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Aanleiding 

Bestuursorganen ontvangen jaarlijks 2,6 miljoen bezwaarschriften. De formele, juridische 
en hoofdzakelijk schriftelijke wijze waarop de overheid aanvraag-, zienswijze-, klacht-, en 
bezwaar- procedures behandelt, brengt niet alleen hoge kosten met zich mee maar sluit ook 
niet aan bij de behoefte van de burger en wordt al jaren met gemiddeld een 4,8 zeer slecht 
gewaardeerd. 

 
Kennis en Informatiecentrum  
‘Prettig Contact met de Overheid’

Het Kennis- en Informatiecentrum ‘Prettig Contact met de Overheid’ stimuleert en 
ondersteunt bestuursorganen bij een overheidsbrede toepassing en doorontwikkeling van 
de informele aanpak. Met de informele aanpak wordt kort gezegd een minder formalistische 
aanpak van aanvragen, zienswijzen, klachten en bezwaren bedoeld. Daarbij hoort ook 
oplossingsgerichte benadering van (mogelijke) conflicten in de publieke dienstverlening. 

Uit het onderzoek blijkt dat een informele aanpak leidt tot een afname van het aantal 
procedures (in 50%-60% van de gevallen een intrekking van het bezwaar), een afname van de 
kosten van ruim 20%, een stijging van de tevredenheid van de burger van 40%, een stijging 
van de arbeidstevredenheid van de ambtenaar van 20%. 

“Het Kennis- en Informatiecentrum  
	 	 Prettig	Contact	met	de	Overheid				verbindt	en	ondersteunt.”

Kennis & informatie

Het Kennis- en informatiecentrum Prettig Contact met de overheid maakt actuele informatie 
over de informele aanpak en relevante vakinhoudelijke kennis toegankelijk. Deze informatie 
kan beginnende organisaties helpen bewust te worden van de mogelijkheden die er zijn op het 
gebied de informele aanpak. Maar ook organisaties die al wat verder zijn in de ontwikkeling 
van de aanpak kunnen hierdoor geholpen worden om op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. De informatie omvat niet alleen kennis en inzichten uit onderzoek, maar ook 
praktische ervaringen van andere organisaties die met deze aanpak werken. De informatie is 
toegankelijk en praktisch bruikbaar. Daarnaast biedt Kenniscentrum ‘Prettig contact met de 
overheid’ verschillende vormen van ondersteuning zoals:
u Presentaties voor de introductie van de nieuwe werkwijze
u Verdiepende workshops en masterclasses
u Landelijke conferenties waar ervaringen worden uitgewisseld
u Praktijkhandleidingen
u Een instrument voor effectmeting 

Uitwisseling van best practices en procesoptimalisaties

Door het in samenwerking met de pionierende overheidsorganisaties ontwikkelen van 
instrumenten en organisatie-overstijgende procesoptimalisaties en door het uitwisselen 
van best practices en lessons learned konden pionierorganisaties sneller goede resultaten 
bereiken. 

Website

Wilt u gebruik maken van de ontwikkelde instrumenten en beschikbare kennis- en ervaring? 
Bezoek dan de website  www.prettigcontactmetdeoverheid.nl  
Op deze website vindt u overheidsorganisaties instrumenten en informatie om zelf de 
informele aanpak toe te passen en een eigen project op te zetten en door te ontwikkelen.  
De praktijkhandleidingen kunnen gebruikt worden om kennis en kunde te verdiepen.


