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1. Informatiebehoefte en de keuzes  

Als klanten bij bedrijven niet tevreden zijn over de dienstverlening stappen ze over 
naar een ander. Als klanten bij overheden niet tevreden kunnen ze hoogstens klagen.  

Behoefte peilen 
Klanten kunnen niet kiezen bij de overheid. Dat kan meestal ook niet anders. Als we zouden moeten 
kiezen wie bij ons de vuilnis komt ophalen, moeten er ook meerdere vuilnismannen langs komen. Dat 
is bijzonder duur. Als we zouden moeten kiezen van wie we een uitkering krijgen, kiezen we voor de 
soepelste betaler. Door het efficiënt te organiseren komt er maar één vuilnisman langs. En voor een 
uitkering is het juist van belang dat er maar één loket is. 

Daardoor missen overheidsorganisaties echter informatie over de wensen van klanten. Als een klant 
kiest voor een andere aanbieder, kunnen we uitzoeken wat die andere aanbieder doet dat de klant 
meer aanspreekt. Dat is zeker niet altijd een lagere prijs. Vaak is het een andere kwaliteit, maar wat? 
Dit soort informatie is voor het commerciële bedrijfsleven gemakkelijker boven tafel te krijgen: naar 
welke concurrent loopt de klant en wat is daar anders aan? Het grappige is: voor de klant is het ook 
makkelijker. Lang niet altijd weet hij precies waar hij ontevreden over is. Zolang hij niet weet wat er 
anders kan, kunnen zijn behoeften latent blijven. 

Inmiddels is het heel gewoon geworden om klanten te raadplegen en mede naar aanleiding van hun 
antwoorden het doel bij te stellen. Vaak in combinatie met andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld 
handvesten. We doen het en we willen er iets mee. We willen niet dat het een automatisme is, maar 
dat er ook iets mee gedaan wordt.   

In deze publicatie vindt u: 

 

Inzicht in effectieve behoeftepeiling 

 

Werkwijzen voor behoeftepeiling 

 

Voorbeelden van de werkwijzen 

 

Tips voor evaluatie 

 

Praktische tips voor de aanpak  
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1.1 Waarom behoefte peilen?  

Waarom al die moeite doen om burgers (klanten en niet-klanten) te vragen naar wat zij denken of 
verwachten van uw serviceaanbod? In de private sector is het antwoord duidelijk: als klanten niet 
tevreden zijn gaan ze ergens anders heen. Bij de overheid ligt dat anders. Afnemers van 
overheidsproducten hebben weinig tot geen keuze. Men moet het doen met de vuilafhaaldienst, de 
publieksdienst, de belastingdienst of de groenvoorziening zoals dat wordt aangeboden.   

Als de keuze zo beperkt is, waarom zouden we dan behoefte peilen of consulteren? Enkele redenen: 

- Het helpt bij het plannen, het helpt bij het stellen van prioriteiten en het geven van betere 
dienstverlening. 

- Het helpt om de overheid meer bewust te laten omgaan met de publieke dienstverlening. 
- Het prikkelt de overheid om mee (en vooruit) te denken met de klant en verwachtingen te 

managen.  

Voorafgaand aan iedere vorm van behoeftepeiling is het goed u te realiseren wat u ermee wilt 
bereiken en bij wie. 

Behoefte peilen is de start om diensten meer klantgericht te laten werken. Het is dé manier om meer 
kennis over de klanten te krijgen. Dat kan met een grootschalig en kostbaar onderzoek, maar dat 
hoeft niet altijd. Er zijn voldoende toegankelijke en ook leuke werkwijzen die het mogelijk maken om 
behoeften te achterhalen. Deze publicatie is bedoeld om overheden op weg te helpen. Dit document 
bevat daarom geen uitgereid filosofisch betoog, maar geeft praktische voorbeelden en tips.    

Bij het verkeerde eind 
In het Verenigd Koninkrijk merkte een gemeente dat de uitkeringaanvragen niet snel werden 
afgehandeld en uitbetaald. Mensen waren niet tevreden. De gemeente besloot dat het niet langer kon 
en wist de organisatie zo te verbeteren dat de verwerking sneller ging dan in welke andere gemeente 
ook. Gemiddeld kwamen de beschikkingen en betalingen binnen twee weken. De gemeente was blij. 
Hoera, einde verhaal? 
Nee. De klant bleek niet zo tevreden als in de buurgemeente. Gesprekken wezen uit dat de 
voorspelbaarheid belangrijker was dan de snelheid. De afhandeling moest niet zo snel mogelijk, maar 
moest (weliswaar niet langzaam) vooral voorspelbaar zijn. Mensen hadden liever de zekerheid dat er 
binnen 4 weken geld zou zijn, dan misschien binnen 2, misschien binnen drie en misschien binnen 4 
weken (met een zeldzame uitloper naar 5 of 6 weken).  
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1.2 Effectief behoefte peilen  

Behoeftepeiling is effectief als helder wordt wat moet veranderen en wat onveranderd 
moet blijven.  

Een behoeftepeiling is effectief als helder wordt waar verbeteringen/veranderingen nodig zijn en waar 
de dienstverlening onveranderd moet blijven. Het succes van behoeftepeiling is afhankelijk van het 
doel dat u zichzelf gesteld heeft. Het is daarom goed om vooraf te weten welke informatiebehoefte er 
is en waar een antwoord op gezocht wordt.  

Een consultatie hoeft niet altijd te gaan over bestaande behoeften. Juist door te zoeken naar latente 
behoeften - de behoeften die (nog) niet zichtbaar zijn, maar die in de toekomst wel een rol kunnen 
spelen – kan de overheid de klant een stap voor blijven. Soms gaat het om een behoefte van een 
kleine minderheid, die pas zal groeien als andere mensen het zien – zo’n geval zien we bij de 
kinderopvang. Pas toen de mogelijkheid kwam om kinderen op te vangen tijdens werktijd, zijn veel 
meer mensen er gebruik van gaan maken.   

Bestaande behoefte en latente behoefte 
Behoeften veranderen. Tot enige jaren geleden was de gewoonte om de overheid per brief of per 
telefoon te benaderen. Nu zien we dat meer mensen het Internet gebruiken voor vragen en diensten. 
Daarom wordt er zwaar ingezet op meer digitale dienstverlening.  
Het ministerie werkt aan een burgerservicenummer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties houdt er rekening mee dat in de toekomst de telefoon toch weer een belangrijke 
plaats in zal nemen in het contact met de overheid. Uit ervaringen bij de belastingdienst maakt het 
ministerie op dat de burgers voor sommige vragen de behoefte heeft aan contact met medewerkers. 
Telefonisch contact blijkt daarnaast bij complexe vragen toch ook kostenefficiënter.  

 

De betrokkenheid van management en staf is onontbeerlijk om consultatie te laten slagen. Evenals de 
onderkenning dat het belangrijk is om met klanten te praten, om ervan te leren en zo nodig aan te 
passen. Het kan betekenen dat wat mensen willen, vraagt om grote veranderingen van de cultuur, in 
de werkwijze of de uitvoering.   

Om effectief te zijn moet consultatie gepland, gemonitord en geëvalueerd worden. Dat betekent dat 
helder moet zijn welk doel er bereikt moet worden. Ook betekent dat, dat er heldere evaluatiedoelen 
en evaluatiemomenten zijn vastgesteld als onderdeel van de planning-en-control-cyclus. Simpel 
gezegd is het goed om te weten wat u wilt en te kijken of u dat gekregen hebt en of u achteraf 
bijstelling van uw doel noodzakelijk vindt. Het is verder goed dit te doen op het moment dat u er wat 
mee kunt. Anders is het mosterd na de maaltijd.   

Hier enkele valkuilen: 
- Te impulsieve kiezen voor een methode (al vorens over de doelen te hebben nagedacht) 

- Onduidelijkheid over het doel (en daarmee verkeerde verwachting wekken) 
- Blind staren op de representativiteit en volledigheid 
- Onvoldoende besef dat behoeften zich niet makkelijk in vaste modellen laten gieten 

- Onvoldoende besef dat het betrekken van stakeholders zich niet altijd in vaste patronen verloopt 
- Te veel aandacht voor het betrekken van klanten en te weinig voor het leren van klanten  
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1.3 Een methode kiezen  

Er is geen eenduidige aanpak voor een behoeftepeiling. Voor het peilen van de behoefte zijn er tal 
van methoden beschikbaar. Bijvoorbeeld: focusgroep, enquêtes, of een burgerdagboek.  

Er is ook geen garantie dat een succesvolle methode een tweede keer ook succesvol is. Maar er zijn 
wel richtlijnen die helpen om een geschikte aanpak te kiezen:  

Bepaal vooraf de volgende zaken:  

- de informatiebehoefte van de organisatie 
- de te consulteren doelgroep en de kenmerken van de doelgroep 
- de beschikbare middelen   

Figuur: een passende consultatiemethode kiezen 

1.3.1 Informatiebehoefte vaststellen 
In de eerste plaats moet bepaald worden wat het doel en de informatiebehoefte is van de 
behoeftepeiling. Wat willen u weten? Een behoeftepeiling kan bijvoorbeeld antwoorden geven op 
vragen als:  

1. Wat leeft er en waar moet de overheid rekening mee houden? 

2. Wat zijn motieven achter het gedrag van mensen en hoe kan de overheid daar op inspelen? 
3. Wat zijn alternatieven die de overheid over het hoofd ziet? 
4. Wie en hoeveel mensen vinden wat belangrijk, waar zal de overheid prioriteiten aan geven? 

5. Wat gebeurt er in werkelijkheid, kan de overheid daar op vertrouwen? 
6. Hoe oordelen klanten over de uitvoering en het resultaat? 
7. Wat zijn de behoefteontwikkelingen op de lange termijn?   

1. Wat is de informatiebehoefte van de organisatie?

 

- wat is de informatiebehoefte? 
- zijn er nog andere doelen?  

 

2. Wie moeten we daarvoor consulteren?

 

- onder huidige gebruikers? 
- onder niet- gebruikers?  

 

3. Welke middelen en tijd hebben

 

we beschikbaar?

 

- wat mag het kosten? 
- wanneer/hoe vaak wil ik er gebruik van kunnen van maken? 

- welke invloed is de organisatie bereid aan de klant te geven? 

Kies een passende methode 
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Kort gezegd, bedenk of de organisatie behoefte heeft aan meningen, aan getallen of aan verhalen.  

Getallen (breedte) zijn vergelijkbaar en bieden de zekerheid van de representativiteit. Verhalen 
(diepte) echter laten samenhang zien. Meningen geven meer aan mensen zich betrokken bij voelen.  

Onderzoeksmethoden zijn gericht op: 

Beleidscyclus  Informatiebehoefte overheid Methode gericht op  

Agenderen   Wat leeft er? Kwantitatief/  

kwalitatief 

Beleidsvoorbereiding Wat zijn motieven?  

Wat zijn alternatieven?  

kwalitatief 

Besluitvorming   Hoe groot is het draagvlak?   Kwantitatief/  
kwalitatief  

Uitvoering   Hoe werkt het in de praktijk?    

Evaluatie   Wat is het werkelijke effect?  

Wat moeten we veranderen? 

Exploreren               

Toetsen  

Tabel: beleidscyclus, Informatiebehoefte en methoden 

Naast deze genoemde informatiebehoeften zijn er ook nog andere doelen die een rol kunnen spelen 
in de afweging van een werkwijze. Voorbeelden van andere doelen zijn: het kweken van begrip, het 
bevorderen van cohesie tussen partijen, het creëren van draagvlak voor het beleid of het proces, het 
imago versterken, de eigen verantwoordelijkheid versterken.  

Zie ook de uitwerking van methoden in deel 2 

1.3.2 Relevante betrokkenen bepalen 
Het moet duidelijk zijn wie we willen consulteren. Gebruikers of niet-gebruikers? Een representatieve 
of een specifieke groep? Wat levert de meest nuttige informatie op en wie willen we tegemoet komen? 
Iedere gebruikersgroep vraagt om een andere benadering. Daar komt bij, dat sommige relevante 
gebruikersgroepen soms moeilijk te bereiken zijn via de reguliere overheidskanalen.  

Als burgers onvoldoende zien dat er wat met hun inbreng iets gebeurt, zullen ze de keren erop minder 
bereid zijn om deel te nemen aan een consult. Laat daarom zien wat de resultaten zijn en wat ermee 
gebeurt.  

Achterstandsgroepen of niet-klanten bijvoorbeeld. Ga uit van de informatiebehoefte van de organisatie 
en kies een passende doelgroep. Niet altijd is het van belang dat de onderzoeksgroep representatief 
is. Het gaat om informatie waarover deze groep beschikt. Daarom zijn de meest kritische, klagende 
klanten een goede bron van informatie. Maar als het nodig is om te meten of de meerderheid van de 
klanten er ook zo over denkt, is wel een representatieve groep nodig.  

Kijk naar de bereidheid van burgers om deel te nemen. Zijn deze geïnteresseerd in het onderwerp? 
Hebben zij de gewenste tijd, middelen en toegang om ook deel te kunnen nemen? Zijn ze in staat om 
op de vragen een fatsoenlijke reactie te geven? Is er ook voldoende vertrouwen dat er wat mee 
gebeurt? 

Breedte 

Diepte 
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De keuze voor welke gebruikers de overheid wil horen, moet helder zijn. Niet ieder instrument is 
geschikt voor iedere doelgroep. Kijk naar de kenmerken van de doelgroep en het doel, om te bepalen 
welke methode het beste schikt. Kenmerken als: 

- Welk belang de groep bij de dienst heeft 
- De achtergrondkennis die de groep heeft over de dienst 
- De behoeftediversiteit binnen de groep   

Bronnen voor behoeftepeiling zijn: 

Bronnen Kennis  Belang  Voorkeursmethode 

 

Betrokken 

- frequente gebruikers + +  

- medewerkers + +  

Kwantitatief/ 
kwalitatief   

Bijvoorbeeld:  
enquêtes 

 

Wisselend betrokken 

- Incidentele gebruikers (net aan de balie) +/- +/- 

- een representatieve vertegenwoordiging  
(bijvoorbeeld: een afspiegeling van de bevolking, 
stemmers)  

+/- +/- 

- een specifieke groep  
(bijvoorbeeld: autorijders, hoog of juist laag 
opgeleiden, bejaarden, gehandicapten, 
buitenlanders of zakenmensen) 

+/- +/- 

Kwantitatief/ 
kwalitatief 

 

Beperkt/niet betrokken 

- potentiële gebruikers - + 

- oud-gebruikers + - 
- een willekeurige samenstelling groep (stadsdebat) - +/- 
- niet-gebruikers - - 

Kwalitatief  

Bijvoorbeeld: 
focusgroepen 

Tabel: Overzicht bronnen en betrokkenheid  

De achtergrondkennis en de betrokkenheid, zijn van invloed op de bereidheid van burgers om te 
participeren en nuttige informatie te geven. Frequente gebruikers zullen goed op de hoogte zijn van de 
dienstverlening en minder achtergrondinformatie nodig hebben. Ook zal deze groep meer dan 
gemiddeld betrokken zijn, omdat ze een meer dan gemiddeld belang hebben bij een goede 
dienstverlening. Zij lenen zich dan ook meer voor bijvoorbeeld een eenvoudige vragenlijst. Niet-
gebruikers zullen minder snel geneigd zijn een vragenlijst in te vullen, want wat is hun voordeel? 

Van bijvoorbeeld achterstandsgroepen is bekend dat zij soms buitengewoon lastig te bereiken zijn. 
Terwijl deze groep wel een belang heeft bij een aantal overheidsdiensten. Evenals bij niet-gebruikers, 
ook een groep met waardevolle informatie, zal er een methode gekozen, waarbij deze mensen indirect 
benaderd kunnen worden. Zij lenen zich dan ook meer voor bijvoorbeeld een focusgroep, eventueel 
via een bemiddelaar. 

Andere zaken die meespelen bij de keuze voor een consultatiemethode: 

- Duur en doorlooptijd. Is het een permanent, periodiek onderzoek of incidenteel onderzoek? 
Wilt u vergelijken met het verleden? 

- Omvang en schaal. Is het op lokaal of regionaal niveau? Wilt u vergelijken met uw omgeving? 
- Bereidheid om klanten ook invloed te geven. Krijgen klanten zeggenschap, of een budget? 

- Kosten   
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Hoeveel invloed bent u bereid weg te geven? Deelnemers blijken meer gemotiveerd naarmate ze 
weten dat ze serieus genomen worden en op punten invloed hebben. Sommige methoden om 
behoefte te peilen doen dat door burgers meer invloed te geven op het proces. Het is daarom goed te 
weten hoe ver de organisatie bereidt is daar in mee te gaan. Wil de organisatie: enkel raadplegen, 
burgers laten participeren, of burgers aan zelfbestuur laten doen. Het wijkbudget geeft bijvoorbeeld 
veel mogelijkheden om behoeftes te peilen, maar ook verantwoordelijkheid te delen.   

1.3.3 Welke aanpak? 

Vertrouw niet op één enkele consultatiemethode. Iedere methode heeft zo zijn eigen voordelen, 
nadelen en resultaten. Houdt er rekening mee dat er niet zoiets bestaat als een eenduidig 
burgerstandpunt. Veelvuldig wordt in dit verband bij de overheid gesproken over “de behoefte van de 
burger”, waar de term burgers (meervoud) toch passender is. Door meer methodes te gebruiken 
vergroot u de betrouwbaarheid en de mogelijkheid meerdere invalshoeken te betrekken. Combineer 
het liefst kwalitatieve met kwantitatieve methoden. 

Als u meer weet over de mensen die u consulteert, wordt het makkelijker om een bijpassende 
meetmethode te kiezen. De informatiebehoefte van de overheid en de betrokkenheid van burgers 
spelen daarbij een rol. 

Hier enkele voorbeelden van consultatiemethoden voor deze situaties. Een uitwerking van de 
methoden is te vinden in het volgende hoofdstuk.   

Groep 1  
betrokken 

Groep 2  
wisselend betrokken 

Groep 3  
niet betrokken 

Belang + kennis + +/- - 

Informatiebehoefte    

Wat er leeft X Openb. bijeenkomst 

X Buurtsignalement 

X Buurtinfo 

X Discussies 
X Enquête/ monitor  

X Openb. bijeenkomst 

X Discussies 

X Enquête/ monitor 

X Vertegenwoordiger  

X Monitoren 

X Vertegenwoordiger   

Motieven X Interview  

X Focusgroep 

X Klantendagboek 

X Bezoek  

X Interview  

X Focusgroep 

X Klantendagboek 

X Bezoek 

X Interview 

X Focusgroep 

X Bezoek  

Alternatieven X Creatieve concurrentie X Creatieve concurrentie X Creatieve concurrentie  

Toetsen X Burgerjury 

X Burgerpanel 

X Burgeradvieskring 

X Burgerjury 

X Burgerpanel 

X Burgeradvieskring  

X Burgerpanel  

Kiezen  X Referendum  

X Enquête 

X Wijkaandeel 

X Veiling 

X Referendum  

X Enquête  

X Wijkaandeel 

X Veiling  

X Referendum  

Testen en evalueren

  

X Kwalteitsgroepen 

X Visitatie 

X Wijkschouw  
X Mysterybezoek 

X Kwalteitsgroepen 

X Visitatie 

X Wijkschouw 

X Mysterybezoek 

X Wijkschouw 

Tabel: informatiebehoefte en doelgroepen 
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1.4 De snelle aanpak  

Er is een rijke hoeveelheid methoden (die we in deel 2 beschrijven). Wie niet voor te grote 
veranderingen of moeilijke vragen staat kan zich beperken.   

Een aardige mix tussen een kwalitatieve en kwantitatieve benadering, tussen exploreren en toetsen 
vinden we in het gebruik van de volgende instrumenten. Een praktische selectie:  

Wat we al weten  

1. Medewerkers feedback 
Gebruik de kennis in de eigen organisatie. Goedkoop en praktisch.   

2. Klacht- en meldingenanalyse 
Gebruik de kennis in de eigen organisatie en analyseer waar mensen melding overdoen. 
Goedkoop en praktisch.  

Wat  er leeft  

3. Een enquête, opiniewijzer of monitor 
Gebruik periodiek kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek (KTO), 
en probeer de uitkomsten te vergelijken met andere organisaties en feitelijk materiaal. Doe dit om 
het jaar of om de drie jaar.  

4. Vertegenwoordigers benaderen 
Vraag opinieleiders en vertegenwoordigers om hun mening en laat hen de uitkomst toetsen bij de 
achterban.   

Motieven  

5. Focusgroepen 
Gebruik focusgroepen om door te vragen op specifieke thema’s. Zie wat er achter de grote cijfers 
schuil gaat.   

Testen en evalueren  

6. Schouw 
Toets achteraf met belanghebbenden of het resultaat bereikt is en wat het effect is.   
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1.5 Evalueren van behoeftepeilingen   

Een evaluatie heeft waarde als het de vraag beantwoord: ‘Wat moet ik de volgende keer hetzelfde en 
wat moet ik de volgende keer anders doen?” 

Het evalueren van de behoeftepeiling is noodzakelijk en moet niet pas aan het eind van het proces 
aan bod te komen. Het wordt veel eenvoudiger om een oordeel te vellen als de evaluatie 
meegenomen wordt in de planning. Houd het eenvoudig, maar zorg ervoor dat er vooraf enkele 
succesindicatoren gedefinieerd zijn, waarop de consultatie moet worden beoordeeld. Er blijven daarbij 
altijd factoren die niet te voorzien zijn. Zorg er daarom voor dat in de evaluatiemethode voldoende 
flexibiliteit is en dat deze ruimte biedt voor nieuwe ideeën en inzichten.   

Effectieve evaluatie geeft een beeld van wat heeft gewerkt en wat niet heeft gewerkt. In het gunstigste 
geval geeft het ook een beeld waarom iets niet gewerkt heeft. Effectieve evaluatie helpt om er zeker 
van te zijn dat de organisatie efficiënt en effectief werkt.  

Effectieve evaluatie bevat ook een leerelement. Welke lessen worden er getrokken uit de evaluatie? 
Wat gaat er de volgende keer mee gebeuren? Waar kunnen verbeteringen worden aangebracht en 
waar kunnen goed werkende methoden worden herhaald en/of uitgebreid?  

De evaluatie geeft in ieder geval een antwoord op drie punten: 

 

Heeft de evaluatie antwoord gegeven op de vraag wat er veranderd moet worden en onveranderd 
moet blijven? 

 

Is de procedure van consultatie naar behoren verlopen? 

 

Was de consultatie kosteneffectief? 

 

Zijn er ook conclusies aan de consultatie verbonden?  

7 Toetsingscriteria  
Evalueren wordt een stuk makkelijker als vooraf goed doordacht of wat de doelen zijn en wie 
betrokken moet zijn. De evaluatie richt zich erop te achterhalen op een efficiënte en effectieve manier 
gebruik gemaakt is van de kennis van klanten. Of bijvoorbeeld verschillende klanten ook voldoende 
de gelegenheid hebben gehad om in te spreken? Simpele vragen die in de evaluatie en de 
verslaglegging aan de orde zouden moeten komen zijn bijvoorbeeld (zie ook bijlage II):  

 

Waren de doelen goed gekozen en geformuleerd? 

 

Zijn de juiste mensen betrokken? 

 

Is er gekozen voor de juiste methode? 

 

Is iedereen op het juiste moment geïnformeerd en betrokken? 

 

Is er voldoende goede informatie beschikbaar gesteld? 

 

Is het proces kosteneffectief? 

 

Is het resultaat effectief? 

  

Een uitwerking van dit lijstje toetsingscriteria vindt u in de bijlage II.    
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1.6 Tips voor de aanpak  

Hier vindt u tips voor de het gebruik van consultatiemethoden in het algemeen. In de bijlage vindt u 
ook voorbeelden van specifieke methoden.  

Vooraf 
1. Integreer in de beleidcyclus 

Integreer behoeftepeiling. Maak het mogelijk wat met de uitkomsten te doen. De uitkomasten 
moeten dus voor en niet na de beleidsbesluiten komen.  

2. Committeer de organisatie 
Zorg dat zowel de staf, als de managers volledig op de hoogte zijn van wat de bedoeling is, en 
daar ook mee instemmen.   

3. Wees helder over de doelen  
Wees helder over welke informatie het op moet leveren.  

4. Weet op wie je je richt 
Wees u ervan bewust dat niet alleen frequente afnemers interessante informatie kunnen 
opleveren, maar ook incidentele afnemers, oud-afnemers en niet-afnemers. De invalshoek 
van groepen met een specifieke behoefte, kan heel nuttige informatie leveren. Als de overheid 
geen contact heeft met deze gebruikers heeft is het mogelijk om een derde partij in te 
schakelen voor benadering.  

5. Gebruik meer dan één enkele methode 
Vetrouw niet te veel op een enkele werkwijze en één consultatie. Probeer wat methoden te 
combineren. Bijvoorbeeld een kwalitatieve en een kwantitatieve.  

6. Bereid de evaluatie voor 
Neem vooraf maatregelen die het mogelijk te maken om in een later stadium de effectiviteit 
van de behoeftepeiling te kunnen beoordelen. Doe dat in een beginstadium.  

7. Vergelijkbaarheid 
Zoek naar methodes waarmee onderscheid zichtbaar wordt. Kijk of de behoeften van andere 
organisaties vergelijkbaar zijn of afwijkend zijn. Kijk of resultaten van voorgaande jaren 
informatie geven.  

Voorbereiding  

8. Begin klein 
Stel realistische doelen en zorg dat er voldoende vertrouwen is en dat het project beheersbaar 
blijft. Kies de werkwijze die past bij de organisatie en niet de werkwijze die op dat moment in 
zwang is.  

9. Betrek vanaf het begin 
Betrek mensen in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces. Eenmaal begonnen is het 
moeilijker lopende ontwikkelingen terug te draaien.  

10. Leren van anderen 
Vanzelfsprekend en toch onderschat: spreek collega’s aan op hun ervaringen. Vraag naar 
waar het goed ging, maar ook waarop gelet moet worden.  
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11. Gebruik eenvoudige taal 

Gebruik eenvoudige taal en laat teksten beoordelen door de doelgroep om ambtelijk 
taalgebruik te voorkomen.  

12. Wees realistisch 
Belast mensen niet meer dan nodig. Onderzoek vraagt veel van mensen en er is een beperkte 
hoeveelheid tijd en inzet die u van mensen kunt vragen. Om mensen te motiveren kan er een 
tegenprestatie tegenover gesteld worden. Deze moet dan de onderzoeksresultaten niet 
beïnvloeden.  

Tijdens  

13. Help mensen om te participeren 
Probeer u te verplaatsen in de positie van de burger/klant. Het uitsturen van een 
vragenformulier kan vanuit de organisatie een geschikte oplossing zijn om mensen te 
benaderen, burgers laten het formulier rustig liggen. Soms is er behoefte aan begeleiding in 
het zoeken naar informatie. Verwacht niet dat mensen doen wat u in gedachten hebt en 
veronderstel niet dat mensen weten wat u weet. Zorg dat mensen betrokken en geholpen 
worden om deel te nemen.  

14. Wees voorzichtig 
Op bepaalde gebieden kan behoeftepeiling heel gevoelig liggen – vragen rond politiezaken 
bijvoorbeeld. Dit geldt bijvoorbeeld bij zaken waarbij mensen angst hebben voor kritiek op hun 
standpunt of levensstijl. Verzeker in deze gevallen discretie en anonimiteit. Communiceer dit 
actief.  

15. Verlaag de drempel 
Maak duidelijk dat zowel positieve als negatieve reacties welkom zijn.  

16. Verwacht het onverwachte 
Ga er van uit dat de uitkomst anders kan zijn dan wat u voor ogen hebt. Laat u niet 
ontmoedigen. Uw kredietwaardigheid wordt alleen maar vergroot als u laat zien dat u  daar 
mee kunt omgaan. Zoek niet naar de snelle oplossing, maar kijk naar de lange termijn 
belangen van de organisatie.  

Nazorg  

17. Twee stappen vooruit, één terug 
Houdt er rekening mee dat een behoeftepeiling op de korte termijn niet per definitie de 
klanttevredenheid verhoogt. In tegendeel soms zal de klanttevredenheid omlaag gaan omdat 
de verwachting door de consultatie omhoog is gegaan. Het is twee stappen vooruit, één terug.  

Openbare feedback 
Laat weten wat de resultaten zijn van de peiling. Laat de lessen zien die zijn getrokken en wat 
daarmee gebeurd is. Mensen zullen meer de waarde van hun bijdragen zien en in de toekomst eerder 
deelnemen. Laat ook zien wat niet is overgenomen en waarom niet.
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2. Werkwijzen voor behoeftepeiling  

Hieronder vindt u voorbeelden van behoeftepeiling- of consultatiemethoden opgedeeld naar de 
volgende onderwerpen: 

1. Beginnen bij wat we al weten 
2. Meningen peilen 

3. Motieven achterhalen 

4. Toetsen van beleidsvoorstellen 
5. Alternatieven zoeken 

6. Keuzes maken 
7. Testen en evalueren 

8. Lange termijn ontwikkelingen waarnemen  

2.1 Beginnen bij wat we al weten 

2.1.1 Medewerkers feedback 
Bij medewerkers vindt u informatie over klanten. Het organiseren van feedback van medewerkers is 
een snelle en goedkope manier informatie uit de eerste hand te verkrijgen over veranderende 
behoefte bij klanten, over hun ergernissen, hun wensen en hun gedragingen. Dat kan geformaliseerd 
worden in een medewerkerfeedback procedure. Een eenvoudige manier om feedback te verkrijgen is 
om op gezette momenten met medewerkers te bespreken wat er bij klanten leeft. Verandert de vraag? 
Verandert de verwachting? Is de manier waarop we ze benaderen de juiste?  
In de private sector wordt over het contact met klanten veel (elektronisch) genoteerd. Zo wordt er 
bijgehouden wanneer het contact plaats vindt, wat de aanleiding is en welke oplossing geboden wordt. 
Deze informatie helpt te achterhalen waarover mensen al vaker contact hadden en voor welk 
probleem ze oplossingen zoeken.  

Medewerkers in de wachtrij 
De dienst parkeerbeheer in de Haag had een probleem met de wachttijden aan de balie. Om te 
bepalen hoe groot het probleem was zocht de dienst naar een goede maatstaf om te beoordelen wat 
een reële wachttijd zou moeten zijn. De eerste reactie is in zo’n geval om de klanten te vragen naar 
een reële tijd.  
In Den Haag is deze vraag niet aan de klant, maar aan de medewerker gesteld. Medewerkers zien 
dagelijks hoever het geduld van de klant reikt. Medewerkers hebben er zelf ook een duidelijke 
mening over. In Den Haag, maar ook in anderen gevallen, ligt de norm die de medewerker zichzelf 
oplegt, scherper dan de norm die de klant heeft. En de maximaal acceptabele wachttijd: tussen de 15 
en 30 minuten. 

2.1.2 Klachten en meldingenanalyse 
Uw klacht is voor ons een advies, is het devies van de moderne overheid. Klachten en opmerkingen 
geven daarbij informatie waar betrokkenen zich aan ergeren of waar ze denken dat het beter kan.  

Een klachtenanalyse geeft een beeld van waar de ernstigste problemen zitten, in termen van zowel 
voorkomen (aantal klachten) als effect (ernst van de zaak). Bedenk bij iedere klacht dat er minstens 
nog tien mensen zijn die het zelfde probleem hebben, maar die niet de moeite hebben genomen 
erover te klagen. 
Een klachtenanalyse kan ook ingaan op de relatie tussen de klachten en de feitelijke situatie. De 
luchthaven schiphol bijvoorbeeld, vergelijkt de klachtrapportages met de gegevens over het feitelijk 
gemaakt aantal vluchten. Hierdoor wordt zichtbaar welke andere factoren er nog meer een rol kunnen 
spelen in de perceptie van de overlast. Een belangrijk gegeven om op te sturen, ook voor overheden. 
Het grote voordeel van een klachtenanalyse is dat er gebruikt gemaakt kan worden van bestaande 
gegevens, daar staat tegenover dat er wel voldoende klachten moeten zijn. Nodig serieuze klagers 
ook eens uit om verhaal te doen. 
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2.2 Meningen peilen   

2.2.1 Openbare bijeenkomsten  
Een methoden om van burgers te horen hoe zij over bepaalde onderwerpen denken, is op gezette 
tijden burgers op een herkenbare of ludieke manier te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door ze uit te 
nodigen aan een theetafel of aan een rijdend terras, door een bustoer door de eigen omgeving aan te 
bieden, of gewoon een door open huis te houden. Ook de online chatsessies met de wethouder is hier 
een variant op. Deze methode leent zich uitstekend om burgers de gelegenheid te geven over 
alledaagse behoeften, en marginale ergernissen te melden. Voor genuanceerde onderwerpen waar 
veel achtergrondkennis voor nodig is, is deze de methode minder geschikt. Probeer de bijeenkomsten 
een herkenbaar karakter te geven.  

Theeterras 
In Rotterdam is het ‘rijdend theeterras’ ingezet, een vrachtwagen met trailer. In de vrachtwagen was 
een speciaal op de doelgroep toegespitste expositie ingericht. Het theeterras heeft op zes 
verschillende plaatsen rond het station gestaan. Medewerkers verleidden voorbijgangers om de 
wagen in te komen, gaven hen een toelichting en vroegen om hun mening. Dit heeft geleid tot 2500 
reacties. 

 

Theatervoorstelling: wat zou u doen? 
De nieuwe burgemeester van Heerlen plaatste een oproep in de Stadskrant: “Wat zou u doen als u 
burgemeester van Heerlen was?” Geheel onverwacht ontving men een berg reacties. Het was 
onmogelijk om iedereen persoonlijk te antwoorden. Daarom zijn de 10 grootste zorgen van de 
burgers verwerkt in een stadssoap. Deze theatervoorstelling is voor alle brievenschrijvers opgevoerd. 
Ondertussen zijn er al 4 verschillende voorstellingen over gemaakt.  

 

Adviseer de Raad op straat - debatmobiel 
Rotterdam heeft op een centrale plek in de stad een geelgeverfde kar met twee ingebouwde 
computers neer gezet, waarop een aantal stellingen kan worden beantwoord. De stellingen gaan 
over de vestigingseisen in een aantal Rotterdamse wijken, over de manier waarop de gemeente met 
geld en prioriteiten omgaat en over de resultaten van het beleid (op het thema schoon, heel en 
veilig). 

2.2.2 Buurtsignalement 
Wijkbewoners geven een beschrijving van hun eigen woon- en leefomgeving en van de knelpunten 
die ze daarin signaleren en ze noemen mogelijke oplossingen. Het eindproduct wordt aangeboden 
aan instellingen die in de wijk actief zijn en aan de gemeentelijke overheid. Die gebruiken de 
buurtsignalementen voor hun eigen specifieke aanbod in de betreffende wijk.  

Foto’s in Bos en Lommer 
In de buurten van Bos en Lommer (amsterdam) worden buurtteams opgericht van actieve bewoners. 
De bewoners maken foto’s om te laten zien hoe schoon/vuil de straat is. De foto-opdracht kan ook 
breder geformuleerd worden door vragen als: wat vindt u een prettige ruimte? Wat vindt u onveilige 
ruimte? De foto’s kunnen gebruikt worden als aanleiding voor een debat. 

2.2.3 Buurtinfo 
Met name jonge buurten hebben vaak een eigen gemeenschap(pen) actief op het internet. In 
sommige gevallen is deze site gefaciliteerd door de overheid (of derden), maar vaak ook gaat het om 
particuliere initiatieven. Voor ambtenaren is het bezoeken van deze sites een eenvoudige manier om 
te zien waar mensen over praten.  

IJbrug.nl voor ijburgers 
De bewoners van het opstartende IJburg, een nieuwe wijk in Amsterdam, hebben hun eigen 
gemeenschapssite (www.ijbrug.nl). Daarop worden klachten, ontwikkelingen en burgerinitiatieven 
bespreken. Er wordt daar veel gesproken over het gebrek aan communicatie-infrastructuur 

http://www.ijbrug.nl
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bijvoorbeeld. Burgers zetten daarom nu hun eigen netwerk op. 

2.2.4 Georganiseerde discussie of debat 
Bij ingewikkelde onderwerpen waar mensen zich sterk bij betrokken voelen, is het soms nodig om te 
praten over de tegenstelling tussen de belangen. Het Lagerhuisdebat is een interactieve methode om 
met medewerkers en de omgeving te communiceren over allerlei zaken die spelen. De opzet is naar 
voorbeeld van het Britse Lagerhuisdebat. Ook het Internet biedt mogelijkheden om een aantal 
onderwerpen gekanaliseerd te bespreken. Voordeel van het voeren van discussies en debatten is dat 
er ingewikkeldere zaken aan de orde kunnen komen. Nadeel is dat er een zekere achtergrondkennis 
nodig is om deel te kunnen nemen.  

Het oud-jong Lagerhuis in Epe 
In Epe wordt de lagerhuis-methode gebruikt om interactie over belangrijke thema’s tot stand brengen 
en afspraken maken hoe jong en oud in de wijk met elkaar willen omgaan. Een uitkomst was een 
meerderheid van de aanwezigen vond dat er consequenter opgetreden moest worden tegen 
overlastgevende jongeren.  

 

Online Stadsdebat Rotterdam 
Stadsdebat is een online forum met discussiegroepen over zeer uiteenlopende thema’s. De debatten 
hebben een beperkte looptijd. Op STADSDEBAT Rotterdam kunnen burgers hun stem laten horen.  

2.2.5 (Omnibus)enquêtes, monitors en opiniewijzers 
Enquêtes en monitors en opiniepeilingen bieden bij herhaling, goed zicht op ontwikkelingen en trends.  
Met een enquête kan achterhaald wat de kennis, de behoefte en de ervaring is bij een bepaald 
onderwerp. De enquête heeft als voordeel dat deze bij grotere groepen mensen afgenomen kan 
worden en daarmee een representatief beeld kan geven. Het tevredenheidsonderzoek en de 
omnibusenquête zijn bekende voorbeelden.  
In een monitor kunnen ook feitelijke gegevens worden opgenomen. De veiligheidsindex in Rotterdam 
bijvoorbeeld, geeft periodiek een momentopname van o.a aantallen delicten. Zij combineert deze 
gevens met enquête over de perceptie van de veiligheid. 

Het voordeel van deze methodes zijn dat ze herhaaldelijk en op meerdere plekken uitgevoerd kunnen 
worden en daardoor vergelijkend materiaal beschikbaar komt. Gelijktijdig is er sprake van 
momentopname en is het instrument minder geschikt om motieven te achterhalen.  

Gezondheidsmonitor Flevoland 
Kern van de volksgezondheidmonitor is een uitgebreide enquête die kenmerkt wordt door een zeer 
brede opzet. Allerlei zaken die met gezondheid te maken hebben komen aan bod, zoals 
gezondheidsgewoonten, lichamelijke en psychische gezondheid, behoefte aan hulpmiddelen, 
veiligheid in het verkeer, informatiebehoefte of woonsituatie. De vragenlijst wordt altijd opgesteld in 
samenwerking met diverse instellingen, waaronder provincie, gemeenten, Riagg en politie.  

 

Vergelijkende enquêtes 
Amsterdam - De burgerzakenbalies van de stadsdelen in Amsterdam zijn onderling vergeleken op 
hun dienstverleningsniveau. Met een enquête is aan bewoners gevraagd wat ze vinden van onder 
andere de klantvriendelijkheid en deskundigheid, wachttijden. Ook is gevraagd naar hoe belangrijke 
bewoners deze aspecten vinden. 
Het resultaat: een goed beeld van de perceptie van de kwaliteit van dienstverlening. Een beter beeld 
door de mogelijkheid onderling te kunnen vergelijken. Doordat bewoners ook konden aangeven wat 
ze belangrijk vinden is er voldoende ruimte voor de deelgemeenten om eigen prioriteiten te blijven 
stellen.  

 

De nationale VROM-enquête 
Bij de nationale VROM-enquête gaven meer dat 7000 burgers aan welke onderwerpen zij het 
belangrijkste vinden. De vijf belangrijkste onderwerpen zijn vervolgens door burgers en ambtenaren 
samen uitgewerkt in adviezen. Dit leverde zeventig adviezen op, waarvan minister Dekker er zestig 
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overneemt. 
Zo gaat de minister bijvoorbeeld: 

 
bekijken hoe onnodig stationair draaien van auto's kan worden tegengegaan;  

 
een plan van aanpak opstellen om bewoners meer te betrekken bij bouwplannen;  

 
proefprojecten uitvoeren voor meer samenhang tussen bevolkingsgroepen in de stad;  

 
gemeenten helpen meer groen in de stad te ontwikkelen. 

 
Opiniewijzer Waterschap Rivierenland 
Voor Waterschap Rivierenland konden inwoners via het internet een opiniewijzer invullen. Bij twintig 
stellingen over het Waterschap konden zij aangeven of ze het er mee eens waren of niet. Een stelling 
is bijvoorbeeld: ‘de waterschapsbelasting moet aan een maximum worden gebonden.’ of ‘economisch 
belang gaat voor natuurbelang’. Uit de meer dan drieduizend reacties bleek bijvoorbeeld dat 80% 
vindt dat het bedrijfsleven zelf moet zorgen voor het zuiveren van het eigen afvalwater. De 
opiniewijzer is enerzijds bedoeld om te achterhalen wat mensen belangrijk vinden en anderzijds om 
mensen beter te helpen kiezen bij verkiezingen.  

2.2.6 Vertegenwoordigingsgroepen/ vertegenwoordiging 
Als de doelgroep homogeen is en makkelijk vindbaar, bijvoorbeeld bejaarden van een bepaald 
bejaardencentrum, of jongeren die gebruik maken van een bepaalde speelplek, dan is het mogelijk 
deze groep op te zoeken en onder de aanwezigen om een woordvoerder te vragen. Deze 
woordvoerder kan de ideeën die in de groep leven weergeven en als nodig overleggen met zijn of 
haar achterban. Als het een lang traject is, maar ook zodra de plannen bijna rond zijn, is het goed 
deze aan de hele groep te presenteren. 

Deze werkwijze is in veel gevallen tot een instituut verworden. Neem cliëntenraden bij de sociale 
diensten of andere grote organisaties. Bij cliëntenraden blijft de uitdaging om de deelnemers ‘fris’ te 
houden. Wie langer bij een bepaalde organisatie betrokken is, kan teveel begrip krijgen en teveel 
meedenken vanuit de oplossingen die al in de organisatie besproken zijn.   

Moskee Liendert  Amersfoort.  
Het project ‘Moskee in de wijk’ is een bijzonder adviesproject. De gemeente kreeg voor- en 
tegenstanders om de tafel en liet hen zelf afspraken maken over de komst van de moskee. De 
bewoners en het moskeebestuur moesten er vooral samen uitkomen en daar zijn ze in geslaagd. 

 

2.3 Motieven achterhalen  

2.3.1  (1-1) Interview 
Eén of meer geselecteerde betrokkenen, worden gevraagd naar hun ervaringen en hun ideeën over 
een specifiek onderwerp: bijvoorbeeld de dienstverlening, het groen of de veiligheid. 

Een gestructureerd of een half-gestructureerd interview, biedt de ruimte om wat dieper in te gaan op 
specifieke behoeften en problemen. Ook worden de wat meer persoonlijke ervaringen en onderlinge 
mechanismen zichtbaar gemaakt. Deze meer persoonlijke en open manier van onderzoek, geeft 
nuttige informatie waar veel grote onderzoeken overheen kijken. Het interview biedt daarnaast ruimte 
voor de ondervraagde om zelf onderwerpen in te brengen.  
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Wat was uw ervaring? 
Interviews en enquêtes hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn. Stelt u zich eens voor dat u van uw 
klanten aan de balie het antwoord zou hebben op de volgende vragen:  

1. Wat verwachte u bij uw bezoek? 

2. Wat was de meest positieve ervaring van uw bezoek? 
3. Wat was de meest negatieve ervaring van uw bezoek? 
4. Kunt u daar iets meer over vertellen? 

5. Wat zouden we kunnen doen om de service te verbeteren? 

6. Heeft u van anderen ook vergelijkbare ervaringen gehoord? 

Sommige besteden 

2.3.2 Focus groep 
In de focusgroep bevinden zich 8 tot 10 personen met een specifieke invalshoek. Dit kunnen klanten, 
maar bijvoorbeeld ook juist niet-klanten zijn. De opzet is hetzelfde als het interview en de groep wordt 
begeleid door getrainde interviewers. Het gesprek begint met een relatief eenvoudig 
gespreksonderwerp, maar biedt ruimte voor verdieping. Voordeel van deze methode is dat er verhalen 
loskomen die samenhang weergeven. De samenwerking tussen ketens wordt bijvoorbeeld kan hier 
goed mee getoetst worden. Nadeel van deze methode is dat de uitkomst niet bewezen representatief 
is.  

Achterbanconsultatie NPCF 
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) (2002, p16-24) maakt gebruik van 
focusgroepen om de achterban te consulteren. De NPCF gebruikt het onderzoek als input voor 
beleid. In de focusgroep zitten uitsluitend gebruikers en geen aanbieders. “Deelnemers hebben 
gelijksoortige ervaring met betrekking tot het onderwerp” De leden van de groep – 12 man - vullen 
elkaar aan. Bijeenkomsten beginnen of met een open vraag of een stelling: “Wat zijn uw wensen op 
het gebied van…”. De begeleider houdt wel een checklist van gewenste onderwerpen aan. Er wordt 
in verschillende sessies, met telkens andere mensen over gesproken. Er wordt goed bijgehouden wat 
de achtergrond van de deelnemers is. De sessies worden herhaald tot er niets nieuws meer op tafel 
komt. Er wordt niet gezocht naar consensus, maar wel naar groepsstandpunten. Bij de analyse wordt 
een onderscheid gemaakt tussen geconstateerde:  

- feiten: “het heeft drie maanden geduurd voordat ik bericht kreeg” 

- meningen: “ik vind dat veel te lang” 
- emoties: “al die tijd verkeerde ik in onzekerheid” 
- betekenisgeving: “daardoor kon ik me niet concentreren op mijn werk”. 

 

Een bekende methode is de Gibson-methode. De Gibson-methode wordt toegepast bij panels om 
opvattingen te achterhalen. Kenmerkend voor deze methode is dat ze drie fases kent. De deelnemers 
maken individueel kenbaar met welke stellingen ze het eens of oneens zijn. Over de stellingen 
waarover geen eensgezindheid bestaat wordt gediscussieerd. Soms herhaalt het proces van 
stellingen voorleggen en discussiëren met dezelfde groep zich enkele malen. De stellingen die 
resteren worden één voor één besproken.  

2.3.3 Klantendagboek 
Een manier om over de ervaringen van burgers meer te weten te komen, is om te vragen een 
dagboek bij te houden over specifieke onderwerpen. Wat valt ze op aan de diensten van de overheid? 
Waar kijkt een burger naar? Wat doet een burger achtereenvolgens? Waar loopt een burger tegen 
aan? Het dagboek geeft informatie over de ervaring van individuen, maar geeft ook een beeld van 
gemiste kansen.  

Lastendagboek 
In het project Administratieve lastenreductie zocht het ministerie van het ministerie van BZK naar een 
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manier om beter in beeld te krijgen wat die lasten eigenlijk zijn. Een groot onderzoek liet zien waar de 
meeste klachten over gaan. Maar er ontbrak nog samenhang. En er is gezocht naar andere 
methoden om een beter beeld te krijgen. Een chronisch zieke, een gehandicapte, een ouder, een 
uitkeringstrekker, een vrijwilliger is daarom gevraagd een dagboek bij te houden. Zo ontstond er een 
beeld van de stapeling en de dubbelingen van lasten.  
Een vrijwilliger (henk) hield een dagboek bij en noteerde dat hij 113 uur en 55 minuten per jaar aan 
zijn administratie voor de overheid besteed en daarbij tenminste 5 loketten bezoekt. Het meest heeft 
hij van doen met de voedsel en warenautoriteit. 

2.3.4 Huisbezoeken 
Bezoeken zijn arbeidsintensief, maar voor de lastig bereikbare groepen – in den Haag was dit een 
allochtone minderheid -  is dit echter een van de weinige echt effectieve manieren gebleken om ze te 
betrekken. Mensen op een persoonlijke manier in hun eigen taal benaderen is soms noodzakelijk om 
te zien wat er leeft.  

Gelijktijdig is er ook weerstand tegen huisbezoeken. De bezoeken die bijvoorbeeld de sociale dienst in 
Amsterdam aflegt, maken dat het huisbezoek geassocieerd wordt met een afrekening. In den Haag 
probeerde men met huisbezoeken juist te zoeken naar oplossingen voor een betere aftstemming 
tussen school, leerling en ouder. Met welke reden de overheid dan ook aan de deur staat, mensen 
mogen huisbezoek gewoon weigeren.  

Huisbezoeken 
De buurt is vooraf opgedeeld in overzichtelijke stratenblokken. De uitnodigingen zijn per blok 
verspreid. De bewoners ontvangen een brief en een videoband in de bus. Daarin worden het doel 
van het gesprek en de belangrijkste gespreksonderwerpen toegelicht. De videoband introduceert de 
drie projectmedewerksters (respectievelijk van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse afkomst) die de 
gesprekken zullen voeren. Brief en video, die 7 minuten duurt, worden in het Nederlands, Turks of 
Arabisch verstrekt, afhankelijk van de etnische afkomst van de bewoners. Ook de gesprekken zelf 
worden zoveel mogelijk in de eigen taal gevoerd. Het gesprek vindt plaats in een bepaalde periode, 
zonder dat vooraf datum of tijdstip zijn vastgelegd. De projectmedewerkster belt gewoon aan en 
wanneer het moment niet schikt, wordt een afspraak gemaakt. 

 

2.4 Alternatieven genereren 

2.4.1 Creatieve concurrentie 
Door schaduwbeleid te laten voeren door burgers komt er creatieve concurrentie opgang. Zie hier het 
voorbeeld van een ziekenhuis:  

Ziekenhuisspel leidt tot beter eten 
In een spel rond de wensen van gebruikers in een ziekenhuis moeten mensen in groepen bedenken 
op welke wijze de kwaliteit kan verbeteren. De groepen representeren: de patiënten, het 
management van het huidige ziekenhuis, de concurrent en de gemeente. Alle groepen zochten zelf 
naar methoden. De groep ‘Het huidige ziekenhuis’ kwam bijvoorbeeld met een apart 
kwaliteitscertificeringstraject. De groep ‘patiënten’ kwam met vaste enquêtes. De ‘concurrent’ gaf 
uiteindelijk aan beter eten te gaan verschaffen. Nadat zij hun idee hadden geopperd, schoten de 
andere groepen in de lach om het idee van “het betere eten”. Het idee was te eenvoudig om er zelf 
op te komen, maar iedereen erkende dat het concreet en werkbaar was, niet veel geld kostte en 
zeker voldeed aan de vraag van patiënten.  

2.4.2 Infralab 
Er zijn vele vormen die de creativiteit stimuleren en nieuwe beelden vormen. We noemen deze: 
InfraLab (de term is de afkorting voor Infrastructuurlaboratorium) is een initiatief vanuit 
Rijkswaterstaat. In dit 'laboratorium' worden nieuwe methoden en ideeën ontwikkeld. De InfraLab-
methode stimuleert open planvorming en creativiteit in het vinden van oplossingen.  
De methode betrekt burgers opzoek naar alternatieven. Het debat en kent drie fasen. In de eerste 
fase 'de Stem' formuleren de burgers (weggebruikers, aanwonenden etc.) gezamenlijk de 
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probleemstelling. In de tweede stap 'de Agora' (agora = oudgrieks voor marktplein) wordt de 
beschikbare vindingrijkheid gemobiliseerd, zowel bij de betrokken burgers als bij de professionals, om 
gezamenlijk een aantal ideeën en handelingsopties te ontwikkelen. Gedurende de derde stap 'Actie' 
geven de belanghebbenden gezamenlijk verder vorm aan de gekozen oplossing door het opstellen 
van een actielijst. 

2.5 Toetsen van beleidsvoorstellen 
Veel overheden maken gebruik van burgerpanels, -jury’s en -advieskringen om hun beleid en 
dienstverlening te toetsen. Over de definities is nog weinig overeenstemming. We treffen de volgende 
vormen.  

2.5.1 Een burgerpanel 
Het burgerpanel kan bestaan uit een representatieve of specifieke groep mensen oplopend tot van 
enkele tot honderden personen. Ze krijgen, vaak via het internet, op gezette tijden vragen voorgelegd 
van uiteenlopende aard. Zo maakt burger@overheid bijvoorbeeld gebruik van een landelijk 
burgerpanel. Een voordeel van panel is dat het een permanent karakter heeft en daarmee snel een 
het een representatief resultaat biedt. Daar staat tegenover dat het panel zich minder leent voor 
ingewikkelde vraagstukken en niet al te vaak ingezet kan worden..  

Internetpanel Enschede 
Enschede. Ruim 400 panelleden worden via internet snel en makkelijk geconsulteerd over een breed 
scala van onderwerpen. Sinds de start (2003) zijn er tien peilingen geweest. De respons zat tussen 
de 229 en 408 deelnemers. De onderwerpen waren ondermeer: leefbaarheid en imago, mobiliteit en 
bereikbaarheid, vernieuwing van lokaal bestuur, netwerkstad, cultuurparticipatie en 
informatievoorziening. De representativiteit van het panel is goed. De gebruikelijke 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in internetpanels valt mee. 43% van de aanvankelijke groep 
respondenten is vrouw. De gemeente heeft vastgesteld dat het panel een geschikt instrument is om 
burgers te laten meedenken over actuele thema’s. 

2.5.2 De burgerjury 
De burgerjury is een representatieve groep van 15 tot 20 inwoners die zich op gezette momenten 
commentaar geven op een maatschappelijk vraagstukken. De jury krijgt de gelegenheid om wat 
dieper in te gaan op een vraagstuk en wordt daarbij ondersteund door de ambtenaren. Een voordeel 
is dat er redelijk genuanceerde vraagstukken aan de orde gesteld kunnen worden. Daar staat 
tegenover dat een burgerjury veel begeleiding vraagt.  

Burgerjury Flevoland 
De burgerjury Flevoland bestaat uit een willekeurig geselecteerde groep van 12 tot 14 burgers. De 
samenstelling van de jury is zo gekozen dat deze een afspiegeling vormt van de bevolking in een 
bepaald gebied. De jury’s worden begeleid en ondersteund door de Vrije Universiteit van Amsterdam, 
die ook de selectie van de juryleden verzorgt. Als succesfactoren voor het organiseren van een 
burgerjury wordt genoemd: een nauwkeurige selectie van de deelnemers, - een onafhankelijke 
procesbegeleider, - deskundige experts, - zichtbare betrokkenheid van de bestuurders, -  een heldere 
vraagstelling en een duidelijk afgebakend proces. De burgers hebben er veel aan gehad, het blijft 
onduidelijk wat de provincie er aan heeft gehad. 

 

2.5.3 De burgeradvieskring 
De burgeradvieskring is een groep inwoners met een zekere (ervarings)deskundigheid. Zij zoeken 
naar oplossingen voor breed geformuleerde vraagstuk. De bewoners van een probleemwijk bekijken 
bijvoorbeeld een naar problemen en toekomstscenario’s in hun wijk en geven daar advies over uit.  
Voordeel van de burgeradvisering is dat de deelnemers zijn betrokken zijn bij het onderwerp en kennis 
hebben van de situatie. Daar staat tegenover dat de kring veel begeleiding vraagt.  

Advieskring Den Haag 
Vijftig bewoners van Rustenburg-Oostbroek (Den Haag) spraken drie dagen lang met elkaar over de 
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toekomst van hun wijk. De deelnemers namen deel in 12 verschillende discussiegroepen en zette 
belangrijke doelstellingen voor verbeteringsvoorstellen op papier. Een aardige bijkomstigheid is dat er 
een wijknetwerk uit is voortgekomen.  

 
Jongerenpanel Tongelre 
Tongelre  - Een jongerenpanel adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over zaken die voor 
jongeren van belang zijn. Het kan bovendien zelf initiatieven voor jongeren in de wijk bevorderen en 
daarmee bijdragen aan de zelfontplooiing en empowerment van jongeren. 

 

2.6 Keuzes maken 

2.6.1 Referendum/poll 
Bij belangrijke thema’s kan de overheid er voor kiezen om een referendum uit te schrijven. Iedere 
inwoner krijgt dan een stem. Een referendum kan bindend en raadplegend zijn. De uitkomst zal dan 
(mede) bepaald worden door de keus van de meerderheid. Het voordeel van een referendum is dat 
het representatieve weergave geeft van wat mensen zouden kiezen, daar staat tegenover dat het een 
grote investering vergt. Een alternatieve vorm om te referendumuitkomsten te voorspelen, is 
deliberative polling. Hierbij wordt in een aantal fases (middels deliberatie) gekeken naar de mening 
van enkel enkele opinieleiders.  

Plein 1944  Nijmegen 
Het plein 1944 betreft een van de meest bekritiseerde pleinen van Nijmegen. De gemeente schreef 
een ontwerpwedstrijd uit, waarbij uiteindelijk twee plannen overbleven. Die werden aan de bevolking 
voorgelegd via een meningspeiling. Iedereen vanaf twaalf jaar mocht meedoen. Het werd een groot 
succes: bijna 24.000 Nijmegenaren brachten hun stem uit. Het gemeentebestuur volgde de keuze 
van de inwoners en inmiddels is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt… 

2.6.2 Wijknetwerk met wijkbudget 
Elke wijk beschikt over een wijknetwerk, dat onder anderen bestaat uit een wethouder, een 
ambtenaar, en vertegenwoordigers van stedelijke organisaties die in de wijk actief zijn. Bovendien is 
er een wijkbudget.  

Wijknetwerk Deventer 
Deventer - Het wijknetwerk werkt als een intermediair tussen het stedelijk niveau (gemeente en 
particuliere Instellingen) enerzijds en de bewonersgroepen uit de wijk anderzijds. Die groepen 
verenigen zich in platforms: de zogenaamde wijkteams. Die wijkteams bestaan uit circa vijftien 
vertegenwoordigers van de bewonersgroepen, aangevuld met vertegenwoordigers van gemeentelijke 
diensten en instellingen. Daarbij moeten bewoners ten minste een meerderheid van 70% vormen. De 
maximale zittingstermijn voor deelnemers aan de wijkteams bedraagt drie jaar. De teams beslissen 
over wat er gebeurt in het kader van de wijkaanpak, inclusief de inzet van wijkbudgetten op basis van 
het wijkplan. De invloed van de bewoners komt vooral tot zijn recht bij het formuleren van de jaarlijkse 
wijkplannen. 

 

Wijkgebonden budgetten 
De gemeenten als Zaanstad en Nijmegen wordt al jaren gewerkt met het systeem van wijkgebonden 
budgetten. Hier krijgen de wijkorganisaties gemiddeld 1 a 2 ton op jaarbasis te besteden aan plannen 
en projecten voor de verbetering van de eigen wijk. Het reguliere onderhoud wordt door de dienst 
stadsdeelwerken uitgevoerd. Het verschil met andere gemeenten is dat de besteding van deze 
middelen wordt overgelaten aan de bewonersorganisaties zelf. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
deze constructie in Nijmegen alleen wordt toegepast in die wijken waar bewonersorganisaties 
voldoende sterk georganiseerd zijn en er ook zelf blijk van hebben gegeven hier aan mee te willen 
werken. 

 

2.6.3 Lusten en lasten voor geselecteerde groep 
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De lusten en lasten-methode laat betrokkenen zelf een keuzen maken. Een geselecteerde groep 
belanghebbenden krijgt bij wijze van experiment de lusten (een eigen budget), en ook de lasten (een 
grote mate van zelfwerkzaamheid om de ideeën en wensen te realiseren) rond een bepaald probleem. 
Aan de hand van de keuzes kan vastgesteld worden welke prioriteiten er bij deze groep zijn. Dit kan 
denkbeeldig, maar ook werkelijk uitgevoerd worden.  

Kleine ergernissen-methode Deventer 
Burgers hebben weinig zicht op de kosten effectiviteit. De kleine ergernissenmethode betrekt 
buurtbewoners bij het oplossen van problemen door ze inzicht te geven in de uitvoering en de kosten, 
en ze keuzes te laten maken. In een brief krijgt een selectie een lijst van de aangegeven gewenste 
verbeteringen en bijbehorende kosten. Bewoners maken op basis van het beschikbare budget een 
eerste, tweede en derde keus. Alle bewoners worden geïnformeerd over de keuzes en het resultaat.  

 

Bewoners kiezen kunst.   
Hilversum. In 2004 is vastgelegd dat het van belang is de bevolking te betrekken bij de realisering van 
kunstprojecten. Uitgangspunt is dat een professioneel kunstenaar, met een positief advies van de 
adviescommissie  beeldende kunst, het kunstwerk vorm geeft. Bewoners mogen vooraf meedenken, 
randvoorwaarden aangeven en uit voorgedragen kunstenaars selecteren. Op basis van de inbreng 
maken de geselecteerde kunstenaar een schetsontwerp. 

 

2.6.4 Wijkaandelen 
Om het vertrouwen in enkele diensten of wijken te meten, kan een overheid voor een periode 
aandelen uitgeven. Bewoners kunnen aandeelhouder worden. De overheid verplicht zich om over 
bepaalde keuzes en ontwikkelingen informatie te verstrekken, over het groen, de buurthuizen, 
woonruimte, inrichting van de openbare ruimte bijvoorbeeld. De waarde van de aandelen kan fictief 
zijn, maar kan ook er kunnen ook vergoedingen zijn verbonden. Zo kunnen aandeelhouders 
bijvoorbeeld meer inspraak verdienen. Er wordt gestemd op een wijkaandeelhoudersvergadering 
waarbij, ook partners van de overheid zijn betrokken, bijvoorbeeld een woningcorporatie.  

Wijkaandeel geeft stem 
Delft - De gemeente Delft geeft, samen met een wooncoöperatie, wijkaandelen uit in de wijk rond het 
Minervaplein. De bewoners hadden het ontwerp van het plein in eerste instantie (2000) afgekeurd en 
de gemeente had behoefte om de burgers meer te betrekken en vertrouwen terug te winnen. Met 
behulp van wijkaandelen en wijkstemmingen, krijgen de bewoners nu inspraak. 

Alle bewoners en gebruikers van bedrijfsruimten van 12 jaar en ouder kunnen wijkaandeelhouder 
worden door het accepteren van een wijkaandeel en het bijbehorende reglement.  

De bewoners krijgen aanvankelijk een aandeel. Er worden voortstellen gedaan en de bewoners 
hebben stemrecht op de halfjaarlijkse wijkvergadering. Een aandeel heeft een nominale waarde van 
€ 2,50 en geeft het recht op een stem. Bij verhuizing kan de waarde van het aandeel worden 
uitgekeerd.  

De gemeente en de corporatie geven bewoners het budgetrecht over een forse som geld (€ 
272.000,-) en individueel zeggenschap over de herinrichting. Bewoners en gebruikers worden zowel 
individueel als gezamenlijk beloond (ook in geld) voor hun betrokkenheid. De gemeente biedt de 
mogelijkheid om eventuele opbrengsten uit grondverkoop of parkeerbeleid, deels te storten in een 
door de wijkaandeelhouders te beheren wijkbudget. 

Het resultaat is dat 400 van de 700 bewoners en gebruikers wijkaandeelhouder zijn. Hiervan stemt 
60 tot 65 procent. Er zijn drie stemrondes geweest en is er een goed voorstel. Het hele project duurt 
drie jaar. 

 

2.6.5 Veilingen 
In een proces waarin keuzes moeten worden gemaakt over behouden of wegdoen van bepaalde 
elementen kan de veiling een passende werkvorm zijn. Onder “elementen” kan van alles worden 
verstaan, van concrete drempels en paaltjes tot en met meer grootschalige begrippen als woonerven 
en dekwoningen. In de veilingruimte is een overzicht aanwezig van alle te veilen elementen. 
Bijvoorbeeld op foto’s weergegeven. Alle deelnemers krijgen een rode en een groene kaart en een 
fictief bedrag te besteden. Wanneer de veilingmeester een volgend element benoemt en beschrijft, 
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geven de deelnemers met de rode of groene kaart aan of dat element weg mag of behouden moet 
worden. De deelnemers met de groene kaarten kunnen vervolgens bieden vanuit hun fictieve te 
besteden bedrag en geven zo aan in hoeverre zij het element van waarde vinden. Er ontstaat dus een 
gesprek tussen de veilingmeester en de bieders, waarbij de veilingmeester steeds op zoek is naar de 
achtergronden en argumenten bij de keuzes van de bieders. Het geeft een goed inzicht in de waarde 
die men hecht aan allerlei soms vanzelfsprekend lijkende elementen in een wijk of stad.  

Veilinghuis Zuid Enschede 
Tijdens een veilinghuis Enschede kunnen bewoners hun wensen en behoeften met betrekking tot 
hun directe woon- en leefomgeving naar voren brengen. In de zaal zijn tevens professionals van 
instellingen en raadsleden aanwezig. De veilingmeester vraagt welk 'bod' (inzet) bewoners en 
instellingen (wijkwelzijn, politie, woningcorporaties, gemeente e.d.) willen doen om de wens te 
kunnen realiseren. De afspraken worden schriftelijk bevestigd en tijdens de eerstvolgende veiling 
wordt bekeken of de toezeggingen van bewoners, professionals en raadsleden hout hebben 
gesneden. 

2.7 Testen en evalueren  

2.7.1 Klantengroep/ proefpersonen 
Een klantengroep is geselecteerd op een specifiek kenmerk (leeftijd bijvoorbeeld). Zij oordelen zelf 
over bijvoorbeeld faciliteiten. In het burgerteam zitten burgers en ambtenaren die samen de 
beleidsuitvoering realiseren. Het gaat hier om permanente teams.  

Ouderen testen bankjes in Heerhugowaard. 
Zeventig senioren gaven gehoor aan de oproep van de gemeente voor het testen van bankjes in de 
plantsoenen. Vijf verschillende banken zijn getest. De bank met de meeste pluspunten wordt de 
nieuwe standaardbank in de gemeente. De huidige banken zijn inmiddels vervangen. 

 

Is uw gemeente Ouderproof?  
In Brabant zijn ze eens begonnen met de werkwijze “ouderproof”. Veel gemeenten hebben dat 
overgenomen. Het is een volledige methode om ouderen zelf te laten toetsen hoe de gemeente het 
doet. Na een selectie worden themagroepjes van ouderen gevormd. De opdracht aan een 
themagroep is om criteria op te stellen rond een bepaald thema (wonen, zorg, welzijn en 
dienstverlening of maatschappelijke participatie). Bijvoorbeeld: ‘wat is er nodig op het terrein van 
wonen om nu en in de toekomst op een prettige, gezonde en veilige manier als oudere in uw 
gemeente te kunnen blijven wonen’.Deze criteria vormen de basis voor een visie op het integrale 
lokale ouderenbeleid. En zijn tevens een instrument om te toetsen in hoeverre de gemeente 
ouderenproof is. 

 

Hardop Denken methode 
De Hardop Denken methode is een onderzoeksvorm waarbij een individuele proefpersoon wordt 
gevraagd een serie opdrachten uit te voeren op de betreffende dienst. De Hardop Denken methode 
staat onder begeleiding van een testleider. 
Aan het onderzoek met de Hardop Denken methode nemen minimaal 12 proefpersonen deel. De 
essentie van de Hardop Denken methode is dat de proefpersoon al zijn gedachten, verwachtingen, 
twijfels, ontdekkingen, enzovoorts onder woorden brengt. Het onderzoek wordt vastgelegd zowel op 
audiocassette als op video. De analyse van video- en audio-materiaal, en de aantekeningen die de 
testleider tijdens de sessie maakt, dienen als basis voor het evaluatierapport. 

2.7.2 Handvesten 
In een handvest geeft een overheid aan wat klanten van de dienstverlening mogen verwachten. De 
overheid doet uitspraken over haar kwaliteit van de dienstverlening, door normen af te geven: “u 
ontvangt een antwoord binnen drie dagen.” Op deze wijze houdt de overheid zichzelf scherp en 
probeert zij een reactie te ontlokken aan burgers. Door burgers beter op de hoogte te brengen van wat 
de overheid zich voorneemt, kan deze zich er ook beter aan houden. Om dit kracht bij te zetten kan 
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een overheid een tegenprestatie inzetten als zij niet slaagt om de norm te halen. Het doel van het 
handvest is niet om overheden af te rekenen, maar om medewerkers en burgers beter te faciliteren 
om op elkaar af te stemmen.  

Handvest Haren 
De gemeente Haren is in Nederland die eerste gemeente die belofte deed over haar dienstverlening. 
Haren belooft aan haar klanten o.a.:  

 
Binnen 6 weken een inhoudelijk antwoord op een brief.  

 

Binnen 5 weken uitsluitsel over een kapvergunning.  

 

Binnen 24 uur een paspoort.  

 

Binnen 14 dagen een besluit over toelating tot collectief vervoer in het kader van de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten (WVG). 

 

2.7.3 Visitaties 
Het instrument visitatie is ontwikkeld voor toepassing in de interne kwaliteitszorg van organisaties en 
instellingen. Het principe is dat klanten en collega’s diensten bezoeken en commentaar geven. In dit 
specifieke geval spreken we echter over visitatie als het gaat om een instrument dat de kwaliteit van 
het beleid en de dienstverlening van de overheid getoetst vanuit het perspectief van de klant. De 
visvisitatiecommissie bestaat uit rond de vijf personen. Zij vertegenwoordigen de cliënten en zijn per 
definitie geen professionals uit het werkveld. Twee van hen wonen in het werkgebied van de dienst of 
zijn (ex-)klanten ervan. De drie overige leden hebben geen banden met dienst of werkgebied; zij 
worden geselecteerd op basis van ervaringsdeskundigheid. Een positiekritische houding, analytische 
kwaliteiten, communicatieve vaardigheden, bestuurservaring en ervaring met de sector zijn daarbij 
een pré.  

Visitaties bij wooncorporaties 
Visitaties bij woningcorporaties in de volkshuisvestingssector worden uitgevoerd door commissies 
waarin onder anderen juristen, organisatieadviseurs en hoogleraren zitten. De visitatoren komen 
vanuit de volkshuisvestingsector, maar ook van buiten. De wens van de corporaties is dat die laatste 
kant sterker wordt. De visitatoren voeren tientallen gesprekken met de bestuurders van de 
corporaties, het personeel, burgemeesters, wethouders en huurders.  

2.7.4 Wijk/kantoorschouw 
In een wijk- of kantoorschouw bezoekt een groep collega’s en klanten een wijk of dienst. Daarbij 
bekijken ze samen wat er beter kan of anders moet. Het bezoeken en beoordelen van diensten  
(bijvoorbeeld stadswinkels) kan samen met klanten, maar ook met collega’s van andere overheden of 
niet overheden.  

Buurtschouw Amsterdam Oud Zuid 
Op een paar na, zijn alle 41 buurten in Amsterdam Oud Zuid het geschouwd. Een groep 
buurtbewoners en professioneel betrokkenen wandelen, door alle straten in die buurt. De schouw 
wordt gevolgd door een gesprek. Tijdens de wandeling worden de opmerkingen van gebruikers 
genoteerd. Gesignaleerde problemen worden in het gesprek aan de orde gesteld, kleine gebreken 
binnen twee weken hersteld. Op zaken die meer inspanning vergen, zoals sociale veiligheid, verkeer 
of maatschappelijke voorzieningen, komt het stadsdeel binnen twee maanden terug met een verslag 
en reeds gerealiseerde oplossingen en een aanpak op langere termijn.  

2.7.5 Mysterybezoek 
Een Mysterybezoeker of -shopper, belt of bezoekt diensten op uitnodiging, maar zonder 
vooraankondiging. Hij doet dit op basis van een reële klantenbehoefte en bespreekt de resultaten 
achteraf met medewerkers. Het mysteryguestbezoek is eenvoudig uit te voeren en houdt de overheid 
scherp.  

Mysteriebezoek burgerzaken 



 

25

 
Stichting Rekenschap deed op verzoek meerdere mysteriebezoeken bij de diensten burger – en 
publiekszaken en beoordeelden: 

- het gedrag van medewerkers: zijn de medewerkers klantvriendelijk, klantgericht en klantgedreven, 
stellen zij zich (pro)actief op?  
- de omgeving: ziet de locatie er verzorgd uit, wordt 'het product' op de juiste wijze gepresenteerd?  
- het proces: houdt men zich aan de interne (kwaliteit) richtlijnen en instructies?  
- de communicatie: zijn de communicatie-uitingen verzorgd en actueel?.  
Achteraf wordt het resultaat met de dienst besproken.  

 
2.7.6 Kwaliteitspanel 
Het kwaliteitspanel samengesteld uit burgers en experts. Ze is ingesteld om de kwaliteit van de 
dienstverlening te toetsen. Kwaliteitspanel kiest eigen aandachtsgebied en instrumenten (bijvoorbeeld 
groepsgesprekken of een mondelinge enquête).  

Kwaliteitspanel Rotterdam 
De leden van het Kwaliteitspanel Rotterdam kiezen zelf de onderwerpen, werken mee aan de 
ontwikkeling van de kwaliteitstoets en voeren de kwaliteitsinventarisatie uit. Vervolgens gaan ze de 
dialoog aan met dienstverlenende organisaties over resultaten en aanbevelingen. Die dialoog wordt 
beschouwd als een essentieel onderdeel van de methode. 

 

2.8 Lange termijn ontwikkelingen waarnemen 
Er zijn verschillende methoden die een scenario’s voor de toekomst beloven. We noemen er een paar: 

2.8.1 Delphi- methode 
De methodiek is er op gericht om nieuwe ideeën te genereren, toekomstscenario's te ontwikkelen.. 
Deelnemers, met kennis van zaken, worden gestimuleerd hun creativiteit aan te wenden en zich 
daarbij niet te laten beïnvloeden door zaken als groepsnormen e.d. Anonimiteit en zoeken naar 
consensus zijn belangrijke kenmerken van de methodiek. Deelnemers worden in opeenvolgende 
ronden individueel ondervraagd met een schriftelijke vragenlijst. Deze vragen en de antwoorden 
worden in een groepsbijeenkomst gepresenteerd en besproken.  

2.8.2 Zoekconferentie 
Zoekconferenties komen oorspronkelijk uit de luchtvaartindustrie. Hierin brengt een groep 
(ambtenaren en) burgers/ experts toekomstscenario’s in kaart van de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen. Een zoekconferentie kan meerder dagen duren. Er wordt gekeken naar de effecten 
voor de burger en voor de overheid. Belangrijk onderdeel van de zoekconferenties is de 
probleeminventarisatie.   
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Bijlage I: Overzicht consultatiemethoden en kenmerken   

Beschikbaarheid Kosten Benodigde betrokkenheid Representatie Invloed  Kwalitatieve Kwantitatieve 

Interne analyse        

Klachtenanalyse periodiek X  Representatie  X X 

Terugkoppeling periodiek X  Representatie  X  

Meningen peilen        

Openbare bijeenkomst incidenteel XX XX Momentopname  X  

Debat en discussie doorlopend/periodiek XX-XXX XXX Momentopname    

Enquête/ monitor periodiek XX-XXX X Representatie  X X 

Buurtinfo doorlopend X XXX Momentopname   X 

Buurtsignalement Incidenteel X XXX Momentopname   X 

Huisbezoeken periodiek XXX  Momentopname  X  

Woordvoerders benaderen periodiek X  Selectie    

Motieven achterhalen        

Focusgroep incidenteel XXX XX Selectie  X  

1-1 Interview incidenteel XXX XX Selectie  X  

Klantendagboek incidenteel XX XX Selectie  X  

Alternatieven vinden        

Creative competitie projectmatig       

Toetsen van beleid        

Burgerpanel periodiek XXX XX Representatie  X X 

Burgerjury periodiek XXX XXX Selectie  X  

Advieskring doorlopend XXX XXX Selectie X X  

Kiezen        

Referendum incidenteel XXXX XXX Representatie XX  X 

Wijknetwerk met wijkbudget projectmatig XXX-XXX XXX Representatie XX   

Wijkaandelen projectmatig XXX-XXXX XXX Representatie XX X  

Veilingen projectmatig   Representatie XX   

Testen en evalueren        

Klantgroep / Proefpersoon periodiek XX  Repres./selectie X X  

Schouw    Representatie X   

Mysterybezoek periodiek XX  Selectie  X  

Kwaliteitspanel periodiek  XXX Repres./selectie    



Bijlage II: Evaluatieformulier effectieve behoeftepeiling  
Doelen   

De doelen waren helder en SMART 

  
Relevant met betrekking tot consultatie 

  
De betrokkenen en staf zijn gecommitteerd aan de doelen 

   
Betrokken partijen   
Alle belangrijke invalshoeken in beeld gebracht 

  

Ook niches (kleine groep mensen met zeer specifieke kenmerken) zijn betrokken 

  

Betrokkenen zijn ingelicht over het resultaat 

  

Betrokkenen zijn met een passende methode benaderd 

  

Betrokkenen ervaren deelname als waardevol 

   

Gekozen methode   
De gekozen methode past bij het doel 

  

De methode levert de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve informatie. 

  

Er is voldoende respons (bij kwantitatief onderzoek) 

  

De resultaten bij representatief onderzoek zijn representatief 

   

Het tijdsverloop   
De planning en de momenten van toetsing en evaluatie zijn bekend 

  

Het is voor de betrokkenen duidelijk wat de deadlines zijn 

  

Er is voldoende tijd geweest om te reageren 

   

Informatievoorziening   
Er is voldoende (geholpen) toegang tot de informatie 

  

De verstrekte informatie is relevant voor de behoeftepeiling 

  

De informatie is begrijpelijk voor de betrokkenen 

  

De informatie is toegesneden op de doelgroep (o.a. vertaald) 

   

Kosten   
Er is bekend of het budget toereikend is 

  

Er is bekend waar(om) kostenreductie/ budgetoverschrijding of plaatsgevonden 

  

Er is bekend wat onvoorziene kosten waren 

   

Effectiviteit   
Er zijn nieuwe inzichten ontstaan 

  

Nieuwe inzichten dragen bij aan verbetering 

  

De behoeftepeiling draagt bij aan te identificeren verbeteringen van 
dienstverlening 

  

De behoeftepeiling draagt bij aan een betere relatie tussen organisatie en klant. 

   

Kosteneffectiviteit   
De bijdragen staan in verhouding tot de gemaakte kosten 

  

Behoeftepeiling is voor herhaling vatbaar 
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