
Klant- en oplossingsgericht 
denken 
De burger centraal zetten, daar gaat het om 
bij de informele of klantgerichte benadering.  
De focus ligt niet meer primair op het 
uitvoeren van het eigen proces, maar op de 
vraag wat dat proces voor de belanghebbende 
betekent. Hoe kan ik de belanghebbende het 
beste benaderen? Welke oplossingen zijn er 
mogelijk? Deze aanpak versnelt en versterkt 
een positief en toegankelijk imago.

Verzakelijking van het 
werkproces
De tijd dat een jurist uitgebreid de tijd kon 
nemen om een beslissing op bezwaar te 
schrijven, is voorbij. Pieter van Namen, 

De toekomst vaN De bezWaarcommissie

De toekomst van de bezwaarcommissie 
is binnen veel gemeenten hét 
onderwerp van gesprek. Dat is niet 
verwonderlijk: een andere inzet 
van de commissie kan helpen om 
bezwaarschriften veel sneller en 
efficiënter af te handelen. balance 
organiseerde op donderdag 3 april jl.  
een kennisbijeenkomst over dit 
onderwerp. Deskundigen van 
verschillende gemeenten wisselden  
hun ervaringen uit. Graag delen wij  
met u onze belangrijkste inzichten:

Nieuwe balaNs tusseN klaNtgerichtheid eN efficiëNtie 

ervariNgs-
deskuNdigeN  
over de iNformele 
aaNpak

“Wij doen 80% van de 
bezwaren ambtelijk af.  
Dit leidt tot meer efficiëntie 
in de afhandeling door 
een tijdsbesparing per 
bezwaarschrift en een 
kostenbesparing door 
minder commissiezittingen. 
De onafhankelijke 
commissie blijft echter 
zeer geschikt voor zware, 
complexe zaken.”

Pieter van Namen
teamleider bezwaar,  
gemeente rotterdam

“De nadruk ligt op het 
contact met de belang
hebbende en de informele 
aanpak. Dit staat een 
tijdige afdoening niet in  
de weg.”

Ben van der Meer
manager Jvz en communicatie,  
gemeente Purmerend 

teamleider bezwaar bij gemeente rotterdam 
vertelt: “zonder bedrijfsmatige aanpak 
kunnen wij het tijdig afhandelen van meer 
dan 12.000 bezwaarschriften per jaar niet 
garanderen. Werkprocessen zijn daarom 
gestandaardiseerd. We doen nu 80% van de 
zaken ambtelijk en 90% van de zaken tijdig af.” 
Dit staat de klantgerichtheid niet in de weg.

Organisatiespecifieke 
oplossingen
De redenen om het werkproces in bezwaar 
anders in te richten, verschillen per organisatie. 
er is geen standaardoplossing die overal 
werkt: de oplossingen moeten passen bij de 
organisatie, haar medewerkers en haar omvang.

Alleen complexe en/of  
politiek gevoelige zaken  
voor de bezwaarcommissie
veel ambtelijke organisaties maken de 
keuze om alleen de complexe en/of politiek 

gevoelige zaken door de commissie te laten 
behandelen. ben van der meer, manager Jvz 
en communicatie bij gemeente Purmerend 
voegt toe: “De informele aanpak staat bij 
ons voorop: 90% van de bezwaarschriften 
wordt nu tijdig afgedaan, ten opzichte van 
35% in 2007. Het aantal zaken dat naar de 
onafhankelijke bezwaarcommissie gaat, is 
daarmee sterk teruggebracht”.

Klantgerichtheid  
brengt werkplezier
een nieuwe werkwijze vergt andere 
vaardigheden van juristen. brigiet kegener, 
teammanager juridisch advies bij gemeente 
Haarlemmermeer: “De medewerkers moesten 
wennen aan hun nieuwe taken en rollen,  
maar zien het nu als een waardevolle 
uitbreiding van hun functie”. Gemeente 
Purmerend heeft een soortgelijke ervaring: 
“De juristen hebben door het persoonlijke 
contact meer plezier in hun werk”.

coNclusie 

Een gemeente beschikt over vele keuzemogelijkheden bij het inrichten 
van de bezwaarprocedure. Algemeen geldt dat de belanghebbende zich 
eerder gehoord voelt en de beslissing op bezwaar sneller accepteert bij een 
informele aanpak. Dit leidt tot een snellere en efficiëntere afhandeling van 
bezwaarschriften. Tevens zorgt de persoonlijke aandacht in de aanpak voor 
een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Als gevolg daarvan lijkt de 
tijd dat álle bezwaarschriften naar de commissie gingen, voorbij.
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bestuursrecht bij balaNce

Balance heeft ruim 18 jaar ervaring in het afhandelen van bezwaarschriften. ons team ondersteunt gemeenten en andere 
bestuursorganen bij het optimaliseren van dit proces. inmiddels hebben we de informele aanpak bij diverse gemeenten 
geïmplementeerd. vraag ons gerust naar onze referenties. afhankelijk van uw behoefte, kunnen wij het volgende voor u betekenen:

Training Klantgerichte 
aanpak Beslissing en 
Bezwaar
nieuwe competenties zijn 
aan te leren. in de training 
klantgerichte aanpak Beslissing 
en Bezwaar leren we uw juristen 
de benodigde communicatie-
methoden en technieken om de 
informele aanpak succesvol in 
praktijk te brengen.

Flexibele expertise
Bij tijdelijke of langdurige 
piekbelasting in de afhandeling 
van bezwaarschriften biedt 
flexibele expertise uitkomst.  
via de interim inzet van een 
juridisch specialist of via  
Legal Process outsourcing  
- waarbij u een deel of het 
gehele bezwaarproces 
uitbesteedt - kunnen wij u 
tijdelijk of voor langere tijd 
flexibel ondersteunen. 

“50% van de bezwaar-
schriften wordt ingetrokken 
dankzij de informele 
aanpak. ook wordt deze 
aanpak door de burger 
beter gewaardeerd, 
getuige het hoge cijfer uit 
onze klanttevredenheids-
meting.”

Anne de Cloe
Hoofd centraal juridische 
afdeling, gemeente Gouda

“De meeste zaken worden 
op vereenvoudigde 
wijze afgedaan. 
complexe en politiek 
gevoelige zaken gaan 
naar de onafhankelijke 
commissie en bij sociale 
zekerheidszaken kan de 
bezwaarmaker kiezen voor 
ambtelijke afhandeling.”

Brigiet Kegener
teammanager juridisch advies, 
gemeente Haarlemmermeer

Deze klantbijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt 
dankzij inhoudelijke bijdragen van Bert Marseille,  
Ben van der Meer, Anne de Cloe, Brigiet Kegener  

en Pieter van Namen.

Competentie review
een nieuwe manier van werken 
vereist andere vaardigheden 
van uw medewerkers. via 
een competentie review van 
zusterorganisatie Hudson 
brengen we in kaart over welke 
vaardigheden uw medewerkers 
beschikken. en we geven 
inzicht in de mate waarin deze 
aansluiten op de benodigde 
vaardigheden voor de nieuwe 
taken.

Processcan Bezwaar
U krijgt antwoord op de vraag: 
waar valt winst te behalen 
in uw bezwaarproces?  
en wat is daarvoor nodig? 
via de processcan brengen 
we in kaart hoe het huidige 
werkproces eruit ziet en waar 
verbetermogelijkheden zitten.  
tot slot geven we u een advies 
over de wijze van implementeren.
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