet het 
politieke niveau het selectiecriterium vormt. Het Britse Chartermark kent een stijgende 
toepassing bij lokale besturen. In 1998 pasten maar liefst 489 ‘local authorities’ de 
Chartermarkprincipes toe. Om de kwaliteit van lokale besturen in het Verenigd Koninkrijk te 
verbeteren werd een White Paper gepubliceerd “Local government. Improving services 
through best value” (maart 1998). “Best Value” biedt een algemeen kader aan. Vooreerst 
worden consultatiemechanismen met belanghebbenden ontwikkeld. Vervolgens staan 
fundamentele herzieningen op het programma. Doelstellingen en resultaten worden in vraag 
gesteld. Daartoe moeten jaarlijks “local performance plans” met prestatie-indicatoren geleverd 
worden. Deze set is een combinatie van nationale en lokale indicatoren. Ze hebben zowel 
efficiëntie, effectiviteit als kwaliteit als voorwerp. De plannen worden periodiek herzien en 
bekendgemaakt. “Best value” promoot competitie en partnerships. Ook wil het falen van een 
organisatie sneller laten aanpakken. Pilootprojecten werden gestart ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van een twintigtal prestatie-indicatoren die zes thema's omvatten: 
• public involvement; 
• staff involvement; 
• service quality; 
• service efficiency; 
• service delivery through other agencies; and 
• investment in staff training and development. 
 
Voorts werden gebruikers ondervraagd naar hun houding inzake consultatie en informatie van 
en door de lokale besturen, hun bewustzijn van prestatiegraad en tevredenheid, en hun 
indruk van het belang en de impact van het gezag op de lokale omgeving.  

Conclusie 
Het internationaal overzicht van kwaliteitsinitiatieven maakt duidelijk dat het kwaliteitsdebat 
ruim en omvattend is. Het bevat antwoorden op beheersvragen. Voorts biedt het ook een 
antwoord op de vraag naar politieke en bestuurlijke vernieuwingen. Nieuwe 
consultatiemechanismen worden ontwikkeld bij de beleids- en beheerscyclus. Burgers 
worden betrokken bij de definitie en controle van de kwaliteit. Deze vernieuwingen trachten 
een antwoord te bieden op de legitimiteitscrisis van de overheid. Het raadplegend referendum 
op lokaal vlak vormt een voorbeeld. Zowel bij business-georiënteerde als politiek-
administratief georiënteerde kwaliteitsinitiatieven staat een toegenomen externe 
verantwoording centraal. Barrières die een klantgerichte dienstverlening in de weg staan 
worden weggewerkt. Responsabilisering en decentralisering gaan vaak hand in hand. Feit is 
dan ook dat kwalititeitsinitiatieven niet enkel top-down, maar ook bottom-up ontwikkeld 
worden. 
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