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Leren van klachten 
 

Arre Zuurmond  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Vertel het me en ik zal het vergeten.  
Laat het me zien en ik zal het onthouden.  

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

1. Dakloze, vier intake, 8 maanden wachtlijst 
2. Partner overleden, begraven maar niet dood...
3. Invalide: 23 boetes zonder belletje
4. Kok: Ik zit op rotonde zonder afslagen
5. Nieuwe huurder: geen huurtoeslag, ‘er woont nog 

iemand’ 
6. Undercover: vier keer bijstand geweigerd...
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L.O.L.
Luisteren

– open vragen
– tijd nemen
– doorvragen

Oplossen
– resultaatgericht (niet procedure)
– verwachtingenmanagement
– rolvastheid, warme overdracht, niet loslaten

Leren
– incident
– probleem
– innovatie
– visie (dienstverlening, organisatie, regulering, transformatie 

overheid)
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3 feedback loops
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Normen per feedback niveau:
• feedback professional (incident)

– kwaliteit dienstverlening: ombudsnormen
– Open en duidelijk
– Respectvol
– Betrokken en oplossingsgericht
– Eerlijk en betrouwbaar

• feedback management (structurele fout)
– Bureaucratie-theorie/organisatie-ontwikkeling
– bureaucratic dysfunction

• feedback politiek bestuurlijk
– public value loss obv concrete casus
– transformatie
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Drie rollen ombudsman
– Bezemwagen

• geduldig repareren
• ‘onder de radar’, dienend

– Reflectie op Organisatie
• overheid 2.0
• processen en ketens
• lean en 'continous improvement'
• andere organisatievorm en cultuur
• politiek sturing, leiderschap, regulering, professionaliteit, 

controle & transparantie
– Bijdragen aan strategische transformatie

• andere rol en positie overheid
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Feedback professional

• Onder de radar
• Interactief en lerend
• Veilig

• Aanpak ombudsman: interventie-team 
(FO)
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“Het Nieuwe Organiseren”

• van buiten naar binnen
• nulde lijn: zelforganisatie
• eerste lijn: frontlijn (gebiedsgericht, etc.)
• tweede lijn: specialistische professionals
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Massaal maatwerk
• gladde gevallen:

– digitaal, integraal, pro-actief, actualiteit
– In ketens en netwerken, publiek/privaat

• moeilijke gevallen:
– niet willers

• strakke handhaving, fraudebestrijding, consistent
– niet kunners

• case-management, integraal, persoonlijk, nabij
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Bureaucratische dysfunctie
Niveaus van Bureaucratische tekort

– Papieren rompslomp
– Structuur
– Cultuur
– “Statecraft”
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verlies van tijd en geld verlies van rechten 
en waardigheid

verspilling overheid maatschappelijke 
onrechtvaardigheid

Materieel Immaterieel

Individueel

Collectief

Verlies Publieke Waarde
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Niet bij klachten alleen

Informele
aanpak

Webcare &
Call Analysis

Bemiddeling of
mediation

klacht indienen

Bezwaar &
Beroep
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Leefwereld systeem wereld
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Leerstrategie

» Individueel leren: goed en veilig gesprek, 
koffietafel, keukentafel 

» Organisationeel leren: collectief intervisie 
gesprek, schouw, ronde tafel, simulatie 

» Transformeren: aanjager experimenten 
(daklozen opvang door bijstandsmoeders, 
cjib early warning schuldhulp)


