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Aanleiding en Doelstelling
HPV stelt met de beste governance de norm voor kwaliteit in publieke
dienstverlening. HPV borgt hiermee dat haar leden oor en oog hebben voor hun
publiek. Dit vraagt om een continue dialoog met belanghebbenden over de mate
waarin de publieke dienstverlening nog wel in lijn is met de principes van publiek
verantwoorden zoals beschreven in ons handvest; over de kwaliteit van de
(wederkerige) relatie. Hiertoe heeft HPV in 2015 een nieuwe bestuurscode
ontwikkeld. Hierin is de Handvesttoets als vervanger van de ‘visitatie’
opgenomen.
Om het gebruik van de Handvesttoets te oefenen, te rationaliseren en mogelijke
knelpunten aan te pakken, heeft de SVB in de HPV najaarsbijeenkomst 2014
voorgesteld om een brede try-out in haar organisatie uit te voeren. Het bleek een
bewogen tijd voor de SVB om deze try-out uit te voeren. De SVB hield vol. Onze
dank gaat daarom uit dat ondanks alle commotie rondom PGB deze try-out heeft
kunnen plaatsvinden.
De essentie van de Handvesttoets is dat verbetering van publiek verantwoorden
én bestuur van publieke organisaties het meest gebaat is bij het organiseren van
de directe wederzijdse dialoog tussen medewerkers en hun contactpersonen bij de
verschillende belanghebbenden. Zij bepalen ook samen wat in het kader van het
Handvest Publiek Verantwoorden de criteria voor goede wederzijdse
verantwoording zijn. Deze criteria geven van beide kanten de mogelijkheid om
middels een meting te vragen wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat van
die meting levert directe aanknopingspunten op voor het verbeteren van publiek
verantwoorden. Deze dialoog wordt overigens al in het proces zelf georganiseerd.
In deze rapportage staat de wederzijdse waardering van het publiek
verantwoorden, de Handvesttoets centraal.
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Samenvatting
De SVB heeft de Handvesttoets uitgevoerd in een uiterst turbulente periode van
haar bestaan. De SVB heeft vastgehouden aan de ‘opgestoken hand’ uit
november 2014 om de Handvesttoets; de dialogen en de meting juist in die
turbulente periode uit te voeren. Dat vergt moed. Er zijn in die periode
succesvolle dialoogsessies georganiseerd met diverse groepen belanghebbenden
van de SVB om met elkaar van gedachten te wisselen over wat wederzijds Publiek
Verantwoorden van elkaar vraagt. Een dialoog die de SVB verder met al haar
belanghebbenden wil en zal voeren.
Vertegenwoordigers, en ook bestuurders van de gevraagde organisaties hebben
tijd en energie gestoken in de dialoogsessies en de reacties op deze gesprekken
waren vrijwel altijd positief. Het enthousiasme van de deelnemers en de behoefte
aan ‘het gesprek over de relatie’ was voelbaar en werd ook uitgesproken. Het
blijkt inderdaad dat deze opzet van de Handvesttoets de dialoog al tijdens de
uitvoering in gang zet en de eerste winst om de wederzijdse verantwoording te
verbeteren al tijdens het proces wordt geboekt. Ook is gebleken dat waar de SVB
zelf actief de Handvesttoets benut als vehikel om het publiek verantwoorden te
verbeteren zich dat direct vertaalt in positief effect in de verbetering van de
onderlinge relaties. Relaties die mede gevoed worden door het publiek
verantwoorden van de SVB.
Voor de groep ketenpartners biedt deze Handvesttoets aanknopingspunten om de
wederzijdse verantwoording te verbeteren. In twee waardevolle dialoogsessies op
bestuurlijk en ambtelijk niveau met partijen in het zorgdomein was veel aandacht
voor elkaar. Een impressie van de dialoogsessie van bestuurders in het
zorgdomein is verder in de tekst te vinden.
Iemand via een e-mail vragen om medewerking aan de meting voor de
Handvesttoets is doorgaans alleen effectief indien er voordien een werkelijke
relatie tot stand is gebracht en persoonlijk wordt gecommuniceerd met de
persoon over het waarom, hoe en wat van deze meting. De meting is dan
onderdeel van een proces om de wederzijdse verantwoording in de relatie verder
te verdiepen en te verbeteren. Het verschil in respons vanuit SVB en de
ketenpartners duidt er wellicht op dat de SVB in de afgelopen periode nog niet in
staat is geweest om de echte verbinding met medewerkers van haar
ketenpartners tot stand te brengen en aan te sluiten bij de zelf uitgesproken
ambities aan vernieuwing en verbetering die de SVB zich in het verlengde van
haar missie heeft gesteld.
De goede samenwerking en wederzijdse aanspreekbaarheid vormen een mooie
basis voor de SVB en haar ketenpartners om aan de volgende punten te werken:
•
Meer samen optrekken als keten. Dit betekent meer dialoog, op een
gestructureerde en beheersbare wijze binnen alle geledingen van de
ketenpartnerorganisaties over de (voortgang op) gezamenlijke doelen,
wat dit betekent voor ieders rol en wat verbeterd moet worden in de
•

•

gezamenlijkheid;
Een scherpere houding van de SVB in het vooraf stilstaan bij de
acceptatie van (nieuwe of veranderende) taken. In die fase ook meer de
interactie met de ketenpartners opzoeken om samen met hen vooraf de
werking (in de uitvoering) te doorleven;
Het doortrekken van de wil tot samenwerking van ketenpartners naar het
daadwerkelijk helpen van de SVB (naast de SVB gaan staan) en zich
medeverantwoordelijk te voelen voor de realisatie van ketendoelen;
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•

Het meenemen van de SVB medewerkers die samenwerken met
ketenpartners in het SVB beleid en de gemeenschappelijke waarden.
Hierbij zou ook aan het belang van de burger meer aandacht kunnen
worden geschonken.

Het is de SVB vooral gelukt om de Handvesttoets goed in te zetten in de relatie
met haar leveranciers. Dat is te danken aan een aantal medewerkers vanuit de
SVB die zeer betrokken waren in het proces. Zij wisten zowel intern als bij de
leveranciers de betrokkenen te mobiliseren. Daarmee is het effect van de
Handvesttoets, het verbeteren van de wederzijdse verantwoording met deze
groep ook het grootst. Het vermoeden bestaat dat dit effect verder zal
doorwerken. De SVB zal ook met de resultaten van de Handvesttoets verder
werken aan het verbeteren van de wederzijdse verantwoording met deze groep
leveranciers.
De waardering voor de wederzijdse betrokkenheid, blijkens uit het proces en de
meting, lijkt een mooie basis om te werken aan de volgende punten:
•
De SVB kan leveranciers meer inzetten als meedenkende strategische
partners. Dat vraagt om meer inzicht geven in visie en beleid. De andere
kant is dat leveranciers geacht worden om nog proactiever inzicht in
ontwikkelingen te geven en mee te denken;
•
De SVB heeft (al dan niet richting bepaalde leveranciers) wat te winnen
aangaande de snelheid in de besluitvorming en het afstemmen van de
planning;
•
Het gesprek over (goed te rapporteren) prestaties c.q. de mate waarin
verwachtingen worden waargemaakt kan scherper worden gevoerd.
Daar waar medewerkers van de SVB en hun relaties wel hun waardering naar
elkaar toe aangaven bleek dat deze over en weer vrij hoog is. Gemiddelde scores
zitten rond de 7,5. Ook gaven de respondenten aan de relatie (heel) belangrijk tot
cruciaal te vinden. Misschien kan hieruit worden geconcludeerd dat investeren in
relaties en wederzijdse verantwoording loont. Iets dat de SVB zou kunnen
uitbreiden naar relaties met andere belanghebbenden die ook belangrijk zijn.
De Handvesttoets bleek voor de SVB moeilijk uit te voeren voor en met andere
groepen belanghebbenden, zoals (belangenvertegenwoordigers van) burgers,
brancheorganisaties en eigenaar. Gezien de missie van de SVB (de SVB wil een
excellente servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van
persoonsgebonden regelingen van de overheid) zou hier zeker meer aandacht aan
besteed kunnen worden. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar waarom de
Handvesttoets voor sommige doelgroepen succesvoller was dan voor andere. Het
is misschien voor de SVB interessant om de redenen voor het beperkte bereik te
achterhalen.
Samengevat kunnen we stellen dat de betrokkenheid en wederzijdse waardering
voor het Publiek Verantwoorden onder de bereikte relaties groot is. Tegelijkertijd
kunnen we constateren dat het bereik vrij beperkt is gebleken. Waarbij met name
het ontbreken van input uit een dialoog met (belangenvertegenwoordigers) van
burgers gezien kan worden als een verbeterpunt. Het is de SVB gelukt om vooral
de leveranciers en voor een deel de ketenpartners te betrekken in de
Handvesttoets. Voor de overige doelgroepen is de SVB dat minder goed of niet
gelukt.
De Handvestgroep moedigt de SVB aan om met de resultaten van deze
Handvesttoets verder in dialoog te gaan met haar belanghebbenden. Uiteindelijk
is dat het enige dat in praktijk tot werkelijke verbetering van de wederzijdse
verantwoording zal leiden. En ook dat is geen doel op zich, maar zal moeten
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bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de
burger. Waarmee de aansluiting bij de missie van de SVB en de vier uitgesproken
ambities aan vernieuwing en verbetering (een voortreffelijke uitvoering, integrale
en excellente dienstverlening, betrokken en zich ontwikkelende medewerkers en
investeren in de toekomst) verankerd kan worden.
De Handvestgroep spreekt hier nogmaals haar waardering uit voor de inzet van
de betrokkenen en de moed die de SVB heeft getoond om zich in deze turbulente
tijden transparant op te stellen middels de uitvoering van deze Handvesttoets. In
dat opzicht is de SVB een lichtend voorbeeld.
Wij hopen dat dit rapport de SVB en haar belanghebbenden inspiratie zal geven
voor verdere gesprekken naar aanleiding van het publiek verantwoorden door de
SVB en verdieping van de onderlinge relaties.
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Resultaten Handvesttoets
1.1

Proces is dialoog
De volgende figuur geeft de stappen weer die in de Handvesttoets zijn doorlopen.

Figuur 1: Processtappen van de Handvesttoets
Stap 1: Stakeholders in kaart brengen
Een belangrijk uitgangspunt van de Handvesttoets is dat de dialoog met
belanghebbenden (stakeholders) al tijdens de uitvoering van de Handvesttoets
start.
Als eerste heeft de SVB in kaart gebracht welke groepen belanghebbenden zij
heeft. Vervolgens is een bewuste keuze gemaakt om bepaalde groepen niet mee
te nemen in de scope van de Handvesttoets. Zo is bijvoorbeeld gekozen om niet
direct burgers te bevragen omdat burgers wel een waardering kunnen hebben
over de ervaren dienstverlening, maar minder over de kwaliteit van de publieke
verantwoording. Ook is deze doelgroep zo groot en divers dat dit grote
organisatorische consequenties zou hebben gehad.
Uiteindelijk is de volgende scope voor de Handvesttoets vastgesteld. In de bijlage
zijn definities van de groepen belanghebbenden opgenomen en voorbeelden van
partijen die in de verschillende groepen vallen. Deze processtap bleek minder
vanzelfsprekend doorlopen te kunnen worden dan oorspronkelijk gedacht. Een
gedetailleerde belanghebbenden- dan wel omgevingsanalyse en heldere definities
van groepen van belanghebbenden zou deze processtap hebben kunnen
versnellen.
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Figuur 2: Scope van groepen belanghebbenden voor de SVB Handvesttoets
Stap 2: Dialoog en definiëren criteria
Er zijn sessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de geselecteerde
groepen belanghebbenden. In deze sessies is het Handvest Publiek
Verantwoorden vertaald naar criteria. Tijdens de sessies is de vraag gesteld wat
de verschillende belanghebbenden in hun specifieke relatie met de SVB belangrijk
vinden in de vertaling van een goed Publiek Verantwoorden. Andersom konden de
medewerkers van de SVB aangeven wat zij belangrijk vonden. Een relatie heeft
namelijk twee kanten.
De SVB heeft ervoor gekozen om sessies met belanghebbenden te organiseren
rondom het zorgdomein. Partijen die met elkaar moeten samenwerken om de
maatschappij goed te bedienen spraken, los van reguliere inhoudelijke
overleggen, persoonlijk met elkaar over wat nodig is ten aanzien van wederzijdse
verantwoording. Op twee niveaus zijn deze sessies georganiseerd. Op bestuurlijk
niveau en op het niveau daaronder. Op het niveau van frontdeskmedewerkers die
dagelijks in contact staan met burgers en andere (vertegenwoordigers) van
directe belanghebbenden zijn geen sessies georganiseerd. Met meerdere
leveranciers zijn individuele sessies georganiseerd, waarbij ook uitvoerende
medewerkers betrokken waren.
De verschillende sessies zijn goed verlopen en het beoogde doel om al tijdens die
sessies een ‘ander gesprek over de relatie’ te hebben, is bereikt. Deelnemers
waren erg open en enthousiast en er bleek veel bereidheid om dit type gesprek
met elkaar te voeren. Mede doordat het gesprek enkel ging over ‘wat belangrijk
is’ in de relatie, en niet over de waardering, kon men zich in alle veiligheid
uitspreken.
De resultaten van deze sessies zijn op hoofdlijnen weergegeven in paragraaf 1.2.
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De criteria die in deze en in verschillende andere sessies zijn benoemd zijn voor
zover mogelijk ter verificatie voorgelegd aan de deelnemers. Vervolgens is door
het projectteam bekeken hoe groot de verschillen leken. Hoewel diversificatie van
criteria per doelgroep mogelijk was heeft de SVB gekozen voor een generieke lijst
van criteria voor alle belanghebbenden, met uitzondering van de groep
leveranciers. De criteria uit de verschillende sessies bleken elkaar namelijk goed
aan te vullen. De overlap is eruit gehaald en de lijst is terug gebracht tot een
overzichtelijke en begrijpelijke set criteria. Deze zijn weergegeven in de volgende
paragraaf. Daarin wordt ook de specifieke lijst met criteria voor leveranciers
weergegeven.
Stap 3: Verzamelen respondentgegevens en informeren
De leden van het SVB projectteam hebben vervolgens alle respondentgegevens
verzameld van mensen die, zowel aan de kant van de belanghebbenden als aan
de kant van de SVB, bevraagd zouden moeten worden. Op het niveau van
frontdeskmedewerkers die dagelijks in contact staan met burgers en andere direct
belanghebbenden zijn geen respondentgegevens aangeleverd. Consequentie
hiervan is dat op dit (uitvoerings-) niveau geen meting heeft plaatsgevonden.
Stap 4: Uitvoeren meting
De respondentgegevens zijn ingevoerd in de ondersteunende Handvesttoets-tool
die automatisch de e-mails genereerde voor de respondenten. De respondenten
kregen in de e-mail uitleg over de Handvesttoets en het verzoek om de vragenlijst
in te vullen.
Stap 5: Rapportage
De door de rapportagetool automatisch gegenereerde resultaten zijn opgenomen
in paragraaf 1.2 van deze rapportage. De resultaten van de Handvesttoets
kunnen met de belanghebbenden worden gedeeld en besproken.
Naast deze basis rapportage met een beknopte procesbeschrijving en de
resultaten is er nog een verslag voor de leden van de Handvestgroep opgesteld
dat inzicht geeft in de opbrengsten en inspanningen, alsmede een aantal
varianten waarmee de Handvesttoets kan worden uitgevoerd. Dit dient als input
voor andere leden om te overwegen om een Handvesttoets uit te voeren.
Stap 6: In dialoog verbeteren publieke verantwoording
Deze stap volgt op deze rapportage en is erop gericht om met de diverse
belanghebbenden de dialoog te voeren over de uitkomsten van de Handvesttoets
en daarmee de publieke verantwoording te verbeteren.
1.2

Uitkomsten van de dialoogsessies
In stap 2 van de Handvesttoets is een aantal dialoogsessies georganiseerd. De
bedoeling van deze dialoogsessies was tot criteria te komen die de
handvestprincipes in de verschillende relaties van de SVB invullen. Dit ten
behoeve van de handvesttoets, de meting.
Deze sessies hebben echter ook een zeer belangrijk neveneffect: deze als
processtap bedoelde gesprekken leiden direct al tot verdieping en verbetering van
noodzakelijke en gewenste relaties. Dat zorgt ervoor dat de dialoogsessies en de
meting samen het uiteindelijke effect van de handvesttoets bepalen.
Bestuurlijke dialoogsessie in het zorgdomein
De bestuurlijke dialoog in het zorgdomein toont bij uitstek het commitment van
de SVB en haar (keten)partners. Commitment aan het voeren van een open en
reflectieve dialoog in een voor de SVB in de afgelopen periode moeilijke tijd en
een nieuw en complex domein.
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Deze dialoog werd gevoerd tussen leden van de Raad van Bestuur SVB en leden
van de cliëntenraad en auditcommissie van de SVB, de Nationale Ombudsman, de
pSG van het Ministerie van SZW; de programma directeur trekkingsrecht PGB van
het Ministerie van VWS en ook directeuren en bestuurders van het CAK; het
Zorginstituut Nederland en de VNG. Johan de Leeuw, oud SG van het ministerie
van SZW en voorzitter van de taskforce Publieke Verantwoording was
gespreksleider.
Men vond elkaar in deze dialoog in alle oprechtheid en openheid. Er zijn door de
bestuurders daar op dat moment lessen geleerd over hoe in het vervolg met
elkaar te benaderen, met elkaar om te gaan en hoe samen het belang van de
burger in de keten voor op te stellen.
Welke prioriteiten dienen leidend te zijn in dienstverleningsnetwerken die meer en
meer afhankelijk worden van een toenemend aantal publieke, semipublieke en
private partners in dat dienstverleningsnetwerk? Deze onderlinge afhankelijkheid
heeft effect op de wijze van sturing, van hoe met elkaar om te gaan in dat
netwerk, de governance ervan. De traditionele gerichtheid op eigen beleidskolom,
departement of organisatie zorgt voor versplintering in het
dienstverleningsnetwerk, en creëert daarmee het risico dat het oorspronkelijke
doel: het goed bedienen van de burger, uit het oog verloren wordt.
Onder de deelnemers blijkt een grote eensgezindheid om vanuit de gezamenlijke
bedoelingen van het dienstverleningsnetwerk te denken. En elkaar eerder en
meer opzoeken; voordat een nieuwe of veranderde taak wordt uitgevoerd. Om de
voor een goede uitvoering vereiste partijen in die voorbereiding tijd te geven met
elkaar de onderlinge eisen voor een goede dienstverlening te verkennen. De
uitvoeringstoets op organisatieniveau is daartoe niet toereikend. Een goede
omgevingsanalyse met een stevige dienstverlenings-analyse of uitvoeringstoets in
het netwerk, en dat is breder dan alleen de keten van uitvoeringsorganisaties is
daarom nodig. Kortom, depolitiseer het netwerk.
Accepteer in gezamenlijkheid alleen uitvoerbare opdrachten. Dat vraagt van de
partners kennis en een groot bewustzijn van de wederzijdse afhankelijkheden,
wederzijdse aanspreekbaarheid en ook bereidheid om elkaar te helpen. In de
relaties met soms verschillende departementen; als opdrachtgever(s) en eigenaar
vraagt dat om het geven van zeggenschap aan het netwerk maar in ieder geval
aan de keten van uitvoeringsorganisaties om een taak goed te kunnen uitvoeren.
Dit staat soms op gespannen voet met een bijna natuurlijke reflex van te willen
ingrijpen in de autonomie van de uitvoeringsorganisatie(s) door departementen.
Maar zoals de gespreksleider, Johan de Leeuw die ochtend zei: “Proof of the
pudding is in the eating; de goede mensen zijn hier op de goede plek maar
sturing door hen blijft hierna nodig om te realiseren wat we vandaag
concluderen.”
De Nationale Ombudsman benadrukte het belang van deze ochtend. “Het is een
paradigma shift. We moeten ons opnieuw oriënteren over hoe we samen de
samenleving vorm willen geven. Wat gebeurt er voor mij en na mij in de keten,
dit bespreken, afspraken maken, onderzoeken en doen. Een dialoog in de keten.
En vervolgens écht met de burger in gesprek, het liefst als één gesprekspartner
voor de burger. Zodat het burgerperspectief in overheidshandeling gewaarborgd
wordt. Immers onze processen zijn uiteindelijk altijd een gesprek met de burger.
Een gesprek dat transparantie noodzakelijk maakt. Het burgerperspectief dient
gewaarborgd in de dialoog. Een dialoog waar je 1. eerlijk bent, 2. je jouw
beperkingen kent, 3. wilt leren, 4. de uitgangspunten kent.”
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Ambtelijke dialoogsessie in het zorgdomein
Er is ook een dialoogsessie georganiseerd met de relaties van de SVB en de
verschillende partijen in het zorgdomein op het niveau onder de bestuurders. De
opzet daarvoor was iets anders. Geen plenaire discussie zoals bij de bestuurders,
maar intensieve één op één sessies waarna de resultaten met elkaar werden
gedeeld.
In deze sessies werd in vervolg op de bestuurlijke dialoogsessie in het zorgdomein
veel aandacht gevraagd voor duidelijkheid in rollen en intensieve informatieuitwisseling over doelen, veranderingen in beleid, kwaliteitseisen en de
gerealiseerde kwaliteit van de dienstverlening, elkaars processen,
uitvoeringsdillema’s en gebruikerservaringen. Niet als doel op zich, maar vooral
op elkaar beter te begrijpen, beter te kunnen helpen en beter op elkaar af te
stemmen.
Deze dialoogsessie was uiterst constructief en de deelnemers waren zich zeer
bewust van de noodzaak van goede samenwerking.
Dialoogsessies met leveranciers
Met leveranciers zijn verschillende afzonderlijke dialoogsessies per leverancier
uitgevoerd. Dat was tijdsintensiever, maar had als voordeel dat open en specifiek
over de wederzijdse verwachtingen kon worden gesproken. Relaties werden op
meerdere niveaus betrokken: van eindverantwoordelijk directeur van een
leverancier, via accountmanagers van leveranciers en SVB tot operationeel
uitvoerenden en leidinggevenden op de werkvloer bij SVB.
Tijdens de sessies met leveranciers kwamen natuurlijk criteria langs zoals
duidelijke eisen ten aanzien van kwaliteit, budget en tijdigheid en daaraan
voldoen met een zekere flexibiliteit. Maar er bleek ook veel behoefte van beide
kanten om ook strategisch met elkaar mee te willen denken. Leveranciers bleken
daarin actiever te willen meedenken dan op grond van de contractuele relaties
verwacht zou worden. Vanuit de leveranciers betekent dit wel dat ze tijdig op de
hoogte wensen te worden gehouden van ontwikkelingen in visie/beleid en
doelstellingen van de SVB. SVB verwacht daar inzicht in relevante ontwikkelingen
bij leveranciers, proactief meedenken en ontzorgen voor terug. Begrip voor
elkaars belangen is daarbij belangrijk. En dat vraagt om betrokkenheid en
investeren in de relatie met elkaar.
Het bleek tijdens deze sessies dat het uitspreken van wat belangrijk werd geacht
in de onderlinge relatie meteen veel goed deed. Er waren over en weer beelden
over elkaar ontstaan die met de Handvesttoets als aanleiding voor het gesprek,
konden worden rechtgezet. En ook werd de intentie uitgesproken om elkaar ook
in positieve zin aan te spreken op gedrag dat wel of niet in lijn is met de met
elkaar benoemde criteria.
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1.3

Uitkomsten van de meting
In deze paragraaf geven we de resultaten van de meting van de Handvesttoets
weer.
De volgende figuur geeft de resultaten op het hoogste niveau weer.

Figuur 3: Overall Dashboard Handvesttoets SVB
In dit overall dashboard vallen een aantal zaken op.
Het aantal respondenten en de respons
De totale respons is 59 procent (257 van 436). Dat is al met al hoog. De respons
van externe respondenten is 42 procent (91 van 218, waarvan 42 uit de groep
leveranciers). De respons van de interne respondenten is met 76 procent (166
van 218) een stuk hoger.
De intensievere omgang met leveranciers tijdens de Handvesttoets resulteert in
een relatief veel groter aantal respondenten (gemiddeld per organisatie) dan de
overige doelgroepen. Met leveranciers zijn individuele sessies georganiseerd om
tot criteria te komen. Verder is in alle stappen van het proces van de
Handvesttoets intensief gecommuniceerd met de vertegenwoordigers van de
leveranciers. Ook de respons is relatief hoger dan de meeste andere doelgroepen.
Er zijn veel respondenten benaderd in de groep ‘Ketenpartners’. In die groep
zitten overigens ook relatief veel organisaties. Opvallend is dat de interne respons
hierop heel hoog is (100 van 109), terwijl de externe respons veel lager is (42
van 109). De respons vanuit de benaderde gemeenten was nul.
Eén respondent heeft namens de eigenaar, het ministerie van SZW gereageerd,
terwijl vrijwel alle SVB respondenten de waardering over hun relaties bij de
eigenaar hebben gegeven.
Er zijn negen personen bij het ministerie van VWS als opdrachtgever benaderd.
Bijna de helft van de respondenten heeft van beide kanten gereageerd. Het
Ministerie van SZW is niet als opdrachtgever benaderd voor de meting.
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Er zijn zeven respondenten bij brancheverenigingen benaderd. Daarvan heeft
niemand gereageerd. Slechts twee respondenten vanuit de SVB hebben de
waardering uitgesproken over een branchevereniging. Deze groep wordt in de
verdere analyse daarom niet behandeld.
Slechts twee van de negen respondenten namens de toezichthouders hebben
gereageerd. Vanuit de SVB hebben acht van de negen respondenten hun
waardering over toezichthouders geuit.
Belangenorganisaties van burgers waren wel opgenomen in de scope van de
Handvesttoets, maar daarvan is niemand benaderd voor de meting.
Het belang dat gehecht wordt aan de relatie
De respondenten die hebben meegewerkt aan de meting geven aan dat de relatie
belangrijk (B), zeer belangrijk (ZB) of zelfs cruciaal (C) is. De SVB lijkt vooral de
relaties met de opdrachtgevers, eigenaar en brancheverenigingen cruciaal te
vinden. Ook de relatie met de toezichthouders is zeer belangrijk. Dat maakt het
geringe aantal personen dat vanuit deze belanghebbenden is betrokken bij de
Handvesttoets en de respons van deze personen des te opmerkelijker.
De waardering van de relatie
De respondenten die hebben meegewerkt aan de meting geven doorgaans hoge
waarderingen aan elkaar.
De gemiddelde scores van de SVB over haar belanghebbende liggen tussen de 7
en 8,2. De relatie met de toezichthouders wordt het hoogst gewaardeerd (8).
Ook de waarderingen van de belanghebbenden over de SVB zijn doorgaans hoog,
variërend van 7,3 tot 8,2. Ketenpartners hebben gemiddeld de hoogste
waardering voor de relatie met de SVB.
Op het niveau van organisaties komt een enkele maal een score voor die sowieso
aanleiding is voor verdere dialoog. Bijvoorbeeld een combinatie waarbij de
externe organisatie de relatie met de SVB wel waardeert, maar matig belangrijk
vindt, terwijl de SVB deze relatie heel belangrijk vindt en zeer kritisch waardeert.
In de vragenlijst is ook gevraagd naar welke zaken het meest positief werden
gewaardeerd c.q. beter zouden kunnen. De belangrijkste punten worden in de
volgende paragraaf behandeld.
1.4

Wat gaat goed, wat kan beter?
Voordat de belangrijkste inhoudelijke punten worden genoemd, is het goed om te
noemen dat een criterium door sommige respondenten positief gewaardeerd kan
zijn, terwijl het door anderen als een verbeterpunt kan worden gezien. Die
verschillen kunnen optreden tussen groepen belanghebbenden, tussen
verschillende organisaties binnen een groep en zelfs tussen respondenten van
dezelfde organisatie. In dit rapport is ervoor gekozen voor de beperking tot
uitkomsten per groep belanghebbenden. Daarbij merken we op dat de grootste
aantallen respondenten in de groepen ‘Ketenpartners’ en ‘Leveranciers’ zitten. De
waarderingen van deze groepen bepalen daarmee in hoge mate het overall beeld.
Tevens is al aangeven dat voor de grote groep leveranciers de meting op basis
van een andere set criteria is uitgevoerd. Dat maakt een analyse van positieve en
verbeterpunten over alle groepen belanghebbenden minder waardevol dan een
behandeling per groep. Daarom worden eerst de waarderingen van de
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verschillende groepen behandeld. Daarna is gekeken wat er nog aanvullend
gezegd kan worden over het totaalbeeld.
Ketenpartners; wat gaat goed, wat kan beter?
De volgende figuur geeft weer wat alle respondenten uit de groep ketenpartners
(zowel de vertegenwoordigers van ketenpartners als de personen bij de SVB die
met hen de relatie onderhouden) hebben gemarkeerd als positieve c.q.
verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van wederzijds publiek
verantwoorden.

Figuur 4: Positieve en verbeterpunten Publiek Verantwoorden tussen de SVB en
haar ketenpartners
Ketenpartners spreken vooral hun waardering voor de SVB uit voor het
samenwerken. Andersom is de SVB ook positief over de samenwerking vanuit de
ketenpartners, hoewel er een dubbel gevoel bestaat over de vraag of dit ook altijd
samenwerking betreft die is gericht op het realiseren van verbeteringen.
Een ander spanningsveld wordt zichtbaar als het om de (gezamenlijke) doelen
gaat. Ketenpartners waarderen de SVB op het centraal stellen van gezamenlijke
doelen, maar missen de echte dialoog hierover. Andersom is de SVB dubbel in de
waardering van haar ketenpartners in dit opzicht. Zowel het centraal stellen van
gezamenlijke doelen als de dialoog over doelen worden genoemd als positief punt
en als verbeterpunt. Dat kan per ketenpartner en zelfs per respondent verschillen.
De vraag is hier hoe de SVB haar medewerkers die samenwerken met
ketenpartners meeneemt in haar beleid en haar gemeenschappelijke waarden.
Hierbij zou ook aan het belang van de burger meer aandacht kunnen worden
geschonken.
Ketenpartners en de SVB waarderen elkaar op het ‘aanspreekbaar’ zijn.
De meeste verbeterpunten van de ketenpartners raken de (kwaliteit van de)
uitvoering van taken. Daarbij wordt vooral het accepteren van haalbare taken en
het vooraf toetsen van de werking en het verwachtingenmanagement genoemd.
De ketenpartners lijken de SVB wel expliciet en duidelijk te vinden. Andersom lijkt
de SVB richting haar ketenpartners te pleiten voor meer rolduidelijkheid en het als
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keten verantwoorden. Mogelijk klinkt hierin door dat de SVB zich nog wel eens
alleen voelt staan.
Samengevat lijkt de goede samenwerking en wederzijdse aanspreekbaarheid een
mooie basis om de kwaliteit van de wederzijdse verantwoording tussen de SVB en
haar ketenpartners te verbeteren op de volgende punten:
•
Meer samen optrekken als keten. Dit betekent meer dialoog over de
(voortgang op) gezamenlijke doelen, wat dit betekent voor ieders rol en
wat verbeterd moet worden in de gezamenlijkheid;
•
Als SVB vooraf meer en beter stilstaan bij de acceptatie van (nieuwe of
veranderende) taken. In die fase ook meer de interactie met de
ketenpartners opzoeken om samen met hen vooraf de werking (in de
uitvoering) te doorleven;
•
Het doortrekken van de wil tot samenwerking van ketenpartners naar het

•

daadwerkelijk helpen van de SVB (naast de SVB gaan staan) en zich
medeverantwoordelijk te voelen voor de realisatie van ketendoelen. Dat
vraagt mogelijk ook om het nog meer over het eigen belang heenstappen
van ketenpartners. Iets dat met name in de bestuurlijke dialoogsessie in
het zorgdomein nadrukkelijk werd genoemd;
Het meenemen van de SVB medewerkers die samenwerken met
ketenpartners in het SVB beleid en de gemeenschappelijke waarden.
Hierbij zou ook aan het belang van de burger meer aandacht kunnen
worden geschonken.
De uitkomsten van de meting (stap 4) zijn daarmee in lijn met de
kwalitatieve opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de bestuurlijke sessie
met ketenpartners om tot de criteria te komen (stap 2).

Leveranciers; wat gaat goed, wat kan beter?
De onderstaande figuur geeft weer wat alle respondenten uit de groep
leveranciers (zowel de vertegenwoordigers van leveranciers als de personen bij de
SVB die met hen de relatie onderhouden) hebben gemarkeerd als positieve c.q.
verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van wederzijds publiek
verantwoorden.

Figuur 5: Positieve en verbeterpunten Publiek Verantwoorden tussen de SVB en
haar leveranciers
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Leveranciers spreken vooral hun waardering uit voor de betrokkenheid die de SVB
vanuit het contractmanagement toont. Ook de SVB waardeert haar leveranciers
om hun betrokkenheid.
De leveranciers vinden dat ze beter betrokken kunnen worden als strategische
partner. Als voeding daarvoor zou de SVB ook meer inzicht kunnen bieden in visie
en beleid. De SVB is als keerzijde daarvan verdeeld over de mate waarin
leveranciers proactief meedenken. Dat wordt zowel als positief en als
verbeterpunt genoemd. Ook van leveranciers wordt verwacht dat zij meer inzicht
geven in ontwikkelingen.
Leveranciers vinden dat de SVB duidelijke eisen stelt aan de verwachte kwaliteit
(en het budget). De SVB heeft wisselende ervaringen met de rapportage van
leveranciers over de prestaties. Het lijkt er op dat de SVB hierover vooral bij
uitzendbureaus en ICT leveranciers verbetermogelijkheden ziet. De SVB
waardeert de kennis en vaardigheden van haar leveranciers, maar dat vertaald
zich met wisselend succes in het waarmaken van de verwachtingen.
Uitzendbureaus lijken de verwachtingen meer waar te maken dan andere
leveranciers. Leveranciers zijn verdeeld over de mate waarin de SVB de planning
afstemt. Met name uitzendbureaus noemen dat als een verbeterpunt.
Leveranciers, vooral in de facilitaire dienstverlening, noemen de snelheid van
besluitvorming ook als verbeterpunt.
Leveranciers noemen als positief punt dat de SVB het wederzijds belang nastreeft,
hoewel dat ook als een verbeterpunt wordt genoemd. Die verschillen zijn er zelfs
tussen respondenten van eenzelfde leverancier. Blijkbaar wordt dat dus
persoonlijk verschillend ervaren.
Samengevat lijkt de wederzijdse betrokkenheid een mooie basis om de kwaliteit
van de wederzijdse verantwoording tussen de SVB en haar leveranciers te
verbeteren op de volgende punten:
•
De SVB kan leveranciers meer inzetten als meedenkende strategische
partners. Dat vraagt om meer inzicht geven in visie en beleid. De andere
kant is dat leveranciers geacht worden om nog proactiever inzicht in
ontwikkelingen te geven en mee te denken;
•
De SVB heeft (al dan niet richting bepaalde leveranciers) nog wat te
winnen aangaande de (verwachtingen rondom de) snelheid in de
•

besluitvorming en het afstemmen van de planning;
Waarschijnlijk kan het gesprek over (goed te rapporteren) prestaties (of
wel/niet waargemaakte verwachtingen) nog wat scherper worden
gevoerd. Een uitdaging voor de SVB kan daarbij zijn om ook erkenning te
geven voor het belang van de leveranciers, zonder daarbij meteen het
gevoel te hebben zakelijk ‘toe te moeten geven’.
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Toezichthouders; wat gaat goed, wat kan beter?
De onderstaande figuur geeft weer wat alle respondenten uit de groep
toezichthouders (zowel de vertegenwoordigers van toezichthouders als de
personen bij de SVB die met hen de relatie onderhouden) hebben gemarkeerd als
positieve c.q. verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van wederzijds publiek
verantwoorden.

Figuur 6: Positieve en verbeterpunten Publiek Verantwoorden tussen de SVB en
haar toezichthouders
Met slechts twee respondenten vanuit de toezichthouders willen we heel
voorzichtig zijn met de uitkomsten. Het lijkt er wel op dat toezichthouders de SVB
oproepen om beter verwachtingen te managen c.q. duidelijk te zijn ten aanzien
van de onderlinge rollen en ook meer samen met andere partijen op te trekken
(in het centraal stellen van gezamenlijke doelen, samenwerken ten behoeve van
oplossingen en samen verantwoorden).
Andersom waardeert de SVB de objectiviteit van de toezichthouders en
samenwerking ten behoeve van verbeteringen. De SVB lijkt verdeeld over haar
toezichthouders als het gaat om het centraal stellen van effecten voor burgers,
het samenwerken ten behoeve van verbeteringen en aanspreekbaarheid.
Opdrachtgevers; wat gaat goed, wat kan beter?
De onderstaande figuur geeft weer wat alle respondenten uit de groep
opdrachtgevers (zowel de vertegenwoordigers van opdrachtgevers als de
personen bij de SVB die met hen de relatie onderhouden) hebben gemarkeerd als
positieve c.q. verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van wederzijds publiek
verantwoorden.
Daarbij moet worden aangetekend dat alle respondenten werkzaam zijn bij het
Ministerie van VWS als opdrachtgever. Het Ministerie van SZW is als eigenaar
meegenomen in de Handvesttoets (zie verder).

16

Rapportage Handvesttoets SVB 2016

Figuur 7: Positieve en verbeterpunten Publiek Verantwoorden tussen de SVB en
het Ministerie van VWS als opdrachtgever
Het Ministerie van VWS is positief over de informatie die de SVB verstrekt over de
uitvoeringsdilemma’s en welke grenzen daarbij gelden. De SVB verstrekt
informatie aan burgers, maar dat is nog wat anders dan een dialoog aangaan met
burgers en het centraal stellen van effecten voor burgers. Het Ministerie van VWS
ziet graag dat de SVB zich samen met haar ketenpartners verantwoordt.
De SVB pleit vooral voor meer betrokkenheid van het Ministerie van VWS om met
explicietere uitgangspunten te werken en vooraf de uitwerking van opdrachten in
de uitvoering te doorleven en onhaalbaarheid te accepteren mocht die blijken.
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Eigenaar; wat gaat goed, wat kan beter?
De onderstaande figuur geeft weer wat de respondent van het Ministerie van SZW
als eigenaar als zowel de personen die bij de SVB de relaties met het Ministerie
van SZW in de rol van eigenaar onderhouden hebben gemarkeerd als positieve
c.q. verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van wederzijds publiek
verantwoorden.

Figuur 8: Positieve en verbeterpunten Publiek Verantwoorden tussen de SVB en
het Ministerie van SZW als eigenaar
Het beeld is hier gebaseerd op vier SVB respondenten en slechts op één
respondent vanuit het Ministerie van SZW.
Op basis van de gegevens van één respondent van het Ministerie van SZW
kunnen wij geen uitgebreide conclusies trekken. Duidelijk is dat samenwerken
door zowel de respondent van het Ministerie van SZW als de respondenten van de
SVB als positief wordt ervaren.
De SVB waardeert de eigenaar in het centraal stellen van gezamenlijke doelen en
de samenwerking. De eigenaar is duidelijk en expliciet en ook bereid om
onhaalbaarheid te accepteren.
De SVB wil graag met de eigenaar meer de dialoog voeren over doelen en hoe in
het verlengde hiervan de uitvoering van taken uitpakt in de praktijk. En dan met
name wat de effecten voor burgers zijn. Werken aan vertrouwen lijkt een
aandachtspunt.
1.5

Concluderend: het overall beeld
Normaal gesproken wordt in een Handvesttoetsrapportage ook een overall beeld
geschetst van de ‘rode draden’ die terugkomen in de positieve en verbeterpunten.
Het overall beeld wordt echter bij de SVB gedomineerd door de grote hoeveelheid
respondenten in de groepen ‘ketenpartners’ en ‘leveranciers’ waarbij ook
verschillende sets criteria zijn gehanteerd. Dat maakt een analyse op dit niveau
minder waardevol voor de SVB.
Volledigheidshalve geeft de onderstaande figuur weer wat alle respondenten uit
de verschillende groepen belanghebbenden hebben gemarkeerd als positieve c.q.
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verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van publiek verantwoorden door de
SVB.

Figuur 9: Positieve en verbeterpunten Publiek Verantwoorden
Wat in aanvulling op de analyses per doelgroep misschien wel goed is om op te
merken is dat belanghebbenden in den brede vooral hun waardering voor de SVB
uitspreken over het samenwerken.
De dashboards op het individuele organisatieniveau geven de SVB de
mogelijkheid om met hun belanghebbenden gericht in de dialoog te gaan over de
duiding van de elkaar gegeven waarderingen. Deze waarderingen kunnen
namelijk afwijkingen van de gemiddelden en grote lijnen die in dit rapport zijn
benoemd.
Tot slot
De Handvesttoets bleek voor de SVB moeilijk uit te voeren voor en met bepaalde
groepen belanghebbenden, zoals (belangenvertegenwoordigers van) burgers,
brancheorganisaties en de eigenaar.
Er zijn meerdere scenario’s denkbaar waarom de Handvesttoets voor sommige
doelgroepen succesvoller was dan voor andere. Misschien dat juist mensen die de
relatie belangrijk vinden en hoog waarderen geneigd zijn makkelijker mee te
doen. Misschien dat relaties tussen medewerkers van de SVB en haar
belanghebbenden voor bepaalde groepen op andere niveaus zijn georganiseerd
dan de mensen die zich er vanuit de SVB nu voor hebben ingespannen. Misschien
dat deze Handvesttoets een zeer grote oriëntatie van de SVB op ketenpartners en
leveranciers weerspiegelt. Misschien dat de relatie tussen de SVB en een aantal
partijen al zo intensief is dat de toegevoegde waarde van de Handvesttoets niet
wordt ervaren. Misschien ook dat de omvang en kwaliteit van de relaties die de
SVB onderhoudt in werkelijkheid niet erg groot c.q. goed is. Het lijkt echter voor
de SVB wel interessant om de redenen voor het beperkte bereik te achterhalen.
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Reactie Raad van Bestuur SVB
25 mei 2016
Betreft: rapportage try-out Handvesttoets SVB
Geachte heer Van den Ham,
Op 12 mei jongstleden heb ik van u mogen ontvangen de rapportage van de tryout van de Handvesttoets bij de Sociale Verzekeringsbank. Staat u mij toe hierop
te reageren.
De SVB heeft eind 2014 in een vergadering van de Handvestgroep (HPV), nadat
er eerder een eerste pilot had plaatsgevonden bij het Kadaster, het initiatief
genomen om een tweede en zwaardere try-out te doen van de Handvesttoets in
2015. Aanvankelijk was de planning om in het eerste half jaar van 2015 de
Handvesttoets bij de SVB af te ronden. De organisatie raakte evenwel in zwaar
weer door de nieuwe taak die de SVB kreeg als kassier in het stelsel van
Trekkingsrecht PGB. De planning schoof daardoor noodgedwongen op en het
eerste kwartaal van 2016 hebben we het traject uiteindelijk af kunnen ronden.
Door de problemen die de SVB in 2015 had met de uitvoering van het
Trekkingsrecht PGB, ontstond er ook druk op de relaties met onze stakeholders.
Waar de SVB voorheen een betrouwbare dienstverlener en partner was, was ze
dat nu niet. De focus lag dan ook op het oplossen van de ontstane problemen.
Maar, in zo’n turbulente periode is het juist van belang om stil te staan bij de
relatie met stakeholders en de kwaliteit van die relaties. Dat kan de
samenwerking die nodig is om problemen waarvoor je gezamenlijk gesteld staat,
versterken. Er zat derhalve een duidelijk nadeel aan de timing van deze
handvesttoets door de drukte waarin de SVB terecht was gekomen, en een
voordeel om in die drukte elkaar eens diep in de ogen te kijken los van de
problematiek van alledag, zodat er op een cruciaal moment fundamenteel in de
samenwerking geïnvesteerd zou worden.
Aldus geschiedde eind 2015 en begin 2016. De kracht van de Handvesttoets zit
wat betreft de SVB in het traject op zichzelf. In plaats van de vroegere visitatie
waarbij een aantal ‘wijzen’ een oordeel velde over de publieke verantwoording
aan stakeholders, wordt middels de handvesttoets met diezelfde stakeholders
gedurende het traject in gesprek gegaan. De SVB heeft het plezier en het nut van
dit type gesprek mogen ervaren in deze try-out.
De kracht van de handvesttoets zit in het traject op zichzelf. Dat lezen we ook
terug in de uiteindelijke rapportage. Er zijn duidelijke passages gewijd aan de
diverse dialoogsessies die zijn georganiseerd. Dit zijn ook intensieve gesprekken
geweest met betreffende stakeholders waarbij onze relaties op die momenten in
alle vertrouwen de SVB feedback hebben gegeven. Door zowel in te gaan op het
traject met de dialoogsessies als op de resultaten van de metingen is het rapport
evenwichtig. Het ‘goede gesprek’, dat is waar het om gaat. Dit gesprek verdient
dan ook een prominente plaats in de rapportage. Voor de HPV is het een mooi
inzicht om het evenwicht te vinden in het traject met de belangrijke
dialoogsessies en de concrete metingen en de resultaten daarvan. Volgende
uitvoerders die een dergelijk traject gaan inzetten, kunnen hier hun voordeel mee
doen.
Terecht is vastgesteld dat met name met de groep leveranciers vruchtbare
gesprekken hebben plaatsgevonden. Dat heeft ermee te maken dat we met iedere
leverancier een apart gesprek hebben gevoerd. De andere stakeholders hebben
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we samengebracht rondom het thema zorg zowel op ambtelijk als op bestuurlijk
niveau. Dit was bewust, ook om te zien of er daardoor verschil in diepgang in de
gesprekken zou ontstaan. Het spreekt voor zich dat in een individueel gesprek er
op een ander niveau gesproken wordt dan in een groepssetting. De winst van de
laatste vorm is evenwel dat er collectief bewustzijn kan ontstaan over een
gezamenlijke opdracht of een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben
derhalve geëxperimenteerd met verschillende gespreksvormen, waarbij we goed
hebben gekeken naar hoe we onze relaties het beste aan tafel zouden kunnen
krijgen. In de praktijk zal iedere organisatie de juiste manier zelf moeten
ontdekken.
De SVB kijkt met genoegen terug op de dialoogsessies die we gehad hebben met
de diverse stakeholders. De sessies werden gekenmerkt door een grote mate van
vertrouwen en openheid, waardoor de gesprekken direct veel hebben opgeleverd
in termen van een impuls aan de bestaande relaties. In de dialoogsessies heeft de
SVB zich kwetsbaar opgesteld naar leveranciers, opdrachtgevers, de eigenaar,
belangenvereniging, toezichthouders. De SVB is ervan overtuigd dat deze sessies
met stakeholders, die we vaker willen gaan organiseren, zich op den duur
uitbetalen. Het is aardig om te vermelden dat de Nationale Ombudsman in de
bestuurlijke dialoogsessie een inleiding verzorgde en dat hij zijn waardering
uitsprak voor alle deelnemers om de moed te hebben in gezamenlijkheid te
spreken over ieders verhouding tot elkaar, om de publieke uitvoering uiteindelijk
beter te maken.
U stelt dat de meting die volgde na de dialoogsessies goed werd ingevuld van SVB
zijde, van de kant van stakeholders minder op het moment dat er vooraf minder
aandacht voor was gevraagd. U stelt dat een ‘warme’ relatie meer respons
oplevert. Dat is een les die we ons ter harte nemen bij het verder en blijvend in
dialoog gaan met onze stakeholders. Het gaat er om duurzaam te investeren in de
relaties met onze stakeholders. Dat kan op bepaalde fronten verbeterd worden.
Uiteindelijk is het doel de kwaliteit van dienstverlening aan de burger te
verbeteren. Dit wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van uitvoerders in
het publieke domein gezamenlijk, doordat ze in ketens met elkaar verbonden zijn
en stukjes van die dienstverlening vormgeven die samen een geheel aan
dienstverlening vormen. Daar hoort per definitie een gezamenlijk gesprek bij over
verantwoording naar elkaar en verantwoording aan de burger. Een blijvende
dialoog met stakeholders is dus van belang. De Handvesttoets is een prima
manier gebleken om de aanzet daartoe te geven.
Hoogachtend,
Coen van de Louw
Lid Raad van Bestuur
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Handvest Publiek Verantwoorden
De onderkenning dat transparantie, participatie en verantwoording deel uitmaken
van onze intrinsieke waarde als publieke dienstverlener heeft ons ertoe gebracht
dit ‘Handvest Publiek Verantwoorden’ op te stellen.
Transparantie
Wij vinden het vanzelfsprekend de samenleving en direct belanghebbenden actief
– onder andere door middel van jaarverslag en internetsite en door overleg –
inzicht te bieden in de inrichting van de organisatie, in de werkzaamheden en in
de verdeling van verantwoordelijkheden. En ook in doelstellingen en beleid,
aangegane verplichtingen, voornemens, handelen en presteren. De samenleving
verwacht terecht dat maatschappelijke instellingen in hoge mate transparant zijn;
wij onderschrijven deze gerechtvaardigde verwachting.
Participatie
Wij zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de samenleving. Wij hechten veel waarde
aan wensen en behoeften van opdrachtgevers, afnemers en partners en aan hun
oordeel over de kwaliteit van onze diensten en dienstverlening. De onder andere
via klanttevredenheidsmetingen en functioneel overleg met gebruikers
verzamelde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.
Daarnaast betrekken wij belanghebbenden – op interactieve wijze – steeds meer
bij de ontwikkeling van organisatie, diensten en dienstverlening.
Kwaliteit
De kwaliteitseisen voor onze producten, diensten en dienstverlening zijn
openbaar, zodat belanghebbenden kunnen weten welke service zij mogen
verwachten. Wij publiceren periodiek of en in hoeverre wij aan deze eisen hebben
voldaan. Daarbij maken wij bekend op welke wijze wij kwaliteit borgen en
bevorderen en welke maatregelen hebben bijgedragen of zullen bijdragen aan
verbetering van de service.
Opdrachtgevers
Wij zorgen ervoor dat opdrachtgevers kunnen beoordelen of diensten en
dienstverlening volgens overeengekomen specificaties en tegen afgesproken prijs/
prestatie-verhouding worden geleverd. Wij zorgen er bovendien voor dat dit
oordeel objectief kan worden getoetst. Wij adviseren opdrachtgevers gevraagd en
ongevraagd over alle aspecten van onze taakuitoefening en over de effectiviteit
en uitvoerbaarheid van ons beleid.
Samenleving
Wij willen effectief en doelmatig bijdragen aan het formuleren en realiseren van
maatschappelijke doelstellingen op ons gebied en daarover verantwoording
afleggen. Wij zorgen ervoor dat wij de overheid gevraagd en ongevraagd goed
kunnen adviseren over ontwikkelingen op ons terrein.
Publiek Verantwoorden
Wij opereren in een complexe en dynamische omgeving op het snijvlak van
bestuur en samenleving. Onze taakuitoefening maakt ons actoren in economische
en maatschappelijke (veranderings)processen. Dit brengt met zich dat wij veel
aandacht besteden aan de kwaliteit van onze verbindingen met de samenleving.
Niet omdat wet of voorschrift dat van ons vraagt maar omdat onze
maatschappelijke positie dat eist. Wij willen zowel betrouwbaar en responsief zijn
tegenover onze opdrachtgevers als tegenover het publiek waaraan wij dienstbaar
zijn. Dit vereist dat wij onze relaties expliciteren en zorgvuldig, naar de normen
en waarden van onze maatschappelijke omgeving, inrichten en instrumenteren.
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Stakeholdergroepen, definities en
voorbeelden
Groep

Definitie

Eigenaar

De SG SZW namens de
minister (i.c.
Staatssecretaris). De SG
laat zich in deze rol
ondersteunen door
directie Stelsel en
Volksverzekeringen,
afdeling Eigenaarschap
ZBO’s
De betreffende beleidsDG van SZW. Er kunnen
meerdere
opdrachtgevers zijn
zowel binnen het
ministerie van SZW als
daarbuiten
Organisaties die door
wet- en regelgeving een
werkrelatie hebben met
de SVB

Opdrachtgevers

Ketenpartners

Leveranciers

Private partijen die
diensten of producten
leveren

Brancheverenigingen

Koepelorganisaties die
belangen behartigen van
organisaties die
beïnvloed worden door
de diensten van de SVB
Organisaties die
belangen behartigen van
burgers die diensten
afnemen van de SVB of
beïnvloed worden door
de diensten van de SVB
Toezicht is in het
algemeen een vorm van
tegenkracht om het
bestuur aan te scherpen.
Het is de functie van de
organisatie passend in de
maatschappelijke context
van die organisatie,
belast met het
uitoefenen van extern
toezicht op het
functioneren van het
bestuur en het met raad
en daad terzijde staan
van het bestuur

Belangen organisaties
burgers

Toezichthouders

Voorbeelden (niet
uitputtend)
Ministerie van SZW

Ministerie van SZW,
Ministerie van VWS

CAK, UWV,
Belastingdienst,
Zorginstituut Nederland,
gemeenten,
Digicommissaris, Logius
Uitzendbureaus, ICT
leveranciers, leveranciers
van facilitaire diensten,
adviesbureaus
VNG, BVKZ, ZN

In deze categorie zijn
twee subgroepen te
identificeren.
1. Extern toezicht: de
Inspectie SZW, de
Externe Accountant en
de Nationale
Ombudsman
2. Intern toezicht: de
Raad van Advies, de
Audit Committee, de
Interne Audit Dienst en
de Cliëntenraad
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Door belanghebbenden en SVB
gekozen criteria
Hieronder volgt de generieke lijst met criteria zoals die uiteindelijk is
samengesteld. Deze lijst geldt voor alle groepen belanghebbenden die in de scope
van het onderzoek zitten, met uitzondering van de leveranciers.
In de kolom ‘Belanghebbenden’ staan de criteria waarop de respondenten van de
belanghebbenden de SVB konden waarderen. In de kolom ‘SVB’ staan de criteria
waarop de respondenten van de SVB hun contacten bij de belanghebbenden
konden waarderen.
Hoofdcriteria

Belanghebbenden

SVB

Transparantie

Objectiviteit

Objectiviteit

Expliciet/duidelijk zijn

Expliciet/duidelijk zijn

Werken aan vertrouwen

Werken aan vertrouwen

Expliciete uitgangspunten

Expliciete
uitgangspunten

Dialoog over doelen

Dialoog over doelen

Duidelijkheid rol

Duidelijkheid rol

Gezamenlijke verantwoording

Gezamenlijke
verantwoording
Vertrouwen geven

Participatie

Samenwerken

Samenwerken

Uitvoering vooraf doorleven

Uitvoering vooraf
doorleven

Kwaliteit

Samenwerken tbv oplossingen

Samenwerken tbv
oplossingen

Informatie uitvoeringsdilemma's

Informatie
uitvoeringsdilemma's

Haalbare taken accepteren

(On)haalbaarheid
accepteren

Gezamenlijke doelen centraal

Gezamenlijke doelen
centraal

Samenleving

Eigenheid behouden

Eigenheid accepteren

Aanspreekbaar

Aanspreekbaar

Werking vooraf toetsen

Werking vooraf toetsen

Duidelijke grenzen aangeven

Acceptatie beperkingen

Verwachtingen management

Erkenning autonomie
uitvoering

Als keten verantwoorden

Als keten verantwoorden

Dialoog met burger

Dialoog met burger

Informeren burgers

Informeren burgers

Effecten burgers centraal

Effecten burgers centraal

Tabel 1: Benoemde criteria voor de Handvesttoets(exclusief leveranciers)
Zoals te zien is gelden veel criteria over en weer. Soms zijn kleine verschillen in
formulering of aanvullingen gemaakt.
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Voor de groep leveranciers zijn de volgende criteria benoemd. Nota Bene: de
genoemde criteria zijn per regel niet automatisch samenhangend.
Hoofdcriteria

Leveranciers

SVB

Transparantie

Inzicht in visie / beleid

Inzicht in ontwikkelingen

Inzicht in korte termijnplanning

Plannen bespreken

Duidelijke eisen t.a.v. budget

Participatie

Duidelijke eisen t.a.v. kwaliteit

Rapportages over prestaties

Duidelijke eisen t.a.v. tijdigheid

Voorspelbaarheid

Snelheid besluitvorming

Inzicht in volwassenheid
dienst

Betrekken als strategische

Proactief meedenken

partner

Kwaliteit

Wederzijds belang nastreven

Betrokkenheid

Inzicht in prestaties SVB

Ontzorging

Duidelijke functionele aansturing

Continu verbeteren diensten

Kennis & vaardigheden

Kennis en vaardigheden

Planning afstemmen

Flexibiliteit

Duidelijke uitvraag met einddoel

Verwachtingen waarmaken

Betrokkenheid
contractmanagement

Prijs/kwaliteit aanbiedingen

Tabel 2: Benoemde criteria voor de Handvesttoets voor de relatie met
leveranciers
Door de intensiviteit van de gesprekken tijdens individuele sessies tijdens stap 2
met een aantal leveranciers is de variatie in de criteria over en weer veel groter.
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De Handvestgroep Publiek Verantwoorden bestaat (tijdens het verschijnen van
deze rapportage) uit de volgende organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

CAK
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
CIZ
Zorginstituut Nederland
DUO
IND
Kadaster
ProRail

•
•
•

RDW
Staatsloterij
Sociale Verzekeringsbank

Voor meer informatie over deze rapportage of over de Handvestgroep Publiek
Verantwoorden kunt u contact opnemen met Kaspar van den Ham via
ham@publiekverantwoorden.nl of 06-48138176
© 2016 Handvestgroep Publiek Verantwoorden

