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Summary 
 
The government, municipalities specifically, has got more attention for customer orientation and better 
customer service.  Due to various developments, the relationship between customer and provider is of 
increasing interest in the public sector. An expression of this development in the Netherlands is the so-
called customer contact center (CCC). The CCC is considered as a tool which makes a contribution to 
better service and customer orientation. The municipal CCC must become the entrance for all public 
services, and is the organizational part that takes care of all the various contacts with the citizen and 
handles as much as possible. Very short these are the main points: 
 

- Increasing the availability and accessibility of the government  
- In 2015 municipalities are the recognizable portal for all questions to the government (government is considered 
as an entity) 
- The CCC as a quick and recognizable entrance for the entire government  
- The citizen chooses himself which channel it uses to get contact with the government 
- Citizens will always get fast and well answers, irrespective of the chosen channel 
- Citizens are helped directly or well referred (even to other government agencies)  
- One time asking a question and one time passing on information 
- Municipalities settle 80% of questions to government in one time good 
 

Box I.: Main points CCC (Nationale Ombudsman, 2010; Hiemstra & De Vries, 2007) 
 

The municipality of Oldenzaal thinks service is important. Therefore, the municipality of Oldenzaal is 
busy with developing a local customer contact center (CCC). A basic assumption of the CCC for the 
municipality of Oldenzaal is to improve the service to the citizen and for this reason it is good to know 
what the needs of the citizen are. In this study the CCC is not mentioned explicitly everywhere, 
because it is a mean to improve municipal services and not an aim in itself. It is basically an 
organizational model that aims at ensuring that the external customer experiences an improved 
service. For this reason a large part of the research concerns the municipal service. 
 
The municipality of course gladly wants that the CCC is really customer-oriented and connects with 
the needs of citizens. The question remains what those needs of the inhabitants of Oldenzaal are. In 
Oldenzaal there have been done studies on services, but mainly these concerned especially 
quantitative information and the needs of the citizens concerning the service have never been 
investigated. Knowing these needs can ensure more customer orientation and better service. To meet 
expectations, the municipality should continue to improve services. To be customer-oriented 
government agencies sometimes make assumptions about what is important and good for the 
customer without actually knowing it, Thomassen (2007) says. He states that organizations copy 
concepts from each other without questioning whether the customer need this. One pitfall is that the 
municipality is thinking for the public and not asks the public itself what it wants, while the citizen is the 
one that eventually assesses service. For this reason one strives more and more, within the 
framework of customer orientation, to map the needs and experiences of the customer. 
 
This study tries to find out what the needs of residents of Oldenzaal are. The results of this research 
can be taken along at the development of the CCC. Ultimately, the goal is to improve the service to the 
citizen. For this reason the objective for this research is as follows: 
 

Getting insight in the needs of inhabitants of the municipality of Oldenzaal concerning municipal service. 

 
The question on which this research wants an answer is the following: 
 

Which needs do the inhabitants of Oldenzaal have as a customer of the municipality Oldenzaal 
concerning the municipal service and what does this mean for the customer contact centre? 

 
Below the questions are listed that are answered to be able to answer the main question.  
 
1. What does being a customer of inhabitants mean for the relationship with the municipality?  
2. What is the municipal service?  
3. How is the need of residents concerning municipal services to be determined?  
4. What is the need of residents of Oldenzaal concerning municipal services?  
5. What do these needs of the residents mean for the customer contact center?  

 



 

 
 

 

II 

These questions have been answered in the preceding report. 
The figure on the right shows briefly in what way the investigation 
has been done. The first three research questions are 
particularly answered at the first two steps. Question 4 and 5 
belong mainly to the next two steps. The combination of this and 
answering the main question belongs to the last step. The 
development of the measuring instrument is qualitative and 
applying it is quantitative. Briefly a number of findings are now 
described. 
 
 
A customer of a municipality (or another government organization) is another type of customer than a 
customer of a market organization. The government has a monopoly position and as a result of that 
the customer is designated on the government. Also, there is no direct relationship between paying 
and enjoying. The citizen is also not a passive recipient of services and products like in the market, but 
has a complex relationship with the government. The citizen is not only a customer, but for example 
also a subject and voter. This has to do with the government as a protector of the public interest and 
the citizens who themselves pursue especially their individual interests. This does not always go well 
together, which may mean that the citizen does not always gets what he wants. The government 
cannot always do what the customer as a citizen wants and for this reason the government cannot be 
completely customer oriented. However, in order to ensure that the government will meet the needs of 
the people there are several different codes, such as the Dutch code of good governance, the Civil 
Service Code and principles for services from the National Ombudsman.  
 
Municipal service is in fact everything that a municipality does. The provision of services is 
distinguished by a number of characteristics from the provision of goods. These are the indivisibility of 
production and consumption, the intangibility of services, perishability of services and heterogeneity of 
services. These properties make that provision of services is more complicated and more difficult to 
measure and standardize. Although municipal service concerns everything that the municipality does, 
in a customer contact center (CCC) it concerns especially services where there is client contact. In the 
case of this research it concerns the individual services, the services involving primarily individual 
contact with the municipality. 
 
The most important aim of the CCC is improving the quality of service. The term quality has several 
meanings, but the customer-oriented approach of quality is mainly about meeting the needs of the 
customer. It combines quality with customer orientation. Quality and satisfaction are two terms which 
look very similar from the customer-oriented approach. Quality would lead to satisfaction, so if people 
are satisfied there is quality in their eyes.  Quality and satisfaction are also linked to customer focus, 
because this leads to satisfaction. SERVQUAL is a widely used model for measuring service quality. It 
also assumes the customer-oriented approach of quality. A measuring device belongs to this model. 
This device measures on the basis of a number of aspects how customers assess the service on a 
number of important factors. To be able to measure this, people get a questionnaire with aspects on 
which they react on by a Likertscale. SERVQUAL does have a few shortcomings, so it was adapted to 
be suitable for this research. By means of measuring the judgment and importance of aspects of 
service something can be said concerning the needs of the customer. Through regression analysis it is 
also possible to determine what impact this has on the overall assessment of the service. A large 
adaptation for this research is that a lot aspects of service provision have been collected which are 
mentioned in several documents, and also came from conversations within in the organization. These 
aspects are combined into a number of aspects that fit the context of this investigation. Ultimately, a 
questionnaire has been developed and has been sent to a group of 1200 randomly selected residents. 
Of this, more than 30% returned. The data from this return has been analyzed, and there has been 
looked at the average importance and judgments of aspects. Also, for factors (groups of aspects) from 
the literature and factor analysis there has been looked at importance and satisfaction. In addition, of 
these factors is calculated what the impact was on the overall assessment that people gave about the 
service. How people judge indicates for how much their needs are met. What they think is important 
shows their needs, and impact on satisfaction shows what matters to the overall judgment.  
 

  

Taking conclusions/ making requirements

Processing and analysing results

Applying measuring instrument

Developing measuring instrument

Pre research/ literature research



 

 
 

 

III 

Through analyzing the data from the questionnaire, several conclusions can be drawn regarding the 
needs of residents. Below the highlights are mentioned. 
 
Overall satisfaction  
Customer orientation, quality and satisfaction all three have to do with meeting the needs of residents. 
Customer orientation and quality both ensure satisfaction. For this reason, residents have been asked 
to examine how they judge this concerning the service, to see whether those needs are met. It shows 
that residents are generally satisfied, because they evaluate the services overall positive with a report 
rating of 7. As a report rating a 7 means largely sufficient and an 8 means good. 7 is sufficient but still 
not good yet. 
 
Satisfaction  
Satisfaction is an evaluation of the current service. It is an assessment focused on the outcomes of the 
current service policy. The more satisfied citizens are, the more the service provides in certain needs. 
Then performance and expectations fit better together. Factors where residents are less satisfied 
about provide less in a need than factors where residents are more satisfied about. 

 
Residents are least satisfied with:  
- Easy and free opening; Knowledge and understanding of the customer; The digital channel; 
Flexibility and extra attention.  

 
Residents are most satisfied with:  
- Helpful and customer friendliness; Physical features and appearance; Accurate and reliable;  
Personal and certain, individual and integrity; Fast, relevant and competent. 
 
Importance  
To get a picture of the needs of residents they were asked how important they find certain aspects of 
service.  
 
- Residents find the least important:  
Physical features and appearance; Consistent results, The digital channel; Knowledge and 
understanding of the customer.  
 
Residents find most important:  
- Accurate and reliable; Helpful and customer friendliness; Personal and certain, individual and 
integrity; Informing bright and clear communication. 
 
Influence on satisfaction / impact  
To get a picture of the needs of the inhabitants it is not only good to know what locals themselves say 
is important, but also to look at what has the most influence on satisfaction. At factors with a higher 
impact, improvements have larger influence on satisfaction then factors with low impact. 
 
The most impact on satisfaction:  
- Accurate and reliable; Fast, relevant and competent; Accessible, simple, and easily contactable.  
 
The least impact on satisfaction:  
- Easy and free opening; Physical features and appearance; The digital channel. 
 
Aspects  
Aspects which are covered in factors and clearly distinguish themselves from the average in terms of 
importance and satisfaction specify the scores on factors and make them more concretely. The next 
three aspects score clearly below average in terms of satisfaction and clearly above average in terms 
of importance. According to the importance-performance diagram, used in this research, therefore 
there has to be invested in these aspects. 

 
-Explaining why something is not possible (or is possible) 

-The clarity concerning your rights and obligations (under what conditions you are entitled to what products and services)  

-Improving services in response to signals from residents 

Table I.: Aspects to invest in 
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All aspects of service provision from the study are important for the inhabitants of Oldenzaal. The 
opinion was also generally positive. For the factors which are derived from this applies the same. 
Some factors have more influence on satisfaction than others. By looking at the importance, 
assessment, and influence the needs of residents have been determined. For setting up a customer 
contact center this customer needs especially mean that which has a high impact and importance is 
important to pay attention to at the institution. This is also important for the factors and aspects which 
have low satisfaction, but that citizens consider important. The CCC is a mean to improve service and 
by knowing the needs of citizens a direction can be given to what improve exactly means.  

 
By knowing the needs of residents, it is possible to set up a CCC that takes into account the needs of 
residents. The aim of the customer contact center (CCC) is ultimately to contribute to improved service 
and customer orientation. The aim is not in itself a CCC. With a CCC it is for example possible to 
improve things behind the scenes so that before the scenes results are delivered. Knowing the needs 
helps to determine where the primary attention needs to go to. The aspects which were presented to 
the residents also concern service from without the CCC. 
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Voorwoord 
 
Na het succesvol doorlopen van de opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement aan de Saxion 
Hogescholen te Enschede begon ik in 2009 met de masteropleiding „Public Administration‟ aan 
Universiteit Twente. Tijdens het volgen van vakken ging ik op zoek naar een organisatie om bij af te 
studeren. Naar aanleiding van het schrijven van een brief en een daarop volgende uitnodiging kwam 
ik terecht bij de gemeente Oldenzaal. Hoewel ik me dat toen nog niet zo realiseerde, zou ik hier mijn 
voltijd studieloopbaan beëindigen en de fase van het werkend leven ingaan. 
 
In eerste instantie was de opdracht voor dit onderzoek, naar een te ontwikkelen klantcontactcentrum, 
breed. Dat ervoer ik naar mate ik me dieper in het onderwerp inlas. Door middel van gesprekken met 
mijn begeleiders van de UT en mijn begeleidster bij de gemeente Oldenzaal werd het onderzoek 
langzaam afgebakend tot het onderzoek dat in dit verslag beschreven is. In de beginfase had ik veel 
energie gestoken in het zoeken, lezen en verwerken van informatie die door de afbakening minder 
relevant werd. Deze energie was niet geheel verspild, want juist deze beginfase zorgde voor 
informatie en begrip van het onderwerp en de context van dit onderzoek. Na de lange periode van 
inlezen en afbakenen was ik er rond augustus aan toe om daadwerkelijk te beginnen. Vanaf dat 
moment is het onderzoek goed verlopen. In totaal zijn ongeveer vier maanden besteed aan het 
zoeken en verwerken van onderliggende theorie en praktijkinformatie, het ontwikkelen en bespreken 
van een meetinstrument, het uitvoeren van dit meetinstrument en het analyseren van resultaten. De 
laatste paar maanden stonden in het teken van het schrijven van de scriptie, met gebruik van losse 
stukjes die ik onderhand had geschreven. Dat betekende ook veel schrappen, wat al een uitdaging op 
zich was. Uiteindelijk resulteerde dit in het voorliggende document.  
Tijdens deze periode van afstuderen heb ik veel geleerd op diverse vlakken. Inhoudelijk, maar ook 
persoonlijk. Inhoudelijk, wat betreft het onderwerp van dit onderzoek, de methode van dit onderzoek 
en eigenlijk alles daaromheen. Persoonlijk, omdat ik wel eens vast liep en mezelf tegen kwam. En ook 
omdat ik tijdens deze periode mijn zelfkennis vergrootte, of bevestigde.  
 
Ik bedank de gemeente Oldenzaal voor de vrijheid die ze mij gaf tijdens mijn afstudeerperiode. 
Vrijheid in het onderzoek, maar ook in de duur van het afstuderen. Op deze manier was het 
afstuderen niet alleen het doen van een onderzoek, maar was het ook een leerproces. Door vallen en 
opstaan leer je immers het meest. Wat mij betreft een mooie investering. 
 
Er zijn een hoop personen die dit afstuderen mede mogelijk gemaakt hebben en die ik daarvoor ook 
bedank. Soms voor een kleine bijdrage en soms voor een grotere. Zonder compleet te willen zijn, voor 
de gemeente Oldenzaal: Roel, Sander, Guus, Marcel, Liesbeth, Leonie, Stef, Mascha, Paul, Ank, 
Michelle, Monique, Vera, Annette, Lidy, Tansel, Herman, Jeanette, inwoners die reageerden op de 
vragenlijst, Communicatie, Post en anderen. Natuurlijk ook iedereen op de afdeling publiekszaken, 
maar in het bijzonder team PIT (op mijn kamer: Dick, Cora, Riet, Els, Mirella, Aly, Elly, Ela en 
verderop: Bert, Sabine, Hans, Jeannette). Voor support, getoonde interesse, collegialiteit en koffie. 
 
Vanuit Universiteit Twente bedank ik Harry van der Kaap, voor hulp bij statistiek. In het bijzonder gaat 
mijn dank uit naar Hans de Groot en Marianne Gravesteijn voor de wetenschappelijke begeleiding 
vanuit Universiteit Twente; met een kritische blik vanuit kennis, kunde en ervaring bewogen zij me in 
de goede richting. Daarnaast gaat mijn dank in het bijzonder uit naar Ela van der Weerden, voor haar 
begeleiding vanuit de gemeente. Ik waardeer hoe zij energie in mijn afstuderen heeft geïnvesteerd.  
 
Verder bedank ik Inge de Bruijn, mijn vriendin, voor de ondersteuning en dat ze het volhield tijdens 
mijn pieken en dalen. Ik dank familie, vrienden, kennissen en ieder ander die mee heeft geholpen. Ten 
slotte bedank ik de maatschappij voor het mede mogelijk maken van mijn studeren. 
 
Veel leesplezier bij dit rapport! 

 
 
 
 
 
Diederik van Dijk 
Enschede/ Oldenzaal, 19 mei 2011 
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1. Inleiding 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is dat de gemeente Oldenzaal haar dienstverlening wil verbeteren. 
In dit inleidende hoofdstuk worden de ontwikkelingen besproken die tot dit onderzoek hebben geleid, 
om zo de context van dit onderzoek duidelijk te maken. Deze inleiding betreft een paragraaf over de 
toenemende aandacht voor klantgerichtheid en betere dienstverlening binnen de overheid, een 
paragraaf over het klantcontactcentrum en een paragraaf over hoe betere dienstverlening en 
klantgerichtheid in de gemeente Oldenzaal vorm krijgen.  
 

1.1. Meer klantgerichtheid 
 
Klantgerichtheid: „het voldoen aan de wensen en verwachtingen van klanten ten aanzien van 
klantcontacten.‟ (Thomassen, 2007, p. 16) 
 
In het verleden was de overheid vooral intern gericht en „wist wel wat goed was voor de burger‟. 
Regels en procedures waren het uitgangspunt (Groot & Van Helden, 2003). Het aanbod van de 
overheid stond centraal en de vraag van de burger was onbelangrijk. Hierdoor ontstond een afstand 
tussen het aanbod van de overheid en de behoefte van de burger (Wisniewski & Donnelly, 1996).  
Het in de jaren tachtig ontstane New Public Management (NPM) is van grote invloed geweest op de 
toenemende aandacht voor meer klantgerichtheid bij de overheid. NPM is een verzamelnaam voor het 
gedachtegoed en de bijhorende maatregelen die zijn genomen om de bedrijfsvoering van de overheid 
te verbeteren. Centraal in deze trend stond dat de overheid gebruik maakt van technieken die ook in 
de markt gebruikt worden. Kenmerken van NPM zijn onder andere de aandacht voor kwaliteit en 
klantgerichtheid, het denken vanuit de behoeften van de klant, en het „klanten‟ noemen van gebruikers 
van dienstverlening (Hollaar, 2007). Een specifiek kenmerk in dit verband is, dat het NPM van de 
overheid vraagt zich meer te richten op output en outcome, in plaats van op input en procedures. In de 
markt staan immers de resultaten voor de klant centraal en wordt klantgericht gewerkt.  
 
In een marktorganisatie bestaat namelijk het prijssysteem, het systeem van vraag en aanbod. Indien 
een product of dienst niet gewaardeerd wordt door een klant kan deze dat laten merken, bijvoorbeeld 
door naar een andere aanbieder te gaan (Groot & Van Helden, 2003). Er is dan minder vraag naar 
(een product van) de aanbieder. Dat is een signaal voor de aanbieder dat de klant (de kwaliteit van) 
zijn aanbod niet waardeert. Marktorganisaties willen graag klantgericht zijn om tegemoet te komen 
aan de vraag van de klant om zo meer aan de klant te kunnen aanbieden, om uiteindelijk omzet en 
winst te behalen. Het voldoen aan de wensen van de klant is voorwaarde om te overleven.  
 
Bovengenoemd systeem werkt op de voorwaarde dat klanten kunnen kiezen in het aanbod. Dit is een 
belangrijk verschil tussen een overheidsorganisatie en een marktorganisatie. Klanten kunnen meestal 
niet kiezen bij en tussen overheidsorganisaties. Er is sprake van een monopolie en dus van 
gedwongen winkelnering. Andersom kan een klant niet zonder meer geweigerd worden. De overheid 
biedt diensten aan waar de burger niet om heen kan. De burger is soms aangewezen op en eenzijdig 
afhankelijk van de overheid. De overheid heeft daardoor te maken met onvrijwillige klanten, die altijd 
terug komen en daarmee dus geen signaal af geven over de kwaliteit van het aanbod zoals in de 
markt. De relatie van „wie betaalt bepaalt‟, zoals in de markt, is niet aanwezig, omdat betaling 
grotendeels collectief gebeurt en de overheid er is voor alle burgers. Voor sommige diensten wordt 
wel individueel betaald, maar dat is niet altijd kostendekkend en dat geldt niet voor alle diensten.  
 
Klantgericht werken heeft voor de overheid dus geen betekenis als het gaat om het systeem van 
vraag en aanbod. De klant komt toch wel en het geld ook. De enige verplichting die de overheid dan 
heeft is voldoen aan wet- en regelgeving. Toch zijn overheidsorganisaties zich gaan realiseren dat 
hun dienstverlening zich meer moet baseren op de behoefte van de klant (Wisniewski, 2001): 
 De overheid probeert een stuk legitimiteit te krijgen door niet alleen regels goed uit te voeren, maar ook door 

zichtbaar van toegevoegde waarde te zijn voor de burger en deze te betrekken (European Institute of Public 
Administration, 2008). 

 Burgers van de overheid verwachten een soort behandeling als in de marksector; ze stellen zich steeds meer 
op als klanten die goed bediend willen worden. 

 Klantgerichtheid is een hygiënefactor. De burger is niet meer tevreden als het er is, maar als het er niet is dan 
worden burgers ontevreden (Hollaar, 2007). 

 Het te maken hebben met onvrijwillige klanten legt een extra grote verantwoordelijkheid op de overheid om de 
burger goed van dienst te zijn (Nationale Ombudsman, 2010, p. 7).  
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Dit soort klantgerichtheid vertaalt zich veelal in het verbeteren van de (kwaliteit van de) dienstverlening 
aan de klant (Teerling, 2007; Wisniewski, 2001). Vaak wordt namelijk verondersteld dat 
klantgerichtheid en verbetering van dienstverlening ten goede komt aan het vertrouwen in de 
overheid. Thomassen (2007) gaat mee in die gedachte en stelt dat meer klantgerichtheid leidt tot meer 
tevreden klanten, meer positieve mond-tot-mondreclame en betere berichtgeving in media. Daarmee 
leidt het ook tot minder ontevreden klanten, minder negatieve berichtgeving, minder negatieve 
„huiskamerpraat‟, minder klachten en een hogere medewerkertevredenheid. Dit samen zorgt voor een 
beter imago, wat zorgt voor meer vertrouwen in de overheid en politiek en daardoor voor een betere 
samenwerking tussen overheid en klant. Niet iedereen is daar van overtuigd. Sims (2001) denkt dat er 
inderdaad bewijs is dat prestaties van de overheid invloed hebben op het vertrouwen van burgers in 
de overheid, maar dat komt volgens hem door meer dan goede dienstverlening alleen, zoals de 
integriteit van ambtenaren en het gevoerde beleid. Hij noemt ook in zijn onderzoek dat mensen meer 
luisteren, zien en lezen over de overheid dan dat ze er zelf mee in contact komen. Mensen maken 
bovendien ook verschillende afwegingen bij de beoordeling van dienstverlening, zoals de bereidheid 
om te betalen voor betere dienstverlening en de afweging tussen verwachtingen en prestaties. De 
Raad voor het openbaar bestuur is het juist oneens met het idee dat betere dienstverlening leidt tot 
vertrouwen en constateert dat diverse onderzoeken hebben aangetoond dat sterk verbeterde 
dienstverlening van overheidsinstanties geen positieve invloed heeft op de waardering van mensen 
voor de overheid of politiek (Raad voor het openbaar bestuur, 2010, p. 31). Vooral omdat specifieke 
positieve ervaringen niet direct vertaald worden naar een positief beeld van de overheid in zijn geheel. 
 
Er is dus geen eensgezindheid over de stelling dat betere dienstverlening leidt tot meer vertrouwen in 
de overheid. Desondanks is gemeentelijke dienstverlening een onderwerp dat zeer de aandacht heeft 
en hoog op de bestuurlijke agenda staat. Het (vorige) Kabinet noemde het expliciet in haar 
beleidsprogramma (Ministerie van Algemene Zaken, 2007, p.79) „de publieke dienstverlening 
merkbaar verbeteren‟ en vrijwel alle gemeentes hebben de ambitie om de publieke dienstverlening te 
verbeteren (Overheid heeft Antwoord©, 2009). Een gemeente die klantgericht wil zijn en betere 
dienstverlening belangrijk vindt zal zich moeten richten op de behoefte van de burger, als essentie van 
het bestaan van de overheid. Daarom moet een overheid altijd nastreven om de burger van dienst te 
zijn, door hoge kwaliteit te bieden (Giannoccaro e.a., 2008). 
 

1.2. Klantcontactcentrum 
 
Vanuit de in de vorige paragraaf genoemde tendens van meer klantgerichtheid en betere 
dienstverlening bij de overheid ontstaat het idee van een klantcontactcentrum (KCC). Het KCC wordt 
gezien als een hulpmiddel die een bijdrage levert aan betere dienstverlening en klantgerichtheid. Het 
klantcontactcentrum is vrijwel één op één te koppelen aan Antwoord©. Antwoord© is een concept dat 
vanuit meerdere overheden tot stand is gekomen en dat weergeeft hoe het KCC er uit zou moeten 
zien. ICTU is de leidende organisatie die overheden ondersteunt om er voor te zorgen dat het KCC er 
komt. De ambitie van Antwoord©: “Een landelijk netwerk van gemeentelijke klantcontactcentra die 
burgers en ondernemers via meerdere kanalen

1
 zo goed mogelijk van dienst zijn… dat burgers en 

ondernemers in 2015 met nagenoeg al hun vragen aan de overheid bij de gemeente terecht kunnen.” 
(Overheid heeft Antwoord©, 2009). Het is een concept dat helpt bij het professionaliseren van 
contacten met de burger, onder meer door meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden 
(Hiemstra & de Vries, 2007). Het gemeentelijke KCC moet de ingang worden voor alle publieke 
dienstverlening, en is het organisatiedeel dat de verschillende contacten met de burger aanneemt en 
zoveel mogelijk afhandelt. Heel kort zijn dit de uitgangspunten (Nationale Ombudsman, 2010; 
Hiemstra & De Vries, 2007): 
 Het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de overheid. 

 In 2015 zijn gemeentes de herkenbare ingang voor alle vragen aan de overheid (overheid gezien als eenheid) 

 Het KCC als snelle en herkenbare ingang voor de hele overheid. 

 De burger kiest zelf welk kanaal het gebruikt om contact te krijgen met de overheid. 

 Burgers krijgen altijd snel en goed antwoord, ongeacht het gekozen kanaal. 

 Burgers worden direct geholpen of goed doorgewezen (ook naar andere overheidsinstanties). 

 Eén keer een vraag stellen en één keer informatie doorgeven. 

 Gemeentes handelen 80% van vragen aan overheid in één keer goed af. 

 

                                                           
1. “Een kanaal is een toegang waarlangs organisaties en klanten contact kunnen hebben.”  
 (Teerling, M. (Red.) (26 oktober 2007) Multichannel management: de stand van zaken. Enschede: Telematica Instituut) 
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Antwoord© geeft drie argumenten voor het concept (Overheid heeft Antwoord©, 2009; Hiemstra & De 
Vries, 2007), namelijk: het komt tegemoet aan verwachtingen van de burger (verbetering van de 
dienstverlening en snelle, juiste beantwoording van de vraag, ongeacht welk kanaal); grip op kosten 
en opbrengsten (mogelijkheid tot continue kwaliteitsverbetering en efficiëntere dienstverlening, door 
de beschikbare informatie); het verbindt lopende initiatieven en ambities. 
 
Gemeentes ontwikkelen het KCC zelf op hun eigen manier, maar het concept van Antwoord© is een 
belangrijk uitgangspunt. Het concept heeft daarom, en omdat het een moeilijke opgave is, een 
groeimodel van 5 fases (Binnenlands Bestuur, 2007): 
1. Dienst heeft Antwoord©, aparte frontoffices voor diensten. 
2. Kanaal heeft Antwoord©, ieder kanaal heeft één centrale ingang. 
3. Frontoffice heeft Antwoord©, de burger stelt zijn vraag eenmalig bij de frontoffice, die dit volledig afhandelt. 
4. Gemeente heeft Antwoord©, het KCC handelt het volledige contact met de burger af. 
5. Overheid heeft Antwoord©, de gemeente is de ingang voor de burger voor alle vragen aan de overheid. 

 
Voor gemeentes betekent het KCC-concept een omslag. Van een proceduregerichte organisatie 
veranderen ze in een organisatie die handelt vanuit de wensen van de burger, want een 
vraaggestuurde manier van werken is uitgangspunt. Afdelingen zullen meer moeten samenwerken om 
informatie uit te wisselen (Binnenlands Bestuur, 2007). Kennis moet immers meer gedeeld worden. De 
frontoffice (KCC) zal het merendeel van de vragen van burgers (via meerdere kanalen) in één keer 
goed moeten afhandelen en een kleiner deel zal door specialisten in de backoffice behandeld worden. 
Dat zijn grote veranderingen. 
 
Naar aanleiding van een werkbezoek aan het contactcenter in de stad New York werd een voorstudie 
gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor één contactcenter voor de overheid in 
Nederland (Nationale Ombudsman, 2010). Hieruit bleek dat het kan bijdragen aan een toegankelijke, 
informatieve, dienstverlenende overheid. De ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken 
richtten daarom het ICTU-programma „Contactcenteroverheid‟ op. Tegelijkertijd verscheen een 
publicatie van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeentes (VNG), beter bekend als de Commissie Jorritsma (2005) met hun visie op dienstverlening 
richting 2015, waar het KCC een belangrijke rol heeft. “In 2015 zijn gemeentes de ingang voor alle 
burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid” (VNG, 2005). De visie 
van de commissie, de éénloket gedachte, werd op voorstel van minister Pechtold voor Bestuurlijke 
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties door het kabinet omarmd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2005). Later werd de Visie Jorritsma overgenomen in de verklaring „Betere 
dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid‟ (2006) van de 
gezamenlijke overheden, waarbij het handelen volgens de Burgerservicecode, een code waarin staat 
wat de burger zou willen, als specifiek uitgangspunt is genoemd. De Vereniging Directeuren 
Publieksdiensten (VDP) nam de visie over en vulde deze aan (VDP, 2006). Daarna gaf de stuurgroep 
gemeentelijke dienstverlening (VNG) opdracht aan de VDP om de visie uit te werken, ook om te kijken 
hoe gemeentes dit moeten realiseren in de komende acht jaren. Dit resulteerde in „Gemeente heeft 
Antwoord©‟. (Samenwerking VDP, VNG, ICTU-programma „overheid heeft antwoord‟ en gemeentes, 
adviesbureaus, belangenorganisaties, koepelorganisaties). Het concept Antwoord© was geboren. 
Daarna kwam er een vervolg: Antwoord©2. Later zijn de Antwoord© ambities opgenomen in het 
Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. Dan kwamen er meerdere publicaties. Het concept 
ontwikkelt zich nu nog steeds en wordt steeds specifieker, ook op basis van waar overheden 
tegenaan lopen.  
 
Ten tijde van deze ontwikkelingen was de Commissie Wallage (2007) met „het uur van de waarheid‟ 
bezig. Dit ging over het bevorderen van e-overheid door het Rijk. Als antwoord hierop schreef het 
kabinet een visie en actieprogramma, het Nationale Urgentie Plan. Een uitvoeringsprogramma sluit 
hier op aan, het Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (Bestuurlijk Overleg 
van Rijk, provincies, gemeentes en waterschappen, 2008). Antwoord© is een concept dat onderdeel 
uitmaakt van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Bovendien 
was er een visie op e-dienstverlening van het rijk (Visie Betere Dienstverlening Overheid en 
Actieprogramma Dienstverlening en E-Overheid.). Dat gaat over aandacht voor toegankelijke 
dienstverlening (24 uur per dag, 7 dagen per week via internet zaken met de overheid regelen); 
aandacht voor mensen met beperkingen; multichanneling (kanalen) en diverse initiatiefprojecten. 

  



 

 

 

4 

1.3. Gemeente Oldenzaal 
 
De gemeente Oldenzaal is een Nederlandse gemeente in de provincie Overijssel. De gemeente maakt 
deel uit van Regio Twente. Oldenzaal is een stad en telt ongeveer 32000 inwoners. Voornaamste 
reden van bestaan van de gemeente is het dienen van het lokale belang. Als onderdeel van de 
Nederlandse Overheid heeft de gemeente een wettelijke taak en bepaalde taken en bevoegdheden. 
De raad, als volksvertegenwoordiger, is het hoogste orgaan van de gemeente. Het College van B&W 
opereert namens de raad en de ambtelijke organisatie opereert voornamelijk namens het College. 
 
De organisatie van de gemeente Oldenzaal is in de onderstaande figuur weergegeven. De bovenste 
helft is standaard voor een Nederlandse gemeente. De gemeenteraad, ondersteund door de griffie, 
bovenaan, daaronder het college, en daarna komt de rest van de organisatie. In 2006 vond hierin een 
reorganisatie plaats. De afdelingen kennen nu afdelingshoofden en daaronder teamleiders. Daaronder 
vallen de (senior) medewerkers. De concernstaf ondersteunt de organisatie. Het managementteam 
wordt gevormd door de afdelingshoofden en directie samen.  
 

 
Figuur 1.3.1.: Organogram gemeente Oldenzaal (Gemeente Oldenzaal, 2010d) 

 
1.3.1. Dienstverlening Oldenzaal  
De gemeente Oldenzaal vindt dienstverlening belangrijk. Dat blijkt uit begrotingen en rekeningen, 
maar ook verder is dat merkbaar. Zo heeft de gemeente een dienstverleningsconcept, met daarin 
ambities en daaraan gekoppelde doelen en projecten. Het KCC is één van die projecten. 
 
“Onze organisatie is vanzelfsprekend klantgericht” - (Gemeente Oldenzaal, 2010f) 
 
De gemeente Oldenzaal noemt zich klantgericht. Naar eigen zeggen probeert de gemeente altijd de 
dienstverlening te verbeteren. Dat de gemeente zich op de klant wil richten blijkt ook uit de generieke 
competenties die van personeelsleden verwacht worden (Gemeente Oldenzaal, 2010b)

2
. Hierin staat 

de competentie „klantgerichtheid‟. Als toelichting bij deze term staat er „werken en denken vanuit de 
klant‟. Dit is vertaald in het volgende concrete gedrag: “maakt afspraken en komt deze na (AMEN); is 
beschikbaar voor de klant; toont belangstelling; vraagt door, denkt mee en komt met alternatieven; 
licht voor, adviseert en motiveert (waarom); is duidelijk en open (o.a. door nee te zeggen); luistert; pikt 
signalen op en geeft deze door; handelt correspondentie tijdig en correct af.” Klantgericht werken komt 
ook terug als kernwaarde in de werkbegeleidingscyclus en medewerkers krijgen er een training in, 
aldus het implementatievoorstel dat hoort bij het dienstverleningsconcept van de gemeente Oldenzaal 
(2008b). Van medewerkers die in de uitvoering te maken hebben met klantcontact worden in 
Oldenzaal een aantal competenties gevraagd (Gemeente Oldenzaal, 2010e). Deze zijn samengevat in 
de termen inlevingsvermogen (zich verplaatsen in de situatie van de klant en hierop inspelen), 
communicatie (effectief zenden en ontvangen van informatie), oplossingsgericht (analyseren van een 
probleem en het bedenken van oplossingen of bijdragen binnen bestaande kaders), integriteit (op 
gewetensvolle wijze omgaan met normen en waarden), beheersing (het onder controle houden van 

                                                           
2. Dit is vrij nieuw en hier wordt nog niet op gestuurd 
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emoties en van de situatie) en flexibiliteit (doelmatig handelen door zich aan te passen aan een 
veranderde werkomgeving, vakgebieden, taken, verantwoordelijkheden of mensen).  
Een groot deel van deze competenties weerspiegelt wat de verwachte behoefte van de klant is.  
 
De besturingsfilosofie van gemeente Oldenzaal (2008c) lijkt zich ook geheel op dienstverlening te 
richten. Deze visie beschrijft de manier waarop er naar dienstverlening gekeken wordt. Het streven 
naar klantgerichtheid wordt hieruit duidelijk. Zo is er te lezen dat er verwacht wordt dat iedereen zijn 
klanten kent en weet wat deze vragen en ook leveren wat deze verwachten. Binnen de gestelde 
kaders moet men altijd op zoek naar de mogelijkheden om aan de vraag te voldoen, is er gesteld. 
 
Ook de na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gekozen raad en college zien het belang van 
dienstverlening en klantgerichtheid in. Zij zien ook beperkingen. Dat blijkt uit de volgende zinsnede uit 
het bestuursakkoord (Gemeente Oldenzaal, 2010a). “Onze slagzin wordt niet “U vraagt wij draaien”, 
maar de inwoner van Oldenzaal zal weten dat wij hem/haar serieus nemen… Proactief, duidelijk, 
vriendelijk, open en makkelijk benaderbaar…” Dit is wat concreter uitgewerkt in een aantal punten. Zo 
is er gesteld dat de burger veel verwacht van de gemeente, maar dat het niet altijd gemakkelijk is om 
deze verwachtingen waar te maken. Desondanks heeft de burger, volgens het akkoord, recht op 
goede dienstverlening, die bovendien klantgericht is en een goede prijs/kwaliteitsverhouding kent. Een 
specifieke hieraan verbonden norm is tijdig, juist en begrijpelijk informeren. 
 
Dienstverleningsconcept 
De gemeente Oldenzaal kent sinds 2008 een dienstverleningsconcept (dvc). Dit is een visie van de 
organisatie en het college op de dienstverlening aan klanten. De ambities hierin zijn door middel van 
doelen geconcretiseerd. Volgens het dvc is dienstverlening al het werk dat binnen de gemeente wordt 
verricht. “Iedere medewerker is in feite een dienstverlener.” In het dvc is ook aangegeven dat de 
gemeente verschillende groepen klanten kent, zoals interne- en externe klanten en tal van 
subgroepen. Met kennis van deze verschillende groepen is het streven van de dienstverlening een 
gelijke behandeling op hoofdlijnen waar mogelijk en specifieke behandeling waar nodig. De wensen 
van de klant vormen een belangrijke basis voor het dvc. Gesteld is dat de wensen van de klant 
kunnen veranderen en dat het dvc periodiek aangepast moet worden. Daarom is het ook geen 
statisch document (dvc, p. 4). Aangegeven is dat het belangrijk is om te weten wat de klant wil, waar 
deze tevreden over is en waar verbetering mogelijk is. Op basis van diverse onderzoeken (in de 
gemeente), landelijke ontwikkelingen en politieke wensen zijn aandachtspunten geformuleerd in het 
dvc (Gemeente Oldenzaal, 2008a) in het hoofdstuk „de wensen van de klanten‟. 
 
Verkort afhandelingstermijnen van brieven en aanvragen 

Verkort doorlooptijden in procedures 

Geef inzicht in de status van een aanvraag; waar bevindt de aanvraag zich in de procedure? 

Verbeter de telefonische bereikbaarheid, door beter doorverwijzen en door meer en sneller terugbellen 

Aandacht voor de openingstijden van het stadhuis en meer specifiek de publieksbalie 

Verbeter de communicatie met de klant. Informatie moet begrijpelijk zijn. Er moet meer gecommuniceerd worden 

Meedenken met de klant. Als iets niet kan, dit duidelijk communiceren aan de klant, maar ook een alternatief 
bieden. Geef aan welke mogelijkheden een klant wel heeft 

Investeer in voorlichting over procedures en de door aanvragers in te dienen stukken 

Klanten vinden dat afspraken onvoldoende nagekomen worden 
Tabel 1.3.1.1.: Tabel aandachtspunten dienstverleningsconcept 

 

Hieruit zijn een aantal ambities geformuleerd die in het dvc verder geconcretiseerd en uitgelegd zijn: 
 
De gemeente Oldenzaal stelt de klant centraal 

De gemeente Oldenzaal hanteert het principe “Meten is weten” 

De gemeente Oldenzaal is makkelijk toegankelijk 

De gemeente Oldenzaal is een transparante organisatie 

De gemeente Oldenzaal is duidelijk 

De gemeente Oldenzaal is betrouwbaar 

Iedere medewerker van de gemeente Oldenzaal is een dienstverlener 
Tabel 1.3.1.2.: Tabel ambities dienstverleningsconcept 

 
In het implementatievoorstel dat hoort bij het dienstverleningsconcept (Gemeente Oldenzaal, 
december 2008b) zijn projecten genoemd die moeten helpen bij het verwezenlijken van de ambities in 
het dvc. Hier valt ook het project KCC onder. Dat is dus een project ter realisering van de 
uitgangspunten van het dvc.  
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De gemeente Oldenzaal wil haar dienstverlening meer baseren op wensen van de burger en streeft 
naar een klantgerichte organisatie. De gemeente is daarom bezig met de totstandkoming van een 
klantcontactcentrum, waarbij de vragen van burgers via een andere werkwijze worden benaderd en 
beantwoord. De gemeente zit wat betreft het KCC in een opstartfase. Het is nog onduidelijk wat de 
gemeente precies wil en wat voor een KCC er uiteindelijk komt. Een startnotitie voor het 
managementteam geeft richting aan de discussie. In 2010 zijn voorbereidingen voor het project KCC 
begonnen, waarvoor het projectplan in juli is opgeleverd, en in 2011 worden de eerste stappen gezet. 
 
Startnotitie KCC 
Een eerste stap voor het project KCC is het bepalen van de richting die de organisatie op gaat. Met de 
startnotitie inrichting KCC (van der Weerden, 2010) heeft het managementteam van de gemeente 
Oldenzaal (MT) bepaald wat Oldenzaal onder een KCC verstaat. Deze zogenaamde stip aan de 
horizon is in het projectplan KCC aangehaald, aangezien dat plan op de startnotitie aansluit. 
 

“De stip aan de horizon: De klanten van de gemeente Oldenzaal hebben 1 ingang, ongeacht het kanaal (post, 
digitaal, telefoon of balie) dat ze daarvoor gebruiken. Er wordt gestuurd op het digitale kanaal om de burger nog 
gemakkelijker en sneller te kunnen bedienen, want het kanaal is 24 x 7 uur beschikbaar. De klant mag er op 
vertrouwen, dat ongeacht de kanaalkeuze, hij altijd hetzelfde antwoord op zijn vraag krijgt. Verder kan een klant 
via het KCC altijd te weten komen hoe het met zijn aanvraag staat. Dit kan de klant ook zelf nagaan via internet. 
De KCC medewerkers van de gemeente Oldenzaal zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van iedere vraag 
over onze producten en diensten, zodanig dat de burger in zoveel mogelijk gevallen (met name bij 
gestandaardiseerde producten en diensten), direct en dus zonder doorgestuurd te worden het antwoord krijgt. In 
geval van specialistische producten en diensten wordt de klant wel 1 keer doorverbonden, maar wordt daarna 
dan ook in zijn geheel geholpen door de specialist. De bewaking van de afhandeling van het klantcontact blijft ook 
in dat geval wel de verantwoordelijkheid van het KCC. Om onze Oldenzaalse burger goed te kunnen bedienen, 
wordt de komende jaren nog niet veel energie gestoken in de ontwikkeling van een gezamenlijk KCC voor alle 
overheden (volgens het principe van Antwoord©). Uitgangspunt is dat eerst de interne organisatie van ons KCC 
op orde gebracht wordt.” 
(Uit: Gemeente Oldenzaal (2010c). Oldenzaal heeft Antwoord©. Projectplan KCC. Versie 0.4) 

Kader 1.3.1.1.: Stip aan de horizon 
 

Projectplan KCC 
In de startnotitie is in grote lijnen weergegeven wat voor een KCC men in Oldenzaal wil realiseren. 
Hoe dat gaat gebeuren is beschreven in het projectplan KCC (Gemeente Oldenzaal, 2010). Hierin zijn 
onder andere verschillende deelonderwerpen benoemd. Als het gaat om klantgerichte dienstverlening 
dan gaat het vooral om dit deelonderwerp: Producten/ diensten en kanalen: de wijze waarop de 
gemeente de producten en diensten via de verschillende kanalen (balie, telefoon, digitaal en post) aan 
de burger aanbiedt (van der Weerden, 2010). Desondanks werkt dit uiteindelijk door in alle onderdelen 
van een organisatie, bijvoorbeeld hoe medewerkers klanten behandelen, en is dit niet zo in een 
onderwerp af te bakenen. In het plan is ook weergegeven hoe de projectorganisatie eruit gaat zien, 
inclusief tijd, geld, mensen, en planning. Dit geeft duidelijk weer hoe men alles wil gaan realiseren. 
Uitgangspunt is in eerste instantie een KCC voor de gemeente zelf, niet voor alle overheden. 
 
Kwaliteitshandvest 
Een ander project uit het dienstverleningsconcept dat ook voor dit onderzoek relevant is, is het project 
kwaliteitshandvest. In een kwaliteitshandvest doet een gemeente duidelijke beloftes aan burgers over 
de kwaliteit van de dienstverlening die ze aanbiedt (Burgerlink, 2009), rekening houdende met wet- en 
regelgeving. Het gaat om concrete afspraken, zoals termijnen, omgang, wachttijden, etc. De normen 
uit het handvest worden duidelijk gecommuniceerd naar de burger, zodat ze weten wat ze mogen 
verwachten. Ook wordt beschreven wat wordt gedaan als beloftes niet worden nagekomen en de 
dienstverlening beneden peil is (Binnenlands Bestuur, 2008). De normen moeten daarom wel 
geloofwaardig en haalbaar zijn, wat ook betekent dat er een goede afweging gemaakt is tussen het 
individuele belang en het algemeen belang (Stichting Rekenschap, 2004). Servicenormen kunnen 
betekenen dat de organisatie duidelijke doelen stelt; dat burgers kunnen reageren op het nakomen 
ervan en kunnen meedenken over verbeteringen; dat de organisatie zich continu verbetert; en dat in 
de organisatie wordt samengewerkt om aan de normen te kunnen voldoen. Een organisatie verplicht 
zich met een kwaliteitshandvest ook aan de normen (European Institute of Public Administration, 
2008). Een kwaliteitshandvest gaat uit van de aanname van bepaalde factoren die kwaliteit zouden 
weerspiegelen. Dat is iets waar verder in dit onderzoek aandacht aan besteed wordt, aangezien dat 
gaat om de behoefte van de klant. Het ontwikkelen van een kwaliteitshandvest is tevens een landelijk 
streven. Tijdens het onderzoek was dit in de gemeente Oldenzaal in ontwikkeling, maar nu is dit klaar. 
Helemaal klaar is het overigens nooit, want het blijft een doorontwikkeling. 
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1.3.2. Klantonderzoek Oldenzaal 
In de Oldenzaalse praktijk wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan naar dienstverlening. 
Hieronder wordt benoemd wat zoal. Dit geeft een overzicht van wat er al gedaan is met dit onderwerp. 
 
In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn gemeentes verplicht jaarlijks 
een tevredenheidonderzoek te doen onder ondersteuningsvragers. Oldenzaal heeft dit o.a. in 2008 en 
2009 gedaan (SGBO, 2009a/2010). Dit richt zich specifiek op het WMO beleid dienstverlening. In 
2008 is er een tevredenheidonderzoek gehouden onder WWB-klanten (Wet Werk en Bijstand) (SGBO, 
2009b). Dit onderzoek gaat deels over service, maar dit beperkt zich tot de WWB.  
 
Het benchmarkonderzoek Publiekszaken (TNS NIPO & SGBO, 2007/2008) was voor het laatst in 
2008. Dit onderzoek brengt prestaties van publiekszaken in kaart en vergelijkt deze met andere 
gemeentes. Het is naast een klanttevredenheidsonderzoek ook een onderzoek naar feitelijke cijfers 
(zoals levertijd). Het geeft punten aan waar verbeteringen mogelijk zijn. Het zorgt niet voor informatie 
over wat de klant wil. Volgens het implementatievoorstel dienstverleningsconcept (Gemeente 
Oldenzaal, 2008b) moest er in 2010 weer deelgenomen worden aan de benchmark, om het doel te 
meten dat de dienstverlening in 2010 hoger gewaardeerd wordt dan in 2007. Wegens gebrek aan 
budget voor 2010 is dit niet gedaan. In 2011 neemt de gemeente Oldenzaal wel weer deel. 
 
Wat betreft de dienstverlening is ook een onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van 
de gemeente, een 0-meting (Telan, 2010). Inmiddels ook een 1-meting. Hierin zijn verschillende 
aspecten gemeten, zoals doorverbindtijd, wachttijd, terugbellen. Dit zijn blijkbaar aspecten die van 
belang zijn, en tevens landelijke normen. Verder is er de benchmark Ondernemingsklimaat in 
Oldenzaal. Aan deze benchmark wordt 2/3 jaarlijks deelgenomen (Gemeente Oldenzaal, 2008b). 
Daarnaast is er nog de Benchmark Bouw-en Woningstoezicht. Weer meer relevant voor dit onderzoek 
is een onderzoek dat in 2006 gedaan onder het Internetpanel van Oldenzaal (I&O Research, 2006). 
Een soort van klanttevredenheidsonderzoek. Een memo hierover levert concrete voorstellen voor een 
vervolgonderzoek over klanttevredenheid en klantgerichtheid (Gemeente Oldenzaal, 2006). Het werd 
gezien als een 0-meting, maar hier is geen vervolg meer op geweest.  
 
Verder is er onderzoek gedaan naar de openingstijden van de publieksbalie en het WMO-loket, wat er 
uiteindelijk in geresulteerd heeft dat er tegenwoordig meer op afspraak wordt gewerkt en dat de 
openingstijden verruimd zijn. In het verleden is er ook een brainstormsessie geweest met de afdeling 
publiekszaken om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Maraps en afdelingsplannen geven ook 
veel concrete informatie over de dienstverlening in Oldenzaal. In de maraps wordt aangeven hoe het 
staat met doelen uit het afdelingsplan en bevat bijvoorbeeld managementinformatie over feitelijke 
klantcontacten, zoals tijden en aantallen. Onlangs is ook een klantvraaganalyse uitgevoerd door een 
extern bureau, om te kijken wat de feitelijke vraag van de klant is, de vraag naar welke producten. Er 
zijn ook andere onderzoeken waar Oldenzaal in meedoet, maar niet actief bij betrokken is, want de 
gegevens hiervoor komen uit tal van externe bronnen. Zo is er overheid.monitor.nl (2009), waar wordt 
gekeken in hoeverre bepaalde elementen van Antwoord© zijn ingevoerd, zijn er onderzoeken naar de 
dienstverlening door het ministerie van Binnenlandse Zaken (2010), onderzoeken naar kwaliteit van 
overheidsdienstverlening (TNS NIPO, 2009), benchmarks en andere onderzoeken die checklists zijn 
of die gemeentes op cijfertjes vergelijken.  
 
Afsluitend 
 
In dit hoofdstuk is weergegeven wat er onder meer toe heeft geleid dat de overheid, specifiek 
gemeentes, meer aandacht kregen voor klantgerichtheid en betere dienstverlening. Een uitdrukking 
van deze ontwikkeling in Nederland is het zogenaamde klantcontactcentrum (KCC). Hoe de gemeente 
Oldenzaal probeert klantgericht te zijn en haar dienstverlening verbetert is ook genoemd. De 
ontwikkeling van een KCC is daarin vooral belangrijk. De gemeente wil natuurlijk graag dat het KCC 
ook echt klantgericht is en aansluit bij de wensen van de burger. Dat zou het moeten doen, want het 
KCC is een project dat voort komt uit het dienstverleningsconcept, wat zegt te zijn gebaseerd op de 
behoefte van de burger. Het KCC-concept Antwoord© zegt ook aan te sluiten op de behoefte van de 
burger. De vraag blijft wat die behoefte van de inwoners van Oldenzaal is. In Oldenzaal zijn er wel 
onderzoeken gedaan naar dienstverlening, maar de behoefte van de burger met betrekking tot de 
dienstverlening is nooit echt onderzocht. Het kennen van die behoefte kan juist zorgen voor 
klantgerichtheid en betere dienstverlening. 
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2. Opdracht 
 
In dit hoofdstuk wordt de opdracht voor dit onderzoek toegelicht. Allereerst wordt er aansluitend op het 
voorgaande hoofdstuk een aanleiding gegeven. Daarna wordt ingegaan op het onderzoek zelf. 
 
Aanleiding  
Door verschillende ontwikkelingen is de relatie tussen klant en dienstverlener van toenemende 
aandacht in de publieke sector. Deze klantgerichtheid is nog lang niet zo ver als in de marktsector 
(Thomassen, 2007), terwijl burgers de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente wel met die van 
marktorganisaties vergelijken (Hollaar, 2007; Wisniewski & Donnelly, 1996).  
 
Om aan verwachtingen te voldoen moet de gemeente dienstverlening blijven verbeteren. Om 
klantgericht te worden doen overheidsorganisaties soms veronderstellingen over wat belangrijk en 
goed is voor de klant zonder dit werkelijk te weten, aldus Thomassen (2007). Hij stelt dat organisaties 
concepten van elkaar kopiëren zonder te vragen of de klant hier behoefte aan heeft. Een valkuil is dan 
dat de gemeente voor de burger gaat denken en niet vraagt aan de burger wat deze wil, terwijl de 
burger uiteindelijk diegene is die beoordeelt. Daarom streeft men er in het kader van klantgerichtheid 
steeds meer naar om de behoefte en ervaringen van de klant in kaart te brengen. Dat uit zich vaak in 
onderzoeken die vooral inzicht geven in welke aspecten een organisatie zelf belangrijk vindt om er 
een oordeel over te vragen. Deze onderzoeken hebben vooral een symbolische functie („Wij betrekken 
de klant!‟) en zijn uiteindelijk minder goed bruikbaar om dienstverlening mee te verbeteren (Donnelly 
e.a.,1995). Dat gaat dan voorbij aan het achterhalen van de echte behoefte van klanten, terwijl het 
onderzoeken van bijvoorbeeld waarnemingen en verwachtingen van de klant wel nuttig is. 
 
”Dat de klant nog steeds niet op grote schaal gevraagd is hoe het nu met zijn verwachtingen en 
wensen zit is wel jammer. Want het doel was toch: de dingen beter maken voor de klant.” (Kramer, 
2010). “Als de overheid de burger goed van dienst wil zijn, moet zij allereerst de behoefte van de 
burger kennen…Dienstverlening die niet aansluit bij behoeften van de burger is geen werkelijke 
dienstverlening.” (Nationale Ombudsman, 2010, p. 8). Oldenzaal is zich hier bewust van en stelt in het 
dienstverleningsconcept: ”We denken het te weten, maar we onderzoeken nog te weinig wat onze 
klant wil…Alleen dan kunnen we onze dienstverlening verbeteren” (Gemeente Oldenzaal, 2008, p. 8) 
 
In Oldenzaal is men druk bezig met het ontwikkelen van een gemeentelijk klantcontactcentrum (KCC). 
Een uitgangspunt van het KCC voor de gemeente Oldenzaal is de dienstverlening aan de burger te 
verbeteren en daarom is het goed om te weten wat de behoefte van de burger is. In het onderzoek 
wordt het KCC niet overal expliciet genoemd, omdat het een middel is om de gemeentelijke 
dienstverlening te verbeteren en geen doel op zich. Het is in feite een organisatiemodel dat ertoe moet 
leiden dat de externe klant een verbeterde dienstverlening ervaart. Een groot deel van het onderzoek 
gaat daarom over de gemeentelijke dienstverlening.  
 
Doelstelling 
Dit onderzoek moet achterhalen wat de behoefte is van inwoners van Oldenzaal. Op basis hiervan kan 
een advies komen richting de projectgroep die in 2011 bezig gaat met het ontwikkelen van het KCC. 
De resultaten kunnen meegenomen worden bij de ontwikkeling van het KCC. Uiteindelijk is het doel 
om de dienstverlening naar de burger te verbeteren. De doelstelling luidt daarom als volgt: 
 

Inzicht krijgen in de behoefte van de inwoners van de gemeente Oldenzaal met betrekking tot de 
gemeentelijke dienstverlening en het KCC. 

 
Doelgroep 
De doelgroep voor dit onderzoek is in eerste instantie de gemeente Oldenzaal. Medewerkers in de 
gemeente kunnen gebruik maken van dit onderzoek bij de inrichting van het KCC. Daarnaast bestaat 
de doelgroep uit medewerkers en studenten van de Universiteit Twente, aangezien dit onderzoek 
uitgevoerd is als afsluiting van een opleiding aan deze onderwijsinstelling. 
 
Hoofdvraag/ probleemstelling en deelvragen 
 

Welke behoefte hebben inwoners van Oldenzaal als klant van de gemeente Oldenzaal met betrekking tot 
de gemeentelijke dienstverlening en wat betekent dit voor het in te richten klantcontactcentrum? 
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Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag dienen eerst de volgende deelvragen beantwoord te 
worden. 
 
1. Wat betekent het klant zijn van inwoners voor de relatie met de gemeente? 
2. Wat is de gemeentelijke dienstverlening? 
3. Hoe is de behoefte van inwoners met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening te bepalen? 
4. Wat is de behoefte van inwoners van Oldenzaal met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening? 
5. Wat betekent deze behoefte van inwoners voor het in te richten klantcontactcentrum? 

 
Deze vragen zijn beantwoord in het voorliggende rapport. De 
rechter figuur geeft in het kort weer op wat voor manier het 
onderzoek vorm heeft gekregen. De eerste drie 
onderzoeksvragen vallen met name onder de eerste twee 
stappen. Deelvraag 4 en 5 horen vooral bij de volgende twee 
stappen. De combinatie van dit alles en het beantwoorden van 
de hoofdvraag horen bij de laatste stap. Het meetinstrument 
ontwikkelen is kwalitatief en toepassen is kwantitatief. 
 
Deductie en inductie 
Dit empirische onderzoek is niet direct aan te merken als of deductief of inductief. Op basis van het 
voorleggen van een vragenlijst aan een steekproef van burgers is er een algemeen inzicht in de 
behoefte van de Oldenzaalse inwoner ontstaan. Dat is inductief: van specifieke ervaringen naar 
algemeen inzicht. De vragenlijst bestond voornamelijk uit gesloten vragen en is gebaseerd op theorie. 
In feite is dat deductief, omdat het algemene inzicht is omgezet naar een specifieke situatie. Als er 
toch een keuze gemaakt moet worden dan is dit onderzoek het beste als inductief te typeren. Het 
uiteindelijke doel was immers om conclusies te krijgen op basis van een aantal waarnemingen die een 
algemeen inzicht geven in de Oldenzaalse behoefte. 
 
Relevantie 
Dit onderzoek beoogt zowel praktisch als wetenschappelijk relevant te zijn. Praktisch, omdat de 
gemeente Oldenzaal met dit onderzoek meer inzicht krijgt in de behoefte van de Oldenzaalse burger 
en dat in relatie tot het in te richten klantcontactcentrum. Wetenschappelijk is het relevant, omdat het 
onderzoek gebruik maakt van verschillende kennis uit wetenschappelijk onderzoek en deze toepast in 
de praktijk. Hierbij moet aangemerkt worden dat het onderzoek zich beperkt tot de gemeente 
Oldenzaal als case en dat het onbekend is of dit breder te trekken is. Dit onderzoek is namelijk 
uitgevoerd voor de gemeente Oldenzaal, maar ook ter afsluiting van een wetenschappelijke opleiding. 
Die combinatie van wetenschap en praktijk heeft er toe geleid Oldenzaal als case aan te wijzen. 
 
Met dit onderzoek worden uitspraken gedaan die geen zekerheid zijn, maar waarschijnlijk zijn. Het zijn 
geen natuurwetten die onderscheiden worden, maar het gaat om de waarschijnlijkheid van bepaald 
gedrag. Het zijn uitspraken die over het algemeen gaan, maar niet persé gelden voor ieder individueel 
geval. Door dit uitgebreid te bespreken tracht dit onderzoek dit controleerbaar te maken 
 
Opbouw rapport 
De opbouw van dit rapport is vergelijkbaar met de stappen die in het schema op deze pagina zijn 
weergegeven. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan wat klant zijn betekent in de relatie met de 
overheid. In hoofdstuk 3 is ook kort ingegaan op wat verstaan kan worden onder dienstverlening. 
Hoofdstuk 4 gaat over wat kwaliteit van dienstverlening inhoudt. Hoofdstuk 5 gaat hier dieper op in, 
door in te gaan op het meten hiervan. Hoofdstuk 6 bouwt hier op voort en gaat over het ontwikkelen 
en toepassen van een meetinstrument voor dit onderzoek. Hoofdstuk 6 gaat ook over de 
methodologie die gebruikt is om de uitkomsten van het meetinstrument te analyseren. Hoofdstuk 7 
gaat over de resultaten van de toepassing van het meetinstrument en de analyse van die resultaten. 
Hoofdstuk 8 en 9 sluiten dit vervolgens af met conclusies en aanbevelingen. 
 
Afsluitend 
 
In dit hoofdstuk is besproken wat de opdracht is die ten grondslag ligt aan dit onderzoek en welke 
hoofdvragen en onderzoeksvragen daarvoor worden beantwoord in dit rapport. De rest van dit 
document staat in het teken van de beantwoording van die vragen.  

Conclusies trekken/ aanbevelingen doen

Verwerken en analyseren resultaten

Meetinstrument toepassen

Meetinstrument ontwikkelen

Vooronderzoek/ literatuuronderzoek
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3. Dienstverlening, burgers en klanten 
 
Dit onderzoek gaat over dienstverlening aan klanten. In de inleiding ging het over klantgericht, 
klantcontactcentrum, klant, het verschil tussen een klant van de overheid en van marktorganisaties, 
maar ook over de burger en de inwoner. In dit hoofdstuk is aan de orde wie en wat de klant is en wat 
dit betekent. Het gaat in dit hoofdstuk om scherp te krijgen wat het betekent om klant te zijn van de 
gemeente. Bovendien wordt uitgelegd wat dienstverlening is. Het verlenen van diensten heeft namelijk 
unieke kenmerken die het onderscheiden van andere taken van de gemeente. Dat wordt in de eerste 
paragraaf van dit hoofdstuk duidelijk gemaakt. Dienstverlening is bovendien een begrip dat zeer breed 
opgevat kan worden. Wat er in dit onderzoek mee is bedoeld is daarom ook aan de orde. Dit 
hoofdstuk dient ter beantwoording van eerste twee onderzoeksvragen: „Wat betekent het klant zijn van 
inwoners voor de relatie met de gemeente?‟ & „Wat is de gemeentelijke dienstverlening?‟ 
 

3.1. Verschil tussen het leveren van goederen en het verlenen van diensten 
 
In de inleiding van dit onderzoek kwam ter sprake dat de publieke sector steeds meer bezig is om de 
kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en meer klantgericht te maken. Tussen het verlenen van 
goederen en het verlenen van diensten zitten verschillen die bepalend zijn voor de manier waarop er 
over kwaliteit gesproken kan worden en die dienstverlening typeren. Ghobadian, Speller & Jones 
(1993) en Dotchin & Oakland (1993) noemen een aantal van deze verschillen, die aangeven wat 
dienstverlening bijzonder maakt. Hieronder een samenvatting daarvan. 
 
Ondeelbaarheid van productie en consumptie. Een dienst wordt deels of in zijn geheel gemaakt en 
uitgevoerd tegelijkertijd met de consumptie ervan. Aangezien de klant er onderdeel van uitmaakt zal 
deze ook direct de kwaliteit zien. De klant is daarom zelf ook van invloed op het resultaat. 
Ontastbaarheid van diensten. Een dienst is niet een feitelijk object en kan daarom ook niet op zijn 
uiterlijk beoordeeld worden. Daarom zoekt de klant naar andere signalen die iets zeggen over de 
kwaliteit. Er zijn dus andere aspecten van belang voor de klant, welke daarom meer aandacht vergen 
dan bij goederen. Vergankelijkheid van diensten. Diensten zijn vergankelijk en kunnen niet bewaard 
worden. In tegenstelling tot goederen betekent dit ook dat de kwaliteit dus niet later nog eens 
verbeterd kan worden. Daarom moet de dienst meteen goed uitgevoerd worden. Heterogeniteit van 
diensten. Het is moeilijk om een dienst op een constante en gelijke manier te herproduceren. 
Allereerst is er een vorm van contact tussen de dienstverlener en de klant, waarbij gedrag een rol 
speelt. Gedrag is moeilijk te uniformeren en standaardiseren. Daardoor kan het zijn dat de klant iets 
anders krijgt dan dat hij verwacht. Daarnaast zijn dienstverleners afhankelijk van hun klanten. De klant 
moet immers goede informatie geven en aangeven wat deze nodig heeft. De dienstverlener moet dit 
daarnaast ook nog goed ontvangen en interpreteren. Ook verwachtingen en prioriteiten van klanten 
kunnen veranderen. Die variabiliteit maakt het moeilijk om kwaliteit te controleren en verzekeren.  
 
Vooral de interactie tussen klant en dienstverlener is van belang bij het verlenen van diensten. 
Uiteindelijk is elk contact een moment waarop de klant de dienstverlening beoordeelt. Dit heet daarom 
ook wel „moment van de waarheid‟ (Thomassen, 2007). Het verbeteren van dienstverlening is moeilijk, 
omdat de eigenschappen van diensten niet zichtbaar zijn. Het verbeteren gaat niet ineens, omdat er 
tijd overheen gaat aangezien het dienstverlenen gebeurt door mensen (minder door procedures en 
regels). Verbeteren van dienstverlening is niet alleen het verbeteren van het eindresultaat, maar het 
verbeteren van alle fases van de dienstverlening (Ghobadian, Speller & Jones, 1993).  
 

3.2. Gemeentelijke dienstverlening 
 
Gemeentelijke dienstverlening is eigenlijk alles wat de gemeente doet, of zoals in het 
dienstverleningsconcept van de gemeente Oldenzaal staat, alles wat de medewerkers van de 
gemeente doen. In dit onderzoek is dienstverlening niet in de breedste zin van het woord opgevat. 
Dienstverlening vanuit een KCC is immers niet zo breed. In een KCC gaat het gaat vooral om het 
klantcontact. „Klantcontact is de rol die tijdens het informeren, aanvragen of leveren van resultaten het 
contact met de klant verzorgt. Dit kan een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het 
klantcontactcentrum, op de postkamer of een telefonist‟ (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeentes, 
2009). Waar het in dit onderzoek gaat over dienstverlening gaat het om de individuele dienstverlening. 
Dat is dienstverlening waarbij de burger primair individueel contact heeft met de gemeente (1-op-1 
contact). Collectieve diensten, zoals veiligheid, en openbaar groen vallen daar niet onder. Waar het 
om gaat is weer te geven met de volgende figuur (3.2.1) waar het proces van dienstverlening geel is. 
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Figuur 3.2.1.: Dienstverlening als gemeentelijke proces (Letterlijk overgenomen uit: Gortmaker, J. (KING) (19 april 2010).) 

 

3.3. Soorten klanten 
 
Rhee & Rha (2009) en Wisniewski & Donnelly (1996) stellen dat publieke dienstverlening complexer is 
dan dienstverlening in de private sector en daarom te maken heeft met een breder scala aan klanten. 
Zo noemen zij naast degenen die direct de dienstverlening genieten ook andere overheden, 
werknemers, belastingbetalers, NGO‟s (niet-gouvernementele organisaties

3
), non-profit organisaties 

en media. Deze groepen klanten hebben verschillende belangen en daarom een verschillende 
voorkeur met betrekking tot de dienstverlening. Dat gemeentes verschillende soorten klanten hebben 
blijkt ook, want in het dienstverleningsconcept van de gemeente Oldenzaal (2008) is onderscheid 
gemaakt tussen externe klanten, relaties en interne klanten. Externe klanten zijn dan burgers, 
ondernemers, instellingen, ontwikkelaars en andere (overheid) organisaties. Relaties zijn bijvoorbeeld 
aannemers, nutsbedrijven en leveranciers en interne klanten zijn o.a. collega‟s, MT, college en raad.  
Dit onderzoekt richt zich specifiek op de externe klant, in het specifiek de burger; inwoners van 
gemeente Oldenzaal. In dit rapport gelden de woorden „klant‟, „burger‟ en „inwoner‟ als synoniem. 
 

3.4. De burger als klant  
 
Uit termen als klantcontactcentrum en klantgerichtheid is te herleiden dat de burger wordt gezien als 
een klant van de gemeente. In de inleiding is daar al kort aandacht aan besteed. De klant van de 
gemeente is een ander soort klant dan die van een marktorganisatie. De klant van de gemeente heeft 
geen keuze en ook is er meestal geen directe relatie tussen betalen en genieten zoals in de markt. 
Uiteindelijk betaalt iedereen mee aan alle dienstverlening door middel van belastingen, terwijl de ene 
burger juist van veel diensten geniet en de andere van weinig diensten, uitzonderingen daargelaten.  
De benadering van de burger als klant, een marktgerichte benadering van dienstverlening, beperkt de 
rol van de burger tot een soort van passieve afnemer van diensten, terwijl de burger juist een meer 
actieve en bredere rol heeft in de relatie met de gemeente

4
 (Lucio, 2009). De burger als klant is één 

van de rollen die de burger heeft in relatie met de gemeente, terwijl dat in de markt ongeveer de enige 
rol is. De rollen van de burger bestaan in een bepaalde relatie met de gemeente, die ook een 
bijhorende rol heeft. In de onderstaande tabel zijn de andere rollen van de burger en gemeente 
weergegeven. Het is de theoretische typering van een verhouding tussen burger en gemeente die 
vaker wordt gebruikt (zoals Bestuur en Management Consultants, 2008; Jos; 2009). 

                                                           
3. Een organisatie die onafhankelijk is van de overheid, maar zich wel met een maatschappelijk belang bezig houdt 
4 …of zou moeten hebben, want dat is ook afhankelijk van hoe iemand de rol van de overheid en (actief/verantwoordelijk) 
burgerschap in de maatschappij ziet.  
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Tabel 3.4.1.: Rollen burger en gemeente  

 
Wet- en regelgeving zorgt er voor dat de burger niet enkel klant is, maar ook onderdaan. De burger als 
klant kan behoefte hebben aan bepaalde dienstverlening, maar zal ook afwegingen maken die te 
maken hebben met zijn andere burgerrollen. Als belastingbetaler, bijvoorbeeld, zal de burger anders 
tegen over dienstverlening staan, want krijgen wat hij wil is één, maar daar ook voor betalen is een 
tweede. Er zijn onderzoeken die per rol meten wat burgers van hun gemeente vinden vanuit de 
verschillende rollen gezien (zoals Waarstaatjegemeente.nl). Iedere rol krijgt dan een score. De burger 
als klant heeft als punten van beoordeling tevredenheid over openingstijden, wachttijd aan het loket, 
correctheid, vriendelijkheid, snelheid en deskundigheid van ambtenaren (Binnenlands Bestuur, 2009). 
Peter Kanne van onderzoeksbureau TNS Nipo heeft een onderzoek gedaan naar wat burgers 
belangrijk vinden en wat invloed heeft op het draagvlak van de gemeente (Binnenlands Bestuur, 
2007). Een conclusie is dat burgers meer willen dan goede dienstverlening. Een burger kijkt naar 
andere zaken: veiligheid; onderwijs; verkeer; groen; ouderenvoorzieningen; inspraak/democratie; 
werk/inkomen. De burger als kiezer (uit tabel 3.4.1.) heeft misschien liever dat aandacht en middelen 
naar die onderwerpen gaan in plaats van naar dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt ook dat de 
burger zich over het algemeen niet als klant ziet. De meeste burgers zien zich als wijkbewoners, 
daarna als belastingbetaler, klant, kiezer, onderdaan, partner.  
 
Vanuit de typeringen lijkt er een duidelijk onderscheid te zijn tussen de rollen, maar in werkelijkheid is 
de burger niet alleen klant en de gemeente niet alleen dienstverlener. In werkelijkheid hebben burger 
en gemeente alle rollen tegelijk (Jos, 2009) en is het afhankelijk van de specifieke transactie welke 
rollen meer naar voren komen. Dat komt door de complexe relatie tussen burger en overheid. Doordat 
de rollen naast elkaar bestaan begrenzen ze elkaar, waardoor een gemeente in elk geval niet de 
burger alleen kan zien als klant en zich enkel dienstverlenend opstelt. Daarmee vervallen immers de 
andere rollen en verwordt de gemeente tot een soort (monopolistische) marktorganisatie en dat is de 
gemeente juist niet, omdat het als overheid een specifiek belang behartigt; het algemeen belang. Als 
gevolg daarvan heeft de gemeente te maken met die andere rollen. Dit onderzoeksrapport richt zich 
op het verbeteren van de dienstverlening naar de klant en daarom wordt de gemeente vooral gezien 
als dienstverlener, want het gaat er in dit onderzoek om die rol zo goed mogelijk in te vullen.  
 

3.5. De klant en het algemeen belang 
 
In de vorige paragraaf is opgemerkt dat de relatie tussen burger en overheid complex is en op te 
delen in meerdere theoretische rollen. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de burger als klant en 
de gemeente als dienstverlener. De relatie binnen die rolverdeling is complex, omdat andere rollen wel 
onderhand bestaan en meespelen. Daarom is het goed om hierbij stil te staan. In de vorige paragraaf 
werd al opgemerkt dat de overheid een ander belang dan de burger heeft; het algemene belang ten 
opzichte van het individuele belang. Daarnaast zijn er nog meer kenmerken van de burger enerzijds 
en het bestuur anderzijds. Deze tabel geeft een aantal daarvan weer: 

Tabel 3.5.1.: Verschil burger en bestuur (Onderdelen letterlijk overgenomen uit: Nationale Ombudsman, 2006).  

 

Rol burger Rol gemeente Aard van de relatie Typering prestatie 

Klant Dienstverlener Dienstverlenend  Burgergericht, proactief 

Onderdaan Regeltoepasser, handhaver Ondergeschikt Voorspelbaar, consequent, zorgvuldig 

Partner Ontwikkelaar Gelijkwaardig Visionair, partnergericht 

Wijkbewoner Beheerder Op afstand Rationeel, flexibel, zorgvuldig 

Belastingbetaler Maatschappelijk ondernemer Op afstand Zorgvuldig 

Kiezer Politieke organisatie Representatief Herkenbaar, aanspreekbaar 

Burger Bestuur 

Ondeelbaar Geleed, gelaagd, keten (intern en extern) 

  -Individueel belang    -Belang bestuursorgaan; algemeen belang 

  -Individueel geval   -Systeem, precedentwerking 

  -Particulier/beperkt zicht/onbegrip   -Professionele blik / beroepsdeformatie / bureaucratie 

Persoonlijk Onpersoonlijk 

Afhankelijk Bureaucratisch 

Ondeskundig Deskundig 

Emotioneel betrokken Zakelijk betrokken – onverschillig 

Uitzondering/Hardheidsclausule Regel is regel 

Onmacht Macht (bepaalt regels en procedures) 

Kenbaar/vindbaar  Onbereikbaar/onbenaderbaar/Big Brother  

Klant/afhankelijk  Leverancier/onafhankelijk  
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De meest kenmerkende eigenschap van de relatie tussen burger en bestuur is de tegenstelling van 
belangen. De burger handelt vanuit zijn individueel belang en de overheid handelt vanuit het 
algemeen belang. De rol van de burger als klant lijkt moeilijk te verenigen met de overheid als hoeder 
van het algemeen belang, omdat dat iets anders is dan de optelsom van alle individuele belangen

5
. 

De overheid is er voor alle burgers, maar individuele belangen kunnen onderling botsen. Het 
algemene belang, vormgegeven in regels en procedures, kan tevens botsen met het individueel 
belang. Een overheid kijkt immers ook naar regelgeving, gelijkheid, efficiëntie, de afweging tussen 
beleid omwille van de beperkte middelen die verdeeld moeten worden, etc. (Wisniewski, 2001). De 
burger kan daardoor niet altijd zijn zin krijgen, terwijl ze wel afhankelijk is van de overheid. Door de 
belangentegenstellingen ontstaan er ook grenzen aan de klantgerichte houding van de overheid, 
omdat regels niet altijd passend zijn (Overijsselse Ombudsman, 2009) en daar ligt mogelijk ook de 
grens van de burger als klant. “In the end, no matter how the organization he works in is controlled, 
the individual service provider still needs to apply abstract, public, general rules and regulations to the 
concrete, private, individual client.” (Bannink & Heyse, 2004, p. 12). Vooral de ambtenaar die met de 
burger in aanraking komt en de burger ondervinden deze tegenstellingen. Dat vraagt van een 
organisatie en medewerkers kennis en kunde om ermee om te gaan. De burger kan dit namelijk op 
een bepaalde manier uiten. “Hebben burgers alleen oog voor hun directe eigenbelang en is de 
overheid een „supermarkt‟? Of erkennen burgers dat als grondslag voor het overheidsoptreden er een 
bredere belangenafweging noodzakelijk is? Is het voor burgers voorstelbaar dat zij niet hun zin 
krijgen, maar toch vrede hebben met de uitkomst?” (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 324). 
 
Vaak is de burger niet enkel een klant, maar spelen de andere rollen net zo goed mee, zoals die van 
onderdaan. Daar ligt dan ook de grens van klantgerichtheid, een gedachte die de overheid overnam 
vanuit het New Public Management- gedachtegoed. Eerst komt het algemeen belang en dan het 
eigenbelang. . “…het vinden van een balans tussen traditionele kenmerken enerzijds en de NPM-
kenmerken anderzijds.” (Hollaar, 2007, p 14). Voor dit onderzoek betekenen deze tegenstellingen dat 
een overheid niet alleen kan doen wat de burger wil, maar ook op andere manieren met de burger in 
aanraking komt. In dienstverlening betekent deze bijzondere relatie dan ook een bijzondere omgang. 
 

3.6. Nederlandse code voor goed openbaar bestuur 
 
De beschreven relatie tussen burger en bestuur is een moeilijke relatie met veel tegenstellingen. De 
overheid wil dat er een goede relatie bestaat tussen burger en bestuur en besteedt hier daarom 
aandacht aan, bijvoorbeeld door middel van codes. 
 
De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en geeft beginselen voor een goed openbaar bestuur. Het gaat niet om formele wetten en 
regels, maar om de informele wijze waarop de overheid zich opstelt tegenover de burger. Het doet 
sterk denken aan de beginselen van behoorlijk bestuur in de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Het 
gaat om de waarden op basis waarvan het openbaar bestuur functioneert (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009, p. 7). Burgers en overheid kunnen namelijk niet 
zonder elkaar en daarom moet dit goed samengaan. De code richt zich op individuele organisaties, 
die deze code als leidraad kunnen gebruiken. De beginselen zijn aan verschillende doelgroepen 
voorgelegd, ook burgers. Deze herkennen en ondersteunen de beginselen.  
 
In het voorwoord van de code (p.5) stelt de toenmalige staatsecretaris van Binnenlandse Zaken dat de 
kwaliteit van het openbaar bestuur is te meten aan de hand van tevredenheid van burgers over de 
dienstverlening. Zij haalt daarom ook het beginsel van „behoorlijk contact met burgers‟ naar voren. Dat 
beginsel heeft namelijk te maken met goede dienstverlening. De focus op dienstverlening blijkt ook uit 
het concept van de code, want daarin heette het beginsel nog „goede dienstverlening‟ en richtte het 
zich sterk op de rol van dienstverlener. Klantgericht, servicegericht, correct en ontvankelijk waren 
termen die daar genoemd werden. Het beginsel in de definitieve versie richt zich meer op het contact 
tijdens de dienstverlening in de breedste zin van het woord, want het richt zich op alle rollen die de 
gemeente kan hebben. Dit geeft ook de trend weer dat dienstverlening als een belangrijk iets wordt 
gezien, maar dat de overheid zeker ook andere rollen heeft die onderkend moeten worden. 

                                                           
5. De filosoof Jean-Jacques Rousseau verheldert het begrip van het algemene belang (Peperstraten, 1999, p. 77-86). Hij maakt 
onderscheid tussen de algemene wil en de wil van allen. De algemene wil gaat om het algemeen belang en de wil van allen om 
het privébelang. De wil van allen is de optelsom van ieders eigen wensen en verlangens. De algemene wil staat tegenover het 
eigenbelang. Het gaat er niet om dat de overheid voor iedere burger een of ander nut oplevert, maar om het vooropstellen van 
het algemene welzijn. 
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Behoorlijke contacten met burgers 
Beginsel: Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers. 
Toelichting: Een overheidsorganisatie kan verschillende rollen hebben. Soms treedt een overheidsorganisatie op 
als handhaver, soms als partner, soms als dienstverlener. In elke rol staat behoorlijk contact met burgers voorop. 
Het bestuur geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. In de rol van de organisatie als dienstverlener zorgt het 
bestuur voor een goede kwaliteit van dienstverlening. Het bestuur maakt duidelijk wat de burger mag verwachten. 

Kader 3.6.1: Beginsel behoorlijk contact met burgers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009) 
 

3.7. Burgerservicecode 
 
De Burgerservicecode zou gezien kunnen worden als een uitwerking van het beginsel „behoorlijk 
contact met de burger‟ uit de code voor goed openbaar bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, 2009, p.5). Desondanks bestond de Burgerservicecode al eerder. 
 
De Burgerservicecode (Burger@Overheid.nl, 2006) is een gedragscode met kwaliteitseisen voor de 
relatie tussen burger en overheid. Dit zijn, net als in de code voor goed openbaar bestuur, algemene 
beginselen die door organisaties zelf ingekleurd kunnen worden. Een aanleiding voor de code is dat 
het overheden helpt om bij de omschakeling naar meer vraaggestuurde dienstverlening, waarbij de 
klant centraal staat, niet opnieuw het wiel uit hoeven te vinden. Uitgangspunt van de code is dat 
digitalisering nodig is om de beginselen te bereiken. De code is bedacht door Burger@Overheid.nl, 
een door de minister van Bestuurlijke Vernieuwing opgesteld forum en is geschreven vanuit het 
perspectief van de burger. Ieder beginsel wordt gezien als een recht voor de burger en een plicht voor 
de overheid. Desondanks wordt in de code duidelijk gemaakt dat de burger ook plichten heeft, 
aangezien hij niet alleen een klantrol heeft. Hoe dan ook zal er een zekere kwaliteit van contacten 
tussen burger en bestuur moeten zijn. Het begrip van de burger wordt daarom ruim opgevat.  
 
De beginselen uit de Burgerservicecode zijn langzamerhand ingeburgerd: “De VNG heeft de eerste vijf 
normen van de Burgerservicecode aanvaard als maatstaf voor gemeentelijke dienstverlening; De 
OESO heeft de Nederlandse regering aanbevolen meer gebruik te maken van dit instrument, om de 
klantgerichtheid te vergroten” (Burger@Overheid.nl, 2006, p. 6); Beginselen worden geduid als 
geaccepteerde, algemene uitgangspunten die een voorwaarde zijn om dienstverlening goed neer te 
kunnen zetten (Burgerlink, 2009, p. 23). Voor dit onderzoek is belangrijk dat Antwoord© (het KCC-
concept) tegemoet zegt te komen aan vijf van de tien beginselen uit de Burgerservicecode en dus 
tegemoet komt aan de verwachtingen van burgers (Hiemstra & De Vries, 2007). 
 

1. Keuzevrijheid contactkanaal - Als burger kan ik zelf kiezen op welke manier ik met de overheid zaken doe. 

De overheid zorgt ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie, brief, telefoon, e-mail, internet). 
2. Vindbare overheidsproducten - Als burger weet ik waar ik terecht kan voor overheidsinformatie en -diensten. 

De overheid stuurt mij niet van het kastje naar de muur en treedt op als één concern. 
3. Begrijpelijke voorzieningen - Als burger weet ik onder welke voorwaarden ik recht heb op welke 

voorzieningen. De overheid maakt mijn rechten en plichten permanent inzichtelijk. 
4. Persoonlijke informatieservice - Als burger heb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. De 

overheid levert die actief, op maat en afgestemd op mijn situatie. 
5. Gemakkelijke dienstverlening - Als burger hoef ik gegevens maar één keer aan te leveren en kan ik gebruik 

maken van pro-actieve diensten. De overheid maakt inzichtelijk wat zij van mij weet en gebruikt mijn gegevens 
niet zonder mijn toestemming. 
6. Transparante werkwijzen - Als burger kan ik gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt. De overheid 

houdt mij op de hoogte van het verloop van de procedures waarbij ik ben betrokken. 
7. Digitale betrouwbaarheid - Als burger kan ik ervan op aan dat de overheid haar digitale zaken op orde heeft. 

De overheid garandeert vertrouwelijkheid van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en zorgvuldige 
elektronische archivering. 
8. Ontvankelijk bestuur - Als burger kan ik klachten of meldingen en ideeën voor verbeteringen eenvoudig kwijt. 

De overheid herstelt fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten om daarvan te leren. 
9. Verantwoordelijk beheer - Als burger kan ik prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. 

De overheid stelt de daarvoor benodigde informatie actief beschikbaar. 
10. Actieve betrokkenheid - Als burger krijg ik de kans om mee te denken en mijn belangen zelf te behartigen. 

De overheid bevordert participatie en ondersteunt zelfwerkzaamheid door de benodigde informatie en middelen te 
bieden. 
 
1 gaat over keuzevrijheid van kanalen; 2, 3, 4 gaan over informatieverstrekking en communicatie; 5, 6, 7 gaan over 
dienstverlening en transacties; 8, 9, 10 gaan over participatie en burgerschap. 

Kader 3.7.1.: Beginselen Burgerservicecode (Burger@Overheid.nl, 2006) 
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3.8 Nationale ombudsman  
 
De Nationale Ombudsman is een onafhankelijk instituut dat zich bezig houdt met problemen die 
kunnen ontstaan in de relatie tussen burger en bestuur. Dienstverlening aan individuele burgers is 
voor de Ombudsman een belangrijk onderwerp. In een recent onderzoek naar de (telefonische) 
dienstverlening noemt de Nationale Ombudsman vijf beginselen voor behoorlijke telefonische 
dienstverlening. Deze beginselen zijn volgens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2010) in lijn met de Burgerservicecode.  
 

Bekend met de 
burger 

Bereikbaarheid Beleefd Behulpzaam Betrouwbaar 

Tabel 3.8.1.: Beginselen ombudsman (Nationale Ombudsman, 2010) 

 
De staatssecretaris is in die documenten van mening dat maatwerk kan leiden tot kwaliteitsverhoging 
van de dienstverlening. Dat is in tegenstelling met de Ombudsman die juist zegt dat er meer 
eenduidigheid nodig is. Desondanks geeft de Ombudsman wel aan dat er periodiek onderzoek 
gedaan moet worden door individuele overheidsorganisaties naar de behoefte van de doelgroep. 
 

3.9. Gemeente Oldenzaal 
 
De gemeente Oldenzaal is er zich van bewust dat een klant van de overheid een ander soort klant is 
dan een klant van een marktorganisatie en dat er dus grenzen zitten aan klantgerichtheid. In het 
dienstverleningconcept (2008) van de gemeente komt dit expliciet naar voren. Daarin is duidelijk 
gemaakt dat de gemeente niet altijd kan doen wat de klant wenst doordat de gemeente te maken 
heeft met regels die nodig zijn in het kader van rechtmatigheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. De 
gemeente kan niet altijd doen wat de klant wenst door afwegingen tussen het algemeen en individuele 
belang (zie ook § 3.5). De klant kan dan soms ontevreden zijn, als zijn belang in het geding is. 
 
Binnen de beperkingen kan de gemeente wel zorgen voor een klantgerichte dienstverlening. Een 
citaat van burgermeester Backhuijs van Oldenzaal uit het dienstverleningsconcept van de gemeente 
(2008, p. 2) maakt dit duidelijk:  
 
„Ook al krijgt de klant soms niet wat hij vraagt, hij moet tevreden kunnen zijn over onze wijze van 
dienstverlening. (…) De gemeente wil een uitmuntende dienstverlener zijn.‟ 
 
Afsluitend 
 
Voor dit onderzoek is het van belang om er bewust van te zijn dat, ondanks dat de gemeente de 
burger als klant ziet en zichzelf daarmee neerzet als dienstverlener, er meerdere rollen zijn die de 
gemeente en de klant hebben. Dit zorgt voor een begrenzing van de invulling van de rol van de 
gemeente als dienstverlener en de burger als klant. De begrenzing heeft vooral te maken met de 
verschillende belangen van de burger en de gemeente, het individueel belang van de burger en het 
algemeen belang van de gemeente. Een klant van de overheid is uiteindelijk gewoon een burger, die 
meerdere rollen heeft, waarvan het klant zijn er één is.  
Voor dit onderzoek dat gaat over de individuele dienstverlening, is het zeker mogelijk om de rol van 
dienstverlener, tussen de andere rollen in, in te kleuren. Dat er andere rollen zijn die zorgen voor 
grenzen hoort daarbij, want grenzen duidelijk maken is ook een onderdeel van dienstverlening.  
In dit hoofdstuk is ook duidelijk gemaakt op wat voor een manier er gedacht wordt over de relatie 
tussen overheid en burger en hoe dit beter zou kunnen worden. Zo is het verschil tussen bestuur en 
burger besproken en ging het over beginselen die deze relatie zouden moeten verbeteren. Bij deze 
beginselen wordt eigenlijk voor de burger gedacht hoe deze contact, wat ook wel dienstverlening 
genoemd kan worden, graag ziet. Deze beginselen geven tevens weer hoe er in de huidige 
ontwikkelingen met betrekking tot de verbetering van de dienstverlening, zoals het 
klantcontactcentrum, wordt gedacht over wat de behoefte van de klant is. 
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4. Kwaliteit van dienstverlening 
 
In de inleiding is klantgerichtheid beschreven als het voldoen aan de behoefte van de klant. Kwaliteit 
is vanuit die benadering ook het voldoen aan de behoefte van de klant. Zo bekeken weerspiegelt 
kwaliteit de mate van het voldoen aan de behoefte van de klant en de mate van klantgerichtheid. 
Kwaliteit geeft dus informatie over de behoefte van de klant. Dit hoofdstuk gaat hier op in. Samen met 
hoofdstuk 5 en 6 dient dit hoofdstuk ter beantwoording van de derde deelvraag: „Hoe is de behoefte 
van inwoners met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening te bepalen?‟ 
 

4.1. Kwaliteit 
 
Kwaliteit is een term met meerdere betekenissen, waar verschillende dingen onder verstaan kunnen 
worden. In dit onderzoek is de term regelmatig gebruikt, zoals de kwaliteit van dienstverlening. In deze 
paragraaf wordt uitgelegd wat er onder kwaliteit verstaan kan worden en wat er in dit onderzoek onder 
verstaan wordt. Onder andere Ghobadian, Speller & Jones (1993), Garvin (1984) en Reeves & Bednar 
(1994) onderscheiden de volgende vijf definities en betekenissen.  
 
Transcendente kwaliteit. Een filosofische benadering. Kwaliteit is het beste, absoluut, excellentie en 
universeel herkenbaar. Het product of dienst heeft ongeëvenaarde eigenschappen.  
Productgerichte kwaliteit. Een economische benadering. Kwaliteit is de mate waarin bepaalde 
gewenste eigenschappen voorkomen en is een meetbare variabele. Voor diensten zijn deze 
variabelen moeilijker te bepalen. 
Klantgerichte kwaliteit. Kwaliteit is wat de klant er van vindt. Hier gaat het om de mate waarin wordt 
voldaan aan de specifieke wensen en behoeften van de klant. Het is een relatief en subjectief begrip 
van kwaliteit. Kwaliteit is afhankelijk van de situatie en perceptie van de individuele gebruiker. 
Productiegerichte kwaliteit. Dit is een technische benadering. Het gaat om het voldoen aan gestelde 
specificaties. Deze benadering is vooral geschikt voor standaard producten en diensten. 
Waardegerichte kwaliteit. Dit is een bedrijfskundige benadering. Kwaliteit is als de waarde en prijs van 
het geleverde naar de mening van de gebruiker overeen komen.  
 

Eerder in dit onderzoek is het typische onderscheid tussen goederen en diensten weergegeven. Op 
basis hiervan en omdat dit onderzoek gaat om het perspectief van de klant, gaat het hier om de 
klantgerichte kwaliteit. Dit past ook het best bij dienstverlening. Deze definitie van kwaliteit heeft 
enkele zwaktes. Zo noemen Reeves & Bednar (1994) bijvoorbeeld dat het de meest complexe 
definitie is; het moeilijk te meten is; en dat klanten soms niet weten wat hun verwachtingen zijn. Met 
deze zwaktes is in dit onderzoek rekening gehouden, zoals later in dit verslag blijkt. 
 

4.2. Klantgerichte benadering van kwaliteit 
 
In de klantgerichte benadering van kwaliteit wordt kwaliteit gezien als het verschil tussen de 
verwachtingen van de klant en de ervaren/ waargenomen kwaliteit van de dienstverlening (Hollaar, 
2007, p. 62). Kwaliteit wordt dan gemeten door het achterhalen van de perceptie van de klant. Wat de 
klant vindt bepaalt dan de kwaliteit en niet de wat de dienstverlener vindt.  
 
Volgens Ghobadian, Speller & Jones (1993) zijn er globaal drie uitkomsten denkbaar voor het verschil 
tussen verwachte en waargenomen kwaliteit, die de gepercipieerde kwaliteit weerspiegelen en de 
mate van klanttevredenheid bepalen: 
- Bevredigende kwaliteit: De waargenomen kwaliteit is gelijk aan de verwachtingen 
- Ideale kwaliteit: De waargenomen kwaliteit ligt boven de verwachting 
- Onacceptabele kwaliteit: De waargenomen kwaliteit ligt onder de verwachting 
 
De dienstverlener kan binnen deze definitie van kwaliteit invloed uitoefenen op de verwachtingen van 
de klant en op de werkelijke kwaliteit om zo de kwaliteit in de ogen van de klant te verhogen. De door 
de klant waargenomen beleving van kwaliteit bepaalt zijn mate van tevredenheid. Volgens Thomassen 
(2007) is tevredenheid van klanten gebaseerd op subjectieve ervaringen en beleving van klanten, niet 
enkel op werkelijke prestaties. Hij definieert klanttevredenheid als de beleving van de klant als gevolg 
van het bewust of onbewust vergelijken van zijn ervaringen met zijn verwachtingen en wensen. Dit is 
hetzelfde als de definitie van kwaliteit bij de klantgerichte benadering van kwaliteit.  
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4.3. Tevredenheid en kwaliteit 
 
Tevredenheid en kwaliteit zijn termen die in eerste instantie verschillen, maar bezien vanuit de 
klantgerichte benadering van kwaliteit is het verschil klein. Vaak worden deze termen in de 
wetenschap en praktijk gebruikt alsof ze inwisselbaar zijn (Iacobucci, Ostrom & Kent, 1995).  
 
Bloemer, de Ruyter & Venetis (1994) hebben in kaart proberen te brengen wat de relatie tussen 
kwaliteit en tevredenheid is. In de onderstaande figuur zijn het model voor kwaliteit, en het model voor 
tevredenheid weergegeven met betrekking tot dienstverlening om te laten zien hoe dicht de begrippen 
bij elkaar liggen. Het eerste model, links, is in de vorige paragraaf toegelicht. Het tweede model, 
rechts, staat bekend als het disconfirmatiemodel (Ryzin, 2005). Waar dat model in het kort om gaat is 
dat mensen verwachtingen hebben die om diverse redenen zijn ontstaan. Naast deze verwachtingen 
zijn er de daadwerkelijke prestaties van dienstverlening. Tussen verwachtingen en prestaties zit een 
(positief of negatief) verschil wat van invloed is op tevredenheid. Er wordt wel of niet voldaan aan 
verwachtingen. Dit verschil wordt hier (dis)confirmatie genoemd en dit leidt tot (on-)tevredenheid. In 
het linker model zou dit verschil kwaliteit genoemd worden. In de basis van de modellen zijn er dus 
veel gelijkenissen, zoals dat beide modellen uitgaan van het verschil tussen verwachtingen en 
perceptie van de dienstprestatie. Het ene model noemt dit tevredenheid en de andere kwaliteit.  
 
Het verschil tussen kwaliteit en tevredenheid zou volgens Bloemer, de Ruyter & Venetis (1994) vooral 
zitten in de objectieve vaststelling van het begrip kwaliteit en de subjectieve vaststelling van het begrip 
tevredenheid. Cronin & Taylor (1994) noemen als verschil dat kwaliteit gaat over de lange termijn en 
dat tevredenheid gaat over transactiespecifieke meningen, direct na het contact over het contact. 
Toch kan tevredenheid ook gemeten worden als oordeel over meerdere ervaringen op de lange 
termijn (Bloemer, de Ruyter & Venetis,1994). Volgens onderzoek van Iacobucci, Ostrom & Kent 
(1995) zijn er tussen de termen kwaliteit en tevredenheid wetenschappelijk verschillen te vinden, maar 
uit hun onderzoek blijkt dat er vanuit de klant geen verschil wordt gezien tussen de begrippen. Voor de 
klant is er geen verschil en dat is in dit onderzoek uitgangspunt. 

 
Figuur 4.3.1.: Links het model servicekwaliteit, rechts het disconfirmatiemodel 

 
Een ander model dat gaat over de relatie tussen kwaliteit en tevredenheid is hieronder weergegeven. 
Dit model geeft weer dat kwaliteit van dienstverlening één van de elementen is die samen met prijs en 
productkwaliteit voor de algehele tevredenheid zorgen. Dat betekent dus dat kwaliteit van invloed is op 
de tevredenheid. Het gaat in dit onderzoek „slechts‟ om de kwaliteit van de dienstverlening en de 
tevredenheid daarover. Dit model wordt daarom ook niet in zijn geheel gebruikt, omdat het in dit 
onderzoek niet gaat om tevredenheid in de breedste zin van het woord, maar om tevredenheid over 
de kwaliteit van dienstverlening. Voor dit onderzoek worden de prijs en productkwaliteit daarom ook 
buiten beschouwing gelaten. O.a. Cronin & Taylor (1992), Lee, Lee & Yoo (2000), Rodriguez e.a.  
(2009) bevestigen met onderzoek dat kwaliteit leidt tot tevredenheid 
 

 
Figuur 4.3.2.: Kwaliteit van dienstverlening leidt tot tevredenheid (Oliver, 1993) 

 
In het kort zijn kwaliteit en tevredenheid twee termen die zeer dicht bij elkaar liggen en leidt kwaliteit 
tot tevredenheid. Er zou gesteld kunnen worden dat tevredenheid de kwaliteit volgens de klant 
weerspiegelt, dus dat tevredenheid de kwaliteit meet. Tevredenheid betekent dan kwaliteit. In dit 
onderzoek is dat het uitgangspunt. 
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4.4. Klantgerichtheid en tevredenheid 
 
In de vorige paragrafen is duidelijk gemaakt wat er in dit onderzoek verstaan wordt onder kwaliteit. 
Door de gekozen definitie van kwaliteit is een koppeling gelegd tussen kwaliteit en klantgerichtheid. 
Kwaliteit en tevredenheid zijn ook in zekere mate synoniem, zoals in de vorige paragraaf is benoemd. 
Tevredenheid en klantgerichtheid hebben daarom ook met elkaar te maken. Om de koppeling tussen 
tevredenheid en klantgerichtheid verder duidelijk te maken wordt in deze paragraaf de cyclus van 
klantenmanagement van Thomassen (2001) toegelicht. Dit model is vooral gericht op de marktsector, 
waar klanten kunnen kiezen tussen aanbieders. De context van dit onderzoek is anders, waardoor de 
cyclus niet direct 1-op-1 over te nemen is, maar de essentie, tevreden klanten, blijft gelijk.  
 

 
Figuur 4.4.1.: Cyclus van klantmanagement (Thomassen, 2001) 

 
Stap 2 en 3 worden hier toegelicht, omdat het daar om gaat in dit onderzoek. Met stap 2, 
klantgerichtheid, gaat het er om dat waar de klant mee in aanraking komt zoveel mogelijk wordt 
afgestemd op de klant. Zeker voor een gemeente geldt zoveel mogelijk, omdat er in overheids-
organisaties andere waarden van belang zijn dan in de markt. Stap 3, klanttevredenheid en -
vertrouwen, is een vervolgstap op klantgerichtheid. Een juiste invulling van klantgerichtheid zorgt voor 
tevreden klanten (Hollaar, 2007). Daarmee is het meten van klanttevredenheid dus een manier om te 
meten in hoeverre de organisatie klantgericht is en om de organisatie klantgerichter te maken. 
 
Stap 3 heeft het ook over klantenvertrouwen. Vaak wordt verondersteld dat tevredenheid te maken 
heeft met vertrouwen, en ook met legitimiteit (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2010). Betere dienstverlening en tevreden klanten zorgen volgens sommigen voor 
meer vertrouwen in de overheid en een verbetering van de relatie tussen burgers en overheid 
(Vereniging Directeuren Publieksdiensten, 2006; Vereniging van Nederlandse Gemeentes, 2010). 
Daar tegen over staan anderen die stellen dat diverse onderzoeken juist hebben aangetoond dat 
verbeterde dienstverlening geen positieve impact heeft op het vertrouwen in de overheid (Raad voor 
het openbaar bestuur, 2010). In hoofdstuk 1 kwam dit al ter sprake. Het is dus niet zeker of 
klantgerichtheid tot klantvertrouwen leidt, maar dat klantgerichtheid leidt tot tevredenheid is dat wel. 
Ongeacht het doel van het bereiken van klantgerichtheid en –tevredenheid blijft dat staan. 
 
Het gaat er hier om dat klanttevredenheid een gevolg is van klantgerichtheid en dat met het meten 
van klanttevredenheid iets te zeggen is over klantgerichtheid. Als een organisatie kwaliteit verhoogt op 
basis van de klantbehoefte dan wordt de klant tevreden. Dit betekent ook dat sommige aspecten van 
dienstverlening weliswaar van hoge kwaliteit kunnen zijn, maar dat klanten toch niet tevreden zijn, 
omdat de kwaliteit van sommige aspecten er voor een klant niet toe doen; ze hebben behoefte aan 
hoge kwaliteit van aspecten die er volgens hen wel toe doen (Iacobucci, Ostrom & Kent, 1995).  
 
De gemeente Oldenzaal lijkt ook te denken vanuit een klantgerichte benadering van kwaliteit. In het 
dienstverleningsconcept van de gemeente (2008) worden de wensen van de klant als uitgangspunt 
genomen om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente wil weten wat de klant wil, door de vraag 
te stellen waar de klant tevreden over is en wat de gemeente kan verbeteren. Dit is duidelijk een 
klantgerichte benadering van kwaliteit, waarbij tevredenheid dus iets zegt over wat de klant wil. 
 

4.5. Factoren kwaliteit 
 
Tevredenheid en kwaliteit zeggen wat over de behoefte van de klant en de klantgerichtheid van een 
organisatie. Het zijn wel erg algemene begrippen. Kwaliteit bezien vanuit de klant wordt beoordeeld op 
basis van verschillende aspecten/ factoren. Daarom worden hier aspecten onderscheiden die invloed 
hebben op de kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. Het is een belangrijk onderdeel van 
dit onderzoek om te achterhalen welke aspecten de waargenomen kwaliteit beïnvloeden, omdat dit de 
behoefte van burgers weerspiegelt. In deze paragraaf is door middel van een tabel weergegeven 
welke aspecten hierin zoal te onderscheiden zijn. Dit geeft een indruk van de diversiteit hierin.
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Interactie  Adaptiviteit Toegankelijkheid Relationeel Toegankelijkheid Tastbaarheden Tastbaarheden Verschijning Bereikbaarheid 
Bekend met de 
burger 

De dienst zelf Tijd 

Houding  Zekerheid Wachtkosten 
Technisch 
organisatorisch 

Omgeving   Netheid Beschikbaarheid Bereikbaar 
Tijdigheid van de 
levering 

Kwaliteit 

Gedrag Inleving 
Gebruiksvriendelijkheid 
voice response unit 

Omgeving  Tijd   Comfort Informatievoorziening Beleefd 
Adequate 
informatievoorziening 

Service 

Expertise Autoriteit Klant kennis  Service   Functionaliteit Wachttijden Behulpzaam Bejegening Kosten 

Omgeving  Inleving  Betrokkenheid    Levertijden Betrouwbaar   

Sfeer  Betrouwbaarheid  Kwaliteit Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid Integriteit Tarieven    

Ontwerp  Klant focus   Waarde   Betrouwbaarheid Bejegening klanten    

Sociale factoren    Innovatie:        

Uitkomsten    Teamwork Responsiviteit Responsiviteit Responsiviteit     

Wachttijd    Efficiëntie   
Aandacht & 
hulpvaardigheid 

    

Tastbaarheden            

Valentie     Veiligheid Zekerheid Integriteit     

Service kwaliteit       Veiligheid     

     Geloofwaardigheid  Integriteit     

       Veiligheid     

     Hoffelijkheid  Hoffelijkheid     

       Vriendelijkheid     

       Zorg     

     Bekwaamheden  Bekwaamheid     

       Committent     

       Flexibiliteit     

            

     Toegankelijkheid Empathie Toegang     

       Beschikbaarheid     

     Communicatie  Communicatie     

     
Kennen van de 
klant 

 Flexibiliteit     

       Communicatie     

       
Aandacht & 
hulpvaardigheid 

    

       Zorg     

Tabel 4.5.1.: Een overzicht van verschillende factoren van kwaliteit van dienstverlening in diverse modellen 
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4.6. Hygiënefactoren 
 
Binnen de factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit is er een verschil te maken tussen hygiëne 
factoren en andere factoren (Ghobadian, Speller & Jones, 1993). Een andere benaming hiervoor is 
dissatisfiers en satisfiers (Thomassen, 2007). 
 
Hygiëne factoren (of dissatisfiers) zijn factoren die volgens klanten vanzelfsprekend goed geregeld 
moeten zijn. Het voldoen aan deze factoren zorgt niet voor meer tevredenheid

6
. Het niet aan deze 

factoren voldoen zorgt er echter wel voor dat klanten ontevreden worden.  
Satisfiers zijn factoren die de klant meer tevreden maken als er meer van is, maar niet minder 
tevreden maken als er minder van is. Het zijn punten waarmee de organisatie kan scoren bij de klant.  
Er zijn ook factoren die de klant ontevreden maken als het slecht geregeld is en tevreden maken als 
het goed geregeld is. Dat gaat dan beide kanten op. Tevens zijn er factoren die een klant niet 
tevreden maken en ook niet ontevreden. Bovendien zijn er ook grenzen waarboven mensen niet nog 
meer tevreden worden en waaronder mensen niet nog meer ontevreden worden. 
 
In sommige onderzoeken (zoals Rhee & Rha, 2009; Johnston, 1995) worden variabelen door middel 
van de Critical Incident Technique (Flanagan, 1954) achterhaald. Dit is een exploratieve methode 
waarbij respondenten wordt gevraagd om een situatie van de dienstverlening te omschrijven die ze 
zeer tevreden stelde en een situatie die juist zorgde voor veel ontevredenheid. Uit deze 
omschrijvingen kunnen dan door middel van codering de variabelen gehaald worden die 
respondenten gebruiken om een dusdanige situatie te beschrijven en dus van belang vinden. 
Bovendien is er een onderscheid te maken tussen variabelen die respondenten tevreden maakt en die 
ze ontevreden maakt. De variabelen zouden dan nog gegroepeerd kunnen worden. Hieronder is een 
voorbeeld gegeven van de resultaten van een dergelijk onderzoek bij een bank (Johnston, 1995).  
 

 
Figuur 4.6.1.: Satisfiers en dissatisfiers (Johnston, 1995). 
  
Afsluitend 
 
In het afgelopen hoofdstuk ging het over de kwaliteit van dienstverlening en is duidelijk gemaakt dat 
kwaliteit, tevredenheid en klantgerichtheid erg veel met elkaar te maken hebben. Allemaal gaat het om 
de behoefte van de klant. Daarnaast is er ook een blik geworpen op factoren/ aspecten die van 
invloed zijn op de kwaliteit. Dit allemaal ter voorbereiding op het meten van de behoefte van de klant, 
later in dit onderzoek. Het volgende hoofdstuk gaat daarom eerst in op het meten van de kwaliteit van 
dienstverlening. 

                                                           
6. In KCC documenten gaat het vaak om de objectieve/operationele kant van dienstverlening. In benchmarkonderzoeken 
vergelijken gemeentes die prestaties vaak onderling. Op een gegeven moment zit er een grens aan die prestaties, want dan is 
het gewoon goed en valt er niets meer te verbeteren, ook al doet een andere gemeente het beter. Het heeft dan geen zin om 
een dissatisfier nog verder te verbeteren, want dat maakt inwoners niet nog meer tevreden. 
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5. Meten van kwaliteit van dienstverlening 
 
Er zijn verschillende manieren om kwaliteit van dienstverlening te meten, maar vanuit het doel van dit 
onderzoek (behoefte) en de manier van het benaderen van kwaliteit is vooral ServQual geschikt. Dit 
model komt vaak ter sprake in onderzoeken en publicaties over dienstverlening. Dat is niet vreemd, 
want ServQual is het meest gebruikte instrument voor het meten van kwaliteit van dienstverlening 
(Dun, Bloemer & Henseler, 2010). Wat ServQual onderscheidend maakt is dat het gaat over de relatie 
dienstverlener-klant en zich focust op klantgerichte kwaliteit, niet technische kwaliteit (Bouckaert & 
Thijs, 2003). Bovendien is het zeer geschikt voor de analysefase van beleid (Vriens e.a., 1998). Het is 
ook te gebruiken voor onder andere het identificeren van sterke en zwakke punten en het aanzetten 
tot veranderingen in de organisatie (Lemmink, 1993), om beter tegemoet te komen aan de klant. 
Waar het in dit onderzoek voornamelijk om gaat is het achterhalen van een behoefte. Met standaard 
tevredenheidsonderzoeken is in zekere zin wel een behoefte te achterhalen, omdat ontevredenheid 
betekent dat er niet is voorzien in een behoefte, maar dat is wel beperkt. Bij ServQual gaat het om de 
waarneming en over de verwachting, wat daarom veel meer informatie levert over de behoefte van 
inwoners. In dit hoofdstuk is dit model toegelicht en is besproken wat tekortkomingen zijn. Samen met 
hoofdstuk 4 en 6 dient dit hoofdstuk ter beantwoording van de derde deelvraag: „Hoe is de behoefte 
van inwoners met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening te bepalen?‟ 
 

5.1. Het ServQualmodel 
 
In 1985 publiceerden Parasuraman, Zeithaml & Berry (PZB) de resultaten van een exploratief 
onderzoek waarin de basis werd gelegd voor een model om de kwaliteit van dienstverlening te meten, 
het ServQualmodel. Dit is een model dat inmiddels veelvuldig gebruikt wordt om de kwaliteit van 
dienstverlening in verschillende organisaties te meten, zowel privaat als publiek (Donnelly e.a., 1995). 
In de publieke sector wordt het steeds meer toegepast (Bouckhaert & Thijs, 2003). In de praktijk zou 
het namelijk conceptueel aantrekkelijk en operationeel nuttig zijn (Wisniewski, 2001). PZB (1985) 
definiëren kwaliteit van dienstverlening als de mate en richting van het verschil tussen de klant zijn 
waarnemingen en verwachtingen van de dienstverlening. Dat is te typeren als een klantgerichte 
benadering van kwaliteit. Aangezien het hierbij gaat om het verschil (gap) te identificeren tussen 
waarneming en verwachting heet dit ook wel gapanalyse. Verwachtingen worden volgens het model 
door verschillende zaken gevormd. Dat is in de onderstaande figuur weergegeven.  
 

 
Figuur 5.1.1.: Vorming van verwachtingen (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) 

 
Het ServQualmodel is onder andere gebaseerd op focusgroep discussies. Deze discussies leverden 
een lijst op met aspecten op basis waarvan mensen kwaliteit van dienstverlening zouden beoordelen. 
PZB concluderen dat deze aspecten samen te vatten zijn in tien factoren die kwaliteit van 
dienstverlening bepalen en die van toepassing zijn op diverse soorten van dienstverlening 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). De bijbehorende definities zijn terug te vinden in bijlage I. 
 

Figuur 5.1.2.: De tien factoren van kwaliteit van dienstverlening (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) 

 
PZB operationaliseerden hun theoretische model door het uit te werken in een meetinstrument op 
basis waarvan kwaliteit van dienstverlening bepaald kan worden. De tien factoren uit het eerdere 
onderzoek (en 97 aspecten) werden door onderzoek uit 1988 bij een vijftal verschillende 
dienstverleningssectoren nader onderzocht en geanalyseerd en samengevoegd tot een vijftal factoren 
(en nog maar 22 aspecten). Het resultaat is het volgende model: 
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Figuur 5.1.3.: De vijf factoren van kwaliteit van dienstverlening (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) 

 
De factoren zijn als volgt te omschrijven (Boomsma & Borrendam, 2003; Accounts Commission for 
Scotland,1999): Betrouwbaarheid: De nauwkeurig- en betrouwbaarheid. Het voldoen aan 
verwachtingen en afspraken nakomen. Responsiviteit: Bereidheid om de klant te helpen en het gemak 
en snelheid waarmee de dienstverlener te bereiken is. Zekerheid: Een benaderingswijze die 
vertrouwen geeft, waardoor een klant zich veilig voelt bij de dienstverlener. Empathie: Het inleven in 
de klantsituatie en het zorgzaam en persoonlijk omgaan met de klant. Tastbaarheden: De uitstraling 
van zichtbare elementen, ook gebouwen, inrichting en de uitstraling van medewerkers. 
 
Het meetinstrument van PZB is een vragenlijst waarbij voor 22 aspecten (negatief en positief 
geformuleerd), die de vijf factoren vertegenwoordigen, gevraagd wordt naar de verwachting en 
waarneming over dat aspect. Deze aspecten zijn te vinden in bijlage II. De aftreksom van deze cijfers 
zorgt voor de ServQualscore (score=waarneming-verwachting). Klanten reageren op de aspecten met 
een zevenpunts Likertschaal, waarbij de 1 staat voor zeer mee oneens en de 7 staat voor zeer mee 
eens. Er wordt dus aangenomen dat klanten in staat zijn om verwachting en waarneming te 
formuleren en te uiten (Bouckaert & Thijs, 2003). Het gaat hier om het achterhalen van het algemene 
beeld van klanten, niet om de waarneming bij een specifieke dienst of moment. Dit is een verschil dat 
klanten kunnen onderscheiden (Wisniewski & Donnelly, 1996). Met de meting van PZB is te bepalen 
wat verwachtingen en waarnemingen zijn, en het verschil hiertussen (het nakomen van 
verwachtingen). 
 
De klant wordt dan ook gevraagd een gewicht toe te kennen aan de verschillende aspecten van 
dienstverlening door middel van het verdelen van 100 punten. Op die manier kan de klant aangeven 
wat ze belangrijk vindt. Als de waarneming lager is dan verwachting maar de klant het aspect als zeer 
onbelangrijk waardeert, is het dan te overwegen om hier in te investeren. Dit kan een bijdrage leveren 
aan het inzetten van de beperkte middelen die organisaties hebben. (Wisniewski, 2001). Door de 
gewichten is hier voor de organisatie een prioritering in aan te brengen.  
 
PZB hebben het model toegepast bij een aantal verschillende dienstverlenende sectoren waarbij ook 
de relatieve belangrijkheid van de factoren is onderzocht door middel van een regressieanalyse (PZB, 
1988). Hierbij is als afhankelijke variabele een kwaliteitsoordeel gebruikt en de onafhankelijke 
variabelen waren de verschillende factoren. In de onderstaande tabel zijn de resultaten te zien. Hoe 
hoger een getal, hoe meer invloed een factor heeft. De uitkomsten laten zien dat vooral 
betrouwbaarheid overal belangrijk is. De totale verklaring van het algeheel oordeel door de factoren 
varieerde van 27 tot 52%. 
 
Soort bedrijf► 

Bank Credit Card Reparatie en onderhoud  Telefonie  
Factor▼ 

Tastbaarheden .13 .07 .04 .08 

Betrouwbaarheid .39 .33 .54 .45 

Responsiviteit .07 .12 .11 .12 

Zekerheid .13 .17 .16 .15 

Empathie .01 .04 .01 .02 

Tabel 5.1.1.: Relatief belang van de vijf factoren in het voorspellen van de algehele kwaliteit bij vier sectoren  
(Gestandaardiseerde coëfficiënt van de helling) 

 
Betrouwbaarheid blijkt in verschillende onderzoeken (zowel in de private als publieke sector) met 
gebruik van ServQual de meest bepalende factor te zijn en tastbaarheden is vaak het minst belangrijk 
(o.a. Bloemer, de Ruyter & Venetis, 1994; Bouckhaert & Thijs, 2003; European Institute of Public 
Administration, 2008; Kakouris & Meliou, 2010). Er zijn overigens ook uitzonderingen, zoals Foster & 
Newman (1998) waar responsiviteit het belangrijkst wordt gevonden. 
 
Wat als groot voordeel ten opzichte van tevredenheidsonderzoeken gezien kan worden is dat dit 
instrument zich niet alleen richt op het resultaat van de onbewuste afweging tussen verwachting en 
waarneming, maar juist op deze twee afzonderlijk (Donnelly e.a., 1995; Wisniewski, 2001), waardoor 
de behoefte ook wordt achterhaald. Zo is er meer informatie voorhanden om op te sturen. Toch is 
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vooral de verschilscore van belang voor het model. In eerste instantie geeft dit het verschil weer 
tussen de verwachting en waarneming door de klant en dus de kwaliteit van de dienstverlening. Het 
model probeert dieper te gaan en een groot verschil tussen verwachting en waarneming bij één of 
meerdere factoren kan betekenen dat er een dieper probleem aan dat verschil ten grondslag ligt. Dan 
zou een onderzoek op basis van ServQual de aanleiding kunnen zijn om verdiepend onderzoek te 
doen naar die diepere problemen. In de ServQualtheorie zijn er vijf verschillen die oorzaken van een 
probleem kunnen zijn. Bijlage III licht deze toe. In plaats van bij een „normaal‟ onderzoek waarbij dan 
direct het verschil (tekortkomende dienstverlening) aan wordt gepakt door dienstverlening te 
verbeteren, zou dit dan meer uitnodigen om onderzoek te doen naar onderliggende oorzaken. 
 
Het instrument is overigens zo breed dat het met minimale aanpassingen toepasbaar zou zijn in 
verschillende soorten organisaties (Donnelly e.a., 1995; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Tot in 
het heden wordt het instrument met 22 aspecten en vijf factoren daarom gebruikt in de basis voor 
onderzoeken naar kwaliteit, in praktijk en wetenschap. Daarbij gaat het vooral om het meten van 
kwaliteit (minder om het achterhalen van oorzaken daarvan) vanuit de aanname dat een goede 
dienstverlener kwaliteit levert als de klant tevreden is (Bouckaert & Thijs, 2003). 
 

5.2. Tekortkomingen ServQual 
 
Hiervoor is de theorie van het ServQualmodel en –instrument kort uitgelegd. In eerste instantie lijkt het 
een model te zijn waarmee kwaliteit van dienstverlening goed te meten is. Om een goed beeld te 
krijgen van het model zijn er diverse wetenschappelijke bronnen geraadpleegd die er over gaan. Hier 
bleek al gauw uit dat het model ook de nodige kritiek krijgt en mogelijk voor verbetering vatbaar is. 
Mogelijk, want de kritiek wordt ook door sommigen verworpen. De kritiek betreft onder andere het 
meten van de verschilscores tussen verwachting en waarneming enerzijds, en anderzijds betreft het 
kritiek op de algemene toepasbaarheid van het model voor meerdere sectoren van dienstverlening. 
Deze inzichten hebben geleid tot een aanpassing van het instrument voor dit onderzoek. 
 
5.2.1. Verwachtingen 
In het ServQualmodel gaat het om het meten van het verschil tussen verwachting en waarneming. De 
term verwachting heeft meerdere betekenissen (Dyke, Kappelman, & Prybutok, 1997) waardoor er in 
de literatuur enige onenigheid over bestaat. Het kan zorgen voor problemen met validiteit, omdat 
respondenten de term ook verschillend interpreteren. Betekennissen zijn bijvoorbeeld: wensen, 
behoeftes, waarover een dienstverlener zou moeten beschikken, ideale normen, wat een klant hoopte 
te ontvangen, wat een klant denkt te zullen ontvangen (Dyke, Kappelman, & Prybutok, 1997). 
Parasuraman, Zeithaml & Berry gingen eerst uit van de normatieve verwachting (wat men normaal 
zou vinden), maar hebben dit later veranderd en een voorspellende verwachting (wat men denkt dat 
het is) (Bloemer, de Ruyter & Venetis, 1994). Door deze verschillende betekenissen is het van invloed 
op resultaten en validiteit hoe verwachting wordt geïnterpreteerd door de respondent en hoe dit wordt 
gemeten. Bovendien heeft het invloed op de vergelijkbaarheid van resultaten van onderzoeken. 
 
5.2.2. Verschilscores 
ServQual is één van de meest populaire instrumenten om kwaliteit van dienstverlening te meten, maar 
kan verbeterd worden door het weglaten van verschilscores (Giannoccaro e.a., 2008; Cronin & Taylor, 
1994). De verschilscores, die de gepercipieerde kwaliteit van dienstverlening zouden weerspiegelen, 
zijn namelijk verbonden met problemen rond validiteit en betrouwbaarheid. In het model wordt de 
gepercipieerde kwaliteit namelijk berekend door een simpele mechanische aftreksom 
(kwaliteit=waarneming-verwachting), terwijl de afweging tussen waarneming en verwachting in 
werkelijkheid een moeilijk psychologisch proces is en vaak meer onbewust gaat (Dyke, Kappelman, & 
Prybutok, 1997). Betrouwbaarheid van verschilscores wordt berekend door middel van Cronbachs 
Alpha, waarbij er geen rekening wordt gehouden met het feit dat dit afhankelijk is van de 
betrouwbaarheid van de verwachting en waarneming en de correlatie daartussen (Dyke, Kappelman, 
& Prybutok, 1997). Dit kan consequenties hebben voor de werkelijke betrouwbaarheid. 
Verschillende onderzoeken meten direct wat ze willen meten, de gepercipieerde kwaliteit, en tonen 
aan dat het meten van alleen de waarneming zorgt voor hogere betrouwbaarheid en validiteit, 
ondermeer omdat dat het algeheel oordeel over de dienstverlening beter voorspelt (Babakus & Boller, 
1992; Cronin & Taylor,1992 & 1994; Giannoccaro, 2008; Lee, Lee & Yoo, 2000; Ryzin, 2005). 
Bovendien sluit dat beter aan bij theorie die niet gelooft in het verschil berekenen tussen verwachting 
en waarneming. Een bekend voorbeeld van zo‟n van ServQual afgeleid model dat enkel de 
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waarneming, perceptie, meet is ServPerf. Dit model van Cronin & Taylor (1992 &1994) gebruikt 
overigens dezelfde aspecten in de vragenlijst als het originele ServQualinstrument. 
 
Het meten van alleen de waarneming heeft als nadeel dat scores voor verschillende aspecten minder 
goed te duiden zijn (Dun, 2007) en daardoor misschien zelfs misleidend zijn (Accounts Commission 
for Scotland, 1999). Het is dan onder meer onbekend of een bepaalde score hoog genoeg is, als men 
een aspect minder van belang vindt, of een score te laag is, als men een aspect erg belangrijk vindt.  
Het meten van waarneming alleen doet dan ook afbreuk aan het voordeel dat ServQual heeft ten 
opzichte van tevredenheidsonderzoeken, namelijk het in kaart brengen van de behoefte. Door het 
meten van zowel de waarneming als het belang kan dit ondervangen worden (Leenders, 2001; Dun, 
2007). Dan gaat het er om hoe klanten vinden dat de gemeente met betrekking tot een bepaald 
aspect heeft gepresteerd en welk belang klanten hechten aan dat aspect van dienstverlening. Onder 
andere Giannoccaro e.a. (2008) en Cronin & Taylor (1994) passen dit toe in hun versie van het 
ServQualinstrument. Het meten van een verschilscore heeft daarbij geen toegevoegde waarde 
(Cronin & Taylor, 1994; Giannoccaro e.a., 2008; Robinson, 1999). 
 
5.2.3. Vorm van aspecten 
In het originele instrument zijn er zowel positieve als negatieve geformuleerde stellingen over 
aspecten. Dat zou de respondent scherp houden. Dit kan verwarrend zijn voor respondenten, omdat 
zij daar over heen kunnen lezen, wat dan kan zorgen voor fouten in de meting (Babakus & Boller, 
1992). Het aanhouden van een bepaalde richting is verstandig om dit te voorkomen.  
 
5.2.4. Toepasbaarheid alle sectoren 
Donnelly e.a. (1995) en Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) geven aan dat het ServQualinstrument 
met een paar kleine aanpassingen gemakkelijk is aan te passen op een specifiek type organisatie, 
omdat het gemaakt is als algemeen toepasbaar instrument. Rhee & Rha (2009) veronderstellen echter 
dat het een tekortkoming is dat veel onderzoekers de vijf ServQual factoren (incl. aspecten) direct 
toepassen in hun onderzoek, zonder het verkennen van andere factoren. Volgens hen gebruiken 
slechts weinig onderzoekers andere meetpunten. Het instrument is bovendien minder 
generaliseerbaar dan het doet vermoeden, want een specifieke context kent immers specifieke 
factoren. Daardoor is er dus niet één instrument dat in meerdere sectoren is toe te passen. De 
indeling in factoren is vaak ook per context anders dan de structuur in vijf dimensies (wellicht instabiel 
te noemen) (Babakus & Boller, 1992; Cronin & Taylor, 1994; Dun, Bloemer & Henseler, 2010; Dyke, 
Kappelman, & Prybutok, 1997; Myerscough, 2002). Anderen (zoals Giannocarro e.a., 2008; Johnston, 
1995) geven daarom aan dat onderzoek zich ook moet focussen op het identificeren van andere 
drijvende krachten van wat de klant van de dienstverlening vindt. Hierbij zouden de ServQualfactoren 
als uitgangspunt genomen kunnen worden (Lemmink, 1993). De tabel in § 4.5 laat al een paar 
voorbeelden zien. 
 
5.2.5. ServQual in dit onderzoek  
Hierboven is beschreven welke kritiek er zoal is op ServQual. Deze kritiek is meegenomen voor dit 
onderzoek en hier wordt kort beschreven hoe dat gedaan is. De kritiek op de meerdere betekenissen 
van de term verwachting in combinatie met de kritiek op het meten van verschilscores is aanleiding 
geweest om er voor te kiezen om verwachtingen niet te meten. Om de behoefte te meten is in plaats 
hiervan het belang gemeten. Het verschil tussen waarneming en belang is niet gemeten. Verder zijn 
alle aspecten in het instrument in dezelfde richting geformuleerd, namelijk positief. Vanuit de inzichten 
bezien is het onlogisch om de aspecten van PZB zonder meer over te nemen, omdat er mogelijk 
andere aspecten en factoren van belang zijn, dan die in het originele instrument worden genoemd, 
omdat de context anders is. Daarom is uitgezocht welke aspecten en factoren te vinden zijn voor de 
specifieke context van dit onderzoek. Hoofdstuk 6 gaat daar verder op in. 
 
Afsluitend 
 
In dit hoofdstuk is het model toegelicht dat de basis vormt voor het meten van de kwaliteit van 
dienstverlening in dit onderzoek. Het gaat daarbij tevens om een instrument dat de behoefte en 
klantgerichtheid meet. Tekortkomingen van dit model en de manier waarop daarmee is omgegaan 
voor dit onderzoek zijn aan de orde gekomen. In het volgende hoofdstuk wordt besproken hoe het 
feitelijke meetinstrument voor dit onderzoek tot stand is gekomen en er uit ziet. Dat is tevens de 
laatste stap voor het daadwerkelijk toepassen van het meetinstrument. 
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6. Meetinstrument 
 
Het instrument dat voor dit onderzoek gebruikt is, om te meten wat de behoefte van de klant is, en op 
basis waarvan de klant de dienstverlening van de gemeente Oldenzaal beoordeelt, vindt zijn basis in 
de vorige hoofdstukken. Met name in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 staat in het teken van het 
meetinstrument en geeft weer hoe het uiteindelijke meetinstrument tot stand is gekomen en op welke 
wijze het is toegepast. Samen met hoofdstuk 4 en 5 dient dit hoofdstuk ter beantwoording van de 
derde deelvraag: „Hoe is de behoefte van inwoners met betrekking tot de gemeentelijke 
dienstverlening te bepalen?‟ 
 

6.1. Onbegeleide vragenlijst 
 
Als methode om data te verzamelen voor dit onderzoek is gekozen voor een onbegeleide vragenlijst 
(survey). Dit houdt in dat inwoners een vragenlijst ontvingen die ze zelf moesten invullen. Hiervoor is 
gekozen, omdat het ServQualinstrument en daarvan afgeleiden dit ook doen. Het is een methode die 
mogelijk maakt om op een efficiënte manier informatie te verzamelen over een grote groep inwoners. 
Bovendien kan hiermee de informatie verzameld worden waar het ServQualinstrument om vraagt. 
Tevens zijn de hieronder opgesomde voor- en nadelen (Schreuder Peters, 2005, p. 143) overwogen.  
 
Voordelen van de methode: 1). Anonimiteit; 2). Weinig gevaar van beïnvloeding (minder gevoelig voor 
sociale wenselijkheid

7
; 3). Goedkoop; 4). Kost weinig tijd; 5). Groot bereik van mensen. 

 
Nadelen van de methode:1). Antwoorden zijn niet controleerbaar; 2). Bepaalde doelgroepen zullen 
minder gauw invullen (laaggeletterden en laag opleidingsniveau); 3.) Lage respons; 4). Weinig 
diepgang (niet kunnen doorvragen); 5). Geen begeleiding. 
 
De vooraf opgestelde vragenlijst had voorgestructureerde antwoordmogelijkheden en een paar open 
vragen. Gesloten vragen verhogen de betrouwbaarheid en uniformiteit (Brinkman, 2006, p. 80). Een 
nadeel is dat gesloten vragen niet altijd de gehele werkelijkheid vatten. Hier is rekening mee 
gehouden door het zorgvuldig tot stand brengen van een compleet overzicht van vragen en door het 
toevoegen van een aantal open vragen, voor als mensen iets kwijt wilden dat niet gevraagd is. 
 

6.2. Ontwikkeling meetinstrument  
 
Het meetinstrument dat voor dit onderzoek is gebruikt is gebaseerd op het ServQualinstrument. In 
hoofdstuk 5 is ServQual uitgelegd en zijn er een aantal tekortkomingen van genoemd. Die 
kritiekpunten zijn gebruikt om het instrument te verbeteren. Daar kwam ook ter sprake dat de factoren 
en bijbehorende aspecten vertaald moeten worden naar de specifieke context van een onderzoek en 
dat er mogelijke andere factoren en aspecten belangrijk zijn buiten die uit het ServQualinstrument. Om 
aspecten en factoren te achterhalen die wel opgaan voor de context van dit onderzoek is dat 
uitgezocht. Die context is de dienstverlening in de gemeente Oldenzaal, waarbij er rekening is 
gehouden met de uitgangspunten van een KCC. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden overwogen. 
 
De eerste mogelijkheid was om gesprekken met burgers te hebben, zoals focusgroepen, individuele 
gesprekken of diepte-interviews (bijv. Bland, 1997; Dun, Bloemer & Henseler, 2010). De klant is 
immers de expert. Een nadeel hiervan is dat het veel tijd zou kosten. Een andere mogelijkheid was om 
klachten te analyseren. Klachten weerspiegelen wat men belangrijk vindt en zouden als een goed 
advies beschouwd kunnen worden. Ook zouden er gesprekken gehouden kunnen worden met 
personen in de organisatie met klantcontact. Deze hebben immers specifieke informatie over de 
contacten (Burgerlink, 2009). In sommige onderzoeken (zoals Rhee & Rha, 2009; Johnston, 1995) 
worden aspecten door middel van de Critical Incident Technique achterhaald (zie ook § 4.6). Dit is een 
exploratieve methode waarbij respondenten wordt gevraagd om een situatie van de dienstverlening te 
omschrijven die ze zeer tevreden stelde en een situatie die juist zorgde voor veel ontevredenheid. Uit 
deze omschrijvingen kunnen dan de aspecten gehaald worden die respondenten gebruiken om een 
dusdanige situatie te beschrijven en dus van belang vinden. Bovendien is er een onderscheid te 

                                                           
7. Het (onbewust) geven van antwoorden die als sociaal wenselijk worden gezien kan zorgen voor meetfouten. Het kan de 
resultaten vertekenen (Brinkman, 2006, p.77). Om dit tegen te gaan is hier rekening mee gehouden. Op meerdere plekken in de 
vragenlijst is anonimiteit gegarandeerd. Daarnaast zorgt de methode met een onbegeleide vragenlijst ervoor dat de respondent 
zich minder laat beïnvloeden door de interviewer, die is er niet. De vragenlijst en aspecten daarin zijn neutraal geformuleerd. 
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maken tussen aspecten die respondenten tevreden maakt en die ze ontevreden maakt. Dat gaat dan 
vooral om extremen. Een andere optie was om gebruik te maken van de informatie die al voorhanden 
was. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar wat invloed heeft op de 
kwaliteit van dienstverlening, vaak met ServQual als basis. Dit resulteert dan in een veelvoud aan 
modellen. Voor deze onderzoeken is vaak vooronderzoek gedaan, door bijvoorbeeld focusgroepen, 
waarbij diverse stellingen over aspecten van dienstverlening zijn voorgelegd aan personen. In meer 
praktische documenten, zoals beleidsstukken van overheden, worden ook vaak uitspraken gedaan 
over welke factoren en aspecten van invloed zijn en de burger belangrijk vindt. Dit zijn documenten 
over dienstverlening in het algemeen, maar ook over dienstverlening vanuit een KCC. 
 
Voor dit onderzoek is er met name gekozen voor de laatste optie, omdat dit zeer breed uitzoekt welke 
informatie er al voor handen is door de combinatie van wetenschappelijke en praktische documenten. 
Meer daarover in de volgende paragraaf. Daarnaast zijn er gesprekken gehouden met een beperkt 
aantal medewerkers van de gemeente Oldenzaal om eventueel andere inzichten met betrekking tot de 
aspecten en de vragenlijst in het algemeen te krijgen. Dit is aan de orde in § 6.4. 
 

6.3. Aspecten van dienstverlening 
 
Om aspecten van dienstverlening te achterhalen is gebruikt gemaakt van wetenschappelijke en 
praktijkdocumenten. Dat zijn wetenschappelijke documenten over kwaliteitsdimensies van 
dienstverlening (in de publieke sector), documenten over het KCC, documenten met betrekking tot 
gemeentelijke dienstverlening in de praktijk (zoals dienstverleningsconcepten) en documenten met 
betrekking tot dit thema van de gemeente Oldenzaal. Documenten die eerder in dit verslag aan de 
orde waren, zoals de Burgerservicecode, zijn ook meegenomen. Allereerst zijn alle factoren en 
aspecten die in deze documenten te vinden waren in een lijst gezet. Zo zijn verschillende aspecten 
bijeengebracht die mensen zouden gebruiken om kwaliteit van dienstverlening te beoordelen. 
Aangezien het aantal niet gering was, zijn deze als ze sterk op elkaar leken samengevoegd. 
 
De modellen, de factoren (en bijbehorende aspecten) die samen de dienstverlening verklaren, bleken 
erg te variëren. Ze proberen dienstverlening te verklaren, maar doen dat op verschillende manieren. 
Dat is al te zien in de tabel in § 4.5. Er is overlap tussen verschillende modellen, de benadering tussen 
modellen is anders („gedraaid‟), definities van factoren verschillen tussen modellen, en definities van 
factoren zijn onduidelijk waardoor aspecten bij meerdere factoren in te delen zijn en er mogelijke 
overlap is binnen een model. Daardoor was het moeilijk, zo niet onmogelijk, om modellen te 
combineren, om een model te krijgen dat gepast was voor dit specifieke onderzoek en waarvan de 
aspecten voorgelegd konden worden aan burgers. Analoog met een puzzel zijn verschillende puzzels 
meestal ook niet te combineren (aantal en grootte, vorm stukjes, etc.). Het combineren is wel op 
diverse manieren geprobeerd, maar strandde helaas zonder succes. Toch waren er vele tientallen 
aspecten verzameld die op één of andere manier gestructureerd moesten worden, ook om later 
uitspraken te kunnen doen die breder zijn dan de aspecten zelf. 
 
Om voorgenoemde reden is terug gegaan naar de basis van het meetinstrument: ServQual. Er kon 
gekozen worden voor het model met vijf (het model uit 1988) of tien factoren (uit 1985). Gekozen is 
voor de indeling in tien factoren, gezien het grote aantal verzamelde aspecten en omdat daarin meer 
onderscheid is te maken dan in het model met vijf factoren. Meer factoren betekent immers een 
kleiner en overzichtelijker aantal aspecten per factor. Bovendien is de structuur in vijf factoren niet 
heilig, want volgens Cronin & Taylor (1994) zijn deze onderling gecorreleerd en gaan ze niet overal 
op. In hun onderzoek in 1992 bij verschillende sectoren vinden ze geen bevestiging van de vijf 
factoren. Aan de hand van de definities uit het onderzoek van Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) 
zijn de aspecten, voor dit onderzoek, onder gebracht bij de tien factoren van ServQual. Die definities 
zijn in bijlage I weergegeven. Dit was wel lastig, omdat de definities niet even helder zijn en elkaar hier 
en daar overlappen. Dat er overlap tussen de definities is, is uit te leggen met het voorbeeld van 
wachttijd. Dit is in te delen bij responsiviteit, gezien vanuit de snelheid van de doorloop. Ook is dit in te 
delen bij betrouwbaarheid, wanneer het gaat om het nakomen van de beloofde wachttijd. Tevens past 
het bij toegankelijkheid, als het gaat om de benaderbaarheid van diensten en ook bij communicatie, 
het communiceren over wachttijden. Het is dus niet zomaar bij één factor in te delen, want het hangt 
samen met andere factoren. 
 
Vanuit de gedachte dat er na de datacollectie bij burgers met betrekking tot deze aspecten, 
statistische analyses toegepast worden om hier informatie uit te krijgen, zoals factoranalyse (een 
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techniek waarbij door onderlinge relaties te onderzoeken verbanden kunnen gevonden worden tussen 
aspecten) en betrouwbaarheidsanalyse (een techniek om te bepalen of de aspecten ook 
daadwerkelijk een factor meten), was het belang van het onderbrengen bij de juiste factor minder 
groot. Bovendien wordt een factor anderzijds ook gevormd door de aspecten erin.  
 
Nadat de aspecten ingedeeld waren bij de tien factoren zijn verschillende aspecten samengevoegd. 
Het aantal was namelijk te groot om voor te leggen aan burgers; een goede enquête is immers niet te 
lang. Bovendien waren er veel aspecten die op elkaar leken en inhoudelijk ongeveer hetzelfde 
betroffen. Het samenvoegen was een verdere stap om van de grote hoeveelheid aspecten uit tal van 
bronnen te komen tot een compact meetinstrument, geschikt voor dit onderzoek.  
 
Wat er toen overbleef aan aspecten is in een concept vragenlijst gezet. Deze is meerdere malen 
besproken, waardoor het aantal aspecten nog verder afnam door samenvoegen en verwijderen. 
Uiteindelijk ontstond zo de lijst met aspecten die voorgelegd is aan de burger. De onderverdeling van 
de verschillende aspecten onder de tien ServQualfactoren is te vinden in bijlage IV. Uiteindelijk is het 
overzicht van aspecten nog o.a. langs de aspecten uit het ServQualinstrument, de Burgerservicecode, 
aspecten uit gesprekken in de organisatie, de KCC startnotitie, het dienstverleningsconcept, 
Antwoord© publicaties en eerdere theorie gelegd, om te controleren of deze allemaal nog voldoende 
terugkwamen. Dat was het geval, en dat is ook logisch, want deze waren meegenomen in de 
uitgebreide lijst met aspecten die tot de aspecten voor dit specifieke onderzoek heeft geleid.  
 
In eerste instantie waren er dus veel (honderden) aspecten. Dit is in meerdere stappen teruggebracht 
tot 70, een aanzienlijk verschil. Ondanks dat het nog veel aspecten waren, was het ook de bedoeling 
dat ze een compleet beeld gaven. Ze zijn ruim op de vragenlijst gezet, zodat het op het oog niet veel 
leek. Het aantal is bovendien niet ongewoon, zo gebruikt Dun e.a. (2010) maar liefst 61 aspecten. 
 

6.4. Gesprekken in de gemeentelijke organisatie 
 
In de vorige paragraaf is besproken hoer er verschillende aspecten naar voren zijn gekomen op basis 
waarvan klanten de dienstverlening beoordelen. Deze kwamen uit verschillende praktische en 
theoretische schriftelijke bronnen. Een andere bron van informatie hiervoor was de ambtelijke 
organisatie van de gemeente. 
 
De ambtelijke organisatie komt in aanraking met klanten die kunnen aangeven of laten merken wat ze 
van de dienstverlening vinden. Ambtenaren kunnen zelf nadenken over de klantwens en behoefte, of 
ze horen daar over bij andere gemeentes, lezen er wel eens wat over, etc. Personen in de organisatie 
komen op meerdere manieren in aanraking met de klant en hebben hier kennis over. Door middel van 
gesprekken in de organisatie is gebruik gemaakt van die kennis en ervaring om zo aspecten van 
dienstverlening te onderscheiden. Dit gaf een aanvulling of bevestiging van de eerder verzamelde 
aspecten, gaf een beeld van hoe de organisatie denkt over dienstverlening en hielp bij het opstellen 
van de vragenlijst. 
 
De gesprekken zijn gehouden met een aantal afdelingshoofden en teamleiders. Aangenomen is dat zij 
een helikopterview hebben met betrekking tot hun afdeling of team. Een voordeel was dat dit minder 
tijd kost dan het ondervragen van diverse medewerkers die onder deze hoofden/leiders functioneren. 
In overleg met de opdrachtnemer van het KCC-project in de gemeente Oldenzaal is een selectie 
gemaakt uit een overzicht van alle afdelingshoofden en teamleiders. Criteria voor deze selectie waren 
dat de afdeling/het team in contact komt met de externe klant, zoals bedoeld in dit onderzoek, en dat 
het type dienstverlening ondergebracht zou kunnen worden in een toekomstig KCC. Deze criteria zijn 
soepel gehanteerd, met als resultaat een lijst van afdelingshoofden en teamleiders die samen een 
breed spectrum aan dienstverlening vertegenwoordigen. Deze lijst is terug te vinden in bijlage V. 
 
Om de afdelingshoofden en teamleiders er op voor te bereiden dat ze uitgenodigd konden worden 
voor een gesprek en om de organisatie te informeren over het onderzoek in het algemeen hebben alle 
afdelingshoofden en teamleiders een e-mail ontvangen. Daarna hebben de geselecteerde 
teamleiders/ afdelingshoofden een gepersonaliseerde uitnodiging ontvangen. Voor de gesprekken zijn 
vragen opgesteld, die bij ieder gesprek de basis vormden. Deze vragen vormden een leidraad. De 
namen, uitnodigingen en vragen zijn te vinden in bijlage V. Om later zoveel mogelijk informatie uit de 
gesprekken terug te kunnen halen zijn er tijdens de gesprekken beperkte aantekeningen gemaakt en 
zijn de gesprekken opgenomen. Deze opnames zijn later letterlijk uitgetypt. Dit was arbeidsintensief, 
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maar zorgde ervoor dat de gesprekken optimaal benut konden worden. Na het uitschrijven van de 
gesprekken zijn deze samengevat en is er informatie uit gehaald die relevant was voor de verdere 
ontwikkeling van de vragenlijst. Bovendien leverde het een lijst van aspecten op, die weergeven op 
basis waarvan de organisatie denkt dat klanten de dienstverlening (klantcontact) beoordelen. 
 
De gesprekken zorgden voor een verduidelijking van het onderwerp van het onderzoek. Zo werd 
duidelijk hoe de personen in de organisatie tegen dienstverlening en het klantcontactcentrum 
aankijken en welke verschillen er in soorten dienstverlening zitten. Hoofdzaak van de gesprekken 
waren vooral de aspecten van dienstverlening. De aspecten die uit de gesprekken kwamen zijn in een 
lijst samengevat (zie bijlage VI) en sloten goed aan bij de aspecten die uit het onderzoek van 
schriftelijke bronnen kwamen. Deze aspecten zijn daarom gebruikt om de aspecten in de grote lijst 
met aspecten te verhelderen en te verantwoorden. Daarnaast bleek uit de gesprekken dat er 
inderdaad behoefte is om te weten wat de wensen van de burger zijn, waar dit onderzoek voor een 
deel in probeert te voorzien. Door een aantal quotes uit de gesprekken is dat duidelijk te maken. 
 

„…en natuurlijk waar behoefte aan is bij de burger. Dat laatste hebben we nog niet goed…‟ 
„…we kunnen wel iets verzinnen voor de burger, maar de burger moet het…‟ 
„…dat wordt niet gemonitord, niet gepeild, wij gaan het nu een beetje verzinnen…‟ 
„…een beleving hebben van teveel op de stoel van de burger zitten…‟ 
„…een andere benaderingswijze dan dat wij het bepalen voor de klant wat goed is voor hen…‟ 
„…kan wel zeggen, dit vindt de klant belangrijk, maar volgens mij moeten we dat gewoon zelf gaan vragen…‟ 
„…ik weet niet echt of de klant het echt wenst. (…) is die behoefte er eigenlijk wel?...‟ 
„…wat vindt de burger belangrijk? Dat zijn soms zulke basale dingen waar wij helemaal niet aan denken…‟ 
„…wij werken als organisatie, hoe ik denk dat de klant het ervaart, maar de vraag is of die dat ook zo ervaart…‟ 

Kader 6.4.1.: Quotes behoefte onderzoek 

 

6.5. Aspecten meten 
 
Met de aspecten van dienstverlening als basis kunnen inwoners aangeven wat het belang 
(belangrijkheid) en oordeel (tevredenheid) is dat ze hier aan koppelen. Het vragen naar belang en 
oordeel over de prestatie (importance en performance) van aspecten van dienstverlening is iets wat in 
meerdere onderzoeken, gebaseerd op ServQual, gebeurt (zoals Giannoccaro e.a., 2008). Voor dit 
onderzoek is echter het verschil niet berekend, wat bij de bezwaren op ServQual is aangekaart. In 
deze paragraaf is uitgelegd hoe het meten van belang en oordeel voor dit onderzoek is gedaan.  
 
6.5.1. Meten van belang van aspecten 
Er zijn verschillende manieren om het belang van aspecten te bepalen. Deze zijn praktisch in tweeën 
op te delen. Er kan direct gevraagd worden aan een respondent hoe belangrijk deze een aspect vindt, 
of dit kan statistisch berekend worden. De directe methodes gaan er van uit dat de respondent begrijpt 
wat bedoeld wordt met belangrijkheid en weet wat ze belangrijk vindt. Dat kan lastig zijn om aan te 
geven (Giannoccaro e.a., 2008, p.8). Voorbeelden van directe methodes: vragen aan de respondent 
op een intervalfactor; respondenten punten laten verdelen over aspecten; rangorde door middel van 
het invullen van een rangnummer; paarsgewijs aangeven wat het belangrijkst is; selectie van top drie.  
De statistische methode zou meer objectief zijn en meer discrimineren en daarom beter zijn dan het 
direct vragen (Giannocarro e.a., 2008). Het gaat dan om regressieanalyse, waarbij het algemeen 
oordeel wordt verklaard uit de oordelen op aspecten. Zo wordt een afgeleid belang berekend. 
 
Beide soorten methoden lijken niet hetzelfde te meten, want de één vraagt naar wat de respondent 
zelf belangrijk vindt en de ander berekent wat de invloed is van een aspect op een totaaloordeel. 
Beide methoden kunnen daarom nuttige informatie opleveren en daarom zijn ze ook beiden toegepast 
in dit onderzoek. Ze kunnen elkaar ook aanvullen, want beide methoden hebben voordelen en 
nadelen. De directe bevraging is eenvoudig, maar zorgt voor een lange vragenlijst en mensen kunnen 
neigen alles belangrijk te vinden. De statistische methode is daarentegen wat abstract en weerspiegelt 
niet wat respondenten direct vinden. 
 
6.5.2. Meten van oordeel van aspecten 
Het meten van het oordeel over aspecten kan op verschillende manieren. Voor dit onderzoek is 
gekozen om de methode vanuit het ServQualinstrument over te nemen, namelijk het per aspect direct 
vragen op basis van een Likertschaal. De vraag is dan welke antwoordmogelijkheden er zijn. Er kon 
gekozen worden voor een schaal die gaat over mee oneens/mee eens, maar een schaal van 
ontevreden/tevreden was ook mogelijk. Verschillende invullingen van de schalen geven ogenschijnlijk 
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verschillende soorten antwoorden. Verschillen tussen kwaliteit en tevredenheid, objectief en subjectief, 
lange termijn en korte termijn, zijn hier bijvoorbeeld aan te koppelen. Door de keuze van een 
klantgerichte benadering van kwaliteit en door de overeenkomst tussen de begrippen kwaliteit en 
tevredenheid zijn de verschillende invullingen echter verwaarloosbaar (hoofdstuk 4). Cronin & Taylor 
(1994) stellen dat als het verschil tussen tevredenheid en kwaliteit in de literatuur al moeilijk gemaakt 
wordt, dat dit voor klanten ook waarschijnlijk zo is. Iacobucci, Ostrom & Kent (1995) bevestigen dit. 
Praktisch gezien zou het voor de beantwoording van een aspect dan geen verschil maken. In de 
vragenlijst voor dit onderzoek is bovendien duidelijk aangegeven dat het gaat om het algemene beeld, 
niet een transactiespecifiek beeld, wat klanten volgens Wisniewski & Donnelly (1996) kunnen 
onderscheiden. Wegens het weinige contact dat burgers hebben bestaat overigens de kans dat deze 
beelden met elkaar verweven zijn. Om de genoemde redenen is daarom voor tevreden/ontevreden 
gekozen, omdat dit beter lijkt te weergeven hoe een inwoner oordeelt, dan mee eens/oneens. 
 
6.5.3. Meten van algeheel oordeel 
In § 6.5.1 is aangegeven hoe belang in dit onderzoek is gemeten, namelijk door directe bevraging en 
regressieanalyse. Dit betekent dat er in de vragenlijst gevraagd is naar de belangrijkheid (belang) en 
tevredenheid (oordeel) over de aspecten. Ten behoeve van regressieanalyse is er ook gevraagd naar 
een algeheel oordeel. Er zijn verscheidende manieren om erachter te komen wat het algeheel oordeel 
is van inwoners. Zo berekent Giannoccaro e.a. (2008) het algeheel oordeel van klanten door middel 
van het per aspect vermenigvuldigen van belang en oordeel. Dit geeft echter meer een samengesteld 
oordeel weer op basis van de gegeven antwoorden, dan een werkelijk oordeel. Een andere 
mogelijkheid is daarom gewoon direct vragen naar de algehele tevredenheid. Dit is voor dit onderzoek 
gedaan, waarbij inwoners op een schaal van 1 tot 10 een antwoord konden geven, wat vergelijkbaar is 
met een rapportcijfer geven. Ook in de publicatie „Sturen op Antwoord‟ (BRW Groep & M&I/Partners, 
2009, p. 19), dat zich richt op het meten en verbeteren van klantcontact in een KCC, wordt 
aangegeven dat het relatieve gewicht van aspecten bepaald kan worden door middel van het meten 
van algehele tevredenheid en tevredenheid over aspecten en daar een regressieanalyse mee doen. 
Dit is een gangbare manier om belang te meten. 
 
6.5.4. Likertschaal 
In de vragenlijst is veelvuldig gebruik gemaakt van de Likertschaal om te reageren op aspecten. Dat is 
een manier die in het ServQualinstrument en daarvan afgeleide instrumenten gebruikelijk is (Donnelly 
e.a., 1995; Dun, Bloemer & Henseler, 2010; etc.). Met deze schaal kan men voor aspecten aangeven 
in hoeverre men het er mee eens is. Er is een richting aan te geven (negatief/positief/neutraal) en de 
intensiteit hiervan. Deze intensiviteit wordt bepaald door de grootte van de schaal aan de uiteinden 
(links en rechts/ positief en negatief). Dit is minimaal drie (eens/oneens/neutraal) en er is geen 
maximum, maar een vijfpunts-, zevenpunts-, of negenpuntsschaal komt meestal voor. In dit onderzoek 
is de zevenpunts-Likertschaal gebruikt. Zo was er voldoende ruimte voor inwoners om aan te geven 
wat ze ergens van vinden, zodat dit de werkelijkheid goed weerspiegelt (Schreuder Peters, 2005, p. 
108). Likertschalen zijn in feite ordinale schalen, maar door de zogenaamde „assumptie van gelijkende 
intervals‟ wordt toegestaan dat Likertschalen van vijf of meer mogelijke antwoorden gezien kunnen 
worden als intervalschaal (Janssens e.a., 2008, p. 151). Zo zijn deze schalen dus gewoon geschikt 
voor analyses, zoals de gebruikte regressieanalyse en factoranalyse. Het leidt niet tot onbetrouwbare 
resultaten in factoranalyse (Janssens e.a., 2008, p. 246). De schaal hoeft daarom ook niet 
omgerekend te worden naar bijvoorbeeld een interval van 1 tot 10. Uiteindelijk zijn alle aspecten van 
dienstverlening in de vragenlijst dusdanig geformuleerd dat er op basis van Likertschalen (belang en 
oordeel) antwoorden op te geven waren. 
 

6.6. Andere vragen in de vragenlijst 
 
De vragenlijst had als primair doel om te achterhalen hoe de inwoners over de dienstverlening 
denken. Hiervoor is uitgelegd hoe dat gedaan is. Naast die vragen bevatte de vragenlijst ook een 
aantal andere vragen. Dit zijn voor een deel vragen naar achtergrondgegevens en deels open vragen. 
 
6.6.1. Achtergrondvragen 
Om een wat breder beeld te krijgen van welke inwoners de vragenlijst invulden is er gevraagd naar 
achtergrondgegevens. Zo is gevraagd naar leeftijd en geslacht. Dat was tevens om representativiteit 
op deze punten te bepalen, wat verderop in dit hoofdstuk aan de orde komt. Verder is er gevraagd via 
welke kanalen en voor welke producten/diensten men contact had met de gemeente. Dit geeft aan 
welke ervaring een burger heeft. De verdeling van de producten en diensten komt voort uit de 
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verschillende soorten die in figuur 3.2.1. aan de orde waren en is iets aangepast. Daarnaast is 
gevraagd naar wanneer het laatste contact was, om te achterhalen of dit voor de respondenten nog 
redelijk recentelijk was. Ook is er gevraagd naar de hoeveelheid contact gemiddeld per jaar, om een 
beeld te krijgen van de intensiviteit van contact. In § 7.3 zijn de achtergrondgegevens te zien. 
 
Het doel van het onderzoek was om een algemeen beeld te krijgen van de behoefte van inwoners met 
betrekking tot de dienstverlening. In de praktijk is het mogelijk dat het beeld verschilt per specifiek 
soort dienstverlening (Wisniewski & Donnelly, 1996). Door het beperken van dit onderzoek tot de 
burger als klant is dit al een stuk gehomogeniseerd. Toch is dienstverlening die standaard is voor 
iedere klant bijvoorbeeld anders dan dienstverlening die veel meer persoonlijk is en waarbij de klant 
meer onderdeel wordt van de dienstverlening. Daarom zou onderscheid gemaakt kunnen worden 
tussen verschillende klanten (Wisniewski, 2001), zoals WMO-klanten en klanten die een paspoort 
ophalen. Gekozen is om dit niet te doen, omdat in een KCC iedereen in eerste instantie gelijk wordt 
geholpen en er geen onderscheid wordt gemaakt. Het gaat in dit onderzoek om duidelijk te krijgen wat 
de behoefte van inwoners is met betrekking tot de dienstverlening in het algemeen. 
 
6.6.2. Open vragen 
Om informatie te krijgen van respondenten buiten de vooropgestelde gesloten vragen waren er een 
aantal open vragen. Zo konden de respondenten wel alles kwijt wat ze kwijt zouden willen. Dit kon 
bovendien aanvullende informatie geven met betrekking tot de aspecten in de vragenlijst. De open 
vragen vroegen naar opmerkingen/aanvullingen/toelichtingen; mogelijke andere aspecten die volgens 
iemand belangrijk zijn, maar niet in de vragenlijst voorkomen; en ideeën om de dienstverlening te 
verbeteren, die niet aan de orde waren in de vragenlijst.  
 

6.7. Structuur en vorm 
 
De vorige paragrafen in dit hoofdstuk betroffen de inhoud van de vragenlijst. Voor een goede 
vragenlijst is niet alleen de inhoud van belang, maar ook de vorm en structuur. De vragenlijst moest 
voor verschillende groepen inwoners begrijpelijk en duidelijk zijn en daarom is gekozen voor makkelijk 
taalgebruik en een heldere, simpele indeling van de vragenlijst met duidelijke instructies en is 
begonnen en geëindigd met simpele vragen. Per aspect is gevraagd naar het belang en het oordeel 
om te voorkomen dat alle aspecten er dubbel in zouden staan. Aspecten zijn niet per ServQualfactor 
weergegeven (ieder blok aspecten vertegenwoordigd een ServQualfactor), maar in tien blokken van 
zeven stuks. Zo was die indeling in ServQualfactoren minder bepalend voor de antwoorden. De 
indeling zag er zo bovendien rustiger uit, omdat het kleine blokjes waren van gelijke omvang met 
witruimte ertussen. Dat is te zien in de vragenlijst (bijlage VII). Een ander punt met betrekking tot vorm 
is dat de vragenlijst ook op internet is verschenen, voor personen die dit prettiger vonden. Dat is 
gedaan met SurveyMonkey™

8
, een website waar makkelijk zelf een vragenlijst op te maken is, zonder 

reclame-uitingen. Het bood bovendien veel mogelijkheden, privacy was gewaarborgd en het was 
grafisch gezien ook aantrekkelijk. De vragen waren verder gelijk, alleen de opmaak was anders. 
 

6.8. Van concept naar definitief 
 
Na het ontwikkelen van het concept van de vragenlijst is deze bij diverse personen voorgelegd en 
besproken. Dit betrof iemand die het project KCC in de gemeente Oldenzaal leidde en deskundig is, 
twee begeleiders van de Universiteit Twente die dit onderzoek begeleidden, iemand van de afdeling 
communicatie van de gemeente Oldenzaal, een docent onderzoeksmethoden en statistiek van de 
Universiteit, en een vijftal „leken‟. Op basis hiervan is het concept van de vragenlijst verduidelijkt en is 
de grote hoeveelheid aan aspecten verder samen- en teruggebracht tot een aantal dat de vragenlijst 
doenlijk maakte om te beantwoorden. Voordeel is dat er afstand was tot de vragenlijst en de aspecten 
daarin, waardoor er met een frisse blik naar gekeken werd, vanuit iemands persoonlijke opvattingen, 
kennis, kunde en ervaring. Uiteindelijk ging er een maand overheen, waren er zeven concepten en is 
er zo‟n vijftien keer naar gekeken. Het resultaat hiervan is een vragenlijst, te vinden in bijlage VII, die 
qua vorm en inhoud rijker is dan het concept. 
 

  

                                                           
8. Middels een professionele account op http://www.surveymonkey.com 
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6.9. Betrouwbaarheid en validiteit  
 
Betrouwbaarheid en validiteit zijn kwaliteitscriteria voor onderzoek. Daarom is er rekening mee 
gehouden. Veelal komt het in dit verslag terug op relevante momenten. Hier over het meetinstrument. 
 
6.9.1. Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid gaat om herhaalbaarheid van onderzoek en de niet-systematische afwijking van de 
werkelijkheid (Heus, Leeden & Gazendam, 1992). Dit is soms te verbeteren door een hoger aantal 
metingen, waardoor meetfouten elkaar uitmiddelen. Betrouwbaarheid gaat dan om de mate waarin 
metingen rondom het gemiddelde variëren. In dit onderzoek is dat gedaan door te zorgen voor een 
minimum aantal metingen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten, wat 
zorgt dat iedereen op dezelfde manier antwoorden geeft. Het gebruik van gesloten vragen met 
antwoordmogelijkheden op een Likertschaal zorgt daar ook voor. Bovendien zijn de vragenlijsten allen 
op één moment aan inwoners verstrekt. Ook probeert dit verslag transparant te zijn over de wijze van 
onderzoek, zodat dit inzichtelijk is, en er is zoveel mogelijk systematisch gewerkt. Betrouwbaarheid 
van factoren is gemeten door het bepalen van interne consistentie. Dat gaat erom in hoeverre 
aspecten in een factor hetzelfde meten en in dit tot consistente resultaten leidt. Dat is gedaan door het 
berekenen van Cronbach‟s Alpha. § 6.13.1 gaat daar dieper op in.  
 
6.9.2. Validiteit 
Validiteit gaat er om dat gemeten wordt wat er beoogd wordt gemeten te worden en niet iets anders. 
Het gaat er dan om of metingen niet systematisch afwijken (Heus, Leeden & Gazendam, 1992). 
Validiteit is veelal theoretisch te bepalen. Voor de validiteit van het meetinstrument, de vragenlijst, is 
het onder andere goed dat de aspecten in factoren representatief zijn voor het inhoudsgebied. Dus dat 
mogelijke aspecten zijn verzameld en daaruit een keuze is gemaakt. In de praktijk is het vaak 
onbekend wat al deze aspecten zijn. Toch is het wel een na te streven ideaalbeeld dat gecontroleerd 
kan worden door het bekijken of er niet een onderdeel mist. Voor dit onderzoek is dit gedaan door te 
kijken naar alle aspecten over dienstverlening die in diverse literatuur genoemd zijn. Deze zijn 
uiteindelijk zoveel mogelijk samengevoegd en gecheckt op compleetheid op basis van onder andere 
de uitgangspunten van het KCC, klanttevredenheidsonderzoeken, de Burgerservicecode en het 
originele ServQualinstrument. Uiteindelijk is de theoretische indeling in ServQualfactoren gebruikt voor 
de indeling in factoren. Daarna is op exploratieve wijze door middel van factoranalyse gezocht naar 
andere factoren. Ook goed voor validiteit is om gebruik te maken van methoden die eerder zijn 
toegepast en valide zijn bevonden. Daarom baseert dit onderzoek zich op ServQual-onderzoeken en 
afgeleiden daarvan. Voor en tijdens het ontwikkelen van de vragenlijst is uitvoerig verdieping geweest 
in ServQual. Een aantal van de aspecten in het onderzoek komt ook voort uit aspecten die in andere 
onderzoeken gebruikt zijn. De methodiek met het meten van aspecten aan de hand van Likertschalen 
met belang en oordeel is ook al eerder toegepast. Dat aspecten voortkomen uit literatuur en theorie 
zorgt er voor dat ze meer valide zijn, omdat dat probeert te weerspiegelen wat belangrijk wordt 
gevonden en wat er speelt. Dat geldt ook voor KCC-documenten en andere klantonderzoeken. Al met 
al is door het gebruik maken van kennis uit theorie, literatuur en andere onderzoeken getracht dit 
onderzoek zo valide mogelijk te maken. Ten gunste van de validiteit zijn de vragenlijsten voorafgaand 
aan de verspreiding aan een aantal personen voorgelegd, om er zo voor te zorgen dat iedereen de 
vragen begrijpt en goed invult. Om die reden zijn er ook duidelijke instructies toegevoegd en is gebruik 
gemaakt van de Checklist Vragenlijstontwikkeling (2010) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Ook is gedacht over het analyseren van informatie (data) die uit de vragenlijsten zou komen, om er 
voor te zorgen dat de vragenlijst voor de juiste informatie zorgde. 
 
Hierboven is kort benoemd hoe er in dit onderzoek rekening is gehouden met betrouwbaarheid en 
validiteit. Dit geeft vooral een beeld en probeert niet compleet te zijn. Ook op andere plaatsen in dit 
document komt dit ter sprake als het relevant is. 
 

6.10. Uitvoering meetinstrument 
 
Uiteindelijk was de bedoeling dat inwoners de ontwikkelde vragenlijst (bijlage VII) onder ogen kregen, 
invulden en dan terugstuurden. Om dit te bewerkstelligen hebben de inwoners de vragenlijst per post 
toegezonden gekregen met daarbij een uitnodigingsbrief (bijlage VIII) en een antwoordenvelop. Hoe 
de uitvoering van het meetinstrument nog wat concreter vorm heeft gekregen is in de komende 
paragrafen te lezen, zoals wat er gedaan is om de respons te verhogen en wie de brief kregen. 
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6.10.1. Verhogen respons 
In de inleiding van dit hoofdstuk zijn nadelen genoemd van de gekozen dataverzamelingsmethode; de 
onbegeleide vragenlijst. Het merendeel van de nadelen is een feit waar niets aan te veranderen is. 
Met het nadeel van de lage respons is wel rekening te houden om dit toch zo hoog mogelijk te laten 
zijn. Voor dit onderzoek is dit door verschillende maatregelen gedaan, buiten de vorm en inhoud van 
de vragenlijst om. De belangrijkste zijn hier onder opgesomd. 
 
 Geselecteerde inwoners ontvingen via de post een motiverende uitnodigingbrief waarin ook het doel van het 

onderzoek was beschreven (bijlage VIII). 

 Inwoners hadden de keuze om de vragenlijst online of op papier in te vullen. 

 De online versie was via een makkelijke URL te bereiken (www.oldenzaal.nl/onderzoek). 

 De papieren versie (bijlage VII) is mee gezonden met de uitnodigingsbrief. 

 Er is een antwoordenvelop bijgesloten, om kosten voor de respondent te beperken. 

 Anonimiteit is meerdere malen gegarandeerd. 

 Er is gebruik gemaakt van prikkels. 1) Kans op een prijs voor respondenten; 2) Mogelijkheid om als één van 
de weinige inwoners invloed te hebben op de gemeentelijke dienstverlening. 

 Een week voordat de uitnodigingen verstuurd zijn is gecommuniceerd met inwoners, middels het lokale 
krantje (bijlage IX). 

 Op de dag van verzending is gecommuniceerd met inwoners via de gemeentelijke website (bijlage IX). 

 Middels een intranetbericht is personen in de organisatie gevraagd om hun omgeving aan te sporen de 
vragenlijst in te vullen (bijlage IX). 

 Een dag voor het verstrijken van de inleverdatum is er met een bericht in het lokale krantje nogmaals 
aandacht op het onderzoek gevestigd en is de inleverdatum veranderd (bijlage IX). 

 Op de dag van het verstrijken van de inleverdatum ontvingen inwoners een motiverende herinneringsbrief, 
waarin aangegeven was dat de inleverdatum ruim een week op was geschoven (bijlage X). 

 
6.10.2. Herinneringsbrief 
Op 30 november is per post een herinneringsbrief verstuurd om niet-respondenten te motiveren om de 
vragenlijst alsnog in te vullen. Gekozen is om niet nogmaals een vragenlijst en antwoordenvelop mee 
te sturen. Dit zou wel makkelijk zijn voor de ontvanger, maar duur voor de gemeente en 
arbeidsintensief voor de onderzoeker. De vragenlijst was bovendien mogelijk nog in het bezit van de 
ontvanger, vanuit de uitnodigingsbrief

9
. De optie is wel geboden om contact op te nemen voor nieuwe 

exemplaren. Daarnaast was de digitale vragenlijst gewoon nog beschikbaar.  
Ter voorkoming dat inwoners die de vragenlijst al hadden ingevuld een herinneringsbrief ontvingen is 
er op de uitnodigingsbrief een persoonlijk viercijferig nummer gezet, gekoppeld aan de adressenlijst. 
Respondenten konden kiezen om dit nummer op het eerste blad van de vragenlijst in te vullen als ze 
geen herinnering wilden ontvangen. Anonimiteit werd gegarandeerd. Een groot deel van de 
respondenten maakte hier gebruik van, zijn verwijderd van de adressenlijst en ontvingen dus geen 
herinnering. Respondenten die wel de vragenlijst hadden ingevuld, maar dit nummer niet hadden 
achter gelaten konden niet van de adressenlijst verwijderd worden en kregen dus wel een herinnering, 
uitgezonderd de personen die anderzijds aangegeven hadden geen herinnering te willen ontvangen

10
. 

Uiteindelijk is de herinneringsbrief, die terug te vinden is in bijlage X, naar 1048 personen verstuurd. 
 

6.11. Steekproef 
 
Dit onderzoek wil uitspraken doen over de burger van Oldenzaal. Er is van uitgegaan dat iedere 
burger weleens in contact komt met dienstverlening van de gemeente. De burger in het algemeen is 
niet direct te meten en daarom is gekozen voor de individuele burger als waarneemeenheid. De 
waarneemeenheid is tevens degene die de vragenlijst invult. Dit is overigens moeilijk te controleren 
aangezien een burger zelf (buiten het zicht van de onderzoeker om) de vragenlijst invult. Het is 
onpraktisch (o.a. vanwege tijd en geld) om alle 32 duizend inwoners van Oldenzaal te bevragen en 
daarom is een steekproef genomen met willekeurige selectie. Zo hadden alle burgers de kans om in 
de steekproef te komen. De personen uit de steekproef ontvingen de vragenlijst.  
 
6.11.1. Omvang feitelijke steekproef 
De feitelijke steekproef (respons, wat er uiteindelijk aan ingevulde vragenlijsten terugkomt) heeft bij 
voorkeur een bepaalde minimumomvang, om zo resultaten naar de populatie te kunnen generaliseren 
en om correcte uitspraken te doen. Bij het bepalen van de omvang is er onder andere rekening 

                                                           
9. Waar nog een oude inleverdatum (1 december) in stond i.p.v. de nieuwe datum, 10 december.  
10. Op 29 en 30 november is er bovendien nog een check gedaan of niemand van de aangeschreven personen was overleden 
sinds 2 november. Hieruit bleek dat er niemand tussentijds overleden was. 
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gehouden met de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid en foutmarges. De 
minimale grootte van de steekproef is berekenend door middel van een formule. „De wet van de grote 
getallen‟ is hier van belang, waarbij naar mate de steekproef groter is de getallen meer naar 
gemiddelden neigen (Brinkman, 2006, p. 103). Een hoger responspercentage betekent ook meer 
betrouwbare data, omdat selectieve non-respons minder voorkomt. 
 

 
 

  

Betekenis afkorting Ingevuld voor dit onderzoek 

n= minimaal benodigde steekproefomvang  

N= populatie 32000 (aantal inwoners Oldenzaal) 

z= standaardafwijking behorend bij het 
betrouwbaarheidspercentage 

Betrouwbaarheidspercentage= 95% (bijhorende standaardafwijking = 1,96) 

p= kans op een antwoord 
50% (aangezien de onbekendheid van de werkelijke kans is er voor dit getal 
gekozen, want dit geeft het grootste aantal weer, dus safe) 

F=foutmarge Foutmarge= 5%  

Tabel 6.11.1.1.: Formule berekenen steekproefgrootte 

 
Een betrouwbaarheidspercentage van 95% betekent dat het gemiddelde uit de steekproef (binnen een 
bepaalde marge) met 95% zekerheid ook terug te vinden is in de werkelijke populatie. Er is 5% kans 
dat het werkelijke gemiddelde buiten het interval ligt. Dit heeft te maken met de standaard normale 
verdeling. 95% is het interval van twee standaarddeviaties meer en minder dan het gemiddelde. Hoe 
groter de steekproef, hoe nauwkeuriger het interval. Uit de formule rolt een n van 382. De minimaal 
benodigde steekproefomvang voor 95% betrouwbaarheid is dus 382. Dit getal is bevestigd door een 
tool op de website van TNS-NIPO (2010), een gerenommeerd onderzoeksbureau. Met dit 
responsaantal, mits representatief, kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden.  
 
6.11.2. Omvang getrokken steekproef 
Voor dit onderzoek is gekozen voor het versturen van vragenlijsten die de burger zelf in moest vullen. 
De burger kon kiezen om dit op papier of digitaal te doen. Het was niet te verwachten dat iedere 
burger dit ook daadwerkelijk deed. De respons ligt lager dan het aantal uitgenodigde personen. Om 
een omvang van de feitelijke steekproef van 382 te halen, zijn er daarom meer personen 
aangeschreven; 1200 inwoners. Ongeveer 32% van de uitgenodigde inwoners moest reageren. Het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeentes, bekend van het instrument Waarstaatjegemeente.nl, geeft 
in haar handleiding (2010) aan dat een steekproef minimaal een respons moet hebben van 30%. Zij 
hanteren de logica dat de data daardoor betrouwbaarder wordt, omdat de kans op selectieve non-
respons dan kleiner is. Dit is een bevestiging dat een respons van 32% realistisch is. 
 
6.11.3. Steekproeftrekking 
Het steekproefkader voor dit onderzoek was de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens 
(GBA), het inwonerbestand van de gemeente. De steekproef beperkte zich tot inwoners die op het 
moment van het onderzoek 18 jaar of ouder waren. Dit is gedaan vanuit de gedachte dat personen 
vanaf die leeftijd wettelijk gezien meerderjarig/ volwassen zijn. Uitgesloten zijn mensen die in een 
verzorgingshuis wonen. Daarnaast ging het om maximaal één persoon per huishouden, om een zo 
breed mogelijke afspiegeling van inwoners te krijgen. De operationele populatie bestond door deze 
keuze uit alle personen die in Oldenzaal in het GBA staan, die in Oldenzaal wonen, die minimaal 18 
jaar oud zijn en niet in een verzorgingshuis wonen. 
 
De daadwerkelijke selectie van de steekproef van 1200 inwoners uit de operationele populatie is 
willekeurig gedaan, om een zo representatief mogelijke steekproef te krijgen. De steekproef is 
getrokken door een onafhankelijke persoon in de gemeente. Deze persoon had behalve het trekken 
van de steekproef geen rol in het onderzoek. Voor de steekproef is gebruikt gemaakt van de GBA van 
1 november 2010. Uit deze alfabetische lijst zijn alle personen van jonger dan 18 jaar verwijderd. Ook 
personen die in verzorgingshuizen wonen zijn verwijderd. Zo ontstond er een lijst met zo‟n 23 duizend 
unieke adressen en nog meer personen. Hier zijn door middel van een computerprogramma 
willekeurig 1200 adressen uit geselecteerd. Dit zijn de 1200 adressen die een vragenlijst ontvingen. Er 
woonden in totaal zo‟n 3200 personen op die adressen. De vragenlijst is gericht aan individuele 
personen en daarom moest er per adres nog één persoon gekozen worden. Voor de ongeveer 400 
geselecteerde eenpersoonshuishoudens is dit makkelijk. Voor de meerpersoonshuishoudens is er 
voor gekozen om telkens de huishoudens met een gelijk aantal personen te delen door het aantal 
personen. Bijvoorbeeld: de hoeveelheid tweepersoonshuishoudens is in tweeën gesplitst. Van het 
eerste deel werd de eerste persoon op de lijst getrokken, van het tweede deel de tweede persoon op 
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de lijst. Driepersoonshuishoudens werden zo in drieën gedeeld, vierpersoonshuishoudens in vieren, 
enz. Zo ontstond er een lijst met 1200 unieke adressen en personen; de getrokken steekproef. Op de 
dag van versturing van de vragenlijst, 18 november, is gecontroleerd of geen van de aan te schrijven 
personen tussentijds overleden was. Dat bleek één van de 1200 personen te zijn. Deze persoon is 
verwijderd van de adreslijst. Hierdoor hebben 1199 personen een brief ontvangen; niet 1200. Helaas 
werkten bij deze check niet alle systemen, in verband met het vernieuwen van het netwerk in de 
gemeentelijke organisatie. Daardoor konden enkel diegenen gecheckt worden die in Oldenzaal waren 
overleden. Dit had verder geen consequenties, want bij de controle bij het versturen van herinneringen 
deden systemen het weer en waren er geen nieuwe overledenen aangetroffen in de steekproef.  
 
Theoretische populatie  Alle inwoners van Oldenzaal 

Operationele populatie Alle inwoners van Oldenzaal, die ouder zijn dan 18 jaar, en die niet in een verzorgingshuis wonen. 

Steekproefkader 
Het GBA van de gemeente Oldenzaal. Alle inwoners van Oldenzaal die hier in staan, die ouder 
zijn dan 18 jaar, en die niet in een verzorgingshuis wonen. 

Getrokken steekproef 1200 personen die door toeval uit het steekproefkader getrokken zijn 

Feitelijke steekproef Respons 

Tabel 6.11.3.1.: Van populatie naar steekproef 

 
6.11.4. Representativiteit 
Het was van belang dat minimaal 382 ingevulde enquêtes terugkwamen en dat dit representatief was. 
Als de respons systematisch afwijkt van de populatie kan deze namelijk vertekenend werken. Dan 
zouden de reacties van de respondenten ineens minder representatief zijn dan de zorgvuldig 
getrokken steekproef. Het is hierbij wel belangrijker dat de feitelijke steekproef representatief is dan de 
nominale steekproef. Immers worden er over de feitelijke steekproef uitspraken gedaan.  
 
De representativiteit is beoordeeld op twee kenmerken; leeftijd en geslacht. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 1 januari 2010. Dat geeft de 
werkelijke verhoudingen in de populatie weer. Hier zijn de verhoudingen in de getrokken en feitelijke 
steekproef naast gelegd. Om te beoordelen of de verhoudingen niet significant (duidelijk) afwijken is er 
gebruik gemaakt van de statistische Chikwadraattoets „Goodness of fit‟ (Janssens e.a., 2008, p. 51). 
Met die toets wordt de verwachte waarde (frequenties berekend a.d.h.v. percentages in de 
operationele populatie) met de werkelijke waarde (frequenties in de getrokken of feitelijke steekproef) 
vergeleken (Brinkman, 2006). Grote verschillen (die significant zijn op een bepaald niveau) zouden 
bijvoorbeeld toebedeeld kunnen worden aan meer dan toeval alleen, dus vertekening.  
 
Representativiteit getrokken steekproef 
Allereerst is de representativiteit van de getrokken steekproef onderzocht. De gebruikte aantallen en 
percentages zijn terug te vinden in bijlage XI. Wat geslacht betreft is de getrokken steekproef 
representatief. De waarde van de Chi-Kwadraat (X

2
) ligt onder de kritieke waarde van een tweezijdige 

toetsing met een significantieniveau van 5% (X
2
=0,4; df=1). Dat betekent dat de verhouding niet 

significant afwijkt. Bij de leeftijdsgroepen is dat niet het geval. De waarde van de Chi-Kwadraat daar 
ligt boven de kritieke waarde van een tweezijdige toetsing met een significantieniveau van 5%  
(X

2
=16,25; df=5). Dat betekent dat de leeftijdsverdeling significant afwijkt van de werkelijke populatie. 

Er zitten relatief veel oude mensen in de steekproef en relatief weinig jonge mensen. Een oorzaak 
hiervan is mogelijk de manier van steekproeftrekken, waarbij er eerst huishoudens zijn getrokken en 
daarna personen binnen die huishoudens. Dit met als reden om maximaal één persoon per 
huishouden te selecteren. Naar verwachting hadden mensen uit een éénpersoonshuishouden 
daardoor meer kans om geselecteerd te worden dan iemand uit een meerpersoonshuishouden. In 
éénpersoonshuishouden zouden vaker ouderen kunnen wonen, terwijl in een meerpersoons-
huishouden vaak meerdere jongeren kunnen wonen. De representativiteit van de feitelijke steekproef 
is echter belangrijker, omdat op basis daarvan uitspraken gedaan zijn. Daar is aandacht aan besteed 
in § 7.2, als de resultaten van het meetinstrument aan de orde zijn. 
 
Met de manier van steekproef trekken is beoogd een zo representatief mogelijke steekproef te 
verkrijgen, zodat resultaten te generaliseren zijn. Dit is daarna gecheckt op de variabelen leeftijd en 
geslacht. Desondanks stelt Brinkman (2006, p. 102) dat representativiteit nooit geclaimd kan worden, 
omdat men niet kan weten of een steekproef werkelijk op alle punten representatief is. Volgens 
Brinkman kan men enkel aangeven wat men heeft gedaan om dit te bereiken. 
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6.12. Verwerking van de respons 
 
Ter bevordering van de betrouwbaarheid van het onderzoek is de respons op een systematische wijze 
verwerkt. Ten eerste wat betreft de binnenkomst van respons, ten tweede wat betreft het invoeren van 
gegevens. Voor de binnenkomst is er gebruik gemaakt van een stappenplan: 
1. De vragenlijst komt binnen; 2. Op de voorkant komt een nummer voor de volgorde van binnenkomst 
en de datum; 3. Als de code van de brief is ingevuld wordt deze persoon verwijderd van de 
adressenlijst; 4. In een tabel wordt bijgehouden op welke dag en op welke manier respons 
binnenkomt; 5. De gegevens worden ingevoerd in een databestand; 6. De laatste pagina van de 
vragenlijst (gegevens voor het winnen van een cadeaubon) wordt apart bewaard

11
. 

 
Allereerst werd gecontroleerd of de vragenlijst ingevuld was, of men voldeed aan de leeftijd (18

+
), en 

of er geen dubbele lijsten waren. Er bleken een paar vragenlijsten niet ingevuld te zijn, wat betekende 
dat de vragenlijst niet als feitelijke respons is aangemerkt. Dit is dan wel apart opgenomen in het 
responsbestand, het bestand waar de respons in werd bijgehouden, want ook kenbaar maken niet 
mee te doen is in beginsel respons. Verder leverde de controle geen bijzonderheden op. 
 
Voor de digitale vragenlijst konden een aantal van de genoemde stappen worden overgeslagen, 
omdat deze al automatisch gebeurden, zoals stap 5 (het invoeren in een databestand).  
Voor het eenduidig en het nauwkeurig invoeren van de schriftelijke respons in een databestand is 
gebruik gemaakt van een codeboek. In een codeboek staat hoe antwoorden op gelijke wijze worden 
ingevoerd in een databestand en dus welke codes worden gegeven aan antwoorden. Het codeboek is 
terug te vinden in bijlage XII. 
 
Er was uiteindelijk dus een bestand waarin stond wanneer respons binnenkwam, om weer te kunnen 
geven hoe de respons verliep. Daarnaast was er een adressenbestand, waar mensen uit verwijderd 
zijn (ten behoeve van de herinneringsbrief). Ook waren er twee bestanden waar de inhoudelijke 
respons in stond, één van de schriftelijke (zelfingevoerde) respons, en één van digitale respons. 
Aangezien er gebruik gemaakt is van dezelfde indeling in kolommen en rijen waren deze bestanden 
makkelijk te koppelen. Dit bestand is later in SPSS overgenomen. SPSS staat voor Statistical 
Package for the Social Sciences en is software om data te verwerken en analyseren. In SPSS is het 
databestand uiteindelijk voorbereid voor de analyses. Dat betreft het correct typeren van variabelen 
(meetniveau, label, etc.) en het controleren op vreemde waarden door middel van frequentietabellen. 
 

6.13. Analyses 
 
Om met de data uit de vragenlijsten iets te kunnen zeggen over de factoren en aspecten zijn er 
verschillende analyses uitgevoerd met die data. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten 
hiervan weergegeven. Hieronder worden de analyses uitgelegd en besproken. Voor de statistische 
analyses van de verzamelde data is gebruik gemaakt van SPSS versie 16, een veelgebruikt stuk 
software om statistische analyses te doen. Als soort van handleiding voor de analyses is gebruik 
gemaakt van kennis die is opgedaan bij andere onderzoeken, maar voornamelijk ook van een aantal 
boeken die gaan over het doen van statistisch onderzoek (met SPSS). Dit zijn voornamelijk Janssens 
e.a. (2008), Howitt & Cramer (2004), Grotenhuis & Matthijssen (2004).  
 
6.13.1. Betrouwbaarheid factoren 
Factoren zijn groepen van aspecten. In de vragenlijst is aan inwoners gevraagd te reageren op 
aspecten. Om de factoren te berekenen zijn de scores op aspecten bij elkaar genomen. Hiervoor is 
eerst bepaald of de factoren voldoende betrouwbaar zijn, of de aspecten binnen een factor ongeveer 
hetzelfde meten en of de aspecten een bijdrage leveren aan de factor. Dit gaat om interne 
betrouwbaarheid en consistentie van de factoren. Om dit voor de factoren in dit onderzoek te bepalen 
is de Item-alpha-betrouwbaarheid beoordeeld. Dit is berekend door Cronbach‟s Alpha, wat hiervoor 
een vaak gebruikte methode is. De Cronbach‟s Alpha weerspiegelt de gemiddelde correlatie tussen 
scores op aspecten in een factor en loopt van -1 tot +1, welke getallen staan voor geen samenhang 
en totale samenhang. Als de Alpha onder de 0,60 ligt dan is het niet verstandig om een 
factorgemiddelde te berekenen. Het verwijderen van aspecten zou de Alpha dan hoger kunnen 
maken. Een Alpha tussen de 0,60 en 0,80 is goed. Het verwijderen van aspecten kan de factor dan 
nog beter maken, maar dat moet dan wel een ruime toename zijn. Een Alpha van boven de 0,80 is 

                                                           
11 . Deze zijn net als de vragenlijsten na afloop van het onderzoek vernietigd 
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zeer goed en het verwijderen van aspecten is dan niet nodig (Janssens e.a., 2008, p. 274). Aangezien 
de berekening van Cronbach‟s Alpha enkel kan voor factoren met minimaal drie aspecten en er een 
paar factoren zijn met slechts twee aspecten, is voor die factoren de correlatie van de twee aspecten 
berekend door middel van de Spearmans Rho. Per factor zijn door middel van deze tests de waardes 
berekend, voor zowel de belangscores (belangrijkheid) als de oordeelscores (tevredenheid). 
 
6.13.2. Gemiddelden berekenen 
In de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de betrouwbaarheid van factoren is berekend; de eerste stap 
om van de scores op aspecten te komen tot scores op factoren. Voor verdere analyses in dit 
onderzoek is het gemiddelde berekend voor iedere factor. Dit kon op meerdere manieren, zoals: 
1. Steekproefgemiddelde van aspecten in de factor optellen en delen door aantal aspecten in de factor 
2. Gemiddelde van aspecten in de factor per respondent berekenen. Daarvan steekproefgemiddelde berekenen 

met het paarsgewijs verwijderen van missende waarden. 
3. Gemiddelde van aspecten in de factor per respondent berekenen. Daarvan steekproefgemiddelde berekenen 

met het lijstgewijs verwijderen van missende waarden. 
4. SPSS het factorgemiddelde uit laten rekenen bij de betrouwbaarheidstoets per factor. 

 
Om te bepalen welke manier voor dit onderzoek het meest geschikt was zijn deze vier manieren 
berekend voor de ServQualfactoren. De gemiddelden die hieruit kwamen zijn hieronder weergegeven. 
 
 1 2 3 4 

Factornaam ▼ Gemiddelde Volg Gemiddelde Volg Gemiddelde Volg Gemiddelde Volg 

Betrouwbaarheid 5,08 6 5,09 5 5,10 5 5,07 6 

Responsiviteit 5,08 5 5,05 6 5,11 4 5,09 4 

Bekwaamheid 5,08 4 5,10 4 5,08 6 5,08 5 

Toegankelijkheid 4,84 10 4,85 10 4,84 10 4,83 10 

Hoffelijkheid 5,22 1 5,21 1 5,22 1 5,23 1 

Communicatie 4,92 8 4,92 8 4,93 8 4,91 8 

Geloofwaardigheid 5,01 7 5,02 7 5,03 7 5,00 7 

Veiligheid 5,15 2 5,19 2 5,16 2 5,13 3 

Begrijpen/Kennen van de klant 4,90 9 4,92 9 4,92 9 4,89 9 

Tastbaarheden 5,12 3 5,14 3 5,12 3 5,14 2 

Tabel 6.13.2.1.: Gemiddelden berekenen 

 
De volgorde (volg.) in de tabel geeft de volgorde van de gemiddelden van grootst (1) naar kleinst(10) 
weer. Dit is ongeveer gelijk voor alle manieren van gemiddelde berekenen

12
. Aangezien de volgorde 

niet zoveel verschilt en de getallen zelf ook niet, is gekozen voor de tweede manier om het 
gemiddelde te berekenen. De reden is dat de getallen hier per respondent zijn berekend, welke cijfers 
ook voor verdere analyse gebruikt konden worden. De manier van omgaan met missende waardes 
zorgde ervoor dat zoveel mogelijk van de gegevens in het databestand werd gebruikt. In dit onderzoek 
is het berekenen van een gemiddelde voor een factor op die manier gedaan. Dus: per respondent de 
gemiddelde score van een factor berekenen aan de hand van de scores van de aspecten in de factor, 
van al die factorgemiddelden per respondent het gemiddelde berekenen, waarbij per factor de 
missende waarden worden verwijderd. Op deze manier gebeurt dat consistent en inzichtelijk. 
 
6.13.3. Onderscheid maken 
Om te kijken welke factoren scores hebben die afwijken van de anderen, en dus bijzonder zijn, is het 
gemiddelde over alle factoren berekend. Dit is apart gedaan voor de belangscores (belangrijkheid) en 
de oordeelscores (tevredenheid). Daarna is berekend welke scores afwijken van dit gemiddelde door 
middel van een One Sample T-Test. Dit berekent of een getal significant afwijkt van een ander getal. 
Voor dit onderzoek betekent significant dat een gemiddelde van een factor veel meer of veel minder is 
dan het gemiddelde. Het gaat hier om een tweezijdige test. Tweezijdig betekent dat de waarde zowel 
lager als hoger dan het gemiddelde kan zijn (Janssens e.a., 2008, p. 54). Hiervoor is een 
overschrijdingskans gebruikt van 5%, wat betekent dat er wordt aangenomen dat wanneer de kans op 
een bepaald verschil met het gemiddelde kleiner is dan 5% dit duidelijk afwijkt van het gemiddelde.  
 
Door het achterhalen van deze onderscheidende scores is er rekening gehouden met het 95% 
betrouwbaarheidspercentage dat in dit onderzoek is gehanteerd. Dat is dat er met 95% zekerheid te 
zeggen is dat de cijfers in dit onderzoek binnen een bepaalde marge opgaan voor de werkelijke 
populatie. Deze marge ligt voor de scores in dit onderzoek tussen de 0,08 en 0,015

13
. De scores zijn 

                                                           
12. Het 95% betrouwbaarheidsinterval zou invloed kunnen hebben op de volgorde 
13. Dat is berekend door de hoogste en laagste standaarderror in dit onderzoek met 1,96 te vermenigvuldigen 
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naar verwachting in de werkelijkheid dus zoveel meer of minder dan de scores in dit onderzoek. Door 
deze marges kan de volgorde van scores variëren, maar de onderscheidende scores, die duidelijk 
afwijken van het gemiddelde, blijven gelijk, omdat die scores deze marges overschrijden. Iets wat 
duidelijk hoger scoort dan het gemiddelde zal ongeacht de marge duidelijk hoger blijven scoren en iets 
wat duidelijk lager scoort dan het gemiddelde zal ongeacht de marge duidelijk lager blijven scoren.  
Het onderscheid maken, zoals dat zojuist is benoemd, is ook voor aspecten gedaan. 
 
6.13.4. Belang oordeel diagram 
Een belang oordeel analyse is deels vergelijkbaar met het ServQualinstrument en is daar dan ook 
mee te combineren (Kakouris & Meliou, 2010). Aan een groep personen wordt gevraagd om op een 
aantal aspecten te reageren door het belang en het oordeel aan te geven. Bij het originele 
ServQualinstrument worden deze scores van elkaar afgetrokken om de gap (verschil) vast te stellen. 
Dat is in dit onderzoek bewust niet gedaan (§ 5.2). Bij een belang oordeel analyse worden de scores 
voor belang en oordeel ten opzichte van elkaar weergegeven in een tweedimensionaal diagram, om 
deze met andere aspecten te vergelijken en gemakkelijk te interpreteren (Kitcharoen, 2004; Oh, 2001, 
Deng, Chen & Wen, 2008). Dit doet denken aan de SWOT-analyse, dat bestaat uit kwartielen met 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Aan de hand van de locatie van een aspect in het belang 
oordeel diagram zou gekozen kunnen worden om wel of niet in dat aspect te investeren (Giannoccaro 
e.a., 2008). De aspecten worden in een diagram met vier blokken opgedeeld: 
 

 
 
 

Figuur 6.13.4.1: Betekenis kwartielen belang oordeel diagram 

 
Dit past bij het voordeel dat ServQual-achtige onderzoeken hebben ten opzichte van 
tevredenheidsonderzoeken, namelijk het duiden van scores van waarneming (oordeel). Een lage 
oordeelscore is bijvoorbeeld minder erg als een aspect niet belangrijk wordt gevonden, en een hoog 
oordeel kan niet hoog genoeg zijn als een aspect erg belangrijk wordt gevonden. Vanzelfsprekend 
moet er bewust met deze indeling omgegaan worden en moet dit niet te letterlijk worden 
geïnterpreteerd. In het belang oordeel diagram zijn de gemiddelde scores op de aspecten in een 
ruimte weergegeven waarbij de coördinaten van een punt gevormd zijn door de oordeelscore 
enerzijds en de belangscore anderzijds (Kitcharoen, 2004; Oh, 2001). De x-as weerspiegelt het 
gemiddelde van de gemiddelden van alle oordeelscores. De y-as weerspiegelt het gemiddelde van de 
gemiddelden van alle belangscores. Met zo‟n diagram is inzichtelijk hoe de aspecten zich tot elkaar 
verhouden. In dit onderzoek is dit niet alleen gedaan voor aspecten, maar ook voor factoren. 
 
6.13.5. Regressieanalyse 
Naast de belangrijkheid en de tevredenheid van de factoren is ook berekend in welke mate de 
factoren de algehele tevredenheid voorspellen. Dit geeft weer hoe belangrijk de factoren zijn voor 
tevredenheid. In de vragenlijst is naar een expliciet belang gevraagd en hier is het impliciete belang 
berekend. Het expliciete belang geeft aan wat burgers zelf zeggen belangrijk te vinden en het 
impliciete belang geeft aan wat de invloed is op tevredenheid (zie ook § 6.5.1 en 6.5.3). Door middel 
van regressieanalyse is het mogelijk om de waardes van samenhangende variabelen statistisch te 
voorspellen (Dunn, 2008). Deze vorm van analyse is ook toegepast door de bedenkers van ServQual, 
waarvan resultaten in § 5.1 zijn getoond (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Met deze statistische 
methode kan de invloed van factoren op een algeheel oordeel berekend worden. Deze techniek wordt 
hier veelvuldig voor gebruikt (Giannoccaro e.a., 2008, p. 9). Regressie berekent het verband tussen 
een afhankelijke variabele en onafhankelijke variabelen. De variantie in de afhankelijke variabele 
wordt dan verklaard vanuit de variantie in de onafhankelijke variabelen (Janssens e.a., 2008, p. 137). 
Met één afhankelijke en één onafhankelijke variabele gaat het om enkelvoudige regressie. Als er 
meerdere onafhankelijke variabelen tegelijk de afhankelijke variabele verklaren dan gaat het om 
meervoudige regressie. In het geval van dit onderzoek is het algemene oordeel de afhankelijke 
variabele en zijn de scores op de factoren de onafhankelijke, verklarende, variabelen. Er wordt vanuit 
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gegaan dat er een lineaire relatie bestaat tussen factoren en het algeheel oordeel. Voor het algehele 
oordeel is per respondent het cijfer gebruikt dat na het reageren op de aspecten in de vragenlijst is 
gevraagd en voor de factoren is per factor het berekende factorgemiddelde per respondent gebruikt.  
 
Voor een kwalitatief goede regressieanalyse zijn er in de basis een aantal aannames. Janssens e.a. 
(2008, p.140) noemt er een aantal. Zonder hier uitgebreid op in te gaan kan worden gesteld dat hier 
aan wordt voldaan. Het onderstaande kader laat dat zien. 
 

- Het niveau van de variabelen moet minimaal intervalniveau zijn. Eerder in dit onderzoek is al opgemerkt dat de 
gebruikte 7-punts Likertschalen ook als interval gezien mogen worden. √ 
- Alle relevante variabelen moeten overwogen worden voor de causaliteit. √ 
- Er moet een lineaire relatie bestaan tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. √ 
- Residuen moeten onafhankelijk en normaal verdeeld zijn. Om dit bepalen is de Kolmogorov-Smirnov test met 
Lilliefors correctie gedaan en de Shapiro-Wilk Test (Janssens e.a., 2008, p. 37) √.  
- Een histogram van de gestandaardiseerde residuen en de Normal P-Plot van de regressie van de 
gestandaardiseerde residuen zien er normaal uit. √ 
- Het aantal observaties moet 10 tot 15 keer het aantal variabelen zijn (Howitt & Cramer, 2004, p. 29). In dit geval 
zijn er 11-13 (onafhankelijke en afhankelijke) variabelen en meer dan 15 keer zoveel waarnemingen. √ 

Kader 6.13.5.1.: Aannames regressieanalyse 

 
Voor de regressieanalyse is de zogenaamde ENTER-methode gebruikt, waarbij alle factoren die zijn 
aangedragen worden meegenomen in het te analyseren model (Janssens e.a., 2008, p. 139). Het 
model is voor de ServQualfactoren (als voorbeeld) de volgende: 
 
Tevredenheid=b0+ b1 Betrouwbaarheid+ b2 Responsiviteit+ b3 Bekwaamheid+ b4 Toegankelijkheid+ b5 
Hoffelijkheid+ b6 Communicatie+ b7 Geloofwaardigheid+ b8 Veiligheid+ b9 Begrijpen/Kennen van de 
klant+ b10 Tastbaarheden 
 
Ter bevestiging is de STEPWISE-methode gebruikt. Hierbij is door SPSS automatisch iedere factor 
toegevoegd en weggelaten in het model, afhankelijk van de bijdrage aan het model, om zo enkel de 
factoren over te houden die een significante bijdrage leveren (Janssens e.a., 2008, p.140). Hier geldt 
een meer open model, waar vooraf onduidelijk is welke factoren overblijven (Tevredenheid=b0+ ?). Dit 
leverde geen nieuwe informatie op. In het model dat hier uit kwam bleven dezelfde variabelen over als 
de significante factoren bij de ENTER methode. Dat model verklaart ook evenveel van de variantie.  
 
Verder is achterhaald hoeveel invloed door de factoren wordt verklaard. De ANOVA tabel geeft aan of 
deze variatie significant afwijkt van de hypothese dat het model niets verklaard. Het doel van dit 
onderzoek is niet om een model in te vullen, maar om te kijken wat de inwoners belangrijk vinden. 
Daarom is gekeken naar de gestandaardiseerde waarden. De gestandaardiseerde waarden in de 
coëfficiëntentabel geven aan wat de invloed van iedere factor is op de verklaring van de variantie in 
het algeheel oordeel. Een waarde geeft aan in welke mate het algeheel oordeel stijgt als de 
betreffende factorscore met één wordt verhoogd en de andere onderdelen (factoren) gelijk blijven.  
 
Opvallend in de uitkomsten waren de voor sommige factoren in het model negatieve 
richtingcoëfficiënten (B-waarden), wat letterlijk zou betekenen dat een toename van de score op zo‟n 
factor zou leiden tot afname van het algemeen oordeel. Dat is niet het geval. Meervoudige 
regressieanalyse gaat er van uit dat onafhankelijke variabelen weinig met elkaar samenhangen. Als 
dit toch hoog is dan is er sprake van collineariteit. Dan verklaren de variabelen deels dezelfde 
variantie en is er sprake van overlap. Een meervoudige regressieanalyse betekent dat er meerdere 
variabelen tegelijk worden meegenomen in het model waardoor deze overlap gecorrigeerd wordt. Dit 
kan er voor zorgen dat de correlatiecoëfficiënten van de onafhankelijke variabelen ineens negatieve 
waarden hebben (Brinkman, 2006, p. 241). Volgens De Veaux, Velleman & Bock (2008, p. 840) kan 
het gebeuren als er collineariteit bestaat tussen verklarende variabelen dat de coëfficiënten een 
onverwacht teken (negatief i.p.v. positief) krijgen en onverwacht groot of klein zijn. Het interpreteren 
van de coëfficiënten is dan moeilijk. Een mogelijke oplossing is het verwijderen van variabelen, maar 
dan blijft er weinig van het model over. Door het doen van enkelvoudige analyses met dezelfde 
onafhankelijke variabelen, maar dan met één per keer, kan hier wel wat aan gedaan worden 
(Giannoccaro e.a., 2008). Giannoccaro geeft ook aan dat dit een populaire manier is om om te gaan 
met multicollineariteit. Daarom zijn ook die enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd. 
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Samenhang betekent dat de factoren elkaar gedeeltelijk verklaren (Brinkman, 2006, p. 228). Om te 
bepalen of de verschillende factoren met elkaar samenhangen is dit berekend middels een statistische 
waarde, de Pearson-correlatiecoëfficiënt. De waarde van een correlatiecoëfficiënt ligt tussen de -1 en 
+1. Als een variabele stijgt naarmate de andere variabele stijgt dan is er een positieve samenhang is 
en ligt het getal dichter bij de +1. Als de ene variabele daalt als de andere stijgt dan is er sprake van 
een negatieve samenhang en ligt het getal dichter bij de -1. Als er geen samenhang is dan ligt het 
getal dicht bij de 0 en als er totale samenhang is dan ligt dit getal dichter bij de 1 (of -1). Het getal is 
geen richtingcoëfficiënt, maar geeft enkel de sterkte van samenhang weer. 
 
De sterke correlatie (samenhang) tussen factoren heeft invloed op de waardes die uit de meervoudige 
regressieanalyse kwamen. Door de samenhang van factoren overlappen deze elkaar en verklaren ze 
deels dezelfde variatie. Dit werd gecorrigeerd waardoor er negatieve coëfficiënten ontstonden. Om 
inzicht te geven in de invloed van de individuele factoren op het algeheel oordeel en onderling zijn 
verscheidene enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd op de variabelen. Een groot verschil met de 
meervoudige regressieanalyse is dat dit niet een model weergeeft van alle variabelen tegelijk, maar 
los van elkaar. Als de verklaarde variantie (R

2
) opgeteld groter is dan het getal uit de meervoudige 

regressieanalyse dan is er sprake van onderlinge correlatie (Giannoccaro e.a., 2008, p. 10), wat in dit 
onderzoek zo bleek te zijn. Het voordeel van deze enkelvoudige regressieanalyses is dat er geen 
negatieve waarden zijn, maar dat de invloed toch berekend is. Een nadeel kan zijn dat de invloed iets 
overgewaardeerd wordt, omdat er in de werkelijkheid wel sprake is van samenhang zoals bleek uit de 
correlatieanalyses. Dat is nu niet gecorrigeerd. Het geeft echter wel goed weer wat de invloed is van 
een individuele factor, en hier is een duidelijke volgorde in aan te brengen. 
 
6.13.6. Factoranalyse 
Aangezien dit onderzoek tot stand is gekomen vanuit ServQual (hoofdstuk 5) is de indeling van 
aspecten in ServQualfactoren uitgangspunt. Dat betekent niet dat deze factoren de resultaten uit het 
onderzoek het best weergeven. Met factoranalyse kunnen andere factoren gevonden worden. Het is 
een analysetechniek die zich richt op het vinden van minder onafhankelijke variabelen en wordt 
gebruikt om een model onder variabelen te vinden (Babbie, 2007). Factoranalyse kijkt naar welke 
aspecten hoog met elkaar correleren en brengt deze onder in een factor, zodat de aspecten samen 
een betrouwbare factor vormen. Met factoranalyse kan een verzameling variabelen worden 
gereduceerd tot een kleiner aantal factoren. Zo kunnen variabelen die een vergelijkbaar iets meten 
worden samengebracht. Het is een techniek die vaker is gebruikt om vanuit het ServQualinstrument 
en de bijbehorende aspecten te komen tot een indeling in factoren die beter aansluit bij een specifieke 
situatie, zoals een specifieke gemeentelijke overheid (zoals Gumus & Koleoglu, 2002) of om te kijken 
welke factoren in een lijst met aspecten te vinden zijn (Dun, Bloemer & Henseler, 2010). Daarom is 
factoranalyse voor dit onderzoek gedaan. In het volgende hoofdstuk is nadat resultaten zijn besproken 
vanuit ServQualfactoren, toegelicht hoe een factoranalyse is gedaan en wat de uitkomsten daarvan 
zijn. Daarna zijn de resultaten besproken vanuit de nieuwe factoren, welke mogelijk een betere (meer 
passende) weergave zijn van de uitkomsten van dit onderzoek dan de indeling in ServQualfactoren. 
 
Afsluitend 
 
In dit hoofdstuk is besproken hoe het meetinstrument voor dit onderzoek tot stand is gekomen en is 
gebruikt. Alle relevante keuzes en overwegingen zijn aan de orde gekomen. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot het versturen van een zorgvuldig tot stand gekomen vragenlijst aan een steekproef van 
burgers uit de gemeente Oldenzaal. Deze vragenlijst vindt zijn basis in ServQual, maar is op 
verschillende punten verbeterd en aangepast op de specifieke context. Wat uiteindelijk de resultaten 
van de uitvoering van de meting en de analyse hiervan zijn wordt in het volgende hoofdstuk 
besproken.  
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7. Analyse en resultaten 
 
In voorgaande hoofdstukken is uitgelegd hoe de feitelijke dataverzameling, een vragenlijst onder 
inwoners, tot stand is gekomen. In dit hoofdstuk gaat het over de resultaten hiervan. De eerste 
paragraaf gaat in op de respons. De paragraaf daarna gaat in op de representativiteit van die respons. 
Daarna gaat het over de achtergrondgegevens van de respondenten. De paragrafen die dan komen 
gaan in op de scores op de aspecten en factoren, en zijn het meest belangrijk. De analyses die 
daarvoor zijn gedaan zijn in § 6.13 al voor een deel uitgelegd. Dit hoofdstuk dient ter beantwoording 
van de vierde onderzoeksvraag: „Wat is de behoefte van inwoners van Oldenzaal met betrekking tot 
de gemeentelijke dienstverlening?‟ 
 

7.1. Respons 
 
De vragenlijst, met 1 december als deadline, is op 18 november naar de geselecteerde inwoners 
verstuurd. Op 1 december ontvingen de inwoners een herinnering, met als nieuwe deadline 10 
december. De deadline werd gehandhaafd door de online vragenlijst automatisch af te sluiten op de 
11

e
. De laatste reactie kwam daar de 9

e
 binnen. De deadline voor de schriftelijke vragenlijst was 

moeilijker te handhaven door diverse stakingen van de postbezorging rond de deadline
14

. Hierdoor 
stapelde de post zich daar op, zodat er op de 14

e
 nog een dertigtal reacties binnenkwam en op de 16

e
 

en 17
e
 ook nog een klein aantal. Deze reacties zijn gewoon verwerkt, omdat dit waarschijnlijk een 

gevolg was van de staking. De dagen daarna kwamen er geen reacties meer binnen. Hoeveel 
respons er precies per dag binnenkwam is weergegeven in verschillende tabellen die terug te vinden 
zijn in bijlage XIII. In deze paragraaf is dit in het algemeen beschreven. 
 
Naar 1199 van de 1200 personen uit de getrokken steekproef is een brief gestuurd. Naar één niet 
vanwege overlijden. Op deze brief reageerde 65% niet. 16 personen stuurden een lege vragenlijst, of 
een briefje dat ze niet mee deden, terug. 21 personen belden/ e-mailden om af te zeggen. Uiteindelijk 
vulden 382 personen de vragenlijst wel in. Dit komt neer op een responspercentage van bijna 32%, 
wat (toevallig) overeen komt met de in § 6.11 berekende gewenste hoeveelheid. In de onderstaande 
tabel zijn deze aantallen overzichtelijk weergegeven. 
 
 Aantal Percentage 

Getrokken steekproef 1200 100,0 

Verzonden vragenlijsten 1199 99,9 

Geen respons 780 65,0 

Lege vragenlijst teruggestuurd o.i.d. 16 1,3 

Gebeld/gemaild om af te zeggen 21 1,8 

Feitelijke steekproef 382 31,8 

Tabel 7.1.1.: Respons 

 
De meeste respons kwam binnen via de post en maar een klein deel via de online vragenlijst. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat de papieren vragenlijst direct in te vullen was, omdat deze was 
bijgeleverd. De aantallen en percentages zijn hieronder weergegeven. 
 
Methode respons 
 

 Aantal Percentage 

Internet 78 20,4 

Papier 304 79,6 

Totaal 382 100,0 
 

Figuur  7.1.1.: Methode respons 

 

7.2. Representativiteit feitelijke steekproef 
 
Om de representativiteit van de feitelijke steekproef te bepalen is er, net als voor de getrokken 
steekproef, een statistische toets gedaan, de Chikwadraattoets. Wat een dergelijke toets inhoudt is 
eerder uitgelegd in § 6.11.4. De voor de toets gebruikte aantallen en percentages zijn terug te vinden 

                                                           
14. In verband met een staking van TNT is er op de werkdagen 25 en 26 november geen post ontvangen, waardoor er een piek 
ontstond op 29 november. Daarna was er ook een staking op 8, 9 en 10 december. Toen was er een minimale respons. Op de 
14e kwam er plotseling een groot pakket binnen, mogelijk wat was blijven liggen door de staking (post stapelde zich daar 
namelijk op). TNT kon blijkbaar niet alles in één keer inhalen. 

Figuur 9.1.1.: Methode respons 

Totaal Papier

Totaal Internet
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in bijlage XI. De verhoudingen voor geslacht en leeftijdsgroepen van de feitelijke steekproef zijn 
vergeleken met de verhoudingen in de aantallen van het CBS (1 januari 2010) en die van de 
getrokken steekproef. Daarmee is enigszins te achterhalen wat een scheve verhouding veroorzaakt.  
 
Voor geslacht ligt het Chikwadraat (X

2
) boven de kritieke waarde, wat betekent dat die verhouding 

significant afwijkt (CBS: X
2
=11,5; df=1; p=0,001 & getrokken steekproef: X

2
=14,1; df=1; p=0,000). De 

verhouding tussen mannen en vrouwen in de feitelijke steekproef wijkt af van de verhouding volgens 
het CBS. In de feitelijke steekproef zitten meer vrouwen dan mannen. Aangezien dit verschil er nog 
niet was met de getrokken steekproef, kan dit verklaard worden doordat meer vrouwen en minder 
mannen een vragenlijst hebben ingevuld. Daardoor is er een verschil tussen de getrokken en feitelijke 
steekproef. Wat betreft de leeftijdsgroepen ligt de Chikwadraat ook boven de kritieke waarde, wat 
betekent dat die verhouding ook significant afwijkt (CBS: X

2
=34,0; df=5; p=0,000 & getrokken 

steekproef: X
2
=18,8; df=5; p=0,002). De groep van 18-24 jaar is minder vertegenwoordigd dan 

verwacht. Dit komt voor een groot deel door de getrokken steekproef, waarin deze groep 
ondervertegenwoordigd was. Doordat de respons niet veel minder was dan verwacht is het verschil 
tussen feitelijke steekproef en CBS iets kleiner geworden. De groep van 25 t/m 34 jarigen was in de 
getrokken steekproef goed vertegenwoordigd. Door een lage respons van deze groep is het in 
feitelijke steekproef minder goed vertegenwoordigd. De groep van 35-44 jarigen was in getrokken 
steekproef heel iets buiten verhouding. Door een slechte respons van deze groep is deze uiteindelijk 
minder goed vertegenwoordigd. De groep van 45-54 jarigen was gewoon vertegenwoordigd naar 
verhouding. De groep van 55-64 jarigen was perfect voor de getrokken steekproef ten opzichte van 
het CBS. Doordat deze groep boven verwachting reageerde is deze uiteindelijk iets 
oververtegenwoordigd. De groep van 65 jaar of ouder was al oververtegenwoordigd in de getrokken 
steekproef

15
. Dit is versterkt doordat deze groep erg goed reageerde.  

 
Wat op basis van deze toetsen geconcludeerd kan worden is dat de verhoudingen in leeftijd en 
geslacht niet geheel overeenkomen met de verhoudingen in de werkelijke populatie volgens het CBS. 
Verklaringen hiervoor kunnen gevonden worden in de getrokken steekproef en responsgedrag. Dit 
kan consequenties hebben voor de externe validiteit, generaliseerbaarheid, van dit onderzoek, maar 
het is onbekend wat dit betekent voor de generaliseerbaarheid. In de voorbereiding is wel aandacht 
besteed aan dit onderwerp. Ondanks dat de verhoudingen voor leeftijd en geslacht niet geheel 
overeenkomen hoeft dit niet te betekenen dat het onderzoek op andere punten niet representatief is. 
Met het onderzoek wordt in ieder geval een bepaalde verhouding van groepen vertegenwoordigd. 
Iedere groep is namelijk aanwezig in de steekproef, wat te zien is in § 7.3, en de verhoudingen tussen 
groepen, te zien in bijlage XI, lijken op het eerste oog ook op elkaar.  
 

7.3. Eigenschappen respondenten 
 
Om te achterhalen wie de inwoners zijn die de vragenlijst invulden is gevraagd naar kenmerken (zie 
ook § 6.6). Dit zijn deels de persoonlijke kenmerken, welke zijn gebruikt om representativiteit te 
bepalen. Ook is gevraagd naar het contact dat de inwoners met de gemeente hebben gehad. Dit geeft 
voor een deel aan op basis van welke ervaringen inwoners de aspecten, die later in dit hoofdstuk aan 
de orde zijn, beantwoord hebben. Er is hier niet te uitvoerig ingegaan op deze eigenschappen, want 
deze spreken voor zich. Door middel van tabellen en figuren is het mogelijk om in één oogopslag te 
zien wat de eigenschappen van respondenten, de reagerende inwoners, zijn. 
 
7.3.1. Achtergrond 
In deze subparagraaf zijn het geslacht en de leeftijd van de respondenten weergegeven. Inwoners is 
tevens gevraagd naar hoe lang ze al in de gemeente Oldenzaal wonen. Dat is ook weergegeven. 
 
Geslacht 
 

 Aantal Percentage 

Man 154 40,5 

Vrouw 226 59,5 

Totaal 380 100,0 
 

Figuur 7.3.1.1.: Geslacht 

 

                                                           
15. Een onderzoek gebruikt voor dit verslag  (Babakus & Boller, 1992) kent dezelfde situatie met overrepresentatie van de 
oudste groep, dus mogelijk komt dit vaker voor. Er zijn natuurlijk tal van verklaringen voor te bedenken. 

Man

Vrouw
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Minder dan 3 maanden geleden

3 tot 6 maanden geleden

6 tot 12 maanden geleden

1 tot 2 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

Minder dan 1 keer

1 keer

2 tot 5 keer

5 tot 10 keer

10 keer of meer

Leeftijd 
 

 Aantal Percentage 

18-24 jaar 20 5,2 

25-34 jaar 40 10,5 

35-44 jaar 46 12,1 

45-54 jaar 74 19,4 

55-64 jaar 83 21,8 

65 jaar of ouder 118 31,0 

Totaal 381 100,0 
 

Figuur 7.3.1.2.: Leeftijd 

 
Woonduur Oldenzaal 
 

 Aantal Percentage 

Korter dan 1 jaar 9 2,4 

1 tot 2 jaar 9 2,4 

2 tot 3 jaar 6 1,6 

3 jaar of langer 356 93,7 

Totaal 380 100,0 
 

Figuur 7.3.1.3.: Woonduur Oldenzaal 

 
7.3.2. Contacten met de gemeente 
Inwoners is ook gevraagd of ze de afgelopen drie jaar contact hadden met de gemeente. Aan de 
mensen die „ja‟ zeiden is gevraagd hoe lang geleden het laatste contact was, hoe vaak ze gemiddeld 
contact hadden, wat voor een soort contacten dit waren en via welke kanalen dit contact liep

16
. 

Daarna is aan alle respondenten nog gevraagd wat hun laatste contact was en via welk kanaal dat 
ging. De antwoorden op al deze vragen zijn in deze subparagraaf weergegeven. 
 
Minimaal één keer contact in de afgelopen drie jaar? 
 

 Aantal Percentage 

Ja 337 89,9 

Nee 38 10,1 

Totaal 375 100,0 
 

Figuur 7.3.2.1.: Minimaal één keer contact in de afgelopen drie jaar? 

 
Laatste contact (indien contact <3 jaar) 
 

 Aantal Percentage 

Minder dan 3 maanden geleden 110 32,9 

3 tot 6 maanden geleden 83 24,9 

6 tot 12 maanden geleden 62 18,6 

1 tot 2 jaar geleden 58 17,4 

2 tot 3 jaar geleden 21 6,3 

Totaal 334 100,0 
 

Figuur 7.3.2.2.: Laatste contact van diegenen met contact de afgelopen drie jaar 

 
Gemiddeld aantal contact per jaar (indien contact <3 jaar) 
 

 Aantal Percentage 

Minder dan 1 keer 107 31,9 

1 keer 130 38,8 

2 tot 5 keer 81 24,2 

5 tot 10 keer 9 2,7 

10 keer of meer 8 2,4 

Totaal 335 100,0 
 

Figuur 7.3.2.3.: Gemiddeld aantal keren contact per jaar van diegenen met contact de afgelopen drie jaar 

  

                                                           
16. Een aantal mensen die „nee‟ invulden hebben deze vragen toch ingevuld, terwijl ze de vragen over konden slaan. Door 
middel van een filter in SPSS zijn de antwoorden van die personen niet meegenomen. 
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Soorten contact (indien contact <3 jaar) 
 (Hier konden meer opties aangekruist worden) 
 

 

 

In de vragenlijst was er ook de mogelijkheid voor de categorie: anders, namelijk… De open antwoorden hierin zijn 
gecategoriseerd. Er waren 11*openbare ruimte & verkeer; 6*grond, bouwen en wonen; 6*hulpmiddelen; 3*school & educatie; 
3*lawaai/overlast; 11*burgerzaken; 2*klacht; 1*belasting. 
 

Figuur 7.3.2.4.: Soorten contact van diegenen met contact de afgelopen drie jaar 

 
Kanalen voor contact (indien contact <3 jaar) 
(Hier konden meer opties aangekruist worden) 
 

 

 

Figuur 7.3.2.5.: Kanalen voor contact van diegenen met contact de afgelopen drie jaar 

 
Kanaal laatste contact 
 

 Aantal Percentage 

Website 5 2,3 

Post 15 6,9 

Email 4 1,9 

Telefoon 28 13,0 

Bezoek aan stadhuis
 

164 76,5 

Totaal 216 100,0 
 

Figuur 7.3.2.6.: Laatste contact kanaal 

 
Soorten contact laatste contact 
 

 
Aantal Percentage 

Informatie- Algemene informatie 8 3,3 

Informatie- Persoonsgebonden informatie 6 2,5 

Producten en diensten- Vergunningen 18 7,4 

Producten en diensten- WMO 13 5,4 

Producten en diensten- Werk en Inkomen 2 0,8 

Producten en diensten- Belastingen 14 5,8 

Producten en diensten- Burgerzaken - Burgerlijke stand  26 10,7 

Producten en diensten- Burgerzaken - Producten 121 50,0 

Producten en diensten- Meldingen Openbare Ruimte 8 3,3 

Producten en diensten- Klachten over het handelen van een ambtenaar 2 0,8 

Producten en diensten- Bezwaren 5 2,1 

Producten en diensten- Subsidies 1 0,4 

Overig- Anders, namelijk... 18 7,4 

Totaal 242 100 
 

In de vragenlijst was er ook de mogelijkheid voor de categorie: anders, namelijk… De open antwoorden hierin zijn 
gecategoriseerd. Er waren 2*openbare ruimte & verkeer; 2*grond, bouwen en wonen; 2*hulpmiddelen; 2*school & educatie; 
2*lawaai/overlast; 6*burgerzaken; 1*klacht; 1*belasting; 1*algemene informatie.  
 

Figuur 7.3.2.7.: Laatste contact soorten contact 

 

                                                           
17 . Waarvan één door het bezoek van een ambtenaar aan huis. Dat was geen optie in de vragenlijst 

  Aantal 

Informatie- Algemene informatie 70 

Informatie- Persoonsgebonden informatie  91 

Producten en diensten- Vergunningen 52 

Producten en diensten- WMO  49 

Producten en diensten- Werk en Inkomen 20 

Producten en diensten- Belastingen 38 

Producten en diensten- Burgerzaken - Burgerlijke stand 60 

Producten en diensten- Burgerzaken - Producten 246 

Producten en diensten- Meldingen Openbare Ruimte 20 

Producten en diensten- Klachten over het handelen van een ambtenaar 7 

Producten en diensten- Bezwaren 23 

Producten en diensten- Subsidies 6 

 
Aantal 

Website  49 

Post 71 

Email 27 

Telefoon 123 

Bezoek aan stadhuis/balie
17

 311 

Website

Post

Email

Telefoon

Bezoek aan stadhuis
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In deze paragraaf is inzichtelijk gemaakt wat de kenmerken zijn van de inwoners die een ingevulde 
vragenlijst hebben teruggestuurd. Diverse leeftijdgroepen zijn vertegenwoordigd en de verhouding 
man/ vrouw is ongeveer gelijk. De meeste inwoners hebben de afgelopen drie jaar contact gehad met 
de gemeente en een groot deel ook veel korter geleden. Gemiddeld hebben de inwoners weinig 
contact met de gemeente. Het meeste contact is er voor producten en diensten met betrekking tot 
burgerzaken. Veelal gaat dit via een bezoek aan het stadhuis. 
 

7.4. Effecten van tijd 
 
De vragenlijst is naar een steekproef van inwoners gestuurd, waar vooraf onbekend van was wanneer 
deze voor het laatst contact hebben gehad met de gemeente. Dit zou van invloed kunnen zijn op het 
resultaat, omdat er veranderingen hebben plaats gevonden in de dienstverlening van de gemeente en 
omdat het meer vraagt van het langetermijngeheugen van inwoners. De eigenschappen van de 
respondenten zijn in de vorige paragraaf weergegeven en daar is al te zien dat meer dan 2/3 van de 
respondenten het afgelopen jaar contact heeft gehad met de gemeente. Dat is een ruime 
meerderheid. Om er zeker van te zijn dat dit inderdaad geen invloed heeft op het oordeel van 
inwoners is een statistische toets gedaan waarbij groepen zijn vergeleken. Resultaten daarvan zijn 
weergeven in bijlage XIV. Op een paar aspecten na blijken de groepen niet duidelijk van elkaar te 
verschillen. De paar aspecten die wel verschillen laten een verschil in positieve zin zien. Al met al blijkt 
de tijd dus geen invloed te hebben op resultaten.  
 

7.5. Algemeen oordeel 
 
Om te weten te komen hoe inwoners over het algemeen oordelen over de individuele dienstverlening 
van de gemeente Oldenzaal is dit op twee plekken in de vragenlijst gevraagd. Beide keren werd 
gevraagd tevredenheid uit te drukken op een schaal van 1 tot 10. De eerste keer was net voor het 
reageren op aspecten. Dit moet een indicatie zijn van het oordeel dat er in eerste instantie bij 
inwoners opkomt. Direct na het reageren op aspecten is dit nogmaals gevraagd, omdat dit door het 
invullen van de aspecten veranderd zou kunnen zijn, omdat inwoners er dan mogelijk anders over 
hebben nagedacht. Dit resulteerde in de onderstaande cijfers. 

 
Het verschil tussen de twee metingen is zeer klein 
(0,12). Door middel van een One Sample Test is 
statistisch berekend dat dit verschil niet significant is, 
wat betekent dat er geen reden is om aan te nemen 
dat het verschil betekenis heeft. De resultaten van 
deze test zijn terug te vinden in bijlage XV. De scores 
voor het algemeen oordeel zijn verderop voor de 
regressieanalyses gebruikt (§ 7.6.3/ 7.8.3). 
 

 Figuur 7.5.1: Tevredenheid individuele dienstverlening, algemeen oordeel (links voor het reageren op aspecten, rechts erna). 

 
7.6. ServQualfactoren 
 
Eerder in het onderzoek zijn de aspecten van dienstverlening uit de vragenlijst onderverdeeld in de 
tien theoretische factoren van het ServQualinstrument aan de hand van de definities van deze 
factoren ( § 6.3). In bijlage IV is deze onderverdeling te zien. In deze paragraaf worden de berekende 
scores van de ServQualfactoren en de analyses hiervan weergegeven. 
 
7.6.1. Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de factoren is bepaald door de interne consistentie te berekenen. In § 6.13.1 
is uitgelegd hoe dat is gedaan. Uit deze tests, die uitgebreid terug te vinden zijn in bijlage XVIII, kan 
de conclusie getrokken worden dat de factoren betrouwbaar zijn, voor zowel de belangscores 
(belangrijkheid) als de oordeelscores (tevredenheid). In alle gevallen is er sprake van een hoge Alpha. 
Het weglaten van aspecten uit de factoren zou de factoren niet betrouwbaarder maken, want slechts 
voor twee aspecten zou het weglaten een minimale toename van de Cronbach‟s Alpha van de factor 
betekenen. Op de volgende pagina is een kort overzicht gegeven van de resultaten (tabel 7.6.1.1).  
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Factornaam Aantal aspecten Oordeel aspecten Belang aspecten 

  Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

Betrouwbaarheid 7 ,930 ,909 

Responsiviteit 9 ,929 ,923 

Bekwaamheid 5 ,939 ,907 

Toegankelijkheid 14 ,945 ,931 

Hoffelijkheid 6 ,947 ,962 

Communicatie 10 ,945 ,941 

Geloofwaardigheid 5 ,920 ,910 

Veiligheid 3 ,918 ,893 

Begrijpen/Kennen van de klant 8 ,946 ,919 

Tastbaarheden 3 ,843 ,859 

Tabel 7.6.1.1.: Betrouwbaarheid factoren ServQual 

 
7.6.2. Gemiddelden 
Gezien de betrouwbaarheid van de factoren zijn de gemiddelden voor iedere respondent op iedere 
factor berekend. Aan de hand hiervan is het gemiddelde voor de gehele factor berekend. De 
resultaten zijn hieronder weergegeven. Deze cijfers zijn gevisualiseerd middels een staafdiagram en 
een belang oordeel diagram. Daarnaast is berekend welke scores zich onderscheiden van het 
gemiddelde. In bijlage XIX staan al deze scores.  
 
Factornaam Gemiddeld oordeel Volgorde Gemiddeld belang Volgorde  

Betrouwbaarheid 5,09 5 5,92 5 

Responsiviteit 5,05 6 5,85 7 

Bekwaamheid 5,10 4 5,87 6 

Toegankelijkheid* 4,85* 10 5,72* 9 

Hoffelijkheid* 5,21* 1 6,11* 2 

Communicatie 4,92 8 5,94 4 

Geloofwaardigheid 5,02 7 6,02* 3 

Veiligheid* 5,19* 2 6,19* 1 

Begrijpen/Kennen van de klant 4,92* 9 5,80 8 

Tastbaarheden 5,14 3 5,42* 10 

Gemiddeld totaal 5,05  5,89 
 

Tabel 7.6.2.1.: Gemiddelden factoren ServQual 
 
Door middel van een One Sample T-test is berekend welke factorscores significant afwijken van het 
gemiddelde van alle factorscores. Dit is apart gedaan voor de belangscores (belangrijkheid) en de 
oordeelscores (tevredenheid). In § 6.13.3 is dit uitgelegd en in bijlage XX zijn de uitkomsten van de 
test te vinden. In de bovenstaande tabel zijn de scores die significant afwijken met een sterretje 
gemarkeerd. Als het belang én het oordeel significant afwijken is dit gemarkeerd met een sterretje 
achter de factornaam. 
 

 
Figuur 7.6.2.2: Staafdiagram factoren ServQual 

 
Geconcludeerd kan worden dat de inwoners het meest tevreden zijn over de Hoffelijkheid en het minst 
tevreden over de Toegankelijkheid. Veiligheid vinden de inwoners het meest belangrijk en 
Tastbaarheden het minst belangrijk.  
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Met een belang oordeel diagram is inzichtelijk te maken hoe factoren zich tot elkaar verhouden. 
 

 
 
Figuur 7.6.2.3.: Belang oordeel diagram factoren ServQual (Gemiddelde x-as=5,05; gemiddelde y-as=5,89) 

 
Een aantal factoren in deze diagram heeft een score voor belang en oordeel dat significant afwijkt van 
het gemiddelde en zich daardoor onderscheidt van de andere factoren in het diagram. Deze factoren 
bevinden zich daarom ook in de hoeken van het diagram en zijn de factoren die in de vorige tabel 
(7.6.2.1) een sterretje achter hun naam hebben staan. Vanuit de betekenis van de kwartielen in het 
belang oordeel diagram zijn er een aantal onderscheidende factoren waarvan het niveau gehandhaafd 
moet worden: Hoffelijkheid; Veiligheid. Aan één van de factoren in het diagram kan een lage prioriteit 
gegeven worden: Toegankelijkheid. 
 
7.6.3. Regressie 
Naast de belangrijkheid en de tevredenheid van de factoren is ook berekend in welke mate de 
factoren de algehele tevredenheid voorspellen. Dit geeft weer hoe belangrijk de factoren zijn voor de 
tevredenheid. In § 6.13.5 is uitgelegd hoe dit berekend is en in bijlage XXI zijn alle berekende waardes 
weergegeven. Hier gaat het om de uitkomsten. 
 
Uit de meervoudige regressieanalyse komt dat 48% van de variatie in het algemeen oordeel is te 
verklaren door de variatie in de factoren. De ANOVA tabel toont aan dat deze variatie significant 
afwijkt van de hypothese dat het model niets verklaard, wat aangeeft dat het model zinvol is. De 
factoren Betrouwbaarheid, Geloofwaardigheid en Begrijpen/Kennen van de klant zijn significant voor 
het model, wat betekent dat deze het meeste invloed op het model hebben. Het model invullen zou tot 
het volgende leiden: 
 
Tevredenheid=2,687 +0,601*Betrouwbaarheid -0,047*Responsiviteit -0,088*Bekwaamheid 
+0,173*Toegankelijkheid +0,156*Hoffelijkheid -0,009*Communicatie 
-0,306*Geloofwaardigheid -0,046*Veiligheid +0,479*Begrijpen/Kennen van de klant  
-0,016*Tastbaarheden 
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In de onderstaande tabel is weergegeven wat de invloed is op de tevredenheid van de individuele 
factoren in dit model. 
 
Factor Gestandaardiseerd coëfficiënt Volgorde 

Betrouwbaarheid* ,482 1 

Begrijpen/Kennen van de klant* ,373 2 

Hoffelijkheid ,125 3 

Toegankelijkheid ,119 4 

Communicatie -,007 5 

Tastbaarheden -,011 6 

Responsiviteit -,035 7 

Veiligheid -,039 8 

Bekwaamheid -,065 9 

Geloofwaardigheid* -,225 10 

Tabel 7.6.3.1.: Meervoudige regressie ServQualfactoren 

 
Volgens deze tabel hebben in een meervoudig model de factoren Betrouwbaarheid en 
Begrijpen/Kennen van de klant het meest invloed op de tevredenheid en Geloofwaardigheid het minst. 
 
De negatieve waarden laten zien dat de waardes samenhangen, wat in § 6.13.5 is uitgelegd. 
Van alle factoren en het algehele oordeel zijn paarsgewijs de correlatiecoëfficiënten berekend. Deze 
zijn allemaal significant gebleken (zie bijlage XXII) wat aangeeft dat er sprake is van significante 
verbanden tussen de factoren. Dat alle factoren samenhangen kan betekenen dat burgers niet zonder 
meer de dienstverlening beoordelen op basis van de strikte factoren; dat burgers meer kijken naar het 
complete pakket. Een andere betekenis die hier aan gegeven kan worden is dat de discriminerende 
validiteit laag is, wat betekent dat factoren zich niet genoeg van elkaar onderscheiden, discrimineren. 
 
In de figuur op de volgende pagina (figuur 7.6.3.1) zijn de resultaten van de correlatieanalyse en de 
enkelvoudige regressieanalyses weergegeven. De percentages geven aan wat de invloed is van de 
factor op het algehele oordeel. Het percentage rechtsonder geeft dit weer voor het model van alle 
factoren samen. De samenhang tussen de factoren onderling is weergegeven door pijlen die de 
factoren met elkaar verbinden. Hiervan zijn de correlatiecoëfficiënten berekend, die terug te vinden 
zijn in bijlage XXII. Uit deze resultaten kan ook opgemaakt worden dat de factoren sterk met elkaar 
samenhangen.  
 
Als er gekeken wordt naar de individuele invloed van een factor op het algeheel oordeel, in 
tegenstelling tot de meervoudige regressieanalyse waarbij dit in samenhang is berekend en 
gecorrigeerd, dan is de volgende volgorde aan te brengen: 
 
Factor % Invloed Volgorde 

Betrouwbaarheid 42 1 

Begrijpen/Kennen van de klant 35 2 

Responsiviteit 32 3 

Toegankelijkheid 31 4 

Hoffelijkheid 31 5 

Communicatie 29 6 

Bekwaamheid 28 7 

Geloofwaardigheid 20 8 

Veiligheid 17 9 

Tastbaarheden 15 10 

Tabel 7.6.3.2.: Enkelvoudige regressie ServQualfactoren 
 

In deze tabel is te zien dat de factoren Betrouwbaarheid en Begrijpen/Kennen van de klant het meest 
invloed hebben op de tevredenheid. Het minst invloed heeft de factor Tastbaarheden. 
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Betrouwbaarheid 
Correlatiecoëfficiënt=0,648 (t=15,174; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,42; F = 230,245; p = 0,000; df = 319). 
Algeheel oordeel= 3,050+0,808*Betrouwbaarheid 
 

Begrijpen/ Kennen van de klant 
Correlatiecoëfficiënt=0,596 (t=13,144; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,35; F = 172,764; p = 0,000; df = 314). 
Algeheel oordeel= 3,393+0,766* Begrijpen/ Kennen van de klant 
 

Hoffelijkheid 
Correlatiecoëfficiënt=0,555 (t=11,793; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,31; F = 139,075; p = 0,000; df = 314). 
Algeheel oordeel= 3,569+0,689* Hoffelijkheid 
 

Toegankelijkheid 
Correlatiecoëfficiënt=0,562 (t=12,049; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,31; F = 145,177; p = 0,000; df = 316). 
Algeheel oordeel= 3,206+0,814* Toegankelijkheid 
 

Communicatie 
Correlatiecoëfficiënt=0,541 (t=11,445; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,29; F = 130,995; p = 0,000; df = 317). 
Algeheel oordeel= 3,514+0,740* Communicatie 
 

Tastbaarheden  
Correlatiecoëfficiënt=0,393 (t=7,468; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,15; F = 55,775; p = 0,000; df = 307). 
Algeheel oordeel= 4,383+0,540* Tastbaarheden 
 

Responsiviteit  
Correlatiecoëfficiënt=0,564 (t=12,207; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,32; F = 149,008; p = 0,000; df = 321). 
Algeheel oordeel= 3,342+0,756* Responsiviteit  
 

Veiligheid  
Correlatiecoëfficiënt=0,413 (t=7,934; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,17; F = 62,953; p = 0,000; df = 308). 
Algeheel oordeel= 4,600+0,493* Veiligheid  
 

Bekwaamheid  
Correlatiecoëfficiënt=0,528 (t=10,981; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,28; F = 120,590; p = 0,000; df = 313). 
Algeheel oordeel= 3,527+0,712* Bekwaamheid  
 

Geloofwaardigheid  
Correlatiecoëfficiënt=0,450 (t=8,830; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,20; F = 77,974; p = 0,000; df = 308). 
Algeheel oordeel= 4,085+0,612*Betrouwbaarheid 
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Samen 48% (meervoudige regressie) 

Figuur 7.6.3.1.: Inzichtelijke weergave enkelvoudige regressie ServQualfactoren 
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7.6.4. Aspecten binnen de factoren 
Om beter zicht te krijgen op de factoren is gekeken naar de aspecten die gezamenlijk een factor 
vormen. Hiervoor is door middel van een T-test berekend welke scores zich onderscheiden, door een 
score af te zetten tegen de gemiddelde score op alle aspecten in de vragenlijst. In bijlage XVI zijn alle 
scores te vinden (inclusief een belang oordeel diagram), in bijlage XVII is te zien hoe alle aspecten 
scoren op de T-test en welke duidelijk afwijken. Per factor zijn hier de bijzonderheden genoemd. 
Voor de aspecten is het oordeel gemiddeld 5,00 en voor de factoren 5,05. Voor de aspecten is het 
belang gemiddeld 5,88 en voor de factoren 5,89. ▼ betekent ondergemiddeld, ▲ bovengemiddeld. 
Als een cel leeg is betekent dit dat een cijfer niet bijzonder, dus gemiddeld, is. Als een kwartiel 
genoemd is onderscheid een aspect/ factor zich als het gaat om belang én oordeel en heeft het dus 
een onderscheidende positie in het belang oordeel diagram.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Betrouwbaarheid     

1a. Het krijgen van dezelfde producten en diensten onafhankelijk van het gekozen kanaal   5,30*▼  

1b. Het krijgen van dezelfde producten en diensten onafhankelijk van degene die u helpt   5,57*▼  

1c. Het scheppen van correcte verwachtingen     

1d. Het leveren van foutloze producten en diensten (in één keer goed)* 5,23*▲ 6,10*▲ B* 

1e. Een juiste en relevante beantwoording van vragen* 5,24*▲ 6,17*▲ B* 

1f. Het nakomen van beloftes en afspraken   6,40*▲  

1g. Het herstellen van tekortkomende dienstverlening  6,14*▲  

 
Inwoners vinden het minder belangrijk om consequente resultaten te krijgen. Wat ze vooral belangrijk vinden is dienstverlening 
die in één keer goed is, waarbij er niet getwijfeld hoeft te worden aan de kwaliteit van antwoorden. Inwoners zijn daar best 
tevreden over. Handhaven is dan ook het advies vanuit het belang oordeel diagram. Als dienstverlening toch niet verloopt zoals 
zou moeten dan vinden inwoners het belangrijk dat tekortkomingen worden hersteld. Het nakomen van beloftes en afspraken 
vinden inwoners helemaal belangrijk.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Responsiviteit    

2a. Het via alle kanalen krijgen van snelle dienstverlening  5,69*▼  

2b. Het zo min mogelijk doorverbinden en doorverwijzen  6,07*▲  

2c. De oplossingsgerichtheid van medewerkers  5,99*▲  

2d. De bereidheid van medewerkers om u te helpen* 5,32*▲ 6,24*▲ B* 

2e. De tijd die medewerkers nemen om u te helpen* 5,38*▲ 6,02*▲ B* 

2f. De snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen  5,56*▼  

2g. De snelheid van het terugbellen 4,85*▼   

3a. De wachttijd (de tijd totdat u geholpen wordt)  5,62*▼  

3b. De afhandeltijd (de tijd dat men bezig is uw vraag te beantwoorden)* 5,17*▲ 5,68*▼ D* 

 
Inwoners vinden het vooral belangrijk om medewerkers voor zich te hebben die oplossinggericht zijn, die bereid zijn om te 
helpen en die ook tijd nemen om te helpen. Hierbij willen ze zo min mogelijk doorverwezen worden. Over de bereidheid om te 
helpen en de tijd die medewerkers nemen zijn inwoners wel best tevreden (dus het belang oordeel diagram adviseert 
handhaven). Inwoners vinden snelheid minder belangrijk, zoals snelle dienstverlening via alle kanalen, de snelheid waarmee de 
telefoon wordt opgenomen, de wachttijd en de afhandeltijd. Over de afhandeltijd zijn burgers wel aardig tevreden. De snelheid 
van terugbellen krijgt een minder hoog tevredenheidscijfer. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Bekwaamheid    

3c. De deskundigheid van medewerkers* 5,22*▲ 6,15*▲ B* 

3d. Het beantwoorden van verschillende soorten vragen door een medewerker  5,76*▼  

3e. Het snel informatie vinden door een medewerker om uw vraag te beantwoorden  5,75*▼  

3f. Het stellen van de juiste vragen om tot de kern van een probleem te komen    

3g. Het op de hoogte zijn van medewerkers van alle producten en diensten die de 
gemeente levert via de verschillende kanalen 

 5,74*▼  

 
Inwoners vinden het vooral belangrijk dat medewerkers deskundig zijn en zijn daar tevreden over. Dat medewerkers niet 
verschillende vragen kunnen beantwoorden, op de hoogte zijn van alle dienstverlening van de gemeente en snel informatie 
kunnen vinden om een vraag te beantwoorden is minder belangrijk.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Toegankelijkheid* 4,85*▼ 5,72*▼ C* 

4a. De beschikbaarheid van alle kanalen (stadhuis, post, mail, website, telefoon) om met 
de gemeente te communiceren 

   

4b. Het zelf kunnen bepalen via welk kanaal u een vraag stelt en antwoord krijgt  5,49*▼  

4c. Het weten waar of bij wie u terecht kunt voor producten en diensten    

4d. Het inschakelen van specialisten als een medewerker er niet uitkomt 4,83*▼   

4e. Het via één aanspreekpunt (persoon of loket) lopen van producten en diensten  5,65*▼  

4f. Het hebben van één centrale ingang voor ieder kanaal (1 locatie, 1 website, 1 
mailadres, 1 telefoonnummer) 

 5,54*▼  

4g. Het eenmalig aanleveren van gegevens, het eenmalig stellen van uw vraag 4,83*▼   
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5a. Het actief informeren over producten en diensten die bij uw situatie passen* 4,86*▼ 5,57*▼ C* 

5b. Het eenvoudig aanvragen van producten en diensten    

5c. De openingstijden van telefoon en balie (gemak en handigheid) 4,59*▼   

5d. De beschikbaarheid van de gemeente op vrije inloop  4,57*▼   

5e. De beschikbaarheid van de gemeente op afspraak    

5f. Het digitaal aanbieden van producten en diensten* 4,73*▼ 5,50*▼ C* 

5g. Het doorverwijzen bij niet gemeentelijke producten en diensten* 4,64*▼ 5,52*▼ C* 

 
Inwoners vinden toegankelijkheid niet erg belangrijk en zijn hier relatief minder tevreden over. Het belang oordeel diagram 
adviseert om hier minder prioriteit aan te geven. Inwoners vinden het minder belangrijk om zelf te bepalen via welk kanaal 
contact loopt, dat contacten via één punt en kanaal lopen, dat inwoners actief geïnformeerd worden over bij hun situatie 
passende diensten, dat producten en diensten digitaal worden aangeboden en dat ze worden doorverwezen bij niet 
gemeentelijke diensten. Over een paar van deze punten zijn ze ook niet erg tevreden. Die lage tevredenheid geldt ook voor het 
inschakelen van specialisten als medewerkers er niet uitkomen, het eenmalig aanleveren van informatie en de openingstijden 
en beschikbaarheid op vrije inloop. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Hoffelijkheid* 5,21*▲ 6,11*▲ B* 

6a. Het serieus nemen van u en uw vraag door medewerkers* 5,30*▲ 6,29*▲ B* 

6b. Het met u meedenken*  6,03*▲  

6c. Het gevoel geven dat u welkom bent* 5,18*▲ 6,00*▲ B* 

6d. De vriendelijkheid van medewerkers* 5,28*▲ 6,08*▲ B* 

6e. De moeite die gedaan wordt om u echt te helpen* 5,19*▲ 6,14*▲ B* 

6f. De beleefdheid van medewerkers (bijv. uit laten praten, netjes te woord staan)* 5,35*▲ 6,10*▲ B* 

 
Hoffelijkheid vinden inwoners erg belangrijk en daar zijn ze ook best tevreden over. Dat gaat om serieus genomen worden, 
meedenken en de moeite die gedaan wordt, maar ook om vriendelijkheid, beleefdheid en het gevoel van welkom zijn. Dit niveau 
moet vooral gehandhaafd blijven, volgens het belang oordeel diagram. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Communicatie    

6g. Een taalgebruik van medewerkers dat aansluit bij uw behoefte 5,33*▲   

7a. De begrijpelijkheid van informatie (duidelijkheid)  6,06*▲  

7b. Het duidelijk maken van wat u kunt verwachten   6,03*▲  

7c. Het op de hoogte gehouden worden van stappen die genomen worden naar 
aanleiding van uw vraag 

4,77*▼   

7d. Het weten welke wachttijd u kunt verwachten 4,82*▼   

7e. De gebruiksvriendelijkheid van de website* 4,71*▼ 5,70*▼ C* 

7f. De duidelijkheid over uw rechten én plichten (onder welke voorwaarden u recht heeft 
op welke producten en diensten)* 

4,76*▼ 6,09*▲ A* 

7g. Het uitleggen waarom iets niet kan (of wel kan)* 4,81*▼ 6,15*▲ A* 

8a. De helderheid over wat de gemeente verstaat onder goede dienstverlening  5,70*▼  

8b. Het duidelijk communiceren over aangeboden producten en diensten, inclusief 
kosten, openingstijden, benodigdheden, kanalen 

   

 
Inwoners vinden het relatief belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt wat ze kunnen verwachten, welke rechten en plichten ze 
hebben en waarom iets niet kan en ook dat die informatie begrijpelijk is. Over die duidelijkheid over rechten en plichten en het 
uitleggen waarom iets niet kan zijn inwoners minder tevreden. Daar zou volgens het belang oordeel diagram wel in 
geïnvesteerd moeten worden. Wat inwoners minder belangrijk vinden is de helderheid over wat de gemeente verstaat onder 
goede dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Die website krijgt ook een laag oordeel, wat samen met het 
lage belang de geadviseerde prioritering niet hoog maakt. Inwoners zijn ook minder tevreden over het op de hoogte gehouden 
worden van genomen stappen en de te verwachten wachttijd. Inwoners zijn wel relatief tevreden over de aansluiting van 
taalgebruik van medewerkers bij hun behoefte.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Geloofwaardigheid  6,02*▲  

8c. De betrouwbaarheid van medewerkers* 5,25*▲ 6,24*▲ B* 

8d. De neutraliteit van de houding van medewerkers ten opzichte van de burger (niet 
vooringenomen en onpartijdig) 

 6,11*▲  

8e. Het aanbod van alternatieven door medewerkers 4,83*▼   

8f. Een „nee‟ krijgen als iets niet kan 4,85*▼   

8g. Een gelijkwaardige behandeling door medewerkers  6,20*▲  

 
Inwoners vinden geloofwaardigheid relatief belangrijk. Ze vinden het belangrijk dat medewerkers betrouwbaar overkomen, zich 
neutraal gedragen en dat medewerkers burgers gelijkwaardig behandelen. Inwoners zijn relatief tevreden over de 
betrouwbaarheid van medewerkers. Waar burgers minder tevreden over zijn is het aanbod van alternatieven door medewerkers 
en het „nee‟ krijgen als iets niet kan. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Veiligheid* 5,19*▲ 6,19*▲ B* 

9a. De privacy tijdens het contact* 5,14*▲ 6,11*▲ B* 

9b. De voorzichtige omgang met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens* 5,19*▲ 6,41*▲ B* 

9c. Het veilige en vertrouwde gevoel van het contact  6,07*▲  
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Veiligheid is iets dat inwoners erg belangrijk vinden. Dat gaat dan om de privacy, maar ook om een veilig en vertrouwd gevoel.  
Vooral een correcte omgang met persoonlijke gegevens vinden inwoners belangrijk. Inwoners zijn hier best tevreden over. Het 
belang oordeel diagram adviseert daarom om het huidige niveau te handhaven. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Begrijpen/Kennen van de klant 4,92*▼   

9d. Het op de hoogte zijn van medewerkers over welke contacten u eerder heeft gehad 
met de gemeente (hoe, wanneer, wat)* 

4,77*▼ 5,72*▼ C* 

9e. De gelegenheid om ervaringen over de dienstverlening te delen* 4,70*▼ 5,32*▼ C* 

9f. Het verbeteren van dienstverlening naar aanleiding van signalen van inwoners* 4,67*▼ 6,03*▲ A* 

9g. De mogelijkheid om mee te denken over de (verbetering van de) dienstverlening* 4,66*▼ 5,63*▼ C* 

10a. De persoonlijke benadering in het contact 5,26*▲   

10b. Het begrijpen van uw specifieke behoefte (verplaatsen in uw situatie)    

10c. Het gehoord worden door medewerkers (het luisteren)  6,07*▲  

10d. Het handelen naar uw specifieke behoefte    

 
Inwoners vinden het minder belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van eerdere contacten en dat ze als inwoner in de 
gelegenheid worden gesteld om mee te denken over dienstverlening. Ze zijn hier ook minder tevreden over. Het belang oordeel 
diagram geeft hier een lage prioriteit aan. Wat inwoners wel erg belangrijk vinden is het verbeteren van dienstverlening naar 
aanleiding van signalen van inwoners. Hier oordelen ze ook laag over wat ervoor zorgt dat het belang oordeel diagram aangeeft 
dat dit iets is waar in geïnvesteerd moet worden. Inwoners vinden het ook erg belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Over 
de persoonlijke benadering in het contact oordelen ze best hoog. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Tastbaarheden  5,42*▼  

10e. De uitstraling van de balie en de centrale hal  5,36*▼  

10f. De voorzieningen in de wachtruimte die het wachten verzachten  5,31*▼  

10g. De verzorgdheid van medewerkers* 5,38*▲ 5,62*▼ D* 

 
Inwoners vinden het minder belangrijk hoe de zichtbare aspecten van dienstverlening er uit zien. Ze oordelen relatief hoog over 
de verzorgdheid van medewerkers. Volgens het belang oordeel diagram zou dat zelfs teveel kunnen zijn. 
 

7.6.5. Highlights ServQualfactoren 
- De berekening van de interne consistentie van factoren gaf aan dat de factoren betrouwbaar zijn. 
- De inwoners zijn het meest tevreden over de Hoffelijkheid en het minst tevreden over de 
Toegankelijkheid. Veiligheid vinden de inwoners het meest belangrijk en Tastbaarheden het minst 
belangrijk. De lijstjes hieronder (die van laag naar hoog gaan

18
) geven alle scores weer. Factoren die 

zich onderscheiden van het gemiddelde zijn aangeduid met een sterretje (*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vanuit de betekenis van de kwartielen in het belang oordeel diagram zijn er een aantal 
onderscheidende factoren waarvan het niveau gehandhaafd moet worden: Hoffelijkheid; Veiligheid. 
Aan één van de factoren in het diagram kan een lage prioriteit gegeven worden: Toegankelijkheid. 
- De factoren verklaren 48% van de variatie in de tevredenheid van inwoners.  
- In een meervoudig model hebben de factoren Betrouwbaarheid en Begrijpen/Kennen van de klant 
het meest invloed op de tevredenheid en Geloofwaardigheid het minst. 

                                                           
18. Het fundament van een piramide is immers steviger dan de top. Het kleinste stuk van de piramide bevat dus de laagste 
score en het grootste stuk van de piramide de hoogste score. 
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- De factoren blijken allen met elkaar samen te hangen. 
- De factoren Betrouwbaarheid en Begrijpen/Kennen van de klant hebben het meest invloed op de 
tevredenheid. Het minst invloed heeft de factor Tastbaarheden. 
- Aspecten die onder factoren vallen en zich duidelijk onderscheiden van het gemiddelde als het gaat 
om belangrijkheid en tevredenheid specificeren de scores op factoren en maken dit meer concreet. 
 
Met de onderstaande figuur zijn de scores voor de belangrijkheid die inwoners zelf geven (expliciet 
belang), de invloed op tevredenheid (impliciet belang) en de tevredenheid weergegeven om het 
voorgaande nog eens inzichtelijk samen te vatten. Hoe groter de bol, hoe meer tevreden men is. 

 
 
Figuur 7.6.5.1.: Belang, invloed en tevredenheid factoren 

 

7.7. Factoranalyse  
 
Ondanks dat de verdeling in ServQualfactoren betrouwbaar is betekent dit nog niet dat deze factoren 
de resultaten van het onderzoek het best weergeven. Met factoranalyse zouden andere factoren 
gevonden konden worden, een indeling van factoren die beter aansluit bij de specifieke situatie en 
resultaten van dit onderzoek. In § 6.13.6 is al kort uitgelegd wat factoranalyse inhoudt. Voor dit 
onderzoek zijn alle 70 aspecten uit de vragenlijst als variabele meegenomen in de factoranalyse.  
 
7.7.1. Factoranalyse 
Er zijn een aantal aannames voor een factoranalyse. Zo moet het meetniveau van de variabelen 
minimaal intervalniveau zijn. Eerder in dit stuk (§ 6.5.4) is beschreven dat een zevenpunts Likertschaal 
als een intervalschaal gezien mag worden. Als minimaal aantal respondenten wordt 10 per variabele 
gesteld, maar dat hoeft niet persé (Janssens e.a., 2008, p. 247). Er is wel een absoluut minimum van 
100 respondenten. Howitt & Cramer (2004) geven als vuistregel dat er minstens twee of drie keer 
zoveel waarnemingen nodig zijn als het aantal variabelen. Dat is voor dit onderzoek zeker het geval. 
Daarnaast mogen de waarden van één variabele niet volledig af te leiden zijn uit de waarden van één 
of meer van de andere variabelen. Ook daar is geen sprake van, aangezien het gaat om allemaal 
soortgelijke, onafhankelijke, factoren.  
Daarnaast is een factoranalyse alleen nuttig als de betrokken variabelen voldoende met elkaar 
correleren. Dat is onder andere te berekenen door middel van de Kaiser-Meyer-Olkin en de Bartlett‟s 
Test of Sphericity (Janssens e.a., 2008, p. 257). Deze tweede test berekent of er inderdaad voldoende 
correlatie is. Significantie betekent dan dat de nulhypothese dat er geen correlatie is wordt verworpen 
en dus dat er wel correlatie is. Voor de gedane factoranalyse zijn deze in alle gevallen significant, dus 
een factoranalyse is zinvol. De waarde van de berekende Kaiser-Meyer-Olkin was ook hoog 
(gemiddeld 0,96), wat minimaal 0,50 moet zijn. Dus ook wat dat betreft mag er een analyse uitgevoerd 
worden. In bijlage XXIII zijn de cijfers van deze toetsen verder te bekijken. 
 
Er zijn zes factoranalyses gedaan op de aspecten om de factoren in de aspecten te onderscheiden. 
De reden voor dit aantal is dat de scores op oordeel en belang verschillend zijn en verschillend 
correleren. Iedere analyse is gebaseerd op een standaard aanpak (Howitt & Cramer, 2004, p.219).  
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Hier zijn de eigenschappen van de analyses kort opgesomd: Analyse 1. Variabelen: oordeel aspecten; 

Methode: Principal components; Eigenwaarde: minimaal 1; Varimax rotatie; Missing: Exclude cases listwise. 
Analyse 2. Variabelen: oordeel aspecten; Methode: Principal components; Eigenwaarde: minimaal 1; Varimax 
rotatie; Missing: Exclude cases pairwise. Analyse 3.Variabelen: belang aspecten; Methode: Principal 
components; Eigenwaarde: minimaal 1; Varimax rotatie; Missing: Exclude cases listwise. Analyse 4. Variabelen: 
belang aspecten; Methode: Principal components; Eigenwaarde: minimaal 1; Varimax rotatie; Missing: Exclude 
cases pairwise. Analyse 5. Variabelen: belang*oordeel aspecten; Methode: Principal components; Eigenwaarde: 
minimaal 1; Varimax rotatie; Missing: Exclude cases listwise. Analyse 6. Variabelen: belang*oordeel aspecten; 
Methode: Principal components; Eigenwaarde: minimaal 1; Varimax rotatie; Missing: Exclude cases pairwise. 

 
Waar dit op neer komt is dat er voor het oordeel en belang van aspecten verschillende factoranalyses 
gedaan zijn, om daarmee factoren te vinden die voor beide verdelingen het meest dekkend zijn. De 
eerste analyse leverde elf factoren op, waarbij geen enkel aspect het hoogste laadde op de elfde 
factor (de lading geeft aan hoe goed een aspect bij een factor past). De elf factoren verklaren 77% 
van alle variantie. De tweede analyse leverde tien factoren op, waarbij geen aspect het hoogste 
laadde op de tiende factor. De tien factoren zijn goed voor de verklaring van 75% van de variantie. De 
derde analyse leverde tien factoren op, welke goed zijn voor de verklaring van 74% van de variantie. 
De vierde analyse leverde negen factoren op, welke goed zijn voor de verklaring van 73% van de 
variantie. De vijfde analyse leverde tien factoren op, welke goed zijn voor de verklaring van 75% van 
de variantie. De zesde analyse zou goed zijn voor negen factoren, welke 73% van alle variantie in zich 
hebben. Echter kwam hier geen geroteerde oplossing uit in SPSS, omdat SPSS het niet kon roteren. 
Dat is niet erg, want er was in elk geval voor alle belang, oordeel en belang*oordeel een analyse 
gedaan, die naast elkaar gelegd konden worden. Dus desondanks zorgde dit voor vijf bruikbare 
indelingen in factoren. De verklaarde variantie per factor en de bij behorende eigenwaarden zijn te 
vinden in bijlage XXIII. Voor de verdere analyse van deze indelingen is vooral gekeken naar de lijst 
met factorladingen per factor na rotatie. Deze zijn te vinden in bijlage XXIII. Bij iedere analyse is per 
aspect bekeken op welke factor deze het hoogst laadde. Dat gaat er om bij welke factor een aspect 
het best past. Hierdoor ontstond er per factor een lijstje met typerende aspecten (deze zijn in de 
bijlage geel gekleurd). De factoren die uit de vijf analyses ontstonden zijn naast elkaar gelegd, om zo 
te kijken naar verschillen en overeenkomsten voor de opdeling van aspecten in factoren. Er zijn 
verschillende stappen genomen om hier een indeling van te maken en hier een label aan te plakken. 
 
1) Hoe de ServQualfactoren er bij pasten.; 2) Per factor ad-hoc een betekenis in twee/drie woorden.; 3) Betrouwbaarheid per 
factor berekend (waren allen hoog), ook gekeken naar de betrouwbaarheid als een aspect weg gehaald zou worden uit de 
factor. Factoren uit analyses naast elkaar leggen, om te kijken of er wat m.b.t. betrouwbaarheid zou veranderen.; 4) Hoogste 
ladingen per factor aangekruist (alles boven.600) + betekenis geven. Interpretatie van factoren door kijken naar aspecten die 
hoog laden op factoren.; 5) Theorie doorgelezen om aan de hand daarvan factoren te duiden.; 6) Factoren vergelijken. 

 
Uiteindelijk zijn de factoren die uit de factoranalyse met het oordeel van aspecten kwamen als 
uitgangspunt genomen en zijn de andere factoranalyses hiernaast gelegd om te kijken of er nog een 
betere en duidelijkere indeling te maken was. Zo werden een aantal factoren nog iets verder 
uitgesplitst. De aspecten die door deze factoranalyses bij elkaar zijn gevoegd tot een factor hebben op 
één of andere manier iets met elkaar te maken. Die overeenkomst is de naam die aan de factor 
gegeven is. In eerste instantie weerspiegelen deze factoren vooral de samenhang in de antwoorden 
voor dit specifieke onderzoek. Het is onbekend of uitkomsten ook in andere situaties opgaan. 
 
7.7.2. Nieuwe factoren 
Hieronder zijn de factoren weergegeven die het resultaat zijn van de factoranalyse. Onder de titel van 
de factor zijn de aspecten genoemd die de factor vormen. De nummers corresponderen met de 
nummers die in de vragenlijst gebruikt zijn (bijlage VII). 
 

Snel, ter zake en kundig 

2a. Het via alle kanalen krijgen van snelle dienstverlening 

2b. Het zo min mogelijk doorverbinden en doorverwijzen 

2c. De oplossingsgerichtheid van medewerkers 

2d. De bereidheid van medewerkers om u te helpen 

2e. De tijd die medewerkers nemen om u te helpen 

2f. De snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen 

2g. De snelheid van het terugbellen 

3a. De wachttijd (de tijd totdat u geholpen wordt) 

3b. De afhandeltijd (de tijd dat men bezig is uw vraag te beantwoorden) 

3c. De deskundigheid van medewerkers  

3d. Het beantwoorden van verschillende soorten vragen door een medewerker 

3e. Het snel informatie vinden door een medewerker om uw vraag te beantwoorden 

3f. Het stellen van de juiste vragen om tot de kern van een probleem te komen 
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3g. Het op de hoogte zijn van medewerkers van alle producten en diensten die de gemeente levert via de verschillende 
kanalen 

 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid 

6a. Het serieus nemen van u en uw vraag door medewerkers 

6b. Het met u meedenken 

6c. Het gevoel geven dat u welkom bent 

6d. De vriendelijkheid van medewerkers 

6e. De moeite die gedaan wordt om u echt te helpen 

6f. De beleefdheid van medewerkers (bijv. uit laten praten, netjes te woord staan) 

6g. Een taalgebruik van medewerkers dat aansluit bij uw behoefte 

 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer 

10a. De persoonlijke benadering in het contact 

10b. Het begrijpen van uw specifieke behoefte (verplaatsen in uw situatie) 

10c. Het gehoord worden door medewerkers (het luisteren) 

10d. Het handelen naar uw specifieke behoefte 

8c. De betrouwbaarheid van medewerkers 

8d. Neutraliteit van de houding van medewerkers ten opzichte van de burger (niet vooringenomen en onpartijdig) 

8f. Een „nee‟ krijgen als iets niet kan 

8g. Een gelijkwaardige behandeling door medewerkers 

9a. De privacy tijdens het contact 

9c. Het veilige en vertrouwde gevoel van het contact 

 

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar 

4a. De beschikbaarheid van alle kanalen (stadhuis, post, mail, website, telefoon) om met de gemeente te communiceren 

4b. Het zelf kunnen bepalen via welk kanaal u een vraag stelt en antwoord krijgt 

4c. Het weten waar of bij wie u terecht kunt voor producten en diensten 

4d. Het inschakelen van specialisten als een medewerker er niet uitkomt 

4e. Het via één aanspreekpunt (persoon of loket) lopen van producten en diensten 

4f. Het hebben van één centrale ingang voor ieder kanaal (1 locatie, 1 website, 1 mailadres, 1 telefoonnummer) 

4g. Het eenmalig aanleveren van gegevens, het eenmalig stellen van uw vraag 

5a. Het actief informeren over producten en diensten die bij uw situatie passen 

5b. Het eenvoudig aanvragen van producten en diensten 

 

Consequent resultaat 

1a. Het krijgen van dezelfde producten en diensten onafhankelijk van het gekozen kanaal 

1b. Het krijgen van dezelfde producten en diensten onafhankelijk van degene die u helpt 

 

Nauwkeurig en betrouwbaar 

1c. Het scheppen van correcte verwachtingen 

1d. Het leveren van foutloze producten en diensten (in één keer goed) 

1e. Een juiste en relevante beantwoording van vragen 

1f. Het nakomen van beloftes en afspraken 

1g. Het herstellen van tekortkomende dienstverlening 

9b. De voorzichtige omgang met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens 

 

Helder informeren en duidelijk communiceren 

7a. De begrijpelijkheid van informatie (duidelijkheid) 

7b. Het duidelijk maken van wat u kunt verwachten 

7c. Het op de hoogte gehouden worden van stappen die genomen worden naar aanleiding van uw vraag 

7d. Het weten welke wachttijd u kunt verwachten 

7f. De duidelijkheid over uw rechten én plichten (onder welke voorwaarden u recht heeft op welke producten en diensten) 

7g. Het uitleggen waarom iets niet kan (of wel kan) 

8a. De helderheid over wat de gemeente verstaat onder goede dienstverlening 

8b. Het duidelijk communiceren over aangeboden producten en diensten, inclusief kosten, openingstijden, benodigdheden, 
kanalen 

 

Het digitale kanaal 

5f. Het digitaal aanbieden van producten en diensten 

7e. De gebruiksvriendelijkheid van de website 

 

Flexibiliteit en extra aandacht 

5e. De beschikbaarheid van de gemeente op afspraak 

5g. Het doorverwijzen bij niet gemeentelijke producten en diensten 

8e. Het aanbod van alternatieven door medewerkers 
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Kennen en kennis van de klant 

9d. Het op de hoogte zijn van medewerkers over welke contacten u eerder heeft gehad met de gemeente (hoe, wanneer, 
wat) 

9e. De gelegenheid om ervaringen over de dienstverlening te delen 

9f. Het verbeteren van dienstverlening naar aanleiding van signalen van inwoners 

9g. De mogelijkheid om mee te denken over de (verbetering van de) dienstverlening 

 

Fysieke elementen en uiterlijk 

10e. De uitstraling van de balie en de centrale hal 

10f. De voorzieningen in de wachtruimte die het wachten verzachten 

10g. De verzorgdheid van medewerkers 

 

Gemakkelijke en vrije opening 

5c. De openingstijden van telefoon en balie (gemak en handigheid) 

5d. De beschikbaarheid van de gemeente op vrije inloop 

 
7.7.3. Factoren ServQual t.o.v. Factoren factoranalyse 
Hieronder is in een matrix weergegeven onder welke factoren, ServQual en vanuit de factoranalyse, 
aspecten vallen. Er zijn verschuivingen zichtbaar, maar een aantal aspecten is ook bij elkaar blijven 
staan. De nieuwe indeling van aspecten in factoren zou gezien kunnen worden als een specificatie 
van het ServQualmodel voor de specifieke context van Oldenzaal en de resultaten van de vragenlijst. 
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Factoranalyse▼ 

Snel, ter zake en 
kundig (14) 

 

2a, 2b, 
2c, 2d, 
2e, 2f, 
2g, 3a, 
3b 

3c, 3d, 
3e, 3f, 
3g 

       

Behulpzaam en 
klantvriendelijkheid 
(7) 

    
6a, 6b, 
6c, 6d, 
6e, 6f 

6g     

Persoonlijk en 
zeker, individueel 
en integer (10) 

      
8c, 8d, 
8f, 8g 

9a, 9c 

10a, 
10b, 
10c, 
10d 

 

Toegankelijk, 
eenvoudig, en 
makkelijk 
bereikbaar (9) 

   

4a, 4b, 
4c, 4d, 
4e, 4f, 
4g, 5a, 
5b 

      

Nauwkeurig en 
betrouwbaar (6) 

1c, 1d, 
1e, 1f, 
1g 

      9b   

Helder informeren 
en duidelijk 
communiceren (8) 

     

7a, 7b, 
7c, 7d, 
7f, 7g, 
8a, 8b 

    

Flexibiliteit en extra 
aandacht (3) 

   5e, 5g   8e    

Kennen en kennis 
van de klant (4) 

        
9d, 9e, 
9f, 9g 

 

Fysieke elementen 
en uiterlijk (3) 

         
10e, 
10f, 10g 

Consequent 
resultaat (2) 

1a, 1b          

Het digitale kanaal 
(2) 

   5f   7e     

Gemakkelijk en 
vrije opening (2) 

   5c, 5d       

Tabel 7.7.3.1.: Matrix factoren ServQual & factoranalyse 
 
In § 6.3 is uitgelegd dat er primair gekozen is voor de indeling van de aspecten aan de hand van de 
definities van ServQualfactoren. Dit om er in elk geval een structuur in aan te brengen. In die 
paragraaf is ook aangegeven dat de definities uit de theorie niet even helder waren, wat indelen 
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moeilijk maakte. Met factoranalyse is een indeling gemaakt die aansluit bij de resultaten van het 
onderzoek onder inwoners. Dat maakt deze indeling dus veel geschikter om resultaten te bespreken.  
 
De factoren waar onder de aspecten zijn ingedeeld voor de factoranalyse hebben een andere 
betekenis dan de factoren na de factoranalyse. Individuele factoren zijn immers opgebouwd uit (deels) 
andere aspecten en de betekenis van een factor komt voort uit de aspecten die er onder vallen. Bij 
beide indelingen zijn wel dezelfde aspecten gebruikt. Dit maakt het dat scores op factoren van de ene 
indeling niet zijn te vergelijken met die van de andere indeling. Dat zou appels met peren vergelijken 
zijn. Appels en peren die bovendien de zelfde bestandsdelen hebben, de aspecten. Wel is aan te 
geven wat de verschillen zijn in de indeling van aspecten. Dat is met de bovenstaande matrix gedaan.  
Zogezegd gaat het in § 7.6 om appels en §7.8 om peren (of andersom). De peren weerspiegelen de 
resultaten van dit onderzoek beter, maar de appels geven ook een eigen inzicht. 
  

7.8. Nieuwe factoren 
 
Met factoranalyse zijn de aspecten uit de vragenlijst onderverdeeld in twaalf nieuwe factoren. In de 
vorige paragraaf is deze onderverdeling te zien. In deze paragraaf worden de scores weergegeven die 
zijn berekend voor de nieuwe factoren en de analyses die ermee gedaan zijn. Net zoals in § 7.6. 
 
7.8.1. Betrouwbaarheid  
De betrouwbaarheid van factoren is bepaald door de interne consistentie te berekenen. In § 6.13.1 is 
uitgelegd hoe dat is gedaan. Uit deze tests, die uitgebreid terug te vinden zijn in bijlage XXIV, kan de 
conclusie getrokken worden dat de factoren betrouwbaar zijn, voor zowel de belangscores 
(belangrijkheid) als de oordeelscores (tevredenheid). In alle gevallen is sprake van een hoge Alpha en 
significante waardes voor Spearmans Rho. De waardes geven geen aanleiding om een aspect te 
verwijderen of een factor te veranderen. De volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten. 
 
Factornaam Aantal aspecten Oordeel aspecten Belang aspecten 

  Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

Snel, ter zake en kundig 14 ,957 ,949 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid 7 ,953 ,961 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer 10 ,955 ,945 

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar 9 ,938 ,903 

Nauwkeurig en betrouwbaar 6 ,909 ,922 

Helder informeren en duidelijk communiceren 8 ,946 ,942 

Flexibiliteit en extra aandacht 3 ,772 ,757 

Kennen en kennis van de klant 4 ,923 ,863 

Fysieke elementen en uiterlijk 3 ,843 ,859 

    

Factornaam Aantal aspecten Oordeel aspecten Belang aspecten 

  Spearmans Rho Spearmans Rho 

Consequent resultaat 2 ,766 ,747 

Het digitale kanaal 2 ,558 ,522 

Gemakkelijk en vrije opening 2 ,709 ,731 

Tabel 7.8.1.1.: Betrouwbaarheid factoren factoranalyse 

 
7.8.2. Gemiddelden  
Gezien de betrouwbaarheid van de factoren zijn de gemiddelden voor iedere respondent op iedere 
factor berekend. Aan de hand hiervan is het gemiddelde voor de gehele factor berekend. De 
resultaten zijn in tabel 7.8.2.1. weergegeven. Deze cijfers zijn gevisualiseerd middels een 
staafdiagram en een belang oordeel diagram. Daarnaast is berekend welke scores zich 
onderscheiden van het gemiddelde. In bijlage XXV staan al deze scores.  
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Factornaam Gemiddeld oordeel Volgorde Gemiddeld belang Volgorde 

Snel, ter zake en kundig 5,05* 5 5,86 6 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid* 5,23* 1 6,09* 2 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer* 5,10* 4 6,02* 3 

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar 4,93 7 5,74 7 

Nauwkeurig en betrouwbaar* 5,13* 3 6,17* 1 

Helder informeren en duidelijk communiceren 4,90 8 5,98* 4 

Flexibiliteit en extra aandacht 4,82* 9 5,71 8 

Kennen en kennis van de klant* 4,69* 11 5,68* 9 

Fysieke elementen en uiterlijk* 5,14* 2 5,42* 12 

Consequent resultaat 5,01 6 5,43* 11 

Het digitale kanaal* 4,71* 10 5,59* 10 

Gemakkelijk en vrije opening 4,59* 12 5,89 5 

Gemiddeld totaal 4,94  5,80  

Tabel 7.8.2.1.: Gemiddelden factoren factoranalyse 

 
Door middel van een One Sample T-test is berekend welke factorscores significant afwijken van het 
gemiddelde van alle factorscores. Dit is apart gedaan voor de belangscores (belangrijkheid) en de 
oordeelscores (tevredenheid). In § 6.13.3 is dit uitgelegd en in bijlage XXVI zijn de uitkomsten van de 
test te vinden. In de bovenstaande tabel zijn de scores die significant afwijken met een sterretje 
gemarkeerd. Als het belang én het oordeel significant afwijken is dit gemarkeerd met een sterretje 
achter de factornaam. 
 

 
 
Figuur 7.8.2.2: Staafdiagram factoren factoranalyse 

 
Geconcludeerd kan worden dat de inwoners het meest tevreden zijn over de factor Behulpzaam en 
klantvriendelijkheid en het minst tevreden over de Gemakkelijke en vrije opening. Nauwkeurig en 
betrouwbaar vinden de inwoners het meest belangrijk en Fysieke elementen en uiterlijk het minst 
belangrijk. 
 
  

4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5

Snel, ter zake en kundig

Behulpzaam en klantvriendelijkheid

Persoonlijk en zeker, individueel en integer

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar

Nauwkeurig en betrouwbaar

Helder informeren en duidelijk communiceren

Flexibiliteit en extra aandacht

Kennen en kennis van de klant

Fysieke elementen en uiterlijk

Consequent resultaat

Het digitale kanaal

Gemakkelijk en vrije opening Belang Oordeel
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Met een belang oordeel diagram is inzichtelijk te maken hoe factoren zich tot elkaar verhouden. 
 

 
 
Figuur 7.8.2.3: Belang oordeel diagram factoren factoranalyse (Gemiddelde x-as=4,94; gemiddelde y-as=5,80) 

 
Een aantal factoren in deze diagram heeft een score voor belang en oordeel dat significant afwijkt van 
het gemiddelde en zich daardoor onderscheidt van de andere factoren in het diagram. Deze factoren 
bevinden zich daarom ook in de hoeken van het diagram en zijn de factoren die in de vorige tabel 
(7.8.2.1) een sterretje achter hun naam hebben staan. Vanuit de betekenis van de kwartielen in het 
belang oordeel diagram zijn er een aantal onderscheidende factoren waarvan het niveau gehandhaafd 
moet worden: Behulpzaam en klantvriendelijkheid; Persoonlijk en zeker, individueel en integer; 
Nauwkeurig en betrouwbaar. Aan een aantal van de factoren uit het diagram kan een lage prioriteit 
gegeven worden: Kennen en kennis van de klant; Het digitale kanaal. Aan één factor wordt mogelijk te 
veel aandacht gegeven: Fysieke elementen en uiterlijk. 
 
7.8.3. Regressie 
Net zoals bij de ServQualfactoren is ook voor de nieuwe factoren berekend in welke mate de factoren 
de algehele tevredenheid voorspellen. Dit geeft weer hoe belangrijk de factoren zijn voor de 
tevredenheid. In § 6.13.5 is uitgelegd hoe dit berekend is en in bijlage XXVII zijn alle berekende 
waardes weergegeven. In deze subparagraaf gaat het om de uitkomsten. 
 
Uit de meervoudige regressieanalyse komt dat 44% van de variatie in het algemeen oordeel is te 
verklaren door de variatie in factoren. De ANOVA tabel toont aan dat deze variatie significant afwijkt 
van de hypothese dat het model niets verklaard, wat aangeeft dat het model zinvol is. De factoren 
„Nauwkeurig en betrouwbaar‟ & „Kennen en kennis van de klant‟ zijn significant voor het model, wat 
betekent dat deze het meeste invloed op het model hebben. Het model invullen leidt tot het volgende: 
 
Tevredenheid=2,508 -0,004*Snel, ter zake en kundig +0,164*Behulpzaam en klantvriendelijkheid 
+0,041*Persoonlijk en zeker, individueel en integer +0,228*Toegankelijk, eenvoudig en makkelijk 
bereikbaar +0,563*Nauwkeurig en betrouwbaar -0,162*Helder informeren en duidelijk communiceren -
0,242*Flexibiliteit en extra aandacht +0,211*Kennen en kennis van de klant -0,069*Fysieke elementen 
en uiterlijk +0,016*Consequent resultaat +0,123*Het digitale kanaal +0,056*Gemakkelijke en vrije 
opening 
 
  

Snel, ter zake en kundig

Behulpzaam en 
klantvriendelijkheid

Persoonlijk en zeker, 
individueel en integer

Toegankelijk, eenvoudig, en 
makkelijk bereikbaar

Nauwkeurig en betrouwbaar

Helder informeren en duidelijk 
communiceren

Flexibiliteit en extra aandacht

Kennen en kennis van de klant

Fysieke elementen en uiterlijk

Consequent resultaat

Het digitale kanaal

Gemakkelijk en vrije opening
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In de onderstaande tabel is weergegeven wat de invloed is op de tevredenheid van de individuele 
factoren in dit model  
 
Factor Gestandaardiseerd coëfficiënt Volgorde 

Nauwkeurig en betrouwbaar* 0,454 1 

Kennen en kennis van de klant* 0,168 2 

Toegankelijk, eenvoudig en makkelijk bereikbaar 0,164 3 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid 0,129 4 

Het digitale kanaal 0,094 5 

Gemakkelijke en vrije opening 0,054 6 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer 0,031 7 

Consequent resultaat 0,013 8 

Snel, ter zake en kundig -0,003 9 

Fysieke elementen en uiterlijk -0,05 10 

Helder informeren en duidelijk communiceren -0,123 11 

Flexibiliteit en extra aandacht -0,166 12 

Tabel 7.8.3.1: Meervoudige regressie factoranalyse factoren 

 
Volgens de tabel hebben in een meervoudig model de factoren Nauwkeurig en betrouwbaar en 
Kennen en kennis van de klant het meest invloed op de tevredenheid en Flexibiliteit en extra aandacht 
het minst. 
 
Van alle factoren en het algehele oordeel zijn paarsgewijs de correlatiecoëfficiënten berekend. Deze 
zijn allemaal significant gebleken (zie bijlage XXVIII) wat aangeeft dat er sprake is van significante 
verbanden tussen de factoren. Dat alle factoren samenhangen kan betekenen dat burgers niet zonder 
meer de dienstverlening beoordelen op basis van de strikte factoren; dat burgers meer kijken naar het 
complete pakket. Een andere betekenis die hier aan gegeven kan worden is dat de discriminerende 
validiteit laag is, wat betekent dat factoren zich niet genoeg van elkaar onderscheiden, discrimineren 
 
De figuur op de volgende pagina (figuur 7.8.3.1) geeft de resultaten van de correlatieanalyse en de 
enkelvoudige regressieanalyses weer. De percentages geven aan wat de invloed is van de factor op 
het algehele oordeel. Het percentage rechtsonder geeft dit weer voor het model van alle factoren 
samen. De samenhang tussen de factoren onderling is weergegeven door pijlen die de factoren met 
elkaar verbinden. Hiervan zijn de correlatiecoëfficiënten berekend, die terug te vinden zijn in bijlage 
XXVIII. Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat de factoren sterk met elkaar samenhangen.  
 
Als er gekeken wordt naar de individuele invloed van een factor op het algeheel oordeel, in 
tegenstelling tot de meervoudige regressieanalyse waarbij dit in samenhang is berekend en 
gecorrigeerd, dan is de volgende volgorde aan te brengen: 
 
Factor % Invloed Volgorde 

Nauwkeurig en betrouwbaar 41 1 

Snel, ter zake en kundig 34 2 

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar 32 3 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer 31 4 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid 30 5 

Helder informeren en duidelijk communiceren 29 6 

Kennen en kennis van de klant 26 7 

Consequent resultaat 24 8 

Flexibiliteit en extra aandacht 21 9 

Het digitale kanaal 18 10 

Fysieke elementen en uiterlijk 15 11 

Gemakkelijk en vrije opening 15 12 

Tabel 7.8.3.2.: Enkelvoudige regressie factoranalyse factoren 

 
In deze tabel is te zien dat de factoren Nauwkeurig en betrouwbaar en Snel, ter zake en kundig het 
meest invloed hebben op de tevredenheid. Het minst invloed heeft de factor Gemakkelijke en vrije 
opening. 
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Snel, ter zake en kundig 
Correlatiecoëfficiënt=0,579 (t=12,716; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,34; F = 161,693; p = 0,000; df = 321). 
Algeheel oordeel= 3,156+0,792* Snel, ter zake en kundig 
 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid 
Correlatiecoëfficiënt=0,549 (t=11,649; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,30; F = 135,693; p = 0,000; df = 315). 
Algeheel oordeel= 3,512+0,697* Behulpzaam en klantvriendelijkheid 
 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer 
Correlatiecoëfficiënt=0,561 (t=11,999; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,31; F = 143,984; p = 0,000; df = 315). 
Algeheel oordeel= 3,353+0,746* Persoonlijk en zeker, individueel en 
integer 
 

Nauwkeurig en betrouwbaar 
Correlatiecoëfficiënt=0,642 (t=14,945; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,41; F = 223,365; p = 0,000; df = 319). 
Algeheel oordeel= 3,069+0,797* Nauwkeurig en betrouwbaar 
 

Helder informeren en duidelijk communiceren 
Correlatiecoëfficiënt=0,536 (t=11,260; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,29; F = 126,787; p = 0,000; df = 315). 
Algeheel oordeel= 3,712+0,703* Helder informeren en duidelijk 
communiceren 
 

Flexibiliteit en extra aandacht 
Correlatiecoëfficiënt=0,459 (t=9,028; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,21; F = 81,499; p = 0,000; df = 306). 
Algeheel oordeel= 3,937+0,669* Flexibiliteit en extra aandacht 
 

Kennen en kennis van de klant 
Correlatiecoëfficiënt=0,514 (t=10,442; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,26; F = 109,042; p = 0,000; df = 305). 
Algeheel oordeel= 4,129+0,646* Kennen en kennis van de klant 
 

Fysieke elementen en uiterlijk 
Correlatiecoëfficiënt=0,393 (t=7,468; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,15; F = 55,775; p = 0,000; df = 307). 
Algeheel oordeel= 4,383+0,540* Fysieke elementen en uiterlijk 
 

Consequent resultaat 
Correlatiecoëfficiënt=0,495 (t=9,901; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,24; F = 98,039; p = 0,000; df = 303). 
Algeheel oordeel= 4,023+0,625* Consequent resultaat 
 

Gemakkelijk en vrije opening 
Correlatiecoëfficiënt=0,389 (t=7,371; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,15; F = 54,332; p = 0,000; df = 305). 
Algeheel oordeel= 5,299+0,405* Gemakkelijk en vrije opening 
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34% 

30% 

31% 

41% 

29% 

21% 

15% 

26% 

24% 

Samen 44% (meervoudige regressie) 

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar 
Correlatiecoëfficiënt=0,568 (t=12,204; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,32; F = 148,949; p = 0,000; df = 314). 
Algeheel oordeel= 3,266+0,790* Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk 
bereikbaar 
 

Het digitale kanaal 
Correlatiecoëfficiënt=0,424 (t=8,085; p=0,000) 
(Adjusted R² = 0,18; F = 65,363; p = 0,000; df = 300). 
Algeheel oordeel= 4,554+0,553* Het digitale kanaal 
 

32% 

15% 

18% 

Figuur 7.8.3.1.: Inzichtelijke weergave enkelvoudige regressie factoranalyse factoren 
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7.8.4. Aspecten binnen de factoren 
Om een beter zicht te krijgen op de factoren is gekeken naar de aspecten die gezamenlijk een factor 
vormen. Hiervoor is door middel van een T-test berekend welke scores zich onderscheiden, door een 
score af te zetten tegen de gemiddelde score op alle aspecten in de vragenlijst. In bijlage XVI zijn alle 
scores te vinden (inclusief een belang oordeel diagram), in bijlage XVII is te zien hoe alle aspecten 
scoren op de T-test en welke duidelijk afwijken. Per factor zijn hieronder de bijzonderheden genoemd. 
Daarnaast zijn de open antwoorden uit de vragenlijst genoemd die relevant zijn (zie ook bijlage XXIX). 
Voor de aspecten is het oordeel gemiddeld 5,00 en voor de factoren 4,94. Voor de aspecten is het 
belang gemiddeld 5,88 en voor de factoren 5,80. ▼ betekent ondergemiddeld, ▲ bovengemiddeld. 
Als een cel leeg is betekent dit dat een cijfer niet bijzonder, dus gemiddeld, is. Als een kwartiel 
genoemd is onderscheid een aspect/ factor zich als het gaat om belang én oordeel en heeft het dus 
een onderscheidende positie in het belang oordeel diagram.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Snel, ter zake en kundig 5,05*▲   

2a. Het via alle kanalen krijgen van snelle dienstverlening  5,69*▼  

2b. Het zo min mogelijk doorverbinden en doorverwijzen  6,07*▲  

2c. De oplossingsgerichtheid van medewerkers  5,99*▲  

2d. De bereidheid van medewerkers om u te helpen* 5,32*▲ 6,24*▲ B* 

2e. De tijd die medewerkers nemen om u te helpen* 5,38*▲ 6,02*▲ B* 

2f. De snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen  5,56*▼  

2g. De snelheid van het terugbellen 4,85*▼   

3a. De wachttijd (de tijd totdat u geholpen wordt)  5,62*▼  

3b. De afhandeltijd (de tijd dat men bezig is uw vraag te beantwoorden)* 5,17*▲ 5,68*▼ D* 

3c. De deskundigheid van medewerkers* 5,22*▲ 6,15*▲ B* 

3d. Het beantwoorden van verschillende soorten vragen door een medewerker  5,76*▼  

3e. Het snel informatie vinden door een medewerker om uw vraag te beantwoorden  5,75*▼  

3f. Het stellen van de juiste vragen om tot de kern van een probleem te komen    

3g. Het op de hoogte zijn van medewerkers van alle producten en diensten die de 
gemeente levert via de verschillende kanalen 

 5,74*▼  

 
Snel, ter zake en kundig neemt een tweede plaats in als het gaat om invloed op tevredenheid. Dat maakt het ook een 
belangrijke factor om dienstverlening te verbeteren. Inwoners zijn hier bovengemiddeld tevreden over. Inwoners vinden het 
bovengemiddeld belangrijk om medewerkers voor zich te hebben die oplossinggericht zijn, die bereid zijn om te helpen en die 
ook tijd nemen om te helpen. Hierbij willen ze zo min mogelijk doorverwezen worden. Over de bereidheid om te helpen en de 
tijd die medewerkers nemen zijn inwoners bovengemiddeld tevreden. Het is daarom goed om dit niveau minimaal te 
handhaven. Inwoners vinden snelheid ondergemiddeld belangrijk, zoals snelle dienstverlening via alle kanalen, de snelheid 
waarmee de telefoon wordt opgenomen, de wachttijd en de afhandeltijd. Over de afhandeltijd zijn burgers wel bovengemiddeld 
tevreden. Vanwege het lagere belang zou dat wel minder kunnen. De snelheid van terugbellen krijgt een ondergemiddeld 
tevredenheidscijfer. Inwoners vinden het bovengemiddeld belangrijk dat medewerkers deskundig zijn en zijn daar tevreden 
over. Of ze verschillende vragen kunnen beantwoorden, op de hoogte zijn van alle dienstverlening van de gemeente en snel 
informatie kunnen vinden om een vraag te beantwoorden is ondergemiddeld belangrijk. Inwoners vinden deskundigheid van 
medewerkers belangrijker dan het beantwoorden van verschillende vragen door een medewerker. In zijn algemeenheid zijn 
inwoners bovengemiddeld tevreden over de snelheid, kundigheid en manier van helpen door medewerkers. 
 
Een aantal open antwoorden heeft betrekking op het wachten. Om het wachten te verzachten zouden speelgoed of tijdschriften 
in de hal goed zijn. Ook stoelen die warmer aandoen en comfort bieden zijn welkom. Gratis parkeren zou dan prettig zijn, 
aangezien men maar kort binnen is. Wachttijd zou korter kunnen voor mensen die enkel simpele informatie nodig hebben. Ook 
het stand-by hebben van voldoende personeel zou bijdragen. Het nummertje trekken wordt als overbodig gezien als er niemand 
is. Bovendien zijn de nummers onhandig als men meerdere zaken wil regelen. Voor sommige doelgroepen is het prettig als het 
nummer door een (computer) stem wordt geroepen. Bovendien zou er meer gedaan kunnen worden voor gehandicapten. 
Blinden en slechthorenden zouden bijvoorbeeld geholpen kunnen worden in een aparte ruimte. Andere open antwoorden gaan 
over kennis van medewerkers. Sommige inwoners vinden dat kennis soms mist. Ze zeggen soms verkeerde of gebrekkige 
informatie te ontvangen. Een tip die hiervoor gegeven wordt is bijscholing. Kennis is volgens inwoners ook vaak 
persoonsgebonden, terwijl dit eigenlijk niet afhankelijk moet zijn van één iemand, zodat mensen altijd geholpen kunnen worden. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Behulpzaam en klantvriendelijkheid* 5,23*▲ 6,09*▲ B* 

6a. Het serieus nemen van u en uw vraag door medewerkers* 5,30*▲ 6,29*▲ B* 

6b. Het met u meedenken*  6,03*▲  

6c. Het gevoel geven dat u welkom bent* 5,18*▲ 6,00*▲ B* 

6d. De vriendelijkheid van medewerkers* 5,28*▲ 6,08*▲ B* 

6e. De moeite die gedaan wordt om u echt te helpen* 5,19*▲ 6,14*▲ B* 

6f. De beleefdheid van medewerkers (bijv. uit laten praten, netjes te woord staan)* 5,35*▲ 6,10*▲ B* 

6g. Een taalgebruik van medewerkers dat aansluit bij uw behoefte 5,33*▲   

 
Behulpzaam en klantvriendelijkheid is een factor met redelijk veel invloed op de tevredenheid. Deze factor vinden inwoners het 
één-na belangrijkst en ze zijn er ook het meest tevreden over. Dat gaat om serieus genomen worden, meedenken en de moeite 
die gedaan wordt, maar ook om vriendelijkheid, beleefdheid en het gevoel van welkom zijn. Dit niveau moet vooral gehandhaafd 
blijven. Inwoners zijn daarbij ook bovengemiddeld tevreden over het taalgebruik van medewerkers.  
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Uit open antwoorden blijkt dat niet iedereen te spreken is over de vriendelijkheid en beleefdheid van ambtenaren. Volgens 
sommige inwoners luisteren ze niet of tonen ze geen begrip. Een paar burgers beleven het dat ambtenaren soms ook bot zijn of 
schelden. Specifiek worden het baliepersoneel en parkeerwachten genoemd. Een cursus klantvriendelijkheid wordt 
aangeraden. Bovendien wordt het gewaardeerd als een nieuwe inwoner zich ook echt welkom voelt bij inschrijving. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Persoonlijk en zeker, individueel en integer* 5,10*▲ 6,02*▲ B* 

10a. De persoonlijke benadering in het contact 5,26*▲   

10b. Het begrijpen van uw specifieke behoefte (verplaatsen in uw situatie)    

10c. Het gehoord worden door medewerkers (het luisteren)  6,07*▲  

10d. Het handelen naar uw specifieke behoefte    

8c. De betrouwbaarheid van medewerkers* 5,25*▲ 6,24*▲ B* 

8d. De neutraliteit van de houding van medewerkers ten opzichte van de burger (niet 
vooringenomen en onpartijdig) 

 6,11*▲  

8f. Een „nee‟ krijgen als iets niet kan 4,85*▼   

8g. Een gelijkwaardige behandeling door medewerkers  6,20*▲  

9a. De privacy tijdens het contact* 5,14*▲ 6,11*▲ B* 

9c. Het veilige en vertrouwde gevoel van het contact  6,07*▲  

 
Persoonlijk en zeker, individueel en integer staat op een vierde plek als het gaat om invloed op de tevredenheid. Dit verschilt 
desondanks niet veel met de nummers twee en drie (en vijf en zes). Inwoners vinden het bovengemiddeld belangrijk om een 
persoonlijk contact te hebben die ook goed aanvoelt. Hier zijn ze ook bovengemiddeld tevreden over. Dit niveau zou dus 
minimaal gehandhaafd moeten worden. Inwoners vinden het bovengemiddeld belangrijk dat er werkelijk naar hen geluisterd 
wordt, dat medewerkers betrouwbaar zijn, zich neutraal opstellen en burgers gelijkwaardig behandelen, dat het contact veilig 
aanvoelt en dat er privacy is tijdens het contact. Over de betrouwbaarheid en privacy zijn inwoners ook bovengemiddeld 
tevreden, welk niveau dus gehandhaafd kan worden. Inwoners zijn tevens tevreden over de persoonlijke benadering. Waar 
inwoners ondergemiddeld tevreden over zijn is het „nee‟ krijgen als iets niet kan. 
 
Open antwoorden geven aan dat sommige inwoners ervaren dat er aan de balie niet altijd sprake is van voldoende privacy. 
Andere wachtenden zouden kunnen meekijken en –luisteren. Dat zou opgelost kunnen worden door aparte ruimtes of door het 
schriftelijk beantwoorden van vragen. Bovendien zeggen inwoners „alles‟ te horen wat medewerkers zeggen. Daarnaast zouden 
anonieme klachten ook beter behandeld moeten worden. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar    

4a. De beschikbaarheid van alle kanalen (stadhuis, post, mail, website, telefoon) om met 
de gemeente te communiceren 

   

4b. Het zelf kunnen bepalen via welk kanaal u een vraag stelt en antwoord krijgt  5,49*▼  

4c. Het weten waar of bij wie u terecht kunt voor producten en diensten    

4d. Het inschakelen van specialisten als een medewerker er niet uitkomt 4,83*▼   

4e. Het via één aanspreekpunt (persoon of loket) lopen van producten en diensten  5,65*▼  

4f. Het hebben van één centrale ingang voor ieder kanaal (1 locatie, 1 website, 1 
mailadres, 1 telefoonnummer) 

 5,54*▼  

4g. Het eenmalig aanleveren van gegevens, het eenmalig stellen van uw vraag 4,83*▼   

5a. Het actief informeren over producten en diensten die bij uw situatie passen* 4,86*▼ 5,57*▼ C* 

5b. Het eenvoudig aanvragen van producten en diensten    

 
Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar komt op een derde plaats als het gaat om de invloed op tevredenheid. Wat 
belangrijkheid en tevredenheid betreft scoort deze factor gemiddeld. Inwoners vinden het ondergemiddeld belangrijk om zelf te 
bepalen via welk kanaal contact loopt, dat contacten via één punt en kanaal lopen en dat inwoners actief geïnformeerd worden 
over bij hun situatie passende diensten. Inwoners zijn ondergemiddeld tevreden over het inschakelen van specialisten als 
medewerkers er niet uitkomen en het eenmalig aanleveren van informatie. Over het actief geïnformeerd worden zijn inwoners 
ook minder tevreden, maar dit vinden ze ook ondergemiddeld belangrijk, zodat dit geen hoge prioriteit hoeft te krijgen.  
Open antwoorden geven weer dat sommige mensen de doorverwijzing als onduidelijk ervaren, waardoor zij het gevoel krijgen 
van het kastje naar de muur gestuurd te worden.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Consequent resultaat  5,43*▼  

1a. Het krijgen van dezelfde producten en diensten onafhankelijk van het gekozen kanaal   5,30*▼  

1b. Het krijgen van dezelfde producten en diensten onafhankelijk van degene die u helpt   5,57*▼  

 
Consequent resultaat is één van de factoren met het minste invloed op de tevredenheid. Volgens inwoners is dit van 
ondergemiddeld belang en daarom staat dit ook op de één-na laatste plaats. Inwoners vinden het van ondergemiddeld belang 
om dezelfde producten en diensten te krijgen ongeacht het gekozen kanaal en degene die helpt. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Nauwkeurig en betrouwbaar* 5,13*▲ 6,17*▲ B* 

1c. Het scheppen van correcte verwachtingen    

1d. Het leveren van foutloze producten en diensten (in één keer goed)* 5,23*▲ 6,10*▲ B* 

1e. Een juiste en relevante beantwoording van vragen* 5,24*▲ 6,17*▲ B* 

1f. Het nakomen van beloftes en afspraken   6,40*▲  

1g. Het herstellen van tekortkomende dienstverlening  6,14*▲  

9b. De voorzichtige omgang met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens* 5,19*▲ 6,41*▲ B* 
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Nauwkeurig en betrouwbaar is de factor die het meest invloed heeft op de tevredenheid. Dat maakt het een belangrijke factor 
om dienstverlening te verbeteren. Inwoners kennen dit een bovengemiddeld belang toe, ten opzichte van de andere factoren 
zelfs het hoogst, en oordelen hier bovengemiddeld over. Het is daarom goed om dit niveau minimaal te handhaven. Wat 
inwoners in het bijzonder belangrijk vinden is dienstverlening die in één keer goed is, waarbij er niet getwijfeld hoeft te worden 
aan de kwaliteit van antwoorden. Inwoners zijn daar bovengemiddeld tevreden over. Het is daarom goed om dit niveau 
minimaal te handhaven. Als dienstverlening toch niet verloopt zoals zou moeten dan vinden inwoners het belangrijk dat 
tekortkomingen worden hersteld. Het nakomen van beloftes en afspraken vinden inwoners nog belangrijker. Ook vinden 
inwoner het erg belangrijk dat er op een betrouwbare manier wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens. Daar zijn inwoners 
bovengemiddeld tevreden over. Dat niveau zou dus minimaal gehandhaafd moeten worden. 
  
Open antwoorden geven weer dat (terugbel-) afspraken en toezeggingen niet altijd worden nagekomen. Afspraken zouden 
daarom duidelijker vastgelegd moeten worden.  
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Helder informeren en duidelijk communiceren  5,98*▲  

7a. De begrijpelijkheid van informatie (duidelijkheid)  6,06*▲  

7b. Het duidelijk maken van wat u kunt verwachten   6,03*▲  

7c. Het op de hoogte gehouden worden van stappen die genomen worden naar 
aanleiding van uw vraag 

4,77*▼   

7d. Het weten welke wachttijd u kunt verwachten 4,82*▼   

7f. De duidelijkheid over uw rechten én plichten (onder welke voorwaarden u recht heeft 
op welke producten en diensten)* 

4,76*▼ 6,09*▲ A* 

7g. Het uitleggen waarom iets niet kan (of wel kan)* 4,81*▼ 6,15*▲ A* 

8a. De helderheid over wat de gemeente verstaat onder goede dienstverlening  5,70*▼  

8b. Het duidelijk communiceren over aangeboden producten en diensten, inclusief 
kosten, openingstijden, benodigdheden, kanalen 

   

 
Helder informeren en duidelijk communiceren is één van de factoren die redelijk veel invloed hebben op de tevredenheid. 
Inwoners vinden het bovengemiddeld belangrijk om goed geïnformeerd te worden op een duidelijke manier. Inwoners vinden 
het bovengemiddeld belangrijk dat het duidelijk gemaakt wordt wat ze kunnen verwachten, welke rechten en plichten ze hebben 
en waarom iets niet kan en ook dat die informatie begrijpelijk is. Over die duidelijkheid over rechten en plichten en het uitleggen 
waarom iets niet kan zijn inwoners minder tevreden. Daar zou daarom wel in geïnvesteerd moeten worden. Wat inwoners 
minder belangrijk vinden is de helderheid over wat de gemeente verstaat onder goede dienstverlening. Inwoners zijn 
ondergemiddeld tevreden over het op de hoogte gehouden worden van genomen stappen en de te verwachten wachttijd.  
 
Uit de open antwoorden blijkt dat sommige inwoners duidelijkheid naar inwoners belangrijk vinden, in woord en daad. Als 
voorbeeld hiervoor is genoemd dat uitgelegd moet worden op basis waarvan de WOZ waarde ontstaat. Inwoners vinden ook dat 
acties door een ambtenaar actief teruggekoppeld zouden moeten worden, ook als een probleem nog niet is opgelost. Inwoners 
vinden dat de burger niet zelf achter zaken aan hoeft te gaan, maar de gemeente moet proactief diensten verlenen. Een 
bevestiging van schriftelijke en digitale post hoort daar ook bij. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Het digitale kanaal* 4,71*▼ 5,59*▼ C* 

5f. Het digitaal aanbieden van producten en diensten* 4,73*▼ 5,50*▼ C* 

7e. De gebruiksvriendelijkheid van de website* 4,71*▼ 5,70*▼ C* 

 
Het digitale kanaal heeft relatief weinig invloed op tevredenheid. Inwoners vinden het digitaal aanbieden en de 
gebruiksvriendelijkheid van de website ondergemiddeld belangrijk. Van alle factoren staat deze op de drie-na laatste plek. Wat 
betreft tevredenheid staat deze factor net zo ver. Het advies is dan ook hier niet veel aandacht aan te besteden. 
 
Uit de open antwoorden blijkt dat sommige inwoners ervaren dat de website niet altijd voldoende en actuele informatie bevat. 
Informatie over mee te nemen benodigdheden is niet overal op de site aanwezig. De website zou toegankelijker kunnen, want 
het is niet altijd overzichtelijk en makkelijk. Zo zouden er makkelijker linkjes kunnen komen en zou downloaden sneller moeten. 
Eigenlijk zouden simpele zaken zoals verlengen rijbewijs ook digitaal moeten kunnen, vinden sommige inwoners. Daarnaast 
vinden inwoners het jammer dat een aanvraag soms wel digitaal kan, maar dat de voortgang van het proces niet te zien is. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Flexibiliteit en extra aandacht 4,82*▼   

5e. De beschikbaarheid van de gemeente op afspraak    

5g. Het doorverwijzen bij niet gemeentelijke producten en diensten* 4,64*▼ 5,52*▼ C* 

8e. Het aanbod van alternatieven door medewerkers 4,83*▼   

 
Flexibiliteit en extra aandacht is een factor die eigenlijk gaat over de flexibiliteit van de gemeente als het gaat om opening en het 
net iets verder gaan dan het antwoord geven op een vraag waar de gemeente niet direct over gaat. Inwoners zijn daar 
ondergemiddeld tevreden over. Inwoners vinden het doorverwijzen bij niet gemeentelijke diensten niet zo belangrijk en oordelen 
hier ook niet hoog over. Dit kan dus een lage prioriteit krijgen. Ook het aanbod van alternatieven krijgt een relatief laag oordeel. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Kennen en kennis van de klant* 4,69*▼ 5,68*▼ C* 

9d. Het op de hoogte zijn van medewerkers over welke contacten u eerder heeft gehad 
met de gemeente (hoe, wanneer, wat)* 

4,77*▼ 5,72*▼ C* 

9e. De gelegenheid om ervaringen over de dienstverlening te delen* 4,70*▼ 5,32*▼ C* 

9f. Het verbeteren van dienstverlening naar aanleiding van signalen van inwoners* 4,67*▼ 6,03*▲ A* 

9g. De mogelijkheid om mee te denken over de (verbetering van de) dienstverlening* 4,66*▼ 5,63*▼ C* 
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Kennen en kennis van de klant heeft niet het meest invloed op de tevredenheid, maar ook niet het minst. Inwoners vinden het  
ondergemiddeld belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van eerdere contacten en dat ze als inwoner in de gelegenheid 
worden gesteld om mee te denken over dienstverlening. Ze zijn hier ook ondergemiddeld tevreden over. Hier kan daarom een 
lage prioriteit aan gegeven worden. Wat inwoners wel erg belangrijk vinden is het verbeteren van dienstverlening naar 
aanleiding van signalen van inwoners. Hier oordelen ze ook laag over wat zorgt voor het advies dat dit iets is waar in 
geïnvesteerd kan worden. 
 
Uit de open antwoorden blijkt dat sommige inwoners vinden dat burgers meer betrokken zouden moeten worden bij het 
oplossen van problemen. Er zou naar hun signalen geluisterd moeten worden. Daarnaast zou de gemeente in sommige 
situaties, zoals bij de toetsing van plannen, daadwerkelijk ter plaatse moeten komen en spreken met bewoners. Inwoners geven 
aan dat het belangrijk is om echt mee te denken en daadwerkelijk belangstelling te tonen voor problemen en deze goed op te 
lossen. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Fysieke elementen en uiterlijk* 5,14*▲ 5,42*▼ D* 

10e. De uitstraling van de balie en de centrale hal  5,36*▼  

10f. De voorzieningen in de wachtruimte die het wachten verzachten  5,31*▼  

10g. De verzorgdheid van medewerkers* 5,38*▲ 5,62*▼ D* 

 
Fysieke elementen en uiterlijk is samen met Gemakkelijke en vrije opening een factor met weinig invloed op de tevredenheid. 
Deze factor is bovendien volgens inwoners het minst belangrijk. Inwoners vinden het ondergemiddeld belangrijk hoe de 
zichtbare aspecten van dienstverlening er uit zien. Ze oordelen hier bovengemiddeld hoog over en ook over de verzorgdheid 
van medewerkers doen ze dat. Hier hoeft dus geen bijzondere aandacht aan besteed te worden. 
 

 Oordeel Belang Kwartiel 

Gemakkelijke en vrije opening 4,59*▼   

5c. De openingstijden van telefoon en balie (gemak en handigheid) 4,59*▼   

5d. De beschikbaarheid van de gemeente op vrije inloop  4,57*▼   

 
Gemakkelijk en vrije opening is samen met Fysieke elementen en uiterlijk een factor met weinig invloed op de tevredenheid. 
Gemiddeld scoort deze factor het allerlaagst als het gaat om tevredenheid. Inwoners zijn het minst tevreden over de 
openingstijden van de gemeente en de beschikbaarheid op vrije inloop.  
 
Uit de open antwoorden blijkt ook dat de openingstijden door verschillende mensen als lastig ervaren worden. Zeker door 
mensen die werken. Maar ook voor mensen die aanvragen doen waarbij een handtekening nodig is, zoals gescheiden ouders 
die voor hun kind iets nodig hebben. Daarom zouden er ruimere vrije inlooptijden moeten zijn volgens deze inwoners. Wanneer 
dat handig wordt gevonden verschilt. Tijdens kantoortijden, vrijdagmiddag, een uurtje langer (tot 1700/1800), vaker in de avond, 
niet sluiten tijden pauzes, en de zaterdagmorgen. Of openingstijden die makkelijker te onthouden zijn. Een aantal middagen niet 
op afspraak zou ook handig zijn. De vrije inloop heeft de voorkeur boven afspraak. Daarnaast zou een afspraak ook op dezelfde 
dag gemaakt moeten kunnen worden. 
 

7.8.5. Highlights nieuwe factoren 
- De berekening van de interne consistentie van factoren gaf aan dat de factoren betrouwbaar zijn. 
- De inwoners zijn het meest tevreden over de Behulpzaam en klantvriendelijkheid en het minst 
tevreden over de Gemakkelijke en vrije opening. Nauwkeurig en betrouwbaar vinden de inwoners het 
meest belangrijk en Fysieke elementen en uiterlijk het minst belangrijk. De lijstjes hieronder (die van 
laag naar hoog gaan

19
) geven alle scores weer. Factoren die zich onderscheiden van het gemiddelde 

zijn aangeduid met een sterretje (*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19. Het fundament van een piramide is immers steviger dan de top. Het kleinste stuk van de piramide bevat dus de laagste 
score en het grootste stuk van de piramide de hoogste score 
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- Vanuit de betekenis van de kwartielen in het belang oordeel diagram zijn er een aantal 
onderscheidende factoren waarvan het niveau gehandhaafd moet worden: Behulpzaam en 
klantvriendelijkheid; Persoonlijk en zeker, individueel en integer; Nauwkeurig en betrouwbaar. Aan 
een aantal van de factoren uit het diagram kan een lage prioriteit gegeven worden: Kennen en kennis 
van de klant; Het digitale kanaal. Aan één factor wordt mogelijk te veel aandacht gegeven: Fysieke 
elementen en uiterlijk. 
- De factoren verklaren 44% van de variatie in de tevredenheid van inwoners.  
- In een meervoudig model hebben de factoren Nauwkeurig en betrouwbaar en Kennen en kennis van 
de klant het meest invloed op de tevredenheid en Flexibiliteit en extra aandacht het minst. 
- De factoren blijken allen met elkaar samen te hangen. 
- De factoren Nauwkeurig en betrouwbaar en Snel, ter zake en kundig hebben het meest invloed op 
de tevredenheid. Het minst invloed heeft de factor Gemakkelijke en vrije opening. 
- Aspecten die onder factoren vallen en zich duidelijk onderscheiden van het gemiddelde als het gaat 
om belangrijkheid en tevredenheid specificeren de scores op factoren en maken dit meer concreet. 
 
Met de onderstaande figuur zijn de scores voor de belangrijkheid die inwoners zelf geven (expliciet 
belang), de invloed op tevredenheid (impliciet belang) en de tevredenheid weergegeven om het 
voorgaande nog eens inzichtelijk samen te vatten. Hoe groter de bol, hoe meer tevreden men is. 

 
 
Figuur 7.8.5.1.: Belang, invloed en tevredenheid factoren 

 
Afsluitend 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de dataverzameling via de vragenlijst aan bod gekomen. 
Allereerst is de respons inzichtelijk gemaakt en is duidelijk gemaakt wat de eigenschappen van 
respondenten zijn. Daarnaast is er vanuit de theoretische benadering in ServQualfactoren weergeven 
wat de tevredenheid en belangrijkheid is die inwoners aan factoren en onderliggende aspecten geven. 
Ook de impact van die factoren op de algehele tevredenheid van de dienstverlening is berekend. Om 
te komen tot een indeling van factoren die de resultaten van dit onderzoek weerspiegelen is een 
factoranalyse gedaan. Voor die nieuwe factoren is ook weergegeven wat de tevredenheid en 
belangrijkheid zijn die inwoners daaraan geven en wat de impact op de algehele tevredenheid is. 
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8. Algemene conclusies en aanbevelingen 
 
Met de voorgaande hoofdstukken is er een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die in de 
beschrijving van de opdracht in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd. Deze vragen leveren een bijdrage aan 
het beantwoorden van de hoofdvraag voor dit onderzoek: „Welke behoefte hebben inwoners van 
Oldenzaal als klant van de gemeente Oldenzaal met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening 
en wat betekent dit voor het in te richten klantcontactcentrum?‟ In dit hoofdstuk wordt per deelvraag 
kort een antwoord gegeven. De hoofdstukken zelf zijn de uitgebreide versies hiervan. Bovendien 
wordt een antwoord gegeven op de vijfde onderzoeksvraag: „Wat betekent deze behoefte van 
inwoners voor het in te richten klantcontactcentrum?‟ 
 

8.1. Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn er vijf onderzoeksvragen geformuleerd; de deelvragen. 
Deze zijn in deze paragraaf kort beantwoord. 
 
8.1.1. Wat betekent het klant zijn van inwoners voor de relatie met de gemeente? 
Een klant van een gemeente (of andere overheid) is een ander soort klant dan die van een 
marktorganisatie. De overheid heeft een monopoliepositie waardoor de klant aangewezen is op de 
overheid en er is geen directe relatie tussen betalen en genieten. De burger is ook niet een passieve 
afnemer van diensten en producten zoals in de markt, maar heeft juist een complexe relatie met de 
overheid. De burger is niet alleen klant, maar bijvoorbeeld ook onderdaan en kiezer. Dit heeft er mee 
te maken dat de overheid opkomt voor het algemeen belang en de burger zelf vooral het individuele 
belang nastreeft. Dit gaat niet altijd even goed samen, wat kan betekenen dat de burger zijn zin niet 
krijgt. De overheid kan niet altijd doen wat de burger als klant wil en helemaal klantgericht kan de 
overheid daarom ook niet zijn. Om toch te zorgen dat de overheid wel tegemoet komt aan de burger 
zijn er verschillende codes, zoals de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, de 
Burgerservicecode en de beginselen voor dienstverlening van de Nationale Ombudsman. 
 
8.1.2. Wat is de gemeentelijke dienstverlening? 
Gemeentelijke dienstverlening is in feite alles wat de gemeente doet. Het verlenen van diensten 
onderscheidt zich door een aantal kenmerken van het verlenen van goederen. Dat zijn de 
ondeelbaarheid van productie en consumptie, de ontastbaarheid van diensten, vergankelijkheid van 
diensten en heterogeniteit van diensten. Deze eigenschappen maken dat het verlenen van diensten 
een stuk ingewikkelder is en moeilijker meetbaar en te standaardiseren is. Ondanks dat gemeentelijke 
dienstverlening over alles gaat wat de gemeente doet gaat het in een klantcontactcentrum (KCC) 
vooral om dienstverlening waarbij er sprake is van klantcontact. In het geval van dit onderzoek gaat 
het dan om de individuele dienstverlening, de dienstverlening waarbij sprake is van primair individueel 
contact met de gemeente. 
 
8.1.3. Hoe is de behoefte van inwoners met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening te 
bepalen? 
Het belangrijkste doel van het KCC is het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Het begrip 
kwaliteit kent meerdere betekenissen, maar de klantgerichte benadering van kwaliteit gaat vooral om 
het voldoen aan de behoefte van de klant. Dit koppelt kwaliteit aan klantgerichtheid. Kwaliteit en 
tevredenheid zijn twee termen die vanuit de klantgerichte benadering erg op elkaar lijken. Kwaliteit 
zou leiden tot tevredenheid, dus als mensen tevreden zijn is er in hun ogen kwaliteit. Kwaliteit en 
tevredenheid zijn ook verbonden aan klantgerichtheid, omdat dit leidt tot tevredenheid. ServQual is 
een veelgebruikt model om de kwaliteit van dienstverlening te meten. Het gaat ook uit van de 
klantgerichte benadering van kwaliteit. Bij dit model hoort een meetinstrument waar op basis van een 
aantal aspecten wordt gemeten hoe klanten de dienstverlening beoordelen op een aantal belangrijke 
factoren. Hiervoor krijgen mensen een vragenlijst met aspecten waarop ze reageren op basis van een 
Likertschaal. ServQual heeft wel een paar tekortkomingen, waardoor deze is aangepast voor dit 
onderzoek. Door middel van het meten van het oordeel en belang van aspecten van dienstverlening 
kan er iets gezegd worden over de behoefte van de klant. Door regressieanalyse is ook te bepalen 
welke invloed factoren hebben op het totaaloordeel over de dienstverlening. Een grote aanpassing 
voor dit onderzoek is dat er een grote hoeveelheid aspecten van dienstverlening is verzameld die in 
verschillende documenten zijn genoemd, en ook uit gesprekken in de organisatie kwamen. Deze zijn 
samengevoegd tot een aantal aspecten die passen bij de context van dit onderzoek. Uiteindelijk is er 
een vragenlijst ontwikkeld en verstuurd naar een groep van 1200 willekeurig geselecteerde inwoners. 
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Hiervan kwam ruim 30% terug. Deze data is geanalyseerd, waarbij is gekeken naar het gemiddelde 
belang en oordeel op aspecten, maar ook voor factoren (groepen van aspecten) die uit de literatuur en 
uit factoranalyse kwamen is hiernaar gekeken. Daarnaast is van deze factoren berekend wat de 
invloed is op het totaaloordeel dat mensen gaven over de dienstverlening. Hoe inwoners oordelen 
geeft aan in hoeverre in hun behoefte wordt voorzien. Wat ze belangrijk vinden geeft aan wat hun 
behoefte is, en de invloed op tevredenheid geeft aan wat belangrijk voor dat eindoordeel is.  
 
8.1.4. Wat is de behoefte van inwoners van Oldenzaal met betrekking tot de gemeentelijke 
dienstverlening? 
Met behulp van de vragenlijst is gemeten wat de behoefte is van inwoners van Oldenzaal met 
betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening. Klantgerichtheid, kwaliteit en tevredenheid hebben 
alle drie te maken met het voldoen aan de behoefte van inwoners. Klantgerichtheid en kwaliteit zorgen 
beiden voor tevredenheid. Door te vragen naar tevredenheid over aspecten van dienstverlening en 
door te vragen naar de belangrijkheid van deze aspecten is de behoefte van inwoners gemeten. Hoe 
meer tevreden inwoners zijn over aspecten, hoe meer wordt voorzien in hun behoefte. Hoe 
belangrijker inwoners aspecten vinden, hoe meer behoefte ze hebben aan (tevredenheid over) die 
aspecten. Bij aspecten waar men minder tevreden over is wordt dus minder voorzien in de behoefte 
dan als inwoners daar meer tevreden over zijn. Door middel van het analyseren van de data uit de 
vragenlijst zijn er verschillende conclusies te trekken met betrekking tot de behoefte van inwoners. 
 
Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening, want ze beoordelen de 
dienstverlening over het algeheel positief met het rapportcijfer zeven

20
. Als rapportcijfer staat een 

zeven voor ruim voldoende en een acht staat voor goed. Een zeven is dus voldoende, maar het is 
goed om te (blijven) verbeteren. Dat is in dit rapport vaker ter sprake gekomen. Het rapportcijfer 
schetst een positief beeld maar zegt nog niet alles over de behoefte. De meest opvallende resultaten 
omtrent de belangrijkheid en tevredenheid, en dus de behoefte, worden hier daarom genoemd. In het 
hoofdstuk Analyse en resultaten zijn hier alle details over te vinden (met name in § 7.8). 
 
Inwoners vinden de factor Nauwkeurig en betrouwbaar het meest belangrijk in de gemeentelijke 
dienstverlening. Inwoners geven aan hier ook erg tevreden over te zijn. De huidige dienstverlening lijkt 
dus wat dat betreft te voorzien in de behoefte. Ditzelfde geldt ook voor de factoren Behulpzaam en 
klantvriendelijkheid & Persoonlijk en zeker, Individueel en integer, wat inwoners zeer belangrijk vinden 
en waar ze ook erg tevreden over zijn. Daarnaast geven inwoners aan dat zij Helder informeren en 
duidelijk communiceren erg belangrijk vinden, maar dat is niet één van de factoren waar inwoners het 
meest tevreden over zijn. De huidige gemeentelijke dienstverlening sluit daar nog niet aan op de 
behoefte. Het minst belangrijk vinden inwoners de factor Fysieke elementen en uiterlijk en daar zijn 
inwoners ook zeer tevreden over. De gemeente voorziet dus ruim in die behoefte. Inwoners geven aan 
de factoren Het digitale kanaal en Kennen en kennis van de klant niet erg belangrijk te vinden. Een 
verschil met de vorige factoren is dat inwoners hier ook niet erg tevreden over zijn. Ondanks de lage 
behoefte aan deze factoren, is men hier dus ook minder tevreden over. Ook vinden inwoners 
Consequent resultaat niet erg belangrijk. Daar zijn inwoners neutraal tevreden over. Inwoners geven 
aan dat zij erg tevreden te zijn over Snel, ter zake en kundig, terwijl zij deze factor niet als meest of 
minst belangrijk beschouwen. De behoefte aan Snel ter zake en kundig lijkt er wel te zijn maar is niet 
meer of minder belangrijk dan andere factoren. Factoren die ook naar voren komen uit de resultaten 
zijn Gemakkelijke en vrije opening en Flexibiliteit en extra aandacht. Hiervoor geldt dat inwoners hier 
niet erg tevreden over zijn, maar ze vinden dit niet meer of minder belangrijk dan andere factoren.  
 
Om een beeld te krijgen van de behoefte van inwoners is het niet alleen goed om te weten wat 
inwoners zelf zeggen belangrijk te vinden, maar ook om te kijken wat de meeste invloed heeft op de 
tevredenheid. Bij factoren met een hogere impact zijn verbeteringen van grotere invloed op de 
tevredenheid dan factoren met lage impact. Het meeste invloed op tevredenheid heeft Nauwkeurig en 
betrouwbaar. Dat sluit aan bij het voorgaande. De huidige dienstverlening lijkt hierin te voorzien, want 
inwoners geven ook aan dit het meest belangrijk te vinden en hier het meest tevreden over te zijn. 
Aandacht voor deze factor heeft grote invloed op de tevredenheid. Ook de factor Snel, ter zake en 
kundig heeft veel invloed op tevredenheid. Inwoners vinden dit echter zelf minder belangrijk. Als 
laatste heeft de factor Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar veel invloed op tevredenheid. 
Als het gaat om belangrijkheid en tevredenheid dan scoort deze factor gemiddeld. Aandacht voor 
deze factor lijkt door de impact op tevredenheid toch wel van belang. Factoren met een lage impact op 

                                                           
20. Vergeleken met de klanttevredenheidsonderzoeken van Benchmarking Publiekszaken uit 2007 en 2008 (TNS NIPO) is dit 
cijfer iets lager (daar een 7,6), maar dat is ook een ander soort onderzoek, waar het anders gevraagd is. 
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tevredenheid, dus die het minste invloed op tevredenheid hebben, zijn Gemakkelijke en vrije opening, 
Fysieke elementen en uiterlijk & Het digitale kanaal. Voor de laatste twee factoren geldt dat inwoners 
ook aangeven deze factoren het minst belangrijk vinden. Wel verschilt de tevredenheid hierover. 
Volgens dit onderzoek hebben deze factoren dus ook minder invloed op de algemene tevredenheid.  
 
Verschillende aspecten die onder de factoren vallen onderscheiden zich duidelijk van het gemiddelde 
als het gaat om belangrijkheid en tevredenheid en zijn daarom opvallend. Deze aspecten specificeren 
de scores op factoren en maken de behoefte nog meer concreet. In § 7.8.4. zijn alle aspecten te zien. 
De onderstaande drie aspecten scoren duidelijk ondergemiddeld als het gaat om tevredenheid en 
duidelijk bovengemiddeld als het gaat om belangrijkheid en daarom zou er dus in geïnvesteerd 
moeten worden volgens het belang oordeel diagram. 
 

Het uitleggen waarom iets niet kan (of wel kan) 

De duidelijkheid over uw rechten én plichten (onder welke voorwaarden u recht heeft op welke producten en diensten) 

Het verbeteren van dienstverlening naar aanleiding van signalen van inwoners 

Tabel 8.1.4.1.: Aspecten om in te investeren 

 
Kortom, inwoners hebben behoefte aan aandacht voor alle factoren, maar een aantal springen eruit. 
Dat zelfde geldt voor de aspecten die onder de factoren vallen. De figuren in hoofdstuk 7 kunnen hier 
extra informatie over geven. 
 
8.1.5. Wat betekent deze behoefte van inwoners voor het in te richten klantcontactcentrum? 
Door het kennen van de behoefte van inwoners is het mogelijk om een KCC in te richten dat rekening 
houdt met de behoefte van inwoners. Het doel van het klantcontactcentrum (KCC) is uiteindelijk om bij 
te dragen aan betere dienstverlening en meer klantgerichtheid. Het doel is niet een KCC op zich. Met 
een KCC is het bijvoorbeeld mogelijk om achter de schermen zaken te verbeteren zodat er voor de 
schermen resultaten zichtbaar worden. Met het weten van de behoefte is onder meer te bepalen waar 
de aandacht in eerste instantie naar toe moet gaan. De aspecten die aan de inwoners zijn voorgelegd 
gaan immers ook over de dienstverlening uit een KCC. In deze paragraaf worden aanbevelingen 
gedaan met betrekking tot het klantcontactcentrum op basis van de conclusies die uit het onderzoek 
te trekken zijn. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op kennis en ervaringen die tijdens het onderzoek 
opgedaan zijn. Deze paragraaf bouwt dus voort op de resultaten die op een wetenschappelijke manier 
tot stand gekomen zijn. De aanbevelingen in deze paragraaf zijn vooral praktisch bedoeld.  
 
Betrouwbaarheid op één 
De factor die volgens dit onderzoek het meest invloed heeft op tevredenheid is betrouwbaarheid. Dit is 
ook de factor die inwoners gemiddeld het belangrijkst vinden. Betrouwbaarheid is een belangrijk 
uitgangspunt van het KCC. Het KCC wil een betrouwbare ingang zijn en een betrouwbaar antwoord 
geven. Zogezegd wordt met dit onderzoek dus bevestigd dat een belangrijk uitgangspunt van het 
KCC, het verhogen van betrouwbaarheid van dienstverlening, de behoefte van de burger 
weerspiegelt. In ieder geval voor zover het de inwoners van Oldenzaal in dit onderzoek betreft.  
Bij de inrichting van een KCC is het daarom goed om betrouwbaarheid een belangrijke plaats in te 
laten nemen. Een belangrijke plaats tussen andere factoren, want zoals ook uit het onderzoek bleek, 
hangen factoren sterk samen en gaat dienstverlening om het totaalplaatje. Burgers denken niet in 
losse factoren en aspecten, maar meer in het totaalplaatje.  
 
Uit het onderzoek bleek ook dat inwoners gemiddeld genomen positief zijn over de betrouwbaarheid, 
wat gezien de belangrijkheid van de factor reden geeft om dit niveau minimaal vast te houden of te 
verbeteren. Betrouwbaarheid is mogelijk iets wat inwoners ontevreden maakt als het er niet is en niet 
meer tevreden als het er wel is. Een beetje betrouwbaar kan niet. Inwoners vinden het belangrijk om 
diensten en producten te krijgen die foutloos en in één keer goed zijn. Daarbij hoort het ook om 
vragen op een juiste en relevante manier te beantwoorden. Inwoners vinden het ook belangrijk dat 
tekortkomingen in de dienstverlening worden hersteld en zijn daar ondergemiddeld tevreden over, wat 
een reden is om hier naar te kijken. Het nakomen van beloftes en afspraken vinden inwoners nog 
belangrijker. De gemeente is zich daar sterk bewust van en noemt dit ook expliciet in haar 
dienstverleningsconcept en bij de algemene competenties voor personeel. Open antwoorden geven 
weer dat (terugbel-) afspraken en toezeggingen niet altijd worden nagekomen. Afspraken zouden 
daarom duidelijker vastgelegd en nagekomen moeten worden en tijdig en correct afgehandeld moeten 
worden. Inwoners vinden het ook erg belangrijk dat op een voorzichtige manier wordt omgegaan met 
persoonlijke en vertrouwelijke gegevens.  
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Kennis delen met systemen 
Voor goede en betrouwbare dienstverlening is het aan te bevelen dat KCC medewerkers toegang 
hebben tot systemen die zorgen voor meer foutloze informatie en meer kennis om vragen te 
beantwoorden. Een soort van kennisbank met allerlei gegevens, zoals administraties, maar 
bijvoorbeeld ook checklists van informatie die van een klant nodig is voor bepaalde dienstverlening. 
Als in een KCC gebruik wordt gemaakt van de juiste informatievoorziening en systemen, kunnen 
medewerkers vragen op een gestructureerde en correcte manier beantwoorden. Die systemen kunnen 
er voor zorgen dat medewerkers meer informatie voor handen hebben, waardoor de kans op fouten 
kleiner is. Het kan voorkomen dat uitspraken gedaan worden die niet nagekomen kunnen worden

21
. 

Door gebruik te maken van informatiesystemen komt er bovendien op elke vraag hetzelfde antwoord, 
ongeacht kanaal of medewerker, want de informatie wordt uit hetzelfde systeem geput. In het 
Projectplan KCC (2010) noemt gemeente Oldenzaal het als Stip aan de Horizon dat de klant er op 
mag vertrouwen dat ongeacht de kanaalkeuze hij altijd hetzelfde antwoord op zijn vraag krijgt. 
Inwoners vinden het zelf bepalen via welk kanaal contact loopt overigens ondergemiddeld belangrijk. 
 
Het gebruik van goede informatiesystemen is ook aan te bevelen, omdat een klant die terugbelt 
daarmee sneller terecht komt bij diegene waarmee hij eerder contact heeft gehad (en dat duidelijker is 
waarover eerder contact was). Als informatie in een toegankelijk systeem gebruikt wordt, hoeft de 
klant niet opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden, want eerder gevraagde informatie staat al in het 
systeem. Op dit moment oordelen inwoners namelijk nog relatief laag over dat eenmalig aanleveren 
van gegevens. Ze oordelen ook relatief laag over het op de hoogte zijn van medewerkers van eerdere 
contacten die een klant heeft gehad. Medewerkers weten door gebruik te maken van 
informatiesystemen wie ze voor zich hebben, wat makkelijker is met inleven in een situatie. 
Medewerkers zouden dan actiever kunnen inspelen op een situatie, iets waar inwoners minder 
tevreden over zijn, hoewel ze dit ook niet erg belangrijk zeggen te vinden. 
 
In een KCC wordt het mogelijk belangrijker dat een medewerker vaardigheden bezit om kennis tot zich 
te nemen, dan dat deze inhoudelijke kennis bezit (Evers & van Zutphen, 2005). Een medewerker moet 
op kunnen zoeken wat het antwoord is op de vraag van de klant. Systemen zijn daarvoor een 
hulpmiddel, geen bureaucratisch verlengstuk

22
. Het meer gebruik maken van informatie uit systemen 

vraagt daarom een passende houding van KCC medewerkers. Van medewerkers in de organisatie 
vraagt het gebruik van systemen dat ze zorgen dat informatie in die systemen actueel is en dat kennis 
en informatie gedeeld wordt. Alle informatie en kennis die in de organisatie aanwezig is zou 
toegankelijk gemaakt moeten worden door het te centraliseren en digitaliseren. Het is dus ook nodig 
dat kennis van individuele medewerkers in het systeem komt te zitten. Het scriptieonderzoek van Stef 
Verhage „Een onderzoek naar de vorming van veranderingsbereidheid bij de Gemeente Oldenzaal ten 
opzichte van het Antwoord© concept‟

· 
geeft met zijn conclusies en aanbevelingen al wat handvatten 

die voor deze veranderingen nodig zijn, die nog wel geconcretiseerd moeten worden. 
 
Aan het gebruik maken van kennis uit informatiesystemen zitten ook wel grenzen. Inwoners zelf 
vinden het namelijk meer belangrijk dat medewerkers deskundig zijn dan dat ze verschillende soorten 
vragen beantwoorden of dat ze snel informatie kunnen vinden om een vraag te beantwoorden. Op dit 
moment zijn inwoners bovendien ontevreden over het inschakelen van specialisten als een 
medewerker er niet uitkomt, dus dat zou beter moeten gebeuren. Een oplossing kan dan zijn om te 
kiezen voor allemaal echte deskundigen, maar dat is erg duur. Door kennissystemen zou het 
makkelijker zijn voor KCC medewerkers om (meer) vragen direct te beantwoorden. Door zo 
eenvoudige vragen aan de voorkant te houden kunnen deskundigen bezig blijven met de moeilijke 
vragen, als een soort van accountmanager. Een KCC dient daarom vooral voor basisinformatie. Het 
KCC beantwoordt vragen zoveel mogelijk, maar als hier een deskundig iemand voor nodig is dan 
wordt deze zo snel mogelijk ingeschakeld. Bij voorkeur direct de goede, want inwoners zeggen het 
belangrijk te vinden om zo min mogelijk doorverbonden te worden.  
 
Centrale rol in de organisatie 
Het KCC kan gezien worden als een coördinatiepunt waar alle klantcontacten vanuit alle kanalen 
binnen komen, op elkaar worden afgestemd en worden vastgelegd. Het KCC heeft dan de controle, is 
verantwoordelijk en stuurt de organisatie aan. Het verantwoordelijk maken van het KCC voor de 

                                                           
21.Dat een medewerker geen uitspraken doet die een vakafdeling niet kan waarmaken hangt ook af van de medewerker zelf, 
die op een goede manier „nee‟ moet kunnen zeggen tegen een klant. Daar oordelen inwoners nu relatief laag over, terwijl ze het 
wel belangrijk vinden dat wordt uitgelegd waarom iets niet kan (of wel kan).  
22. „Computer says no‟ is niet wat een klant graag hoort. 
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afhandeling van zaken kan bijdragen aan betrouwbaarheid, een punt dat inwoners erg belangrijk 
vinden. Contacten lopen dan namelijk via het KCC, dat goed in de gaten moet houden hoe de 
afhandeling van een contact loopt. Het KCC controleert dan of een vraag is beantwoord. Dat voorkomt 
bijvoorbeeld dat belafspraken niet worden nagekomen. KCC medewerkers zouden mensen zo ook 
kunnen informeren over de afhandeling van een contact, waar inwoners nu niet erg tevreden over zijn. 
Om ervoor te zorgen dat het KCC contacten goed kan coördineren is het van belang dat klanten van 
de gemeente één ingang hebben voor ieder kanaal. Vragen komen dan centraal binnen. De gemeente 
noemt dit ook in het projectplan KCC. Dat contacten via één punt lopen zeggen inwoners zelf minder 
belangrijk te vinden, blijkt uit dit onderzoek. Dat loopt dus minder gelijk met het idee van het KCC als 
controlepunt van alle dienstverlening. Wellicht klinkt het voor inwoners wat beperkt als het gaat over 
één punt. Het heeft desondanks wel een doel waar inwoners belang aan hechten: betrouwbaarheid.  
Open antwoorden geven weer dat sommige mensen de doorverwijzing als onduidelijk ervaren, 
waardoor zij het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Eén centrale ingang 
is dan wel handig, want dan komt de vraag altijd terecht bij iemand die weet waar de klant terecht 
moet. Zo is er uiteindelijk voor het beantwoorden van een vraag maximaal met twee personen contact, 
tenzij het een complexere vraag is natuurlijk. Bij baliecontact is binnenkomst bij de receptie ook één 
centrale ingang, die een klant direct kan wijzen waar hij naar toe moet.  
 
Voor een goed KCC is ook kennis, ervaring en informatie uit de vakafdelingen nodig. Niet alleen voor 
systemen, maar ook als systemen geen antwoord geven. Het KCC en vakafdelingen moeten daarom 
steeds meer en beter samenwerken. Zo is er meer kennis beschikbaar bij het KCC om vragen in één 
keer goed te beantwoorden, een zeer belangrijk uitgangspunt van het KCC. Het KCC en haar 
medewerkers moeten daarvoor een belangrijke rol in de organisatie krijgen en gezien worden als 
volwaardige partner in de organisatie, zodat ze de klant een stem in de organisatie kunnen geven, 
zodat informatie in systemen actueel is en zodat klantcontacten correct worden afgehandeld. Het gaat 
ook om het in de organisatie elkaar beter helpen om samen af spraken na te kunnen komen.  
Voor het beantwoorden van een vraag wordt primair gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is 
bij medewerkers in het KCC om een vraag direct te beantwoorden. Dit zijn vooral vragen met weinig 
diepgang. Lukt het beantwoorden niet direct in het KCC dan kan door de KCC medewerker een 
deskundige ingeschakeld worden. De KCC medewerker zorgt er dan voor dat hij zelf de vraag kan 
beantwoorden of dat de deskundige (vakafdeling) de vraag beantwoordt. Intern betekent dit dat de 
vraag naar de goede persoon wordt doorgespeeld. Een klant zelf wordt dan zo min mogelijk 
doorverwezen. Een afspraak maken met die deskundige zou ook kunnen in plaats van doorverwijzen.  
 
Wanneer een KCC medewerker een vraag aan neemt en verantwoordelijk is voor het afhandelen, 
maakt het KCC de dienstverlening voor inwoners gemakkelijker. Inwoners hoeven alleen een vraag te 
stellen en het KCC doet er alles aan om de vraag te beantwoorden. Een inwoner hoeft dan niet 
onnodig doorverwezen te worden en nog eens zijn vraag te stellen. Inwoners vinden het namelijk 
belangrijk dat ze niet te veel worden doorverbonden of doorverwezen en zijn minder tevreden over het 
eenmalig stellen van een vraag en eenmalig aanleveren van gegevens. Dat eenmalig een vraag 
stellen is ook een belangrijk uitgangspunt van het KCC. Op dit moment kan hier al een begin aan 
gemaakt worden door warm door te verbinden (bij de telefoon), zodat een vraag niet nogmaals 
gesteld hoeft te worden. Dat kan ook door direct met de juiste persoon door te verbinden, wat wel 
vereist dat de doorverwijzer weet wie waar in de organisatie over gaat. Dat vraagt om betrokkenheid. 
 
Persoonlijke communicatie 
In het dienstverleningsconcept noemt de gemeente Oldenzaal dat ze een duidelijke en transparante 
organisatie moet zijn. Het gaat om helder en duidelijk communiceren. Helder informeren en duidelijk 
communiceren is één van de factoren die redelijk veel invloed hebben op de tevredenheid. Inwoners 
vinden het bovengemiddeld belangrijk om goed geïnformeerd te worden op een duidelijke manier. 
Inwoners vinden het ook bovengemiddeld belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt wat ze kunnen 
verwachten, welke rechten en plichten ze hebben en waarom iets niet kan en ook dat die informatie 
begrijpelijk is. Over duidelijkheid over rechten en plichten en het uitleggen waarom iets niet kan zijn 
inwoners minder tevreden. Daarom zou daar in geïnvesteerd moeten worden. Wat inwoners minder 
belangrijk vinden is de helderheid over wat de gemeente verstaat onder goede dienstverlening. 
Inwoners zijn ondergemiddeld tevreden over het op de hoogte gehouden worden van genomen 
stappen en de te verwachten wachttijd (een inwoner wil weten wat de wachttijd is). Uit open 
antwoorden blijkt dat sommige inwoners duidelijkheid belangrijk vinden. Als voorbeeld wordt genoemd 
dat uitgelegd moet worden op basis waarvan de WOZ waarde ontstaat. Uit open antwoorden blijkt dat 
inwoners ook vinden dat acties door een ambtenaar actief teruggekoppeld moeten worden, ook als 
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een probleem nog niet is opgelost. Ze vinden dat ze niet zelf achter zaken aan hoeven te gaan, maar 
dat de gemeente proactief diensten moet verlenen. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners over het 
actief geïnformeerd worden minder tevreden zijn, maar dit vinden ze ondergemiddeld belangrijk 
 
Wat hieruit op te maken is, is dat inwoners vooral goede individuele communicatie willen. Ze willen 
graag weten wat ze kunnen verwachten, wat hun rechten en plichten zijn, waarom iets niet kan, en 
worden graag op de hoogte gehouden. De gemeente zou er voor kunnen kiezen om dit in het 
algemeen weer te geven, maar inwoners hebben vooral behoefte om te weten hoe dit opgaat voor 
hun specifieke situatie. Inwoners hebben meer behoefte aan individuele informatie dan aan algemene 
informatie. Medewerkers moeten daarom goed en duidelijk communiceren met een inwoner. Inwoners 
willen weten waar ze aan toe zijn. Er moet meer gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld door het 
informeren van burgers over de geschatte wachttijd of bijvoorbeeld over de status van een vraag. 
Inwoners zouden dat op den duur zelf kunnen zien via internet, maar actief communiceren kan ook. 
Een KCC medewerker kan bijvoorbeeld een burger bellen om iets toe te lichten of nadere informatie te 
geven, of gewoon om te zeggen dat de gemeente met de vraag bezig is. Andersom zou een burger 
met het KCC in contact kunnen komen en vragen hoe het gaat. Individueel communiceren kan op 
verschillende manieren: face2face, telefoon, email, persoonlijke Internetpagina, brieven, & social 
media. Dit laatste middel zal een specifieke doelgroep aanspreken, maar is wellicht de toekomst.  
 
Digitale kanaal 
Dienstverlening via het digitale kanaal (in de context van multi-channeling en kanaalkeuze) speelt een 
belangrijke rol in het KCC-concept en uitgangspunten, omdat dit voordelen heeft voor de klant en voor 
de organisatie. Het digitale kanaal zorgt volgens het dienstverleningsconcept (Gemeente Oldenzaal, 
2008) bijvoorbeeld voor makkelijke toegankelijkheid. Het digitale kanaal is het kanaal waarmee 
klanten 24 uur per dag en 7 dagen per week contact kunnen hebben met de gemeente, op een 
goedkope manier. Bovendien stuurt de gemeente op het kanaal omdat burgers makkelijker en sneller 
bediend kunnen worden via dat kanaal (zoals staat in het Projectplan KCC (Gemeente Oldenzaal, 
2010)), en omdat het kanaal kosten kan besparen. Het is bijvoorbeeld goedkoper dan andere kanalen. 
Ook is dit het kanaal om zelf op ieder moment te kunnen nagaan hoe het gaat met de status van een 
aanvraag. Het nagaan van die status is iets wat inwoners volgens dit onderzoek erg belangrijk vinden. 
Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners het digitaal aanbieden van producten en diensten en de 
gebruiksvriendelijkheid van de website niet zo belangrijk vinden. Inwoners zijn ook relatief minder 
tevreden over het digitale kanaal, maar het heeft van alle factoren weinig invloed op tevredenheid. 
Aangezien het digitale kanaal een belangrijk onderdeel is van het KCC is het aan te bevelen om uit te 
zoeken in hoeverre inwoners interesse in het digitale kanaal hebben en wat hun behoefte is met 
betrekking tot dit kanaal. Mogelijk in een breder onderzoek naar de kanaalvoorkeuren van inwoners.  
 
De eerder in dit hoofdstuk genoemde kennisbank zou mensen misschien kunnen stimuleren om 
digitaal zelf zaken te regelen. Als een inwoner ziet dat een KCC medewerker informatie put uit een 
bron waar de inwoner zelf ook (deels) bij kan via een website dan kan de inwoner ook besluiten om 
het eerst zelf uit te zoeken. Dan moet die kennisbank wel op orde zijn. 
 
Openingstijden en uiterlijke kenmerken 
Randzaken als uiterlijk en openingstijden hebben niet zoveel invloed op tevredenheid. Wat dat betreft 
zou daar in een KCC niet veel extra aandacht aan besteed hoeven te worden. Zichtbare aspecten van 
dienstverlening vinden inwoners niet zo belangrijk en daar oordelen ze vrij hoog over. Inwoners zijn 
daarentegen het minst tevreden van alles over de openingstijden van de gemeente en de 
beschikbaarheid op vrije inloop. Ook in de open vragen werd dit punt vaak aangehaald (zie ook § 
7.8.4). Deze lage tevredenheid is daarom wel een reden om hier toch aandacht aan te besteden. 
Openingstijden is al een aandachtspunt in het dienstverleningsconcept van de gemeente, maar is na 
een onderzoek (§ 1.3.2) (deels) aangepast aan de behoefte van inwoners. De vraag is of het waard is 
om in zoiets te investeren, want aan ruimere openingstijden zitten direct kosten verbonden. Wellicht 
zou er wel geschoven kunnen worden, om even lang open te blijven, maar op andere tijden. Tijden 
waar inwoners behoefte aan hebben, zoals buiten reguliere werktijden. 
 
Privacy contact 
Inwoners vinden de privacy tijdens het contact en een veilig en vertrouwd gevoel van contact 
belangrijk. Ze zijn hier niet ontevreden over, maar het is belangrijk dat dit gewaarborgd is. Bij fysiek 
contact met de gemeente zou het dan bijvoorbeeld handig zijn, voor sommige vormen van 
dienstverlening of waar de klant dit vraagt, om af te zonderen, zodat er meer privacy is.  
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Signalen van inwoners 
Inwoners vinden het niet erg belangrijk om de gelegenheid te hebben om ervaringen over de 
dienstverlening te delen en mee te denken over de (verbetering van) dienstverlening, maar hier 
oordelen ze relatief laag over. Inwoners zijn minder tevreden over het verbeteren van dienstverlening 
naar aanleiding van signalen van inwoners en hechten daar wel een hoog belang aan. In het belang 
oordeel diagram bevindt dit aspect van dienstverlening zich duidelijk in de hoek wat aangeeft dat er in 
dit onderdeel van dienstverlening geïnvesteerd zou moeten worden. Het onderscheidt zich duidelijk 
van de gemiddelde tevredenheid en belangrijkheid. Het oppikken van signalen in de dagelijkse gang 
van zaken en dat gebruiken om dienstverlening te verbeteren zou een manier kunnen zijn om met dit 
aspect om te gaan. Dat heeft ook te maken met het luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben. 
Het gehoord worden door medewerkers vinden inwoners namelijk erg belangrijk. Signalen zouden dan 
ook in de eerder genoemde kennissystemen neergezet kunnen worden. Dan is bekend wat de klant 
wil, waar men tegenaan loopt, wat de vragen zijn, etc. Hoe meer kennis uit systemen te halen is hoe 
beter de dienstverlening te verbeteren is. En door goed te luisteren dus. 
 
Geholpen worden 
Voor inwoners is het belangrijk dat medewerkers bereid zijn om te helpen, oplossinggericht zijn en de 
tijd nemen om te helpen. Medewerkers die ook moeite doen, meedenken en vragen serieus nemen. 
Medewerkers die de klant het idee geven dat er echt naar hen geluisterd wordt. Het aanbod van 
alternatieven door medewerkers hoort daar ook bij en daar zijn inwoners minder tevreden over. Dit 
sluit aan bij aandachtspunten die in het dienstverleningsconcept van de gemeente staan. Daarin gaat 
het om het meedenken en als iets niet kan dit duidelijk communiceren en een alternatief bieden, en 
aangeven welke mogelijkheden de klant wel heeft. Wat betreft die communicatie zijn inwoners niet erg 
tevreden, terwijl ze dit wel zeer belangrijk vinden. De wachttijd en de afhandeltijd zijn voor inwoners 
minder belangrijk. Dat geeft aan dat voor inwoners goede dienstverlening voor snelle dienstverlening 
gaat. Snel antwoord, een uitgangspunt van een KCC, is dus niet het meest belangrijk. 
 
Kwalitatief goede medewerkers  
In het dienstverleningsconcept van de gemeente staat dat iedere medewerker dienstverlener is. Dat is 
ook essentieel voor een KCC. Zonder goede medewerkers is een organisatie eigenlijk nergens. Het 
KCC is bovendien een grote verandering die gedragen moet worden door de hele organisatie. Anders 
is het geen echte verandering. De hele organisatie moet nadenken over wat te doen om de klant het 
best te helpen. Als medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren en daarover tevreden zijn kan dat 
bijdragen aan de dienstverlening (Evers & van Zutphen, 2005). Uit dit onderzoek is deels op te maken 
wat voor een gedrag wordt verwacht van KCC medewerkers. Hieronder een aantal steekwoorden, 
gebaseerd op aspecten waar inwoners minder tevreden over zijn of zeer belangrijk vinden. 
 
Oplossinggericht 
 

Gevoel geven dat de inwoner 
welkom is 

Betrouwbaarheid uitstralen 
 

Begrijpelijk en duidelijk 
communiceren 

Bereid om te helpen 
 

Vriendelijkheid/  
Beleefdheid 

Gelijkwaardig behandelen 
inwoners 

Goed uitleggen waarom iets 
niet kan 

Deskundigheid 
 

Rechten en plichten duidelijk 
maken 

Correcte verwachtingen 
scheppen 

Signalen van inwoners 
oppakken 

Serieus nemen van inwoners 
en hun vragen 

Op de hoogte houden 
Afspraken nakomen 
 

Moeite doen om echt te 
helpen 

Meedenken 
 

Goed luisteren naar 
inwoners 

Voorzichtig omgaan met 
persoonlijke gegevens 

Tijd nemen om te helpen 

Tabel 8.1.4.2.: Gedrag medewerkers in steekwoorden 
 
KCC alle overheden 
Een ambitie van Antwoord© is dat het gemeentelijk klantcontactcentrum een herkenbare ingang wordt 
voor producten en diensten van de gehele overheid, voor alle vragen aan de overheid. Uit dit 
onderzoek blijkt dat inwoners weliswaar relatief minder tevreden zijn over het helpen bij niet 
gemeentelijke diensten en producten en het doorverwijzen daarbij, maar ze vinden dat ook minder 
belangrijk. Inwoners vinden op dit moment andere aspecten van dienstverlening belangrijker. In die 
zin sluit dat aan bij de „Stip aan de Horizon‟ in het Projectplan KCC van de gemeente Oldenzaal 
(2010). Daar wordt namelijk gesteld dat er in eerste instantie nog niet veel energie wordt gestoken in 
de ontwikkeling van een gezamenlijk KCC voor alle overheden, maar om de interne organisatie van 
een gemeentelijke KCC eerst op orde te brengen. De uitkomsten van dit onderzoek lijken dat ook voor 
te staan. Wellicht moet eerst de eigen dienstverlening op orde zijn en een KCC is een methode om dit 
te bereiken. Het KCC kan later uitgebreid worden tot een ingang voor de hele overheid. Het KCC dient 
eerst als herkenbare ingang voor producten en diensten van de gemeente. 
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8.2. Beantwoording hoofdvraag 
 
Welke behoefte hebben inwoners van Oldenzaal als klant van de gemeente Oldenzaal met 
betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening en wat betekent dit voor het in te richten 
klantcontactcentrum? 
 
Een kort antwoord op deze vraag is dat alle aspecten uit het onderzoek belangrijk zijn voor de 
inwoners van Oldenzaal. Het oordeel is over het algemeen ook positief. Voor de factoren die hiervan 
zijn afgeleid geldt hetzelfde. Sommige factoren hebben meer invloed op de tevredenheid dan 
anderen. Door te kijken naar het belang, oordeel, en invloed is de behoefte van inwoners bepaald. 
Voor het inrichten van een klantcontactcentrum betekent deze klantbehoefte vooral dat wat veel 
invloed heeft belangrijk is om aandacht aan te schenken bij de inrichting. Net zoals voor de factoren 
en aspecten waar laag over geoordeeld wordt, maar die burgers belangrijk vinden. Het KCC is een 
middel om de dienstverlening te verbeteren en door het kennen van de behoefte van burgers is 
richting te geven aan wat verbeteren dan precies betekent. Met het beantwoorden van de 4

e
 en 5

e
 

deelvraag is deze hoofdvraag al uitgebreid beantwoord. 
 

8.3. Verdere praktische aanbevelingen 
 
8.3.1. Grenzen klant  
Met dit onderzoek is meer bekend geworden over de behoefte van inwoners met betrekking tot de 
dienstverlening. Voor de inrichting van het KCC kan van deze kennis gebruik gemaakt worden om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de inwoner, met als uiteindelijk doel een 
dienstverlening die in de ogen van inwoners van Oldenzaal kwaliteit heeft en dus leidt tot 
tevredenheid. Het is een mooi uitgangspunt, maar de gemeente kan niet altijd doen wat de burger wil. 
De klant is niet altijd koning en de vraag is dan ook hoe ver de mogelijkheid tot verbetering van 
dienstverlening gaat. In het onderzoek is al expliciet naar voren gekomen dat wat de klant wil niet 
heilig is, omdat overheden het algemeen belang behartigen en de burger enkel zijn individueel belang. 
Dat is dus een afweging die gemaakt moet worden. Bovendien heeft de burger meerdere rollen in de 
relatie met de gemeente die elkaar begrenzen. Een burger heeft zogezegd niet enkel rechten, maar 
ook plichten. Voor een gemeente betekent dit dat er niet enkel rekening gehouden kan worden met de 
behoefte van de burger bij het inrichten van het KCC. Er komen ook andere zaken bij waar rekening 
mee gehouden moet worden, zoals wet- en regelgeving (waaronder afhandeltermijnen), gelijkheid, 
kostenafwegingen (efficiency & reductie), algemene beginselen van behoorlijk bestuur (AWB). Dit zijn 
allemaal kaders die grenzen stellen aan wat de klant wil. Binnen die kaders moet dan ook afgewogen 
worden wat er met de behoefte van de klant gedaan wordt. De behoefte van de burger is één van de 
punten die meegenomen wordt bij een afweging. Wellicht zijn die kaders de randvoorwaarden, 
voordat men kan kijken naar het gemak van de burger, zoals waar een KCC zich vooral op richt als 
ingang voor de hele overheid etc. Grenzen hoeven niet erg te zijn, zolang er binnen grenzen gezorgd 
wordt dat dienstverlening goed is. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners minder tevreden zijn over het 
„nee‟ zeggen en uitleggen waarom iets niet kan. Als dat wel goed gebeurt dan is de gemeente al een 
stuk verder. Zoals in hoofdstuk 3 werd aangehaald: „Ook al krijgt de klant soms niet wat hij vraagt, hij 
moet tevreden kunnen zijn over onze wijze van dienstverlening. (…) De gemeente wil een 
uitmuntende dienstverlener zijn.‟ Het gaat er dus om dienstverlening zo makkelijk mogelijk te maken 
binnen bestaande grenzen. Voor dit onderzoek gaat het dus om het gebruiken van de kennis uit dit 
onderzoek over de behoefte van inwoners binnen de grenzen die er bestaan. 
 
8.3.2. Gapanalyse 
ServQual, het basisinstrument in dit onderzoek (hoofdstuk 5), is in zijn originele vorm een vorm van 
gapanalyse. Door het berekenen van het verschil tussen verwachting en prestatie zouden gaten (lees: 
tekortkomingen/ gaps) in de dienstverlening te bepalen zijn. Hier zou dieper op in gegaan kunnen 
worden door het zoeken naar achterliggende oorzaken in de organisatie. Gapanalyse is een simpele 
voorstelling van waar oorzaken en oplossingen liggen, maar is misschien wel waar het in de basis om 
gaat. In bijlage III wordt gapanalyse kort toegelicht. Voor dit onderzoek is vanuit de kritiek op ServQual 
niet gekozen voor het berekenen van verschilscores (GAP 5 in het model), maar voor het berekenen 
van tevredenheid als de uitkomst van een persoonlijke, onbewuste afweging. Ondanks dat er dus 
geen gapanalyse is gedaan geven de gaps in het model wel praktische handvatten voor waar 
mogelijkheden te vinden zijn voor verbetering. Daarom is hier aandacht voor gapanalyse. 
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Gapanalyse gaat over klantgerichtheid. Een vraag die daarom gesteld kan worden is of de gemeente 
klantgericht is. De gemeente wil namelijk klantgericht zijn. Op basis van de cijfers zou gezegd kunnen 
worden dat de gemeente klantgericht is, omdat gemiddelde scores van aspecten en factoren positief 
zijn. Inwoners zijn echter over het één meer tevreden dan over het ander en ze vinden het één 
belangrijker dan het ander. Dit gaat bovendien om gemiddelden; niet iedere klant gaf dezelfde scores. 
 
Een verschil tussen verwachte en ervaren dienstverlening, in dit onderzoek tevredenheid, kan 
ontstaan door GAP 1. Het management weet dan niet goed wat de behoefte van burgers is. De 
gesprekken die voor dit onderzoek gehouden zijn in de organisatie van de gemeente (§ 6.4) geven 
geen aanleiding om te denken dat de organisatie niet in het algemeen weet wat de behoefte is van 
inwoners. Personen in de organisatie hadden verschillende ideeën over waar de nadruk zou moeten 
liggen, maar alle personen samen gaven een beeld weer dat lijkt aan te sluiten op de behoefte van 
inwoners. De vragenlijst zou aan het management of medewerkers voorgelegd kunnen worden om te 
vragen wat zij denken dat klanten denken. Dat tegelijkertijd met een onderzoek onder klanten zorgt 
voor een mogelijke vergelijking van uitkomsten. Sluit het beeld van de klant aan bij de werkelijkheid en 
waar liggen verschillen? Dat zou in een vervolgonderzoek kunnen. De kennis over de behoefte van 
klanten om te zorgen voor geen GAP1 kan up-to-date blijven en gespecificeerd worden door kennis 
van klanten, kennis van medewerkers met klantcontact, kennis van andere gemeentes, en kennis uit 
(eigen) onderzoek. Als het management wel weet wat de behoefte van burger is kan het zijn dat dit 
niet goed wordt doorvertaald in beleid. Dat is GAP 2. Het is niet verder onderzocht of de (kennis van 
de) behoefte van de burger goed is doorvertaald in beleid en wordt getoetst. Als het management wel 
weet wat de behoefte van burgers is en het goed doorvertaald in beleid, kan het nog steeds zijn dat er 
niet conform dit beleid wordt gewerkt. Dat is GAP 3. Het beleid moet dus uitgevoerd (kunnen) worden 
om te voldoen aan de behoefte van burgers. GAP 4 staat meer los van de andere gaps en gaat over 
externe communicatie en het scheppen van correcte verwachtingen. Door het duidelijk zijn over wat 
inwoners mogen verwachten en dit ook goed bekend te maken bij inwoners zou het al mogelijk zijn om 
inwoners meer tevreden te maken. Het verbeteren van aspecten en factoren die belangrijk zijn en/of 
waar inwoners ontevreden over zijn hoeft dus niet persé te gebeuren door het direct verbeteren van 
prestaties van dienstverlening (operationele focus). Men kan er bijvoorbeeld ook eerst voor zorgen dat 
verwachtingen van de klant realistisch zijn (marketing focus) (Bland, 1997). Deze aanpak wordt ook 
wel verwachtingenmanagement genoemd. Het is belangrijk dat de burger realistische verwachtingen 
heeft, dat hier over gecommuniceerd wordt en dat ze worden nagekomen.  
 
Gapanalyse lijkt vooral een topdown benadering van een organisatie sturen voor te staan en kiest er 
bovendien vooral voor om via bureaucratie de dienstverlening te verbeteren. Het geeft weer dat 
dienstverlening kan verbeteren door meer regels en richtlijnen, meer bureaucratie. Thomassen (2007) 
noemt dit mechanische klantgerichtheid. Door middel van instrumenten, metingen, kaders, regels en 
normen wordt geprobeerd om klantgericht te zijn. Dit is volgens Thomassen relatief eenvoudig te 
organiseren door het management in een organisatie. Hier tegenover staat volgens Thomassen 
bezielde klantgerichtheid. Dat gaat om cultuur, mensen, service, weten voor wie het werk gedaan 
wordt. Klantgerichtheid in een organisatie wordt vaak ingericht aan de voorkant (het KCC), maar 
volgens Dun (in: Nationale Ombudsman, 2010) is voor echte klantgerichtheid een omslag van de 
gehele organisatie nodig. Deze omslag wordt volgens haar vaak niet belemmerd door de 
medewerkers (die wel klantgericht willen zijn), maar door processen en procedures in de organisatie, 
die immers nog productgericht werkt. Thomassen (2007) schrijft in een artikel in het vakblad 
Overheidsmanagement dat een blijvende klantgerichte cultuur vijf „ingrediënten‟ kent: inzicht in de 
klant; de juiste persoon op de juiste plek; regelruimte binnen concrete doelen; continue persoonlijke 
ontwikkeling; en een open, stimulerende omgeving. Volgens Ghobadian, Speller & Jones (1993) kan 
een organisatie de kwaliteit van dienstverlening verbeteren door: focussen op de klant; meer 
mogelijkheden voor personeel met klantcontact; getraind en gemotiveerd personeel; een duidelijke 
visie op de dienstverlening. Dat laatste aspect is er in ieder geval in Oldenzaal, blijkens vele 
documenten, zoals die in hoofdstuk 1 zijn genoemd. In Oldenzaal lijkt klantgerichtheid de rode draad 
te zijn in alles. Dat bleek ook in hoofdstuk 1. Op een bureaucratische manier komt klantgerichtheid 
onder andere voor in visies, metingen en kaders. Bezielde klantgerichtheid komt veelal tot uiting in 
competenties. Over het algemeen weet de gemeente wel waar de klant behoefte aan heeft. Zaak is 
om ervoor te zorgen dat de organisatie hier ook naar handelt en ook meer specifiek weet waar de 
individuele klant behoefte aan heeft. Hiervoor zijn o.a. nodig: bewustwording, de juiste mensen, ruimte 
rond regels, cultuur. Het gaat om goede mensen en de goede omstandigheden. Dat kan de basis zijn 
voor een echte klantgerichte organisatie. Klantgerichtheid krijgt een organisatie niet via 
bureaucratische middelen, maar door een nieuwe manier van werken in de organisatie. Dat is moeilijk. 
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8.3.3. Kwaliteitshandvest 
In § 1.3.1 ging het al over het kwaliteitshandvest: een document waarin de gemeente duidelijke 
beloftes doet naar de burger over het niveau van dienstverlening. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners 
het erg belangrijk vinden dat beloftes en afspraken worden nagekomen en dat duidelijk gemaakt wordt 
wat een burger kan verwachten. Minder belangrijk vonden inwoners de helderheid over wat de 
gemeente verstaat onder goede dienstverlening. Hier zit een duidelijk verschil tussen. Inwoners 
hebben mogelijk meer behoefte om te weten waar ze aan toe zijn op het moment dat ze contact 
hebben met de gemeente, dan dat ze in het algemeen weten waar ze aan toe zijn. Maatwerk dus. 
Een kwaliteitshandvest doet aannames van factoren die wensen van klanten zouden weerspiegelen. 
Met dit onderzoek is dit deels onderzocht. Dit zou gebruikt kunnen worden bij een uitbreiding van het 
handvest. Het is bovendien altijd goed om te toetsen of het beeld dat het kwaliteitshandvest geeft van 
wat de burger wenst ook juist is, bijvoorbeeld door een behoefteonderzoek (Burgerlink, 2009). 
 
De servicenormen (het kwaliteitshandvest) van de gemeente Oldenzaal (2011) gaan voor het grootste 
deel over termijnen en tijden. Het gaat over wat wordt gedaan en wanneer. Iets communicatiefs als 
terugkoppeling komt maar beperkt voor, namelijk alleen bij meldingen openbare ruimte, en dan onder 
bepaalde voorwaarden. In de normen staan verder de openingstijden, dat de telefoon binnen vier keer 
overgaan opgenomen wordt, dat er een terugbelafspraak gemaakt wordt als niet direct geholpen kan 
worden, dat medewerkers burgers vriendelijk en behulpzaam te woord staan, dat burgers 
professioneel te woord gestaan worden en kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een geleverde 
dienst en dat ze een ontvangstbevestiging krijgen bij mail via info@oldenzaal.nl. De resultaten van dit 
onderzoek sluiten deels bij die normen aan. Het blijkt echter ook dat inwoners tijden (zoals 
afhandeltijd, wachttijd en de snelheid van de telefoon opnemen) toch minder belangrijk vinden dan 
andere aspecten van dienstverlening. Ze vinden goed geholpen worden door deskundige 
medewerkers bijvoorbeeld belangrijker. Het maken van een terugbelafspraak past dan weer beter bij 
de resultaten van dit onderzoek, want inwoners vinden een betrouwbaar antwoord van iemand met 
verstand van zaken belangrijker, dan een snel antwoord krijgen van iemand die van alles een beetje 
af weet. Wel hebben inwoners het graag dat die afspraak wordt nagekomen. De norm van vriendelijk 
en behulpzaam te woord gestaan worden vinden ze sowieso erg belangrijk en over dat gedrag zijn ze 
gemiddeld ook zeer tevreden. Aspecten als privacy, gelijkwaardigheid, voorzichtige omgang met 
persoonlijke gegevens en het herstellen van tekortkomende dienstverlening zijn niet aan de orde in de 
servicenormen, terwijl inwoners dit wel belangrijk vinden. Net zoals iets als het duidelijk motiveren van 
beslissingen. Inwoners zijn bovendien minder tevreden over het op de hoogte gehouden worden van 
afhandeling van vragen, het kennen van wachttijd en duidelijkheid over rechten en plichten. Inwoners 
willen wel graag weten wat ze kunnen verwachten, maar vinden het minder belangrijk om dit in het 
algemeen te weten. Dat is dus een stuk individuele informatievoorziening waar inwoners behoefte aan 
hebben, maar wat in de servicenormen nauwelijks naar voren komt. Ook zijn inwoners momenteel 
minder tevreden over het gebruik van kennis die klanten hebben of die aanwezig is bij de klant. Het 
verbeteren van dienstverlening naar aanleiding van signalen, zonder zelf actief mee te hoeven 
denken, vinden ze namelijk wel belangrijk.  
 
8.3.4. Verdiepend onderzoek 
In hoofdstuk 3 werd gesteld dat de overheid te maken heeft met verschillende burgers met 
verschillende belangen, die bovendien een andere relatie met de overheid hebben dan met een 
marktorganisatie, bijvoorbeeld doordat betalen en genieten niet persé hand in hand gaan. Dit 
onderzoek richtte zich op gemiddelden van wat de burger vindt, het geeft informatie over de behoefte 
van burgers met betrekking tot dienstverlening in het algemeen. Een KCC maakt in eerste instantie 
namelijk geen onderscheid en de overheid is er voor alle burgers. Daarom is ook gekozen voor 
ServQual, omdat dit in eerste instantie is ontwikkeld om alle prestaties, (de totale prestatie) te meten 
en geen onderscheid te maken. Desalniettemin is het ook mogelijk om per dienst (o.i.d.) een eigen 
onderzoek te doen. Het is mogelijk dat inwoners dienstverlening verschillend beoordelen als het gaat 
om verschillende soorten producten en diensten. Verdiepend onderzoek doen, maar dan per 
klantgroep, kanaal, dienst/product, afdeling zou meer specifieke informatie kunnen geven over 
bepaalde groepen burgers, zodat dit ook te vergelijken is. Dat kan op meerdere manieren; door een 
vragenlijst, maar ook door het vragen van feedback aan klanten, focusgroepen, analyse van klachten, 
etc. De vraag is overigens in hoeverre de klant ook verschillen ziet. Wellicht maakt de klant slechts 
een grof onderscheid, bijvoorbeeld tussen diensten die persoonlijk (individueel) zijn en diensten die 
meer onpersoonlijk (standaard, eventueel gepersonaliseerd) zijn. Anders is er ook een onderscheid te 
maken in de mate van arbeidsintensiviteit van een dienst, de mate van contact, interactie, de mate van 
customisering, en of het betrekking heeft op dingen of mensen (Dotchin & Oakland, 1993). 
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8.3.5. Klantgerichter 
Een belangrijk element in dit onderzoek is de klantgerichtheid; het voldoen aan de behoefte van de 
klant. Klantgerichtheid betekent dat de klant meer centraal komt te staan. Dan kan het handig zijn om 
de klant op te betrekken. Met dit onderzoek worden burgers betrokken bij het beleid van de gemeente. 
Dit onderzoek naar de behoefte van burgers zorgt ervoor dat de behoefte als input gebruikt kan 
worden bij het ontwikkelen van een KCC. Daarnaast is het ook een toetsing van het niveau van de 
huidige dienstverlening, het huidige beleid. Met dit onderzoek is de kennis over klanten vergroot. Dit 
kan er mede voor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van waar de burger behoefte aan heeft. 
Bij het verbeteren van dienstverlening aan de burger, door middel van een KCC, is dit een goed 
startpunt. Een startpunt, want in het KCC zouden dit soort gegevens altijd verzameld en toegepast 
moeten worden, om continu te kunnen aansluiten bij de klant. Dit onderzoek is dus onderdeel van een 
minimaal klantgerichte benadering van de gemeente Oldenzaal. Voor echte klantgerichtheid moet er 
meer gebeuren. Allereerst in de organisatie zelf, maar ook wat betreft klantonderzoek. Een open, 
klantgerichte organisatie zal niet genoeg hebben aan dit eenmalige onderzoek, maar zal frequenter en 
diepgaander onderzoek moeten doen. Dat is ook iets wat inwoners belangrijk zeggen te vinden. Zij 
geven immers een ondergemiddeld oordeel en een bovengemiddeld belang voor het aspect „Het 
verbeteren van dienstverlening naar aanleiding van signalen van inwoners.‟ Ook het gehoord worden 
door medewerkers vinden ze erg belangrijk. Thomassen (2007) noemt kenmerken van een semi-open 
organisatie en een open organisatie. De gemeente Oldenzaal is op dit moment een semi-open 
organisatie, omdat de eigenschappen in de linkerhelft van de onderstaande tabel opgaan voor de 
gemeente. Oldenzaal is in elk geval geen gesloten organisatie, want er wordt wel geluisterd naar de 
stem van de klant. Alleen nog niet zoveel als in een open organisatie. Het dienstverleningsconcept 
geeft wel aan dat de gemeente de klant centraal stelt en een open organisatie doet dat veel meer.  
 
Semi- open organisatie Open organisatie 

Periodiek onderzoek Continu luisteren 

Luisteren, één richting Luisteren en dialoog, twee richtingen 

Enquêtes Verschillende onderzoeks- en luistervormen 

Anoniem luisteren Anoniem en niet anoniem 

Kwantitatief onderzoek (cijfers) Kwalitatief en kwantitatief luisteren (beelden, emoties, cijfers) 

Onderzoek op organisatieniveau Op alle niveaus in de organisatie luisteren 

Vanuit de staf, onderzoeksbureaus Ingebed in de lijnorganisatie, relatief veel zelf doen 

Gericht op informatievergaring Gericht op informatie, draagvlak en cultuurverandering 

Klant op afstand Klant als onderdeel van de organisatie 

Tabel 8.3.5.1.: Kenmerken (semi-)open organisatie (Bron: Thomassen, 2007) 

 
Met de resultaten van dit onderzoek kan er een begin gemaakt worden om een meer open organisatie 
te worden. Naar aanleiding van communicatie rondom dit onderzoek kwam er een suggestie van een 
betrokken inwoner om de uitkomsten van dit onderzoek samen met een aantal (belangen)organisaties 
te bespreken om zo te komen tot gepaste verbeteringen. Het voegt kwalitatieve eigenschapen toe aan 
dit veelal kwantitatieve onderzoek, want er wordt kwalitatief gevraagd naar de burgerbehoefte, i.p.v. 
kwantitatief. Zulke gesprekken zouden zich ook kunnen richten op wat er wordt verleend aan diensten, 
in plaats van hoe, waar dit onderzoek vooral om ging. Dat is één van de mogelijkheden om te komen 
tot passende verbetersuggesties voor dit onderzoek. Resultaten zouden ook besproken kunnen 
worden met burgers in bijvoorbeeld focusgroepen of een klantenpanel, zodat klanten actief betrokken 
worden bij het verbeteren van dienstverlening. Andere mogelijkheden zijn onder meer het in gesprek 
gaan met medewerkers (met klantcontact) en kijken in andere gemeentes. Zo zou er een werkgroep 
ingesteld kunnen worden om resultaten door te nemen en na te denken over verbetervoorstellen.  
 
Het KCC is een soort van vertegenwoordiger van de klant in de organisatie. Signalen van de klant 
komen bij het KCC binnen. Een organisatie zou daarom continu kunnen verbeteren door het luisteren 
naar medewerkers en klanten en door medewerkers actief te betrekken bij het verbeteren van 
dienstverlening (wat kan zorgen voor betrokkenheid). Om de cultuur in de organisatie te veranderen 
zou de klant na ieder contact gevraagd kunnen worden hoe tevreden deze is. Dit zorgt voor continue 
informatie over de tevredenheid en verbetermogelijkheden. Bovendien is deze informatie concreet en 
te herleiden tot een specifieke situatie (het voorgaande contact). Klanteigenschappen, klachten, 
suggesties, opmerkingen, panels, onderzoek; allen leveren signalen die geanalyseerd kunnen worden 
en informatie leveren. Dat geeft continu inzicht in de werkelijke behoefte. Door het bijhouden van 
klantvragen en inhoud en vorm te analyseren kan de gemeente zien waar de klant naar vraagt. Door 
het luisteren naar signalen van klanten, naar wat problemen zijn voor/tijdens/na dienstverlening, door 
het leren van klachten, door dit te verzamelen zijn een hoop problemen op te lossen.  
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9. Wetenschappelijke reflectie en aanbevelingen 
 
Het meetinstrument dat gebruikt is om tot praktische conclusies en aanbevelingen te komen is 
afgeleid van ServQual. ServQual is in hoofdstuk 5 besproken. ServQual wordt in het algemeen veel 
gebruikt om dienstverleningskwaliteit te meten. Door het bij klanten meten van verwachtingen en 
waarnemingen van aspecten, die samen factoren vormen, worden verschilscores berekend die 
kwaliteit van dienstverlening weergeven. Dit is voor dit onderzoek verder doorontwikkeld op basis van 
kritiekpunten die er vanuit de wetenschap zijn op het model. Het hierdoor ontwikkelde meetinstrument 
is daardoor mogelijk meer valide. In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het gebruikte 
meetinstrument, inclusief verschillende aandachtpunten die helpen bij het interpreteren van resultaten.  
 
Kritiekpunten, verbeterpunten 
In dit onderzoek is het ServQualinstrument verbeterd op verschillende kritiekpunten aan de hand van 
oplossingen die beproefd zijn in onderzoek en volgens die onderzoeken een duidelijke verbetering zijn 
voor het instrument als het gaat om validiteit en betrouwbaarheid. Dat maakt dat het instrument voor 
dit onderzoek op die punten mogelijk meer valide en betrouwbaar is. Het gebruik maken van kritiek uit 
onderzoeken op het instrument is aan te raden, omdat het instrument daardoor sterker kan worden. 
 
Gekozen aspecten en factoren  
Een grote aanpassing van ServQual is dat er andere aspecten van dienstverlening zijn uitgezocht die 
beter opgaan voor de context van dit onderzoek. Om aspecten van dienstverlening te vinden die goed 
passen bij de context van dit onderzoek, een KCC in de gemeente Oldenzaal, is hier een breed 
documentenonderzoek naar gedaan, met gebruik van praktische en wetenschappelijke teksten. Het is 
onbekend of de selectie van aspecten voor dit onderzoek compleet is, maar het documentonderzoek 
zorgde al voor een breed scala aan aspecten, die voor dit onderzoek zijn samengevoegd, aangezien 
niet alle aspecten aan inwoners voorgelegd konden worden in de vragenlijst. Het zou gezien kunnen 
worden als een beperking dat er geen open gesprekken gehouden zijn met inwoners om aspecten te 
vinden. Dat zou een aanvulling of bevestiging kunnen zijn van de gevonden aspecten. De voor dit 
onderzoek gekozen aspecten hebben van inwoners scores gekregen die zich gemiddeld bevinden 
tussen neutraal en zeer belangrijk. Gemiddeld zijn de aspecten dus belangrijk volgens inwoners en in 
die zin zijn de aspecten voor dit onderzoek dus juist gekozen. Er werd immers ook gezocht naar 
aspecten van dienstverlening die er toe doen. Dit is bevestigd door de berekende impact van factoren, 
want alle factoren bleken een positieve invloed te hebben op de tevredenheid. Dat betekent dat meer 
tevredenheid over een factor leidt tot meer tevredenheid over de dienstverlening. De scores voor 
belangrijkheid en de positieve invloed van factoren volgens de enkelvoudige regressieanalyses geven 
aan dat de gekozen aspecten (en factoren) worden bevestigd en dus juist zijn. Door de aanpassing 
van het originele ServQualinstrument is het echter niet meer te vergelijken met uitkomsten van 
onderzoeken die op basis van de originele vragenlijst tot stand zijn gekomen. 
 
Betrouwbaarheid ServQualfactoren 
Van de aspecten is onderzocht welke factoren hier onder lagen. Dat is eerst gedaan door een 
verdeling van de aspecten op basis van de definities van de ServQualfactoren. Het berekenen van de 
betrouwbaarheid van deze factoren leidde in alle gevallen tot een positief resultaat.  
 
Factoranalyse factoren 
Door middel van het doen van een factoranalyse is achterhaald of er andere factoren waren die de 
samenhang tussen scores op aspecten in dit onderzoek beter weerspiegelden. Hieruit kwamen een 
aantal factoren die namen gekregen hebben die de inhoud van de onderliggende aspecten 
weerspiegelen: Snel, ter zake en kundig; Behulpzaam en klantvriendelijkheid; Persoonlijk en zeker, 
individueel en integer; Toegankelijk, eenvoudig, en makkelijk bereikbaar; Nauwkeurig en betrouwbaar; 
Helder informeren en duidelijk communiceren; Flexibiliteit en extra aandacht; Kennen en kennis van 
de klant; Fysieke elementen en uiterlijk; Consequent resultaat; Het digitale kanaal; Gemakkelijk en 
vrije opening. Uit betrouwbaarheidsanalyses bleek dat deze factoren allemaal betrouwbaar zijn.  
 
Het was nog beter voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek als na de exploratieve factoranalyse 
een nieuw kwantitatief onderzoek gedaan zou zijn met een bevestigende factoranalyse. Dan was uit te 
zoeken of de indeling in factoren ook vaker terug komt en stabiel is. Dat is niet gedaan, omdat het een 
geheel onderzoek op zich is. 
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Nieuwe factoren 
In § 5.2.4 werd genoemd dat de indeling van aspecten in vijf ServQualfactoren (gebruik van originele 
vragenlijst) niet stabiel is en bij verschillende context anders is qua inhoud en aantal. In de tabel met 
factoren van kwaliteit in § 4.5 is ook te zien dat de structuur niet stabiel is. Deze instabiliteit is met dit 
onderzoek bevestigd, want de resultaten van de factoranalyse voor de belangscores (belangrijkheid) 
waren anders dan voor de oordeelscores (tevredenheid). Bovendien waren er verschillen tussen de 
indeling in ServQualfactoren en de indeling na factoranalyse. Een indeling in factoren lijkt vooral nuttig 
om een bepaald patroon te vinden in de resultaten van een specifiek onderzoek, om de interpretatie 
van de werkelijkheid in een onderzoek te structureren. Dat zegt dan iets over de resultaten uit dat 
onderzoek en is niet te generaliseren naar een veel bredere context. Desondanks waren er ook 
overeenkomsten tussen de indelingen in factoren. Dat is goed te zien is in de matrix in § 7.7.3. Voor 
een deel vallen de aspecten in de nieuwe factoren samen met de indeling in ServQualfactoren. Kleine 
clusters van aspecten blijven namelijk bij elkaar staan. De originele ServQualvragenlijst gaat uit van 
vijf factoren, terwijl er in dit onderzoek twaalf factoren werden gevonden. Het ServQualmodel met tien 
dimensies lijkt hier qua aantal beter bij aan te sluiten. Vanuit de originele ServQualvragenlijst en 
aspecten gezien zijn deze nieuwe factoren en aspecten een duidelijke uitbreiding. Ander onderzoek 
zou mogelijk aspecten en factoren kunnen bevestigen of nieuwe kunnen onderscheiden. 
 
Impact van de factoren 
Voor een groot deel gaat dit onderzoek om het te weten komen wat inwoners belangrijk vinden. Dat 
kon onder meer door het achterhalen van de impact die factoren hebben op de tevredenheid. Dat is in 
dit onderzoek bepaald door regressieanalyses. In eerst instantie door meervoudige regressieanalyse, 
maar vanwege multicollineariteit is er gekozen voor enkelvoudige analyses. Dat er veel samenhang 
tussen de factoren is kan betekenen dat burgers niet zozeer in categorieën denken. Het gaat ze om 
de totale ervaring van de dienstverlening, waar iedere factor onderdeel van uitmaakt. 
 
De ServQualfactoren bleken gezamenlijk goed voor het verklaren van 50% van de tevredenheid. 
Betrouwbaarheid en Begrijpen/Kennen van de klant hebben de meeste invloed en Geloofwaardigheid 
het minst. De meeste factoren bleken samen dezelfde invloed te verklaren. Daarom is er ook voor 
iedere factor los bekeken wat de invloed was. De twee factoren met de meeste invloed waren 
Betrouwbaarheid (42%) en Begrijpen/Kennen van de klant (35%). De twee met de minste invloed 
waren Tastbaarheden (15%) en Veiligheid (17%).  
De factoren die het resultaat waren van de factoranalyse bleken gezamenlijk goed voor het verklaren 
van 44% van de tevredenheid. Dat is dus iets minder dat de indeling in ServQualfactoren. Nauwkeurig 
en Betrouwbaar en Kennen en kennis van de klant hebben de meeste invloed. Ook is voor iedere 
factor los bekeken wat de invloed was. De twee factoren met de meeste invloed waren Nauwkeurig en 
betrouwbaar (41%) en Snel, ter zake en kundig (34%). De twee met de minste invloed waren 
Gemakkelijke en vrije opening(15%) en Fysieke elementen en uiterlijk(15%).  
 
Uit de meervoudige regressieanalyses kwam dat de factoren voor iets minder dan 50% de totale 
tevredenheid verklaren. Het is onduidelijk of dit getal hoog of laag is. Janssens e.a. (2008, p. 169) 
geeft bijvoorbeeld aan dat 50% wel aan de lage kant is. Toch is het wel vergelijkbaar met de 
resultaten van de regressie analyse van Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), § 5.1, waar het 
percentage voor hun dimensies tussen de 27 en 52% ligt. Voor een vervolgonderzoek is het 
interessant om te achterhalen waar de andere 50% (deels) vandaan komt. 
 
Betrouwbaarheid bleek zowel in het model met de ServQualfactoren (Betrouwbaarheid) als in het 
model met factoren dat ontstond na de factoranalyse (Nauwkeurig en betrouwbaar) de grootste 
invloed te hebben op tevredenheid. Afhankelijk van het model (ServQual-indeling of de indeling na 
factoranalyse) en de manier van meten (meervoudige- of enkelvoudige regressieanalyse) is de impact 
tussen de 41 en 48%. Het grootste deel van de totale verklaring van de modellen kwam dus door deze 
factoren. De hoge invloed van betrouwbaarheid kwam ook uit de regressieanalyse die Parasuraman, 
Zeithaml & Berry (1988) deden voor hun ServQualfactoren bij een aantal sectoren, waarvan de 
uitkomsten in § 5.1 zijn weergegeven. Weliswaar hadden zij andere aspecten die de factor vormden, 
maar de essentie van de factor is gelijk. Toen scoorde betrouwbaarheid overal het hoogste en had het 
een impact van tussen de 33 en 54%. Ook uit vele andere onderzoeken (zie § 5.1) is gebleken dat 
betrouwbaarheid de belangrijkste factor is bij het tegemoetkomen aan de verwachting van de klant. 
Betrouwbaarheid blijkt dus essentieel te zijn voor tevredenheid over dienstverlening. Dit onderzoek 
bevestigt ook dat tastbaarheden niet zoveel invloed hebben, zoals ook in § 5.1 werd gesteld. 
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Representativiteit 
In het onderzoek is ruim aandacht besteed aan representativiteit. Door middel van de steekproef is 
geprobeerd om een zo willekeurig mogelijke groep inwoners te selecteren voor het invullen van de 
vragenlijst. De feitelijke steekproef (de respons) bleek uiteindelijk niet één-op-één overeen te komen 
met de verhoudingen volgens het CBS. Dit had te maken met de getrokken steekproef en invulgedrag.  
Hoewel het statistisch afwijkt, zijn wel alle groepen vertegenwoordigt in het onderzoek. Het is niet 
onderzocht of de steekproef op andere kenmerken wel representatief is. Wat dat betreft geeft dit 
onderzoek gemiddeld dus wel een beeld van alle inwoners van Oldenzaal. Het aantal respondenten 
was weliswaar goed volgens de berekende formule (§ 6.11), maar niet heel erg hoog. De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn daarom vooral een indicatie. Voor een vervolgonderzoek is het aan te bevelen 
om een grotere steekproef te nemen en deze op meerdere kenmerken op representativiteit te toetsen. 
Andere aanmerkingen op de vragenlijst kunnen dan ook nuttig zijn (bijlage XXX). 
 
Klanten 
Bij de afbakening van dit onderzoek is er voor gekozen om niet een onderzoek te doen over alle 
potentiële klanten van een gemeentelijk klantcontactcencentrum, maar te kiezen voor burgers, 
inwoners. Dat is te typeren als een meer homogene groep dan alle klanten. Dit heeft als beperking dat 
er dus geen beeld uit dit onderzoek is af te leiden van de andere klanten, zoals bedrijven. In § 3.3 zijn 
een aantal andere klanten genoemd. Het herhalen van dit onderzoek bij andere klanten zou een beeld 
kunnen geven van die groepen. Het onderzoek moet daar dan wel op aangepast worden. 
  
Contextgebonden 
Dit onderzoek heeft als doel om van praktisch nut te zijn voor de opdrachtgever. Daarom is het 
meetinstrument enkel ingezet bij een groep klanten van de gemeente Oldenzaal. Resultaten zijn 
daardoor contextgebonden. Het is daarom onbekend of de resultaten ook te generaliseren zijn naar 
andere organisaties. Dat zou bekend kunnen worden door een onderzoek bij andere organisaties. 
 
Momentopname 
Dit onderzoek is een momentopname. Een aanbeveling zou zijn om de dienstverlening te verbeteren 
(met name de factoren met de meeste invloed) en een soortgelijk onderzoek te herhalen. 
Waarschijnlijk zullen resultaten anders zijn, aangezien mensen door de verbeteringen anders 
oordelen. Aan de hand van het nieuwe onderzoek kunnen er weer andere aspecten verbeterd worden.  
 
Het design van dit onderzoek is volgens Shadish, Cook & Campbell (2002) te typeren als One-Group 
Posttest-Only Design. Dat betekent dat er alleen een nameting is gedaan en er maar één groep is. 
Voor dit type onderzoek is dat gebruikelijk, maar het heeft ook nadelen. Een ander design met nog 
een meting of meerdere groepen zou de resultaten betrouwbaarder kunnen maken, want er is dan 
meer controle. Dat vraagt echter ook om een veel groter en complexer onderzoek. 
 
Belang oordeel diagram 
Door het combineren van de theorieën van ServQual en belang oordeel analyse (-diagram) was het 
mogelijk om factoren en aspecten in verhouding tot elkaar weer te geven, met dezelfde informatie. In 
eerdere onderzoeken was dat ook gedaan, maar dit onderzoek is er een bevestiging van dat dit 
inderdaad goed kan en een praktische manier is om informatie uit een wetenschappelijk onderzoek zo 
neer te zetten dat deze praktisch bruikbaar is. Zonder dat er gebruik is gemaakt van verschilscores en 
verwachtingen was zo te bepalen waar burgers meer behoefte aan hebben.  
 
Het belang oordeel diagram (o.a. § 7.6.2 en 7.8.2) zorgde ervoor dat de scores die inwoners gaven op 
de aspecten (en die ook berekend waren voor de factoren) goed te interpreteren waren. Er is ook een 
klein nadeel. In de belang oordeel diagrammen zijn naar verhouding de meeste variabelen te vinden 
in kwartielen B en C. Oh (2001) geeft aan dat dit kan komen door correlatie tussen oordeel en belang, 
omdat mensen die iets goed vinden, geneigd zijn dit ook belangrijk te vinden en andersom. De 
indeling in kwartielen en de betekenis hiervan zijn voor dit onderzoek echter enkel ter interpretatie. Het 
gaat vooral om een onderscheid te maken in verschillende categorieën, wat betreft prioritering.  
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In dit onderzoek is gekozen om in het diagram het belang weer te geven dat mensen zelf hebben 
gegeven in de vragenlijst, het zogenaamde expliciete belang. Het is ook mogelijk om in plaats daarvan 
de cijfers te gebruiken die berekend zijn door middel van de regressieanalyses, het zogenaamde 
impliciete belang (invloed), wat een andere betekenis kan geven aan het resultaat (Deng, Chen & 
Wen, 2008). In dit onderzoek is hier niet voor gekozen omdat op aspectniveau dit impliciete belang 
niet is berekend voor elk van de 70 aspecten. Dit cijfer is wel berekend voor de factoren. Het wel 
gebruik maken van deze cijfers voor het belang oordeel diagram van de factoren en het niet gebruiken 
voor het belang oordeel diagram van aspecten zou betekenen dat er verschillende soorten belang 
oordeel diagrammen waren. Dat zou niet praktisch zijn. De diagrammen gaan daarom over de scores 
die inwoners zelf hebben gegeven voor het belang en het oordeel. Het berekende impliciete belang 
van factoren is overigens gewoon in het onderzoek gebruikt, alleen niet in een belang oordeel diagram 
weergegeven. Er is immers gekozen voor een combinatie van impliciet belang (invloed), expliciet 
belang en oordeel om de behoefte van inwoners weer te geven. 
 
Vergelijking belang met belang 
In § 6.5 is besproken dat belangrijkheid op twee manieren gemeten is. Door het direct vragen aan 
inwoners en door het berekenen met regressieanalyse. Het één zou expliciet belang genoemd kunnen 
worden en het ander impliciet belang. Er is van uitgegaan dat ze wat anders meten. Het afzetten van 
het expliciete belang tegenover het impliciete belang laat zien dat er verschillen in beide manieren 
zitten om het belang te bepalen. Dat is in de onderstaande figuren te zien. 
 

 
 
Figuur 9.1.: Belang en invloed factoren ServQual  

 

 
 
Figuur 9.2.: Belang en invloed factoren factoranalyse 
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Een groot aantal factoren scoort bij beide soorten metingen hoog. Dat geeft aan dat de inwoners 
expliciet aangeven dit belangrijk te vinden en het heeft ook een hoge invloed op tevredenheid. Voor 
factoren die op beide metingen laag scoren geldt het tegenovergestelde. Daarnaast zijn er de factoren 
die volgens inwoners erg belangrijk zijn, maar die uiteindelijk niet zo‟n grote invloed hebben op 
tevredenheid. Verder zijn er de factoren die inwoners zeggen niet zo belangrijk te vinden, maar die 
uiteindelijk wel een relatief grote invloed hebben op de algemene tevredenheid. Dat kan komen omdat 
mensen misschien niet altijd bewust zijn van wat ze echt belangrijk vinden. Juist door de combinatie 
van de metingen is er een duidelijk beeld van de behoefte van inwoners te krijgen. Zo is te bepalen 
wat ze zeggen belangrijk te vinden en wat werkelijk belangrijk is voor hun tevredenheid. Beide 
gegevens zijn daarom in dit onderzoek gebruikt. Het verschil van de eerste met de tweede figuur laat 
zien dat de factoranalyse heeft gezorgd voor een indeling in factoren die de resultaten uit dit 
onderzoek beter weerspiegelen. Het impliciete en het expliciete belang komen namelijk meer overeen.  
 
Satisfiers/dissatisfiers 
In § 4.6 kwamen hygiënefactoren aan de orde, de zogenaamde satisfiers en dissatisfiers. De factoren 
in dit onderzoek bleken niet op te delen in één van deze groepen. Uiteindelijk was er tussen alle 
factoren en het algeheel oordeel een lineair verband, namelijk een positieve samenhang. Dat betekent 
dus dat als de factor een hogere score heeft ook het algeheel oordeel een hogere score heeft en 
andersom. Daarmee is iedere factor dus zowel een satisfier als een dissatisfier. Er zijn ook 
onderzoeken (zoals de in § 1.3.2 genoemde benchmarkonderzoeken) die aspecten met een score die 
onder het gemiddelde ligt dissatisfiers noemt en die daarboven satisfiers. De belang oordeel 
diagrammen in dit onderzoek geven dan goed aan waar die liggen.  
Het doen van een ander vooronderzoek, zoals CIT (genoemd in § 4.6 en 6.2) zou meer inzicht kunnen 
geven in de aard van factoren. In het onderzoek van Johnston (1995) dat in § 4.6 is aangehaald wordt 
bijvoorbeeld geconcludeerd dat betrouwbaarheid vooral een dissatisfier is (in die context). Zo‟n 
vooronderzoek zou meer inzicht kunnen geven in welke factoren voorrang moeten krijgen, omdat ze 
een dissatisfier zijn en dus goed moeten zijn en welke de slagroom op de taart zijn, omdat ze invloed 
hebben op tevredenheid, maar niet op ontevredenheid.  
 
Modellen om de werkelijkheid te vatten ≠ de werkelijkheid 
Wetenschap probeert de werkelijkheid te structureren en inzichtelijk te maken. Vaak een versimpeling 
van de werkelijkheid. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van meerdere modellen, die allemaal een 
simpele voorstelling maken van de werkelijkheid. Dat is goed, want het maakt de werkelijkheid 
vatbaar, maar het is ook goed om er bewust van te zijn dat de werkelijkheid uiteindelijk complexer is. 
Zo zijn klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening vanuit de klantgerichte benadering 
geprobeerd te meten. Toch blijven dit wel complexe termen die ook veelal met complexe gevoelens te 
maken hebben, welke niet direct te meten zijn. Daarom is er ook kritiek op het originele ServQual-
model, omdat daarin wordt verondersteld dat een simpele aftreksom van verwachtingen en 
waarnemingen iemands perceptie van kwaliteit zou weerspiegelen. In werkelijkheid is dit proces 
complexer en gebeurt deze afweging onderbewust. Wellicht heeft dit onderzoek ook aangetoond dat 
dit opgaat voor de verdeling in factoren. In onderzoeken wordt er gedaan alsof er verschillende 
factoren zijn, maar de samenhang tussen factoren lijkt eerder te weerspiegelen dat alles met elkaar 
samenhangt en dat de burger geen bewust onderscheid maakt tussen factoren. De burger ziet 
dienstverlening als geheel. Voor dit onderzoek heeft dat de betekenis dat factoren weliswaar anders 
kunnen scoren op invloed, belangrijkheid en oordeel, maar dat ze niet buiten het verband van andere 
factoren gezien moeten worden. Dienstverlening is voor de burger de totale ervaring, niet de ervaring 
op factoren. De opdeling van de werkelijkheid in verschillende factoren heeft vooral tot doel om 
handvatten te geven om die totale ervaring te veranderen. Dit onderzoek dient dat doel. Voor een 
vervolgonderzoek kan het interessant zijn om te kijken of inwoners inderdaad naar het totaal kijken. 
 
Afsluitend 
 
In dit hoofdstuk zijn verschillende wetenschappelijke aspecten van dit onderzoek en het gebruikte 
meetinstrument besproken. Het geeft o.a. weer waar de mogelijke sterkere en zwakkere kanten van 
het onderzoek liggen. Dit helpt bij het interpreteren van resultaten van het onderzoek en geeft te 
denken over vervolgonderzoek. 
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