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VOORWOORD 

Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie hebben in april 
1997 aan Bureau Bartels opdracht gegeven om een inventariserend onderzoek uit te 
voeren naar knelpunten in de regelgeving. Het onderzoek staat ten dienste van het pro-
ject MarIctwerIcing, Deregulering en Wetgevingslcwaliteit (MDW). Deze operatie gaat 
binnenkort haar vierde tranche in. De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevon-
den in de maanden april en mei van 1997. 

In het onderzoek hebben we een inventarisatie gemaalct van knelpunten zoals die wor-
den ervaren door een viertal doelgroepen. Het veldwerk voor deze inventarisatie is 
grotendeels uitgevoerd door Blauw MarIctonderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van een begeleidingscommissie. Hierin 
hadden de heer drs. W.A. OsIcam van het Ministerie van Economische Zaken en de 
heer drs. D.P. van den Bosch van het Ministerie van Justitie zitting. We danken de be-
geleidingscorrunissie voor de samenwerlcing en het constructieve comrnentaar op de 
vragenlijsten. 

We hopen dat de uitkomsten van het onderzoek een goed beeld geven van de belang-
rijIcste Icnelpunten die door burgers en bedrijven warden ervaren. Deze lcunnen vervol-
gens een handvat bieden am nieuwe onderwerpen voor de MDW-operatie te selecteren. 
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SAMENVATTING 
van het rapport 

`KNELPUNTEN IN 
MARKTWERICING EN REGELGEVING' 

Aanleiding 
De samenleving is in tal van opzichten voortdurend in beweging. Wetgeving, regelge-
ving en de opstelling van overheidsorganisaties kenmerken zich daarentegen door mm-
der snelle veranderingen. De kans is daarom groot dat op deze gebieden de aansluiting 
bij nieuwe omstandigheden Met optimaal is. Om toch voor een adequate aansluiting te 
zorgen, heeft het kabinet enkele jaren geleden het project Marktwerking, Deregulering 
en Wetgevingskwaliteit (MDW) in gang gezet. In dit project wordt de wet- en regelge-
ving systematisch doorgelicht op aspecten, die een negatieve invloed kurmen hebben op 
het maatschappelijk functioneren. 

Binnenlcort gaat de MDW-operatie haar vierde tranche in. De beleving van allerlei 
knelpunten door burgers en bedrijven zal wederom een basis vormen voor de selectie 
van nieuwe thema's in de MDW-operatie. Om inzicht te verkrijgen in zulke laielpunten 
is een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder burgers en bedrijven. 

Probleemstelling en aanpak 
De probleemstelling van het onderzoek 'can als volgt worden geformuleerd: 

Het inventariseren van knelpunten die burgers en bednjven ervaren ten aanzien 
van de regelgeving, de werking van tnarkten en het functioneren van het over-
heidsapparaat. 

Elk van de genoemde hoofdthema's kan verbijzonderd worden in specifieke aandachts-
punten. Bij de wet- en regelgeving gaat het vooral om de inhoud, de bekendheid, de be-
schikbaarheid van informatie, en de uitvoering. Bij de werking van marlcten gaat de 
aandacht uit naar de bekendheid met releyante aanbieders, mogelijke beperkingen aan 
het aantal aanbieders, en de lcwaliteit en de kosten van producten. Het functioneren van 
de overheid valt toe te spitsen op de kwaliteit en kosten van de dienstverlening door de 
overheid en semi-overheid. 

Het onderzoek is aangevangen met een eerste verkenning van lclachten en knelpunten 
van burgers en bedrijven op basis van reeds bestaande bronnen. Dit heeft een eerste in-
druk van de belangrijlcste lcnelpunten per segment opgeleverd. 

Het zwaartepunt voor het onderzoek werd evenwel gevormd door een omvangrijke pei-
ling onder vertegenwoordigers van de vier onderscheiden doelgroepen, namelijk con-
sumenten, werknemers, ondememers, en werkgevers. Bij deze peiling is een aantal 
concrete situaties, die verband houden met het functioneren van productmarIcten en de 
arbeidsmarkt, als aanknopingspunt genomen. 

Voor de verschillende doelgroepen hebben we een steelcproef samengesteld van zodani-
ge omvang, dat voor elk van de onderscheiden pralctijlcsituaties een voldoende aantal 
respondenten met recente ervaring (sinds 01-01-96) werd aangetroffen. In totaal zijn 
voor de hoofddoelgroep burgers respectievelijk 251 consumenten en 301 werknemers 
geinterviewd. Voor de hoofddoelgroep bedrijven zijn respectievelijk 253 ondememers 



' 111. en 157 werkgevers geInterviewd. De getrolcken steekproeven kurmen als representatief 
beschouwd worden voor de betreffende populaties. 

In het onderstaande presenteren we de bevindingen voor elk van de onderscheiden 
doelgroepen. Voor een adequate interpretatie van de uitkomsten van de uitgevoerde 
peiling dient steeds met drie kenmerken rekening gehouden te worden. Het eerste ken-
merk is het karalcter van opinie-onderzoek van de uitgevoerde enquete. De uitkomsten 
zijn zodoende eerder registrerend dan verldarend van aard. Het tweede kenmerk betreft 
het feit dat het onderzoek wel is toegespitst op respondenten, die recent ervaring heb-
ben met een bepaalde pralctijlcsituatie, maar dat dit niet impliceert dat ze ook daadwer-
kelijk ervaring hebben met allerlei hieronder vallende deelthema's. De oordelen zijn 
zodoende zowel gebaseerd op concrete ervaringen als op beeldvorming. Het derde 
kenmerk is, dat het onderzoek bedoeld is als 'quick scan'. Gekozen is voor een brede 
aanpak, waarbij meerdere onderwerpen de revue passeren. De uitkomsten moeten 
daarom vooral gezien worden als globale indicaties, en dus Met als afgewogen beoor-
delingen van specifieke wetten, regels en uitvoeringsinstanties. De resultaten hebben 
dus eerder een signaalfunctie, die kan uitnodigen tot een meer diepgravende analyse. 

Belangrijkste knelpunten van burgers/consumenten 
De dienstverlening op juridisch en fmancieel gebied blijkt in somrnige gevallen Wet 
als optimaal beleefd te worden. Dit geldt vooral voor juridische diensten, als rechtsbij-
stand, advocaten, en notarissen, en daarnaast ook voor makelaars. Voor deze catego-
rieen beoordelen burgers het aanbod als beperkt, de onderlinge concurrentie als gering, 
en de kosten als ondoorzichtig en hoog, bij een nogal matige lcwaliteit van de geleverde 
diensten. Opmerkelijk is dat de meeste respondenten aangeven toch over voldoende 
keuzemogelijlcheden te beschildcen. 

Voor de genoemde juridische diensten geven de ondervraagde burgers nog aan dat ze in 
het algemeen onvoldoende inzicht hebben in de rechten die ze als gebruikers van deze 
diensten hebben. Opmerkelijk is verder dat ruim de helft vindt, dat het toezicht van de 
overheid op de lcwaliteit van fmanciele en juridische diensten onvoldoende is. Dit oor-
deel zal verband houden met de boven vermelde oordelen over kosten en kwaliteit. 

Bij het betrekken van een andere koop- of huurwoning, en bij bouwwerkzaamhe-
den hebben burgers te maken met verschillende regels en dienstverleners. De bekend-
heid met regels voor bouwen, wonen en huren blijkt redelijk, maar nog niet optimaal. 
Burgers beoordelen dit soon regels wel als nuttig. De regels voor bouwen en wonen 
worden echter als onduidelijk ervaren; voor huren is dit veel minder het geval. De 
controle van de overheid op naleving van deze regels wordt bovendien door ruim de 
helft van de respondenten als onvoldoende beschouwd. Dit oordeel heeft mogelijk te 
maken met een gevoel van rechtsongelijkheid: burgers hebben de indruk dat met alle 
gevallen gelijk behandeld worden. Het inzicht in de rechten die men op dit gebied heeft 
blijkt niet groot te zijn. 

In sommige gevallen zijn er subsidies beschikbaar voor de kosten gerelateerd aan het 
wonen. De mogelijkheden blijken voor het huren redelijk bekend; voor de eigen wo-
fling is de bekendheid met subsidies echter zeer gering. Omdat hiervoor in feite ook 
maar weinig subsidiemogelijkheden bestaan, hoeft deze constatering overigens niet 
zonder meer een punt van zorg te zijn. Een groot deel van de respondenten vindt de 
bestaande subsidiemogelijkheden voldoende. 



Over dienstverleners die in het onderhavige geval een rol lcunnen spelen wordt nogal 
kritisch geoordeeld. Voor malcelaars, architecten, aannemers en onderaarmemers wor-
den de kosten als erg hoog ervaren, terwij1 de kwaliteit van deze diensten als matig be-
stempeld wordt. Voor architecten Wordt bovendien het aantal keuzemogelijIcheden als 
beperIct gezien. Dit geldt ook voor woningbouwverenigingen, welke overigens positie-
ver beoordeeld worden op kosten en kwaliteit. De oordelen over de hoge kosten bij de 
eerstgenoemde groep lcunnen deels te maken hebben met de mogelijIcheid dat burgers 
de kosten vergelijken met die welke in het tijIduscircuie gebruikelijk zijn. In het geval 
van architecten en makelaars sluiten de oordelen aan bij die voor sorrunige andere 
commerciele dienstverleners, welke boven besproken werden, en die ook als duur erva-
ren worden. 

Op het gebied van medische zorg ervaren burgers die recent gebruik gemaakt hebben 
van voorzieningen een drietal hoofdproblemen. Het eerste probleem betreft het beperk-
te aanbod en de hieraan gerelateerde beperkte keuzevrijheid. Dat geldt het sterkst voor 
verpleegtehuizen en bejaardenoorden, en in wat mindere mate voor ziekenhuizen en 
specialisten. Ruim de helft van de respondenten is dan ook van mening dat er meer 
keuzemogelijkheden voor medische zorg zouden moeten komen. Een tweede probleem 
wordt gevormd door wachttijden, welke in de meeste gevallen op specialisten betrek-
king hebben. Een derde probleem betreft de kwaliteit, welke met name voor verpleeg-
tehuizen en bejaardenoorden als slecht beoordeeld wordt. De helft van de respondenten 
acht ook het toezicht op de kwaliteit onvoldoende. 

Bij het vervoer per eigen auto is de tevredenheid over regelgeving en keuring opmer-
kelijk groot. Burgers geven aan goed bekend te zijn met relevante regels, en deze ook 
bijzonder duidelijk en nuttig te vinden. Slechts over de controle van de overheid op de 
naleving van regels bestaan veel twijfels. Onduidelijk is, of dit oordeel gebaseerd is op 
eigen ervaring, of op waarneming in het algemeen. 

Het gebruik van het openbaar vervoer blijkt een grotere bron van ontevredenheid. De 
kosten worden als erg hoog ervaren. Een ruime meerderheid vindt, dat de vervoersmo-
gelijkheden verruimd zou moeten worden met name door een fijnmaziger netwerk. De-
ze wens leeft in het bijzonder onder ouderen, en in het noorden van het land. De ge-
bruikers beoordelen de Icwaliteit van het openbaar vervoer als redelijk, waarbij die van 
bus en trein nog duidelijk ruimte biedt voor verbetering. Ruim de helft van de respon-
denten meent dan ook, dat de overheid onvoldoende toezicht houdt op de kwaliteit van 
het openbare vervoer. 

Burgerzaken die door gemeenten afgehandeld worden blijken weinig lcnelpunten te 
veroorzaken. Alleen de kosten van paspoorten en rijbewijzen beoordeelt men als te 
hoog. Verder worden de openingstijden van gemeentelijke loketten nog niet als opti-
maal beschouwd, en zou de klachtenafhandeling beter lcunnen. In de vier grote steden 
blijkt overigens het oordeel over het gemeentelijke apparaat negatiever dan elders. 

Voor (semi-) publieke diensten, zoals gas, water, elelctra, afvalverwijdering, post- en 
telecommunicatievoorzieningen worden de keuzevrijheid en concurrentie in alle geval-
len met een ruime onvoldoende gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit met een 
ruime voldoende beoordeeld. Er kan dus niet geconcludeerd worden, dat burgers uit 
kwaliteitsoogpunt meer keuze zouden willen hebben bij deze diensten. Eerder zou dit te 
beredeneren zijn vanuit de kosten, welke namelijk als relatief hoog ervaren worden. Bij 
deze diensten trelct vooral afvalverwijdering de aandacht, met een relatief slechte score 
voor de kosten, en een relatief groot aantal spontane uitingen van klachten. 



Bij het doen van dagelijkse boodschappen blijken slechts enkele problemen ervaren te 
worden. Deze hebben allereerst te maken met informatie op etiketten, die voor de helft 
van de respondenten met duidelijk genoeg is. Verder ervaart een kleine groep nieuwe 
betalingsmogelijkheden als problematisch, bijvoorbeeld vanwege de storingsgevoelig-
heid en het niet goed functioneren van pinautomaten. Consumenten blijken overigens 
niet bijzonder goed op de hoogte te zijn van regels die gelden bij etikettering van pro-
ducten en betalingsverkeer. 

Gevraagd naar overige knelpunten die burgers ervaren met wet- en regelgeving komen 
als aanvullend punt allereerst de verkeersregels naar voren. Hierbij gaat het om zaken 
als maximum snelheid (te hoog of te laag), toezicht door de politie, en het invoeren van 
nieuwe regels. Omdat burgers vrijwel dagelijlcs aan het verkeer deelnemen, wordt men 
frequent geconfronteerd met deze regels, en zal men zich hierover ook relatief snel 
klachten herinneren. Als tweede punt worden de belastingen genoemd, waarvan een 
aantal respondenten vindt dat ze te ingewildceld en te hoog zijn. Andere lcnelpunten, die 
nog niet via de behandelde praktijlcsituaties achterhaald zijn, betreffen de sociale wet-
geving, drugsoverlast en criminaliteit. 

Indien we deze bevindingen van de inventarisatie onder betrokkenen confronteren met 
de resultaten van de scan van schriftelijke bronnen, lcunnen we nog enkele probleem-
velden identificeren, die niet via onze empirische verkenning achterhaald zijn. Het be-
treft de grote mate van ontevredenheid over het functioneren van de politie, de vele 
klachten over de overlast die vliegvelden veroorzaken, en de trage afhandeling die 
bij diverse gemeentelijke diensten wordt ervaren. In andere gevallen leveren de twee 
bronnen inzichten op, die elkaar versterken en soms ook aanvullen. De resultaten van 
het empirische onderzoek bieden in het algemeen wel duidelijk meer mogelijkheden tot 
detaillering en nuancering. In schema 1 worden de bevindingen uit beide bronnen met 
elkaar geconfronteerd. 



Schema 1. 

• Alar Thema 

Commerciele diensten 

Bouwen, verbouwen, 	Veel klachten. 
kopen en huren van een 
woning 

Medische zorg 

Gebruik eigen auto 

Openbaar vervoer 

Overheidsdiensten 

Publieke diensten 

Doen van dagelijkse 
boodschappen 

Politie-apparaat 

Knelpunten ervaren door burgers/consumenten 

Geraadpleegde schriftelijke bronnen 

Opmericelijk veel klachten over woningin-
richting, financiele zaken, transportmidde-
len, huishoudelijke artikelen, toerisme, 
aannemers, verzekeringen. 

Klachten vooral gerelateerd aan huisartsen 
en specialisten. 

Veel klachten over functioneren politic. 

Klachten vooral over de trein. 

Trage afhandeling bij gemeenten voor bij-
stand, OZB, parkeerzaken, IND, belasting-
dienst. 

Klachten vooral over openbare nutsbedrij-
yen en telecommunicatie. 

Groot aantal ontevreden burgers. 

Enquete 

Overlast vliegvelden 	Zeer veel telefonische klachten. 	 Niet geregistreerd. 

V 

Bij commerciele diensten vooral problemen 
met juridische diensten, makelaars, archi-
tecten, aannemers en (onder)aannemers. 

Regels voor bouwen en wonen onduidelijk. 
Grote ontevredenheid over bedrijven (zie 
boven). Onvoldoende controle overheid op 
naleving. 

Te beperkt aanbod en beperkte keuzevrij-
heid bij zorg, vooral voor verpleegtehuizen, 
bejaardenoorden en ook voor ziekenhuizen 
en specialisten. Lange wachttijden bij spe-
cialisten. Kwaliteit van verpleegtehuizen en 
bejaardenoorden slecht. 

Onvoldoende controle op naleving regels. 

Keuzemogelijkheden ontoereikend. Te ho-
ge kosten. Onvoldoende toezicht. 

Te hoge kosten paspoorten en rijbewijzen. 
Niet optimale openingstijden en klachtenaf-
handeling gemeenten. 

Onvoldoende keuzevrijheid en concurren-
tie. Hoge kosten, met name voor afval-
vetwijdering. 

Informatie op etiketten. 

Niet geregistreerd; niet spontaan genoemd. 

Belangrijkste knelpunten van werknemers 
Met kinderopvang heeft maar een beperkt aantal van de ondervraagde respondenten te 
maken gehad. Zodoende zijn de resultaten in dit geval op een klein aantal waarnemin-
gen gebaseerd. Toch komen in de oordelen zulke duidelijke patronen naar voren, dat 
deze als betrouwbare signalen gezien kunnen worden. In de helft van de gevallen is 
men geconfronteerd geweest met wachttijden, welke als lang en dientengevolge pro-
blematisch ervaren zijn. Respondenten menen zelf redelijk goed op de hoogte te zijn 
van de betreffende regelgeving. Het beeld dat men door ervaring gevormd heeft van 
kinderopvang is dat van een lcwalitatief hoogwaardige dienst, die echter relatief duur is, 
en waarvoor weinig keuzemogelijIcheden bestaan. Bij deze oordelen doen zich echter 
wel grote verschillen voor tussen de respondenten. De geboden mogelijIcheden om zelf 
kinderen te verzorgen worden door een meerderheid als onvoldoende beschouwd. 

Voor werknemers die recent te maken hebben gehad met scholing is hun visie op dit 
thema gevraagd. Vrijwel alle respondenten onderschrijven het belang hiervan. Onge-
veer een kwart van deze werlcnemers is echter van mening dat er te weinig mogelijkhe-
den gegeven worden voor bijscholing. Dit geldt in jets sterkere mate voor ouderen, 
jongeren en vrouwen. Over de mogelijkheden voor scholingsverlof en voor een finan-
ciele tegemoetkoming in de kosten is men maar matig te spreken. In samenhang met het 
laatste punt, worden de kosten van scholing als hoog beschouwd, terwijI toch in drie-
kwart van de gevallen de werkgever alle kosten betaald heeft. De hieraan soms verbon- 



den terugbetalingsverplichting bij baanverandering wordt door een belangrijk deel van 
de respondenten als bezwaarlijk gezien. Werknemers blijken veel waarde te hechten 
aan het ontvangen van een getuigschrift bij de afronding van een scholingsactiviteit. 
Hierin blijkt in diverse gevallen echter niet voorzien te worden. 

Bij het zoeken van werk en het veranderen van baan hebben werlcnemers te maken 
met een groot aantal rechten. De kennis hiervan is naar eigen oordeel matig tot redelijk, 
met relatief de slechtste scores voor deeltijd, verlof, keuringen, arbeidsomstandigheden, 
en CAO-afspraken. Deze scores lcunnen echter deels te maken hebben met het ontbre-
ken van relevante ervaringen, zodat ze voorzichtig geinterpreteerd moeten worden. De 
bestaande rechten worden overigens in het algemeen nog met als optimaal beschouwd. 
Voor aspecten als arbeidsbemiddeling, medische keuringen, deeltijd en verlof, ar-
beidstijden, werlaiemersverzekering, arbeidsrecht en uitzendwerk worden deze rechten 
gemiddeld maar met een kleine voldoende beoordeeld. Dit kan ook verklaren dat ruim 
de helft van deze respondenten meent dat de overheid onvoldoende toeziet of de rechten 
van werlcnemers op genoemde terreinen voldoende gewaarborgd worden. Dit onvol-
doende toezicht lijkt zich vooral te manifesteren bij het solliciteren, waarover spontaan 
verschillende ldachten van met name discriminatie geuit worden, en welk aandachtsge-
bied door de werlcnemers zelf als belangrijlcste probleemveld genoemd wordt. 

Van de ondervraagde werlcnemers heeft ruim de helft gebruik gemaakt van de publieke 
arbeidsbemiddeling. Deze betroldcenen komen redelijk eensgezind tot een relatief lage 
beoordeling van de lcwaliteit van deze dienst. Een meerderheid geeft in relatie hiermee 
aan, dat de overheid onvoldoende toezicht houdt op de lcwaliteit van deze dienstverle-
ning. Van de andere relevante dienstverleners, wordt ook de kwaliteit van uitzendbu-
reaus en werving- en selectiebureaus nogal laag beoordeeld. Dit zou deels te maken 
lcunnen hebben met persoonlijke teleurstellingen bij het zoeken naar werk. 

Bij ontslag of beeindigen van de arbeidsrelatie blijkt de kennis van relevante rechten 
sterk te verschillen tussen de verschillende thema's. Dit wordt mogelijk verldaard door 
het feit dat deze regels slechts voor een beperkt deel van de ondervraagden actueel zijn, 
of binnen enkele jaren zullen worden, zoals bij vervroegde uittreding, en bij ontslag. 
Werlcnemers beoordelen deze rechten in het algemeen als nauwelijks voldoende, met 
uitzondering van de regels van opzegtermijnen en het zelf ontslag nemen. Dit oordeel 
zal overigens deels te maken hebben met een gebrelckige kermis van de bestaande 
rechten. Ruim de helft van deze werlcnemers meent dat de overheid onvoldoende toe-
ziet op deze rechten. 

De procedures bij ontslag of beeindigen van de arbeidsrelatie worden in het algemeen 
als langdurig, onzorgvuldig en oneerlijk beschouwd. Een derde deel van de responden-
ten vindt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om hiertegen in beroep te gaan. Ook 
over de procedure om een uitkering te verkrijgen heerst veel ontevredenheid, gezien de 
negatieve oordelen over de duur en de inhoud, en het feit dat een derde deel de proce-
dures onzorgvuldig en oneerlijk vindt. Bij deze procedures lcunnen verschillende 
dienstverleners een rol spelen. Gezien de al gepresenteerde oordelen welct het niet veel 
verbazing dat de kwaliteit van dienstverleners als kantonrechters, uitkeringsinstanties en 
arbeidsvoorziening als laag beoordeeld wordt. Dit kwaliteitsoordeel komt mogelijk 
deels voort uit een persoonlijke teleurstelling met de uitkomst van een procedure. 

Gevaaed naar overige knelpunten komt aanvullend nog de Arbowet naar voren, die 
door diverse respondenten als onduidelijk, onvolledig en slecht werkend wordt be- 
schouwd. Ook in dit geval worden de belastingen diverse malen genoemd, die als te 
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WAO meerdere malen genoemd. 
hoog worden ervaren. Tenslotte wordt nog de onduidelijkheid van de AOW en de 

Ook voor werknemers kunnen de uiikomsten van de peiling geconfronteerd worden met 
de bevindingen uit bestaande bronnen. Voor sollicitatieprocedures, ontslagprocedures 
en verschillende werknemersverzekeringen leveren beide bronnen soongelijke signalen 
op. Het empirische onderzoek levert echter nog diverse aanvullende signalen op, met 
name voor kinderopvang, scholing, de kwaliteit van diverse dienstverlenende instanties, 
en het toezicht op de rechten van werknemers. Schema 2 geeft een samenvattend over-
zicht. 

Schema 2. Knelpunten ervaren door werknemers 

Thema 

Verkrijgen van kinderop-
yang 

Om-, her- en bijscholing 

Zoeken van werk en 
veranderen van baan 

Ontslag of beeindigen 
arbeidsrelatie 

Geraadpleegde schriftelijke bronnen 	Enquete 

Niet nakomen afspraken over beloning. 
Onenigheid over vakantierechten. Onbe-
vredigende sollicitatieprocedures, o.a. dis-
criminatie op leeftijd. 

Veel zaken over verweer tegen ontslag. 
Problemen met WAO, WW, ZW. Proble-
men met bestuursorganen sociale zeker-
heid. 

Belangrijkste Imelpunten van ondernemers 
Ondernemers die recent te maken hebben gehad met het betrekken van een nieuw be-
drijfspand zijn naar eigen oordeel Met echt goed op de hoogte van relevante regels. Ze 
vinden deze ook niet erg duidelijk, niet goed uitvoerbaar, en belastend voor de be-
drijfsvoering. Hierbij past de kanttekening dat, gezien de geringe bekendheid met de 
inhoud van de regels, deze oordelen soms meer op perceptie dan op feitenkennis geba-
seerd zullen zijn. De helft van deze ondernemers vindt deze belastende invloed in feite 
niet te billijken in relatie tot het doel van de regels. Eveneens de helft beoordeelt de 
controle van de overheid als onvoldoende. De kwaliteit van de dienstverleners op dit 
terrein zoals architecten, makelaars, aannemers en onderaarmemers wordt door onder-
nemers als redelijk ervaren. Echter de kosten hiervan worden als hoog bestempeld. Bo-
vendien vindt men, dat er in het geval van architecten weinig keuzemogelijkheden zijn. 

Voor de externe fmanciering van bedrijfsactiviteiten blijken ondernemers naar eigen 
oordeel in het algemeen voldoende zicht te hebben op de mogelijkheden. Het aanbod 
van financieringsmogelijkheden door de overheid via specifieke fondsen en stimule-
ringsregelingen is beperkt tot specifieke gevallen. De kennis van deze mogelijkheden 
blijkt matig, hetgeen overigens niet als zorgwekkend gezien hoeft te worden, gezien het 
selectieve karalcter van deze voorzieningen. Opmerkelijk is we!, dat de respondenten 
het aantal mogelijkheden voor overheidsfinanciering als volstrekt onvoldoende bestem-
pelen, terwiji tegelijkenijd de helft van de respondenten aangeeft dat bestaande subsi-
dies en fiscale faciliteiten niet nuttig zijn voor het eigen bedrijf. Tenslotte blijkt de be- 
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Te hoge kosten voor kinderopvang. 
Beperkt aantal keuzemogelijkheden. On-
voldoende mogelijkheden om zelf kinderen 
op te voeden. 

Onvoldoende ondersteuningsmogelijkhe-
den voor werknemers. Hoge kosten oplei-
dingen. 

Slechte kwaliteit dienstverlening. Beperkte 
rechten. Onvoldoende toezicht op rechten 
werknemers en arbeidsvoorziening. 
Leeftijdsdiscriminatie. 

Kwaliteit diensten uitvoeringsinstanties. 
Langdurige procedures. Onvoldoende 
rechten. 



kendheid met de regelgeving voor aandelenkapitaal in het geval van vennootschappen 
opmerkelijk gering. 

Het gebruik van elektronische hiformatie-uitwisseling zoals bijvoorbeeld Internet, 
neemt snel toe. Een lcwart van de benaderde ondememers heeft hiermee recent ervaring 
opgedaan. Relevante regelgeving blijkt slecht bekend. Bestaande regels worden als 
nogal onduidelijk en slecht uitvoerbaar beoordeeld. Aangezien respondenten de regels 
tegelijkertijd weinig belemmerend vinden, en gezien de geringe bekenclheid, moet aan 
deze oordelen beperkte - waarde toegekend worden. Een opmerkelijk groot aantal res-
pondenten is van mening dat de controle op het naleven van deze regels te wensen 
overlaat. Ook is er een grote groep respondenten die vraagt om betere regelgeving voor 
rechtshandelingen via Internet. Het aanbod van diensten via Internet-providers en 
website-ontwerpers wordt als ruim voldoende gezien. Over zowel de kwaliteit, als de 
kosten is het oordeel matig tot redelijk. Als onderbouwing hiervan wijzen diverse res-
pondenten op ervaringen als wachttijden bij informatie-uitwisseling, onvoldoende be-
scherming van informatie, en slechte bereikbaarheid van de dienstverleners. 

Bij het starten en/of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten lcunnen ondememers te ma-
ken hebben met uiteenlopende wetgeving. Naar eigen oordeel zijn de ondervraagde on-
dernemers maar matig op de hoogte van mogelijk relevante wetten. DeeIs 'can dit toe-
geschreven worden aan het feit, dat een specifieke wet niet altijd relevant is voor een 
gemiddelde ondememer. DeeIs valt de oorzaak echter ook te zoeken bij de ontoegan-
kelijkheid en ingewildceldheid van de regelgeving. Voor drie van de vijf onderzochte 
wetten blijken de scores op de aspecten duidelijkheid en uitvoerbaarheid maar matig, 
namelijk de wet economische mededinging, de regelgeving rond arbeid, en de milieu-
wetgeving. Overigens zullen de oordelen over met name de laatste twee wetten niet al-
leen gestoeld zijn op de ervaringen bij het ontwildcelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten. 
Een flunk deel van de respondenten kent aan de geselecteerde wetten een belemmerende 
invloed toe, die als te hoog wordt ervaren. Nog een jets groter aandeel (45%) ziet het 
nut van deze regels met in. Van een eerlijke handhaving is volgens maar liefst drie-
kwart van de respondenten geen sprake. 

Hoewel de meeste respondenten niet zelf recent een bedrijf gestart hebben, hebben ze 
toch een duidelijk oordeel over financiele faciliteiten voor het starten van een onder-
neming. Een meerderheid vindt deze ontoereikend. Verschillende respondenten pleiten 
dan ook voor verruiming van het aanbod van startkapitaal. 

Ondememers die recent ervaring hebben met het exporteren van goederen en dien-
sten blijken maar matig bekend met het fenomeen exportvergunning. Hierbij is er ech-
ter wel een grote variatie in de antwoorden. De regels rond export worden in het alge-
meen als redelijk duidelijk en uitvoerbaar en weinig belemmerend ervaren, maar zij 
worden tegelijk niet als echt zinvol beschouwd. Het invullen van exportdocumenten 
blijkt als behoorlijk belastend te worden ervaren. De inspanningen van de overheid om 
export te bevorderen blijken bij de meerderheid van deze exponerende en niet-
exporterende ondememers niet bekend. Een grote meerderheid beoordeelt deze voor-
zieningen bovendien als onduidelijk. Aan deze uitkomst moet gezien de grote onbe-
kendheid beperkte waarde worden toegekend. 

Bij het beroep dat ondememers doen op verschillende zakelijke dienstverleners wor-
den de keuzevrijheid en de onderlinge concurrentie in het algemeen als erg positief ge-
waardeerd. Alleen deurwaarders en notarissen vormen hierop een uitzondering. Er 
blijkt een grote mate van overeenstemming in de oordelen van de ondememers over de 



kwaliteit van de diensten. Deze uitspraak vertaalt zich veelal in negatieve oordelen over 
de hoogte van de kosten, het sterkst voor advocaten en notarissen. 

Voor diensten waarbij de overheid 'direct of indirect betrolcken is, namelijk nutsvoor-
zieningen, post- en telecomvoorzieningen, en afvalverwijdering en -verwerking be-
oordelen ondernemers de keuzevrijheid en de concurrentie als zeer gering. Tegelijker-
tijd wordt de kwaliteit van deze voorzieningen veelal als ruim voldoende beschouwd. 
Dit geldt echter niet voor afvalverwijdering en -verwerking. De wijze waarop tarieven 
worden vastgesteld is voor een meerderheid onduidelijk. De kosten die deze dienstver-
leners in rekening brengen, worden in het algemeen als redelijk hoog ervaren. Dit geldt 
het sterkst voor afvalverwijdering en -verwerking, en gas en telecommunicatie. 

Gevraagd naar overige knelpunten, noemen ondernemers vooral de belastingwetgeving 
(ingewikkeld, te hoge tarieven), de milieuwetgeving en de sociale zekerheidsweften 
(ziektewet, WAO). 

Uit het uitgevoerde geraadpleegde schriftelijke bronnen komen als aanvullende punten 
nog naar voren milieurisico's, problemen met de fysieke infrastructuur (ruimtegebrek 
voor uitbreiding, verkeerscongestie en bereikbaarheid) het aazmemen en ontslaan van 
personeel, en statistiekverplichtingen. Andere knelpunten die eerder in de literatuur ge-
signaleerd zijn, zijn in onze empirische studie deels bevestigd, en veelal nader gedetail-
leerd. Dit geldt met name voor de inzichtelijkheid van diverse wetten en regels, en de 
kosten van allerlei diensten. Schema 3 geeft een samenvattende confrontatie. 

Schema 3. Knelpunten ervaren door ondernemers 

Thema 

Bedrijfspand en firran-
ciering bedrijfsactivitei-
ten 

Elektronische informatie-
uitwisseling 

Starten en uitbreiden 
van bedrijfsactiviteiten 
en export 

Zakelijke diensten 

Overheidsdiensten 

Geraadpleegde schriftelijke bronnen 

Ruimtegebrek voor uitbreiding. Toepassen 
heffingen en regels. Problemen met ver-
keerscongestie en bereikbaarheid. 

Milieubeleid, milieurisico's, Btw verplichtin-
gen met name export en import. Toepas-
sen heffingen en regels. 
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Enquete 

Hoge kosten diensten. Belemmerende re-
gelgeving. Onvoldoende zicht op financie-
ringsmogelijkheden overheid. Bepericte fi-
nancieringsmogelijkheden overheid. 

Hoge kosten. Onduidelijke en onuitvoerba-
re regels. Onvoldoende toezicht op nale-
ving. 

Belastende wetgeving (arbeid, milieu en 
Wet op economische mededinging). On-
duidelijke en ontoegankelijke ondersteu-
ningsmogelijkheden starters. Regels rond 
export niet nuttig. Exportdocumenten belas-
tend. 

Hoge kosten en onvoldoende zicht op 
prijsvorming. Matige kwaliteit diensten. On-
voldoende toezicht op zakelijke diensten. 

Geringe keuzevrijheid en concurrentie. Ho-
ge kosten.  

Belangrijkste knelpunten van werkgevers 
Een flunk aantal ondervraagde werkgevers blijkt recent ervaringen te hebben met kin-
deropvang. De mogelijkheden om kinderopvangplaatsen te regelen worden door een 
grote meerderheid als voldoende beoordeeld. Van deze werkgevers heeft slechts een 
kwan te maken gehad met wachttijden, hetgeen aanzienlijk minder is dan het resultaat 
in de werknemersenquete. Ook de genoemde wachttijd (gemiddeld zes maanden) is 



korter. Net  als werlcnemers beoordelen de werkgevers de kwaliteit van de kinderopvang 
als behoorlijk goed, maar de kosten als nogal hoog. Bijna 40% beoordeelt de mogelijk-
heden voor kinderopvang in de privesfeer als onvoldoende. 

Met scholing van werimemers hebben vrijwel alle benaderde werkgevers recent te 
maken gehad. Een deel van de respondenten ziet het tijdsbeslag dat scholing op de 
werlcnemers legt als een probleem. Verder blijken de financiele aspecten nog niet altijd 
als optirnaal te worden ervaren. Mogelijkheden voor financiele ondersteuning vanuit 
sectorfondsen of de overheid worden als nogal onduidelijk beoordeeld. Een nuancering 
hierbij is, dat ook de oordelen zijn meegenomen van respondenten die nauwelijks be-
kend zijn met deze mogelijkheden, en van respondenten waarvoor regelingen in feite 
Met van toepassing zijn. 

Relevante regels met betreldcing tot Cao's en leerlingstelsel zijn in de beleving van 
werkgevers in het algemeen duidelijk, goed uitvoerbaar, en niet belemmerend. Ook 
Cao-afspraken over scholing zijn goed bekend. Dit geldt minder voor de mogelijkheden 
die het leerlingstelsel biedt. Deze uitkomst wordt echter ook beinvloed door de oorde-
len van respondenten waarvoor zo'n stelsel in feite niet beschikbaar is. Een belangrijk 
deel van de werkgevers zou het leerlingstelsel graag uitgebreid zien. 

Een kleine meerderheid van de ondervraagde werkgevers vindt het nuttig dat sollicitan-
ten naast hun onderwijsdiploma's ook gestandaardiseerde certificaten lcunnen tonen van 
opgedane leerervaringen. Dit oordeel sluit aan bij de boven al gesignaleerde wens on-
der werknemers. 

Het overgrote deel van deze werkgevers maalct gebruik van scholingsinstituten. De 
lcwaliteit van een viertal typen aanbieders wordt in het algemeen als goed beschouwd; 
de kosten worden echter als nogal hoog gezien, vooral in het geval van cornmerciele 
scholingsinstituten. In enkele gevallen wordt het aanbod als nogal onoverzichtelijk be-
stempeld. 

In het geval van ftmctieverandering en beeindiging van een arbeidsrelatie hebben 
werkgevers met verschillende regels te maken. Naar eigen zeggen is men goed op de 
hoogte met deze regels. De uitvoerbaarheid wordt in het algemeen als matig tot redelijk 
beoordeeld, met als uitzondering de reintegratieregels voor zieken en gehandicapten. 
Deze worden dan ook als het meest belemmerend beschouwd. In iets mindere mate 
geldt dit ook voor de regelgeving bij beeindiging van een vaste baan, en voor ontslag 
bij zielcte. Wel is ruim de helft van de respondenten van mening, dat de belasting die 
deze regels met zich brengen toch te billijken is gezien het doel ervan. 

Werkgevers lcunnen in het onderhavige geval een beroep doen op verschillende dienst-
verlenende instanties. De door de werkgevers gegeven kwaliteitsscores lopen nogal uit-
een: van laag voor rechtswinkels en arbeidsvoorziening, tot nogal hoog voor de advoca-
tuur en juridisch deslcundigen van werkgeversverenigingen. Deze verschillen zullen 
deels te maken hebben met de verschillende uitgangsposities van de betreffende instel-
lingen. In geval van arbeidsvoorziening zal ook meespelen, dat ontslagprocedures in de 
beleving van diverse respondenten nogal lang duren. 

Ook voor het aantrekken en in dienst hebben van personeel bestaat een groot aantal 
regels. Werkgevers geven aan hiermee in het algemeen goed bekend te zijn. Dit geldt 
echter duidelijk minder voor de kleinere bedrijven. Over de duidelijkheid van deze re-
gels, de uitvoerbaarheid en de mate van belenunering wordt op een uitzondering na, 



11111111 .  
behoorlijk positief geoordeeld. De uitzondering wordt gevoerd door de quota-regeling, 
welke overigens ook het meest onbekend is. In zijn algemeenheid geldt clat de belasting 
die deze regelingen met zich meebrengen volgens ruim tweederde van de werkgevers te 
billijken is, gezien het doe!. Een flinke meerderheid is van mening dat de overheid on-
voldoende toeziet op naleving van deze regels. 

In sommige gevallen zijn er financiele tegemoetkomingen te verkrijgen voor het in 
dienst nemen van nieuw personeel. Deze mogelijkheden blijken opvallend goed bekend 
te zijn. Bijna de helft van de werkgevers geeft aan, dat deze tegemoetkomingen ook 
nuttig zijn geweest. 

Werkgevers schakelen in deze situatie veelvuldig dienstverlenende organisaties in zoals 
de publieke arbeidsbemiddeling, wervings- en selectiebureaus, uitzendbureaus en ar-
bodiensten. De keuzemogelijkheden worden op dit gebied als zeer ruim beoordeeld. De 
aan deze diensten toegekende Icwaliteitsscores liggen op een redelijk niveau; de kosten 
worden echter, met uitzondering van de publieke arbeidsbemiddeling, als relatief hoog 
beschouwd. Deze uitkomst sluit aan bij eerder gemelde oordelen over commerciele 
dienstverleners. 

Los van de boven behandelde specifieke situaties, blijken werkgevers geen relevante 
aanvullende probleemgebieden aan te dragen. In het uitgevoerde geraadpleegde schrif-
telijke bronnen zijn als additionele punten nog het ontbreken van voldoende gelcwalifi-
ceerd personeel, en het onvoldoende zicht op de pralctische betekenis van scholings-
kwalificaties geidentificeerd. 

In vergelijlcing met de beschikbare literatuur heeft de uitgevoerde peiling vooral meer 
inzicht gegeven in de ervaren prijs/kwaliteitsverhouding van diverse diensten, en in de 
belemmerende werking van enkele specifieke wetten. Schema 4 geeft een samenyattend 
overzicht van de bevindingen uit beide bronnen. 

Schema 4. Knelpunten ervaren door werkgevers 

Thema 	 Geraadpleegde schriftelijke bronnen 	Enquite 

Kinderopvang 

Scholing 

Beeindigen van arbeids- Ontslagprocedures. 
relatie en het op een an- 
dere positie inzetten van 
personeel 

Aantrekken en in dienst 
hebben van personeel 

Onvoldoende zicht op praktische beteke-
nis schoolkwalificaties. 

Belemmering bij aannemen nieuw perso-
neel. Lastige 1.vetgevine sociale zekerheid. 
Ontbreken voldoende gekwalificeerd per-
soneel. 

xi  

Hoge kosten. Onvoldoende mogelijkheden 
kinderopvang in privesfeer. 

Hoge opleidingskosten. Beperkte kwaliteit 
opleidingen. Scholing vergt grote tijdsin-
vestering. Onvoldoende zicht op financiele 
ondersteuning. 

Kwaliteit dienstverlening arbeidsvoorzie-
ning. Belemmerende werking bepaalde 
wetten. 

Onvoldoende aanbod gekwalificeerd per-
soneel. Hoge kosten dienstverlening. Be-
lemmerende werkine bepaalde regels. On-
voldoende toezicht op naleving regels. 



its2 
Afsluiting 

Het onderzoek, waarover we hier gerapporteerd hebben, levert een inzicht in de bele-
ving van de Icnelpunten op. 

In de resultaten tekenen zich enkele algemene patronen af. Allereerst blijkt het bestaan 
en de inhoud van wetten en regels slechts in enkele gevallen belcritiseerd te worden. 
Voor zoverre er problemen zijn, hebben die eerder met de uitvoering te maken. Op en-
kele terreinen is er een roep om meer regelgeving. DeeIs hierbij aansluitend is een 
tweede algemene constatering, dat in veel gevallen meer controle op de uitvoering ge-
wenst wordt. Burgers en bedrijven hebben blijkbaar een behoefte aan heldere wetten en 
regels, die ook in de pralctijk afgedwongen worden. Een derde constatering is, dat voor 
de zakelijke dienstverlening, die de laatste jaren zo sterk uitgebreid is, opvallend 
slechte prijs/Icwaliteitsscores toegekend worden. De marktwerking is in deze sector 
blijkbaar voor verbetering vatbaar. 



	

1. 	1NLEIDING 

	

1.1 	Aanleiding 

De samenleving is in tal van opzichten voortdurend in beweging. Wetgeving, regelge-
ving, en de opstelling van overheidsorganisaties kenmerken zich daarentegen door min-
der snelle veranderingen. Om er zorg voor te dragen dat wet- en regelgeving beter 
aansluiten bij de eisen van deze tijd heeft de Rijksoverheid enkele jaren geleden het 
project MarIctwerking, Deregulering en Wetgevingslcwaliteit (MDW) in gang gezet. In 
dit project wordt de wet- en regelgeving systematisch doorgelicht op aspecten, die een 
negatieve invloed lcunnen hebben op het maatschappelijk functioneren. 

Burgers hebben in hun rol van werknemer en van consument te maken met juridische 
regels. Bij bedrijven kan een onderscheid gemaakt worden in de positie van onderne-
mer en van werkgever. Aan Bureau Bartels is gevraagd om een inventariserend onder-
zoek uit te voeren naar knelpunten in de regelgeving, in de beleving van de consu-
ment/burger/werknemer en ondernemer/werkgever. In het onderhavige rapport wordt 
hiervan verslag gedaan. De uitkomsten lcunnen worden gebruilct bij de onderwerp-
selectie van de MDW-operatie. 

1.2 	Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De probleemstelling, die aan het onderhavige onderzoek ten grondslag ligt, kan in al-
gemene termen als volgt worden geformuleerd: 

Het inventariseren van knelpunten die burgers en bedrijven ervaren ten aan-
zien van de regelgeving, de werking van markten, en het functioneren van het 
overheidsapparaat. 

Elk van de drie genoemde hoofdthema's kan nog uiteengerafeld worden in specifieke 
aandachtspunten. 

Bij wet- en regelgeving gaat het om de volgende aspecten: 
— de inhoud; 
— de bekendheid; 
— de beschikbaarheid van informatie; 
— het functioneren van uitvoeringsorganen; 
— het toezicht op de uitvoering. 

Bij de werking van markten zijn relevante aandachtspunten: 
— bekendheid met relevante aanbieders; 
— mogelijke beperkingen aan het aantal aanbieders; 
— oneerlijke concurrentie; 
— de kwaliteit van aangeboden produlcten; 
— de kosten van aangeboden produlcten; 
— het toezicht op de kwaliteit van het aanbod. 

Bij het functioneren van de overheid gaat de aandacht uit naar dienstverlening door de 
overheid en semi-overheid. Aandachtspunten hierbij zijn: 
— mogelijke beperkingen aan het aantal aanbieders; 
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— de kwaliteit van de dienstverlening; 
— de kosten van de dienstverlening. 

1.3 	Aanpak van het onderzoek 

We hebben het onderhavige onderzoek uitgevoerd langs twee sporen. Het eerste spoor 
betreft de inventarisatie van beschikbaar materiaal over klachten en knelpunten van 
burgers en bedrijven. Net  tweede spoor betreft het achterhalen van Icnelpunten onder de 
vier genoemde doelgroepen door middel van telefonische interviews. 

Net onderzoek is aangevangen met en eerste verkenning van klachten en knelpun-
ten van burgers en bedrijven op basis van reeds bestaande bronnen. Twee verschil-
lende typen bronnen zijn hiervoor gebruikt. Allereerst hebben we getracht zo veel mo-
gelijk bronnen aan te boren, welke een totaaloverzicht van allerlei mogelijke knelpunten 
voor de onderscheiden segmenten in dit onderzoek bieden. Vervolgens hebben we voor 
de volledigheid ook gekeken naar brormen, die voor een specifiek aandachtsgebied in-
formatie leveren. Net  gebruik van specifieke bronnen 'evert overigens wel problemen 
op. Ten eerste registreren organisaties ldachten op verschillende manieren. Ten nveede 
is er niet op elk specifiek terrein sprake van een bruikbare registratie van klachten. 

Net zwaartepunt van het onderzoek werd evenwel gevormd door een omvangrijke 
peiling onder vertegenwoordigers van de onderscheiden doelgroepen. Bij deze 'mei-
punten-inventarisatie is een aantal concrete situaties, die verband houden met het func-
tioneren van productmarkten en de arbeidsmarkt, als aanknopingspunt genomen. In 
schema 1.1 worden per doelgroep de onderzochte praktijksituaties weergegeven . 

Door een gerichte scan van literatuur over relevante wet- en regelgeving, eigenschap-
pen van de betreffende markt, en gesignaleerde Imelpunten is relevant inzicht verza-
meld ten behoeve van de verdere operationalisering van de vraagstelling per situatie. 
Met behulp van deze basisinformatie, en de bij de opdrachtgever bestaande inzichten 
zijn voor elk der doelgroepen gedetailleerde vragenlijsten uitgewerkt. Hierbij is een 
tweetal belangrijke uitgangspunten gehanteerd. 

Net eerste uitgangspunt is, dat voor het verlcrijgen van een realistisch beeld van ervaren 
knelpunten respondenten relatief recent en bepaalde praktijksituatie meegemaalct 
dienen te hebben. Zou dit namelijk niet het geval zijn, dan bestaat het gevaar dat men 
refereen aan een situatie die iruniddels achterhaald is, en/of zich de situatie niet goed 
meer herinnert. Omdat er op het gebied van regelgeving en publieke dienstverlening de 
laatste tijd erg veel in beweging is, zullen we onder 'recent' een relatief korte periode 
moeten verstaan. In een specifieke knelpunteninventarisatie als de Politiemonitor han-
teen men hiervoor het afgelopen jaar; ook bij andere klanttevredenheidsstudies is zo'n 
termijn, of zelfs een kortere, gebruikelijk. We hebben in dit onderzoek gekozen voor 
de periode vanaf 1 januari 1996, dus num een jaar. 



Consument 	 Werknemer 

1. Juridische en financiele diensten 	 1. Kinderopvang 
2. Huren, kopen, bouwen en verbouwen van een 	2. Om-, her-, en bijscholing 

woning 	 3. Zoeken naar werk en veranderen van baan 
3. Medische zorg 	 4. Ontslag of beeindigen arbeidsrelatie 
4. Openbaar ven/oer en auto 
5. Publieke diensten 
6. Dagelijkse boodschappen 	 ,  
Ondememer 	 Werkgever 

, 	 .. 
1. Bedrijfspand en financiering 	 1. Kinderopvang 
2. Elektronische informatie-uitwisseling 	 2. Scholing 
3. Starten, uitbreiden bedrijfsactiviteiten en 	 3. Beeindigen arbeidsrelatie en functieverandering 

exporteren 	. 	 4. Personeel in dienst nemen 
4. Zakelijke diensten 
5. Overheidsdiensten 

Schema 1.1 	Pralaijksituaties per doelgroep 

Het tweede uitgangspunt is, dat voor zo'n onderzoek onder zeer breed samengestelde 
doelgroepen, de formulering van de vragen grote zorgvuldigheid vereist. Er is voor 
gezorgd dat onder andere aan de volgende vereisten voldaan is: 
— de vragen moeten aansluiten bij de taal en het kennis- en informatieniveau van de 

respondenten; 
— de vragenlijsten moeten worden ontworpen vanuit het referentielcader van de res-

pondent; 
— korte vragen, met zo veel mogelijk gesloten antwoordcategorieen; 
— voorzien in filtervragen, zodat snel getoetst kan worden of een respondent jets nut-

tigs over een bepaald onderwerp te zeggen heeft. 

Om dit te bewerlcstelligen hebben we in de startfase van het onderzoek een flunk aantal 
proefmterviews afgenomen. De ervaringen hiermee zijn gebruikt om de vragenlijst be-
ter af te stenunen op de ervaringswereld van respondenten. 

Voor de knelpunten-inventarisatie onder de vier onderscheiden segmenten zijn in 
principe twee mogelijke benaderingen te hanteren. Een eerste zou lcunnen zijn om 
per praktijksituatie een voldoende aantal respondenten met recente ervaring te achterha-
len en te ondervragen. In dit geval zou dus per situatie een steelcproef samengesteld 
worden. Een belangrijk voordeel zou zijn, dat op deze wijze informanten geselecteerd 
worden waarvoor de onderhavige materie voldoende vers in het geheugen ligt, zodat 
ervaringen en oordelen ook een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid zullen geven. 

De aanpak kent echter ook nadelen. Zo zou het op deze wijze samenstellen van steek-
proeven erg tijdrovend zijn, omdat hiervoor onder andere een groot aantal uitvoerings-
organisaties ingeschakeld zou moeten worden. Gezien de korte doorlooptijd van het on-
derzoek was voor zo'n tijdrovende aanpak geen ruimte. Bovendien zou met deze bena-
dering de omvang van de totale steekproef erg groot worden. 

Een alternatieve benadering die zich in het onderhavige geval beter liet implementeren, 
is die waarbij voor elk van de onderscheiden doelgroepen een steekproef van zoda-
nige omvang wordt samengesteld, dat voor elk van de pralctijksituaties een voldoende 
aantal respondenten met recente ervaring wordt aangetroffen. Deze benadering komt er 
dus op neer, dat relatief omvangrijke aantallen burgers en bedrijven worden benaderd 
en dat voor elke respondent wordt bezien welke van de onderscheiden pralctijksituaties 
van toepassing is. De voordelen van deze aanpalc zijn, dat de samenstelling van de 
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steelcproeven veel gemaldcelijker is, en dat er schaalvoordelen ontstaan, omdat per res-
pondent meerdere situaties behandeld lumen worden. 

Bij deze aanpak passen vragenhisten die een sterk moduLair karakter hebben. Voor 
een situatie worth gechecict of deze recent aan de orde geweest is. Indien dit Met het 
geval is, wordt het betreffende onderwerp verder niet uitgediept. 

De vragenlijst is telefonisch afgenomen. De ervaring hiermee is namelijk dat een hoge 
respons verlcregen kan worden, mits een niet al te uitgebreide vragenlijst gehanteerd 
wordt. Met zo'n aanpalc kan in relatief kone tijd een groot aantal respondenten gein-
terviewd worden. 

De respondenten werden, in verband met een beperkte tijdsduur van het interview, 
maximaal twee pralctijksituaties voorgelegd. Om aan een voldoende aantal waarnernin-
gen per situatie te komen, zijn ze in volgorde van te venvachten frequentie van voor-
komen behandeld (van laag naar hoog). Verder hebben we elke pralctijIcsituatie afgeslo-
ten met een open vraag, waarbij de respondent overige, niet expliciet genoemde pro-
blemen naar voren kon brengen. Daamaast hebben we gevraagd naar de belangrijkste 
problemen per pralctijlcsituatie. Nadat per interview de pralctijksituaties waren afgerond, 
hebben we de respondenten de mogelijkheid gegeven om meer in het algemeen wetten 
en regels naar voren te brengen, waarmee zij zelf de meeste knelpunten ervaren. 

De vier onderzoeksgroepen hebben we als volgt geoperationaliseerd. Voor burgers 
geldt als voonvaarde dat ze ouder moeten zijn dan achttien jam. Voor werknemers 
geldt dat ze ouder moeten zijn dan achttien jaar en werk moeten hebben. Voor de on-
dememers hebben we ons gericht op bedrijfsleiders van ondememingen met rnaxiznaal 
10 werlcnemers. Werkgevers zijn geoperationaliseerd als personeelsmanagers van on-
dememingen met hoofdzakelijk meer dan 10 werlcnemers. We hebben het aantal onder-
nemingen met meer dan 100 werkrtemers enigszins opgetrokken, omdat bij een repre-
sentatieve verdeling het aantal waamemingen voor deze groep te beperlct zou zijn. 

De omvang van de verschillende steekproeven is als volgt bepaald. De statistische the-
one leen dat de steelcproefomvang vooral bepaald wordt door de variatie binnen de po-
pulatie. Deze is echter onbekend, omdat er niet eerder onderzoek naar deze thematiek 
gedaan is. In de onderzoekspraktijk wordt daarom veelvuldig de vuistregel toegepast, 
dat voor een redelijk homogene deelpopulatie een aantal van 20 a 30 waamemingen 
wenselijk is. 

Deze vuistregel is gebruikt als vertrelcpunt voor een eerste benadering. We hebben 
hiervoor elk van de onderscheiden situaties gelijk gesteld aan een deelpopulatie. De 
steelcproefomvang per segment is zodanig, dat we voor de pralctijksituatie die het minst 
voorkomt toch ongeveer 20 waamemingen hebben. Voor de overige situaties zal het 
aantal waamemingen dus duidelijk hoger zijn. Verder zijn we ervan uit gegaan, dat bij 
de categoric burgers, alleen al gezien de veel grotere omvang, een grotere variatie zal 
bestaan dan bij de bedrijven. Voor de burgers gaan we daarom uit van meer waame-
mingen dan voor de bedrijven . 

De resulterende steelcproefomvang voor de verschillende groepen is in tabel 1.1 weer-
gegeven. 
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Tabel 1.1 	Steekproefomvang per doelgroep 

Doelgroep 	 Steekproefomvang 

Consumenten 	 251 

Werknemers 	 301 

Ondernemers 	 253 

Werkgevers 	 157 

De getrolcken steekproeven lcunnen als representatief beschouwd worden voor de be-
treffende populaties. In bijlage 1 lichten we dit verder toe. 

1.4 	Interpretatie van de uitkomsten van de peffing 

Teneinde er zorg voor te dragen, dat de in dit rapport te presenteren uitkomsten van de 
peiling op een juiste wijze genterpreteerd worden, willen we hierover vooraf enkele 
opmerkingen maken. Deze hebben te maken met het karalcter van opinie-onderzoek, de 
veelomvattendheid van de pralctijIcsituaties, en het indicatieve lcarakter van de bevindin-
gen. 

De uitgevoerde enquete heeft in feite het karakter van een opinie-onderzoek. Aan 
respondenten is hun oordeel gevraagd over een aantal relevante zaken. Gezien de be-
perkte tijdsduur van de interviews en de aard van de vraagstelling, zijn de uitkomsten 
eerder registrerend dan verklarend van aard. Het zal dan ook niet altijd mogelijk zijn 
om opvallende uitkomsten van een adequate verklaring te voorzien. Ook roept een 
opinie-onderzoek vaak de vraag op, hoe respondenten tot hun oordeel gekomen zijn. 
Indien mogelijk, zullen we hier een nadere reflectie op plegen, maar in diverse gevallen 
zal het 'black-box'-karalcter van sommige waarnemingen geaccepteerd moeten worden. 

De geselecteerde praktijksituaties omvatten elk veelal meerdere thema's. De toege-
paste aanpak heeft tot gevolg, dat respondenten die in het algemeen recent te maken 
hebben gehad met een praktijIcsituatie, ook oordelen geven over hieronder vallende 
thema's, waar ze in feite geen ervaring mee hebben. Als voorbeeld nemen we de eerst-
genoemde praktijIcsituatie bij consumenten: het gebruik van juridische en financiele 
diensten. Verderop zal blijken, dat 85 respondenten hierover ondervraagd zijn, omdat 
ze hiermee sinds begin 1996 ervaring hebben opgedaan. Dit betekent evenwel niet, dat 
al deze respondenten ook ervaring hebben met elk van de hieronder opgenomen dien-
sten, zoals advocaten, notarissen, enz. Tijdens het interview is overigens wel gebleken, 
dat respondenten die geheel onbekend waren met bepaalde onderdelen van een prak-
tijksituatie hierover ook meestal geen mening geuit hebben. Zodoende lcurmen de uit-
komsten doorgaans geinterpreteerd worden als oordelen van respondenten, die recent 
ervaring hebben met een specifiek onderwerp, of die op andere wijze hierover een re-
delijke gefundeerde mening hebben gevormd. Bij het presenteren van de onder-
zoelcsuitkomsten zullen we overigens expliciet vermelden hoeveel respondenten een be-
paalde vraag beantwoord hebben, als hiertoe ook aanleiding bestaat. 

Het onderzoek is uitdrulckelijk bedoeld als een soort 'quick scan', waarop eventueel 
een meer diepgaande analyse van bepaalde thema's gebaseerd kan worden. Daarom is 
gekozen voor een brede aanpak, waarbij diverse onderwerpen de revue passeren. 
Noodzakelijkerwijs moeten de uitkomsten hierdoor gezien worden als globale indica- 
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ties. Ze lcunnen niet gebruilct worden om voor elk specifiek onderwerp tot een afgewo-
gen beoordeling te komen. Oordelen over bepaalde wetten, regels en uitvoeringsinstan-
ties mogen dus zeker Met de status krijgen van een evaluerende eindbeoordeling. Ze 
hebben daarentegen eerder een signaalfunctie, die kan uitnodigen tot een meer diepgra-
vende analyse. De uitkomsten van het onderzoek zijn zodoende vooral bedoeld ter on-
dersteuning van de prioriteitsstelling binnen de MDW-operatie, waaruit dan mogelijk 
meer diepgravende analyses lcunnen voortvloeien. 

1.5 Opbouw van het rapport 

De opbouw van dit rapport ziet er verder als volgt uit. In hoofdstuk 2 geven we een 
eerste verkerming van ldachten, samengesteld op basis van de beschikbare literatuur. 
Daarna behandelen we de knelpunten, die naar voren zijn gekomen uit het veldonder-
zoek onder de doelgroepen. Per hoofdstuk bespreken we en doelgroep. We maken 
hierbij gebruik van een standaardopbouw. We beginnen met een overzicht van de knel-
punten die zich bij de verschillende praktijksituaties voordoen. We sluiten de hoofd-
stulcken af met de belangrijkste lcnelpunten per doelgroep. Op deze wijze behandelen 
we in hoofdstuk 3 de lmelpunten van burgers/consumenten, in hoofdstuk 4 de Imelpun-
ten ervaren door de doelgroep werlmemers, in hoofdstuk 5 de knelpunten van onder-
nemers, en in hoofdstuk 6 de Imelpunten van werkgevers. We sluiten het rapport af met 
hoofdstuk 7, waarin we de belangrijkste resultaten samenvatten. 

6 



2. EEN EERSTE VER10ENNING VAN KLACHTEN 

2.1 	lnleiding 

We beginnen de analyse van lcnelpunten met een eerste verkenning van klachten op ba-
sis van reeds eerder uitgevoerde peilingen. We maken daarbij een onderscheid naar de 
relevante doelgroepen. De klachten die aan de orde komen, hebben betreldcing op een 
breed scala van wetten en regels. 

Voor deze eerste verkenning zijn zowel bronnen gebruilct, die een totaalbeeld opleveren 
van ervaren lcnelpunten, als meer puddle bronnen. We zullen deze proberen samen te 
voegen tot een geintegreerd beeld per onderscheiden doelgroep. 

2.2 	Klachten van consumenten 

Voor een verkenning van klachten van burgers in het algemeen (vanuit de positie als 
consument) hanteren we een aantal bronnen. Twee hebben betreklcing op klachten van 
consumenten, namelijk de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies 
voor Consumentenzaken. Een derde bron wordt gevormd door de Nationale Ombuds-
man en gemeentelijke ombudsinstanties, die in aanralcing komen met burgers die pro-
blemen ondervinden met bepaalde bestuursorganen. Verder hebben we nog bronnen ge-
raadpleegd, die voor specifieke thema's relevante informatie opleveren. 

Dit soon klachten kent natuurlijk beperkingen. Het zullen bijvoorbeeld doorgaand ac-
tieve burgers zijn, die de moeite nemen om een klacht op deze wijze aan te kaarten. 
Het aantal geregistreerde klachten geeft dan geen inzicht in het werkelijke aantal 
ldachten onder alle burgers in Nederland. Voor onderlinge vergelijking lcunnen klach-
tenregistraties echter wel een bruikbaar hulpmiddel zijn. 

Klachten van consumenten over leveranciers 
De Consumentenbond registreen de ldachten en vragen die bij de afdeling ledenservice 
binnenkomen. De ledenservice is onderverdeeld in een juridische en fmanciele talc. De 
juridische tak is gericht op vragen en klachten bij conflicten met leveranciers en fabri-
kanten. De financiele tak is gericht op vragen en klachten over hypotheken, verzeke-
ringen en andere fmanciele zaken. Klachten en vragen worden zowel schriftelijk als te-
lefonisch geuit. De drempel om een klacht telefonisch te uiten zal lager liggen dan bij 
het schriftelijk uiten van klachten. 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de thema's waarover in 1996 de meeste klachten en 
vragen binnen kwamen. Hiervoor zijn telefortische en schriftelijke reacties samenge-
voegd. 

Het valt op dat verreweg de meeste klachten en vragen betreldcing hebben op de leve-
ring van verschillende goederen en diensten door de commerciele sector. Onderwerpen 
die meer direct gerelateerd zijn aan wet- en regelgeving en het functioneren van het 
overheidsapparaat, zoals het huren van onroerend goed, de gezondheidszorg, nutsbe-
drijven, en telecommunicatie, nemen een veel minder prominente plaats in. Deze vier 
thema's nemen met in totaal ruim 10.000 klachten slechts een vijfde deel van het totaal 
voor hun rekening. 
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Tabel 2.1 	Oversiclu bekutgrijkste telefonische en schriftelijke vragen en klachten bti juridisclze en 
financiele tedenservice van de Consumentenbond in 1996 

Rubriek 	 Aantal 

Woninginrichting (keukens, vloeren, meubelen) 	 11.108 

Financiele zaken (hypotheken, sparen, beleggen) 	 7.838 

Auto's, motoren en garagebedrijven 	 6.284 

Huurzaken 	 4.793 

Ziektekostenverzekeringen 	 4.101 

Levensverzekeringen en pensioenen 	 3.513 

Autoverzekeringen 	 3.067 

Gezondheidszorg 	 2.742 

Aannemers, installatiebedrijven 	 2.677 

Koop onroerend goed 	 2.159 

Telecommunicatie 	 1.949 

Nutsbedrijven 	 1.284 

Bron: Consumentenbond, 1997 

Een andere bron voor klachten over leveranciers is de Stichting Geschillenconunissies 
voor Consumentenzaken (SGC). Dit is een samenwerkingsverband van de Consument-
enbond, de ANWB en een groot aantal ondememersorganisaties en ondememingen. 
Doel van de Stichting is het beslechten van geschillen, die voortvloeien uit klachten van 
consumenten over door ondenemers geleverde goederen en verrichte diensten. 

In 1995 overkoepelde de SGC 21 geschillencommissies. In totaal werden de Geschil-
lenconunissies 7646 nieuwe zaken voorgelegd. Ten opzicht van 1994 betekende dit een 
stijging van 6,7%. In tabel 2.2 geven we een overzicht van het aantal klachten per ge-
schillencommissie. In de tabel wordt ook aangegeven hoeveel uitspraken er per geschil-
lenconunissie zijn gedaan. 

Twee typen dienstverlening springen er in dit geval duidelijk uit, narnelijk reizen en 
woninginrichting. Elk is goed voor ongeveer eenderde deel van de geregistreerde 
klachten. Bij reizen hadden de meeste klachten betrekking op de aangeboden accom-
modatie. Ook hingen veel Idachten samen met de totstandkoming van de reisovereen-
komst. Semi-overheidsdiensten, namelijk post en telecommunicatie en openbare nutsbe-
drijven, nemen een vijfde en zesde pints is. 
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Tabel 2.2 	Aantal klachten en aanial uitspi aken by diverse geschillencommissies voor consumenten- 
zaken in 1995 (10 belangrijkste) 

Geschillencommissie 

Bron: 	SGC, 1997 
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Aantal 	Aantal uitspraken 
klachten 

Reizen 	 2.485 	 1.188 

Woninginrichting 	 2.030 	 1.004 

Chemisch reinigen 	 653 	 331 

Auto 	 504 	 281 

Post & telecommunicatie 	 337 	 73 

Openbare nutsbedrijven 	 291 	 129 

Recreatie 	 236 	 108 

Bankzaken (incl. Postbank) 	 207 	 41 

Parket (vloer) 	 193 	 122 

Installerende bedrijven (VNI) 	 173 	 79 

Klachten van burgers over bestuursorganen 
Het instituut van de Nationale ombudsman is een onderdeel van het stelsel ter be-
scherming van de burger tegen de overheid. Een ieder heeft het recht om de Nationale 
ombudsman te vragen een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de overheid 
zich in bepaalde aangelegenheden heeft gedragen. De bevoegdheid van de Nationale 
ombudsman is beperlct tot een instantie die een bestuursorgaan is in de zin van de Wet 
Nationale ombudsman. Wanneer een verzoekschrift niet op een van deze instanties be-
trekking heeft, wordt het aangemerkt als buitenwettelijk. 

In 1996 ontving de Nationale ombudsman 7694 verzoelcschriften. Daarvan hadden er 
5693 (75,8%) betreldcing op overheidsinstanties binnen de bevoegdheid van de om-
budsman. Het blijkt dat de meeste klachten die de Nationale ombudsman ontving be-
trekking hadden op de tijd die de overheid nodig heeft om te reageren op wat de burger 
haar voorlegt. Voorbeelden hiervan zijn een verzoek om informatie, een aanvraag van 
een beschikking of een bezwaarschrift. Klachten over de behandelingsduur hadden be-
trekking op de Inunigratie- en Naturalisatiedienst (IND), USZO-Groningen (uitvoering 
sociale zekerheid overheid en onderwijs), de belastingdienst (o.a. Centraal bureau mo-
torrijtuigenbelasting), de Dienst Wegverkeer (RDW) en het GAK. 

De Nationale ombudsman registreert per instantie de verzoekschriften die binnenkomen 
en de telefonisch geuite klachten en vragen. We geven hiervan in tabel 2.3 een over-
zicht. 



Tabel 2.3 	Overzicht teltfordsche klacluen en verzoeken om inliduingen bij de Nationale 
Ombudsman en aantal verwekschroten (binnenwettelijk). 1996. 

Ondenverp 	 Aantal 	 Aantal 
klachten/ verzoekschriften 

verzoeken 
Politie/openbaar ministerie 	 1.427 	 706 

Bestuursorganen belast met uitvoering sociale zekerheidswetgeving 	 1.257 	 450 

Informatie Beheer Groep 	 1.047 	 406 

Belastingdienst 	 949 	 685 1  

Ministerie van Justitie totaal (behalve 0.M.) 	 831 	 1.768 

• 	waarvan Irrunigratie- en Naturalisatiedienst 	 onbekend 	 1.168 

Waterschappen 	 113 	 120 

Gemeenten proefproject (na 1-7-1996) 	 75 	 26 

Universiteiten/hogescholen 	 66 	 onbekend 

Provincies (na 1-7-1996) 	 24 	 19 

Overige verweken 	 1.818 	 1.513 

Bron: Nationale ombudsman, 1997 

De meeste telefonisch geuite klachteniverzoeken hadden betreklcing op de politic en het 
openbaar ministerie. Direct daama volgen klachten over bestuursorganen belast met 
uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving, en op de derde plaats de Informatie Be-
heer Groep. 

De meeste verzoelcschriften betreffen de Inunigratie- en Naturalisatiedienst, poli-
tie/openbaar ministerie en het Ministerie van Financien. Het aantal verzoelcschriften 
over de belastingdienst is ondergebracht bij het Ministerie van Financien en Met nader 
gespecificeerd. We lcunnen er van uitgaan dat de meeste verzoekschriften die het Minis-
terie van Financien betreffen verband houden met de belastingdienst. 

Het is ook zinvol om de buitenwettelijke klachten te beschouwen. Deze verzoekschrif-
ten verbreden het gezichtsveld en geven een indicatie van aanvullende terreinen waarop 
de burgers knelpunten ondervinden. Onder buitenwettelijke klachten schaart de Natio-
nale ombudsman ook brieven waarin verzoekers via en signalement of noodla-eet de 
aandacht van de Nationale ombudsman vestigen op een voor htm emstig en onoplosbaar 
probleem. 

Voor de buitenwettelijke klachten geeft de Nationale ombudsman geen overzicht van 
terreinen waarover verzoekschriften zijn ingediend. Wet wordt er een overzicht gege-
ven van het aantal telefonische klachten en verzoeken. In tabel 2.4 geven we hiervan 
een overzicht. 

Aantal heeft betrekking op Ministerie van Financien. 
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Tabel 2.4 	Overzicht telefordsche Idachten en verzoeken om inlichtingen by de Nationale 
ombudsman (buitenwettelijk), 1996. 

Onderwerp Aantal Mach- . 

ten/verzoeken 
Overheid 
• Gemeenten 

- huisvesting 	 441 
- bijstand 	 651 
- heffingen/belastingen 	 437 
- overige 	 1189 

• Overige lagere overheden (waaronder provincies) 	 47 

• Rechterlijke macht 	 486 

Niet overheid • 
• Onder andere consumentenzaken, verzekeringen, arbeids-, huur- e.a. ci- 	 5.082 

vielrechtelijke kwesties 

Bron: Nationale ombudsman, 1997 

Ongeveer eenderde van de buitenwettelijke verzoekschriften blijkt betreldcing op ge-
meenten te hebben. De meeste klachten over gemeenten hebben betreklcing op de bij-
stand, gemeentelijk belastingen en heffmgen (waaronder onroerend zaak belasting en 
naheffing parkeerbelasting). Verder zijn er opvallend veel ldachten over onderwer-
pen/organisaties die Met op het overheidsapparaat zelf betrelcicing hebben. 

Naast de Nationale ombudsman registreert ook de Gemeentelijke ombudsman in diverse 
gemeenten klachten van burgers. De klachten die hierbij binnenkomen geven een gede-
tailleerd beeld van problemen met de lokale overheid. We lcijken allereerst naar de ge-
meente Groningen. In 1995 werden er 760 klachten aangemeld. Bij de onderzochte 
klachten schortte het in meer dan eenderde van de gevallen aan een correcte afhande-
ling. 

De klachten lcunnen ook worden verdeeld over de diensten. Hieruit blijkt dat 35% van 
de onderzochte klachten de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) betrof 
en dat 30% betrekking had op de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken 
(RO/EZ). OpgemerIct dient te worden dat deze diensten zeer groot zijn en vele pu-
bliekscontacten hebben. De klachten over de dienst SoZaWe hebben vaak betreldcing op 
de afhandelingsduur van bezwaarschriften. Klachten over de dienst RO/EZ hebben on-
der andere te maken met particuliere woningverbetering, bouwvergtumingen en ver-
stopte rioleringen. 

De ombudsman van de gemeente Den Haag geeft in het jaarverslag van 1995 aan dat er 
het meest geklaagd wordt over de diensten Stadsbeheer, Sociale Zaken en Werkgele-
genheidsprojecten. Op mime afstand worden deze diensten gevolgd door de diensten 
Bouwen en Wonen en de Gemeentelijke belastingdienst. 

Klachten over de dienst Stadsbeheer hadden voornamelijk betrekking op parkeren en de 
afdeling vergunningen. Bij parkeren gaat het om strubbelingen rond de aanvraag van 
een invalideparkeerplaats, vragen over de rechtsgeldigheid van het beleid, en de trage 
afhandeling van tegen bekeuring en/of wielklem ingediende bezwaarschriften. 

De klachten over de dienst SoZaWe zijn terug te voeren tot onzorgvuldigheid. Dit komt 
voor bij het terugvorderen van verleende bijstand, de verrekening van inkomsten met 

11 



uitkering en vaststelling van de verhaalsbijdrage. Verder waren er volgens de ombuds-
man nogal wat klachten over het stopzetten en/of beeindigen van een uitkering zonder 
dat voor de Idagers duidelijk zou zijn wat daarvoor de reden was. 

Bij de dienst Bouwen en Wonen leverde de particuliere woningverbetering Idachten op. 
Andere Idachten kwamen over bouwaktiviteiten van zogenaamde meldingsplichte 
bouwwerken. Buren werden met overlast geconfronteerd waarvan ze niet op de hoogte 
waren. 

Klachten van burgers over specifi eke zaken. 
Om een goede indruk te krijgen van de lmelpunten die burgers ervaren, moeten we ook 
nog klachtenregistraties voor specifieke deelterreinen in ogenschouw nemen. 
We behandelen achtereenvolgens Idachten over vliegverkeer, openbaar vervoer, de ge-
zondheidszorg, en de politie. 

Klachten over vliegverkeer worden in veel gevallen geregistreerd door Idachtenlijnen 
van actiegroepen, die de overlast van de verschillende vliegvelden aan de kaak stellen. 
Voor geluidshinder bij Schiphol heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de 
Cornmissie Geluidshinder Schiphol (CGS) ingesteld. Het Idachtenbureau van deze 
commissie ontving in 1995 bijna 113.000 ldachten over het vliegtuiglawaai. Het aantal 
Idagers bedroeg 12.100. Ms we hieraan het aantal Idachten over regionale vliegvelden 
toe zouden voegen, komen we op een nog aanzienlijk groter aantal klachten. 

Voor Idachten over het openbaar venter is de reizigersorganisatie ROVER een 
bron. Deze registreerde de laatste maanden (januari-maart 1997) gemiddeld een hon-
derd klachten per maand. Op jaarbasis gam het dus om ruim 1.000 klachten. 

Het Landelijk Infommtiepunt voor Patienten registreert vragen en Idachten over de 
gezondheidszorg. Uit het jaarverslag over 1995 blijkt dat er in totaal min) 1500 klach-
ten geregistreerd werden. Hierbij sprongen er twee objecten duidelijk uit, namelijk de 
huisartsenpralttijk (550 klachten, die met name voortkwamen uit de onmogelijkheid om 
van huisarts te veranderen, een Met adequate bejegening, het weigeren van een verwij-
zing, en een slechte bereikbaarheid) en medische specialisten (530 klachten, die met 
name voortkwamen uit een vermeende verkeerde behandeling). 

De Politiemonitor is en jaarlijks onderzoek onder mensen, die contact gehad hebben 
met de politie (een Icwart van de bevolking). De resultaten van 1995 lieten zien dat van 
deze mensen 17% over dit contact ontevreden was, en 6% zelfs zeer ontevreden. We 
zouden zodoende lcunnen stellen dat er jaarlifics bijna een miljoen klachten zijn over het 
politie-optreden (namelijk 23% ontevredenen onder 25% van de bevollcing van 15 mil-
joen). Redenen van ontevredenheid bleken vooral de geringe bereikbaarheid, de late 
komst, de wijze van optreden, en het resultaat van de aangifte. 

Knelpuntentop voor consumenten 
Met enige voorzichtigheid lcurmen we uit de gepresenteerde bronnen een gentegreerde 
knelpuntentop voor consumenten afleiden. Schema 2.1 bevat hiervan het resultaat, met 
tevens een verantwoording. 
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Knelpunt 	 Verantwoording 
•  

- 	Niet 	adequaat 	functioneren 	van 	het 	politie- 	Bijna 1 miljoen ontevredenen volgens Politiemonitor 
apparaat 	 1.400 klachten bij de Nationale Ombudsman  

- 	Overlast vliegvelden 	 Alleen over Schiphol al 113.000 klachten 

- 	Veel klachten over diverse commerciele dien- 	40.000 klachten bij Consumentenbond, 6.000 klachten bir 
sten, m.n. woninginrichting, financiele zaken, 	geschillencommissies 
transportmiddelen, huishoudelijke artikelen, toe- 
risme, aannemers, verzekeringen 	 , 

- 	Problemen met huur en koop van onroerend 	7.000 klachten bij Consumentenbond 
goed 	  

- 	Onvoldoende 	kwaliteit 	van 	overheidsdiensten 
met name door trage afhandeling en vooral bij: 
• gemeenten: 	- bijstand 

- OZB 	 2.700 klachten bij Nationale Ombudsman, klachten 
- parkeervoorzieningen 	bij gemeentelijke ombudsinstanties 
- bouwvergunningen 

• Immigratie en Naturalisatiedienst 	 1.168 verzoekschriften bij Nationale Ombudsman 
• Belastingdienst 	 1.000 telefonische klachten Nationale Ombudsman 
• Ministerie van Justitie 	 600 verzoekschriften bij Nationale Ombudsman 
• de Dienst Wegverkeer 	 , 

- 	Onvoldoende kwaliteit van de gezondheidszorg 	3.000 klachten bij Consumentenbond 
_ 1.500 klachten bit Landefijk Informatiepunt voor Patienten  

- 	Onvoldoende kwaliteit van semi- 
overheidsdiensten 
• lnformatie Beheer Groep 	 1.000 klachten bij de Nationale Ombudsman 
• post en telecommunicatie 

	

	 2.000 klachten bij Consumentenbond 
300 klachten bij geschillencommissies 

• openbare nutsbedrijven 

	

	 1.300 klachten bij Consumentenbond 
300 klachten bij geschillencommissies 

• openbaar vervoer  	1.000 klachten bij ROVER 

	 _ 
- 	Problemen met bestuursorganen voor sociale 	1.300 klachten bij Nationale Ombudsman 

zekerheid 

Schema 2.1 	Belangnjkste knelpunten ervaren door consumenten 

Gezien de verschillen in meting tussen de verschillende bronnen achten we het niet ver-
antwoord om in dit overzicht een gedetailleerde rangorde aan te brengen. Wel lcunnen 
we in globale zin jets over de belangrijkheid van de verschillende thema's zeggen. Het 
functioneren van het politie-apparaat vormt duidelijk het belangrijlcste lmelpunt voor 
burgers. Dit is ook wel begrijpelijk, omdat de politie betrolcken is bij veel wetten en re-
gels waarmee burgers in het dagelijlcse leven veelvuldig worden geconfronteerd, zoals 
verkeersregels en de bestrijding van criminaliteit. 

Als tweede hoofd-knelpunt is er de overlast die vliegvelden veroorzaken. Een derde 
hoofd-lcnelpunt wordt gevormd door de problemen die consumenten ervaren bij een 
flunk aantal commerciele diensten. Vooral woninginrichting, financiele zaken, trans-
portmiddelen, verzekeringen, toerisme en de aannemerij geven veelvuldig aanleiding 
tot klachten. 

Dan volgen er thema's die qua frequentie van klachten een middencategorie vormen. 
Het betreft het huren en kopen van onroerend goed; de dienstverlening door verschil-
lende overheden; en de gezondheidszorg. 

Tenslotte wordt een laatste categorie gevormd door semi-overheidsdiensten, waarbij 
telecommunicatie de meeste ldachten teweeg blijkt te brengen, en door de bestuursor-
ganen die de sociale zekerheidswetgeving uitvoeren. 
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2.3 	Klachten van werkaemers 

De rechtskundige dienst van de FNV heeft in 1996 13.318 zaken in behandeling geno-
men. De zaken zijn onder te verdelen in arbeidszaken, sociale verzekeringszaken, let-
selzaken, belastingzaken, overige en uitbestede zaken. label 2.5 geeft een overzicht 
van de verdeling van het aantal zaken over deze categorieen. 

Tabel 2.5 	Verdeling in beim:dein: genomen zaken bij de rechtskundige dienst van de FM', 1995 
en 1996 

Categorie 	 1995 	 1996 

Arbeid 	 4.788 	 5.790 

Sociale zekerheid 	 3.602 	 3.527 

Letsel 	 1.115 	 1.182 

Belastingen 	 180 	 140 

Overige zaken/uitbesteed 	 2.953 	 2.679 

Bron: FNV, 1997 

De meeste zaken in 1996 hielden verband met arbeid. We laumen deze zaken nader 
onderverdelen. label 2.6 geeft dit overzicht weer. 

label 2.6 	Onderverdeling in belzandeling genomen arbeidszaken bij de rechtslcundige dienst van de 
F1VV, 1995 en 1996 

Categoric 	 1995 	 1996 

Ontbindingsprocedures 	 1.065 	 1.646 

Loonvordering 	 874 	 1.347 

Vordering vakantierechten 	 247 	 319 

Ontslag op staande voet 	 266 	 312 

Kennelijk onredelijk ontslag 	 151 	 190 

Arbeid algemeen 	 1.547 	 1.267 

Bron: FNV, 1997 

De meeste arbeidszaken hidden verband met ontbindingsprocedures en loonvordering. 
Het hoge aantal ontbindingszaken hangt samen het de invoering van de Wet boeten per 
1 augustus 1996. Werimemers moeten vaker dan voorheen verweer voeren tegen ont-
slag. De vorderingen op loon hebben betreklcing op werkgevers die afspraken uit de 
CAO of uit een individuele arbeidsovereenkomst niet willen nakomen. Het aantal zaken 
over kennelijk onredelijk ontslag is ook toegenomen. Werlmemers spreken de werkge-
ver hierop aan met als inzet herstel van de dienstbetrelcicing of een financiele vergoe-
ding. 

14 



Na arbeid hadden de meeste zaken betrelcking op sociale verzekeringen. Tabel 2.7 geeft 
een onderverdeling van sociale verzekeringszaken. 

Tabel 2.7 	Onderverdeling van in behandeling genomen sociale verzekeringszaken by de rechts- 
lamdige dienst van de FNV, 1996 

Categorie 	 1995 	 1996 

WAO 	 1.605 	 1.538 

WW 	 635 	 878 

ZW 	 197 	 172 

, Algemeen 	 787 	 474 

Bron: FNV, 1997 

De meeste zaken hadden betrekking op de WAO. In vergelijlcing met voorgaande jaren 
is het aantal zaken stabiel gebleven. Het aantal WW zaken is ten opzichte van 1995 ge-
stegen. 

Klachten van werknemers over specifi eke zaken 
Evenals bij consumenten lcunnen we ook voor werlcnemers een aantal specifieke deel-
terreinen in ogenschouw nemen. We behandelen achtereenvolgens sollicitatieklachten 
en klachten rond de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Zielcte (WULBZ). 

Klachten over solliciteren zijn begin van dit jaar geregistreerd door het tijdelijk meld-
punt sollicitatieklachten, ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. In de periode waarin het meldpunt van lcracht was zijn 3927 gesprelcken ge-
voerd met personen die hun klachten wilden laten registeren. Over discriminatie op 
leeftijd werden de meeste klachten geuit (36 % ldaagde erover). Verder werd er veel-
vuldig geklaagd over het niet ontvangen van een reactie op een sollicitatiebrief (23%). 
Andere belangrijke ldaaggebieden waren het niet nakomen van afspraken (23%), on-
voldoende informatie verschaffen over afwijzing (14%) en discriminatie op gezond-
heid/handicap (8%). 

Het Breed Platform Verzekeringen (BPV) heeft in september 1996 klachten geinventa-
riseerd over de gevolgen van de WULBZ. Doel van de inventarisatie was het verkrij-
gen van inzicht in de problemen die zich lcunnen voordoen bij het verkrijgen van werk 
en het behouden van werk. Gedurende de week dat de klachtenlijn actief was, zijn er 
777 klachten geregistreerd. Van de bellers had 73% werk, 26% werk gehad en 1% nog 
niet eerder gewerkt. 95% van de respondenten had gezondheidsproblemen. 64% van de 
naar voren gebrachte klachten had betrekking op zielcteverzuim en/of huidige werIcsi-
tuatie. Nader onderverdeeld hadden de klachten betreklcing op dreiging met ontslag en 
het uitoefenen van druk om weer aan de slag te gaan. Van de ldachten had 23% be-
trekking op daadwerkelijk ontslag of geen verlenging van het arbeidscontract. 13% had 
betrekking op solliciteren. 

Een knelpuntentop voor werknemers 
Uit de gepresenteerde gegevens leiden we een lcnelpuntentop voor werknemers af, die 
in schema 2.2 is weergegeven. 
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Knelpunt 	 Verantwoording 

• Onbevredigende solhcitatieprocedures, o.a. dis- 	Bijna 4.000 klachten bij tijdelijk meklpunt 
criminatie op leeftijd 	 _ 

• Vermeer tegen ontslag 

	

	 1.800 ontbindingsprocedures en andere zaken i.v.m. 
ontslag bij FNV  

• Problemen met WAO 	 1.600 klachten bij FNV 

• Opgelopen letsel 	 1.100 letselzaken bij FNV 

• Niet nakomen afspraken over beloning 	 1.100 loonvorderingszaken bij FNV 

• Problemen met 1MN 	 800 zaken bij FNV 

• Problemen met ZW 	 200 zaken bij FNV 
777 bellem near klachtenlijn van BPV  

• Onenigheid over vakantierechten 	 300 zaken bij FNV 

Schema 2.2 	Belangnikste late4mmen ervaren door weriotemers 

Een globale ordening van deze lcnelpunten ziet er als volgt uit. De categoric met the-
ma's die er duidelijk uitspringen omvat sollicitatieprocedures, ontslagprocedures en de 
WAO. Een middencategorie qua frequentie van klachten omvat letselzalcen, belonings-
conflicten, ZW en WW-problemen. Tenslotte is er nog onenigheid over valcantierechten 
als duidelijk minder belangrijke categorie. 

2.4 	Klac.hten van bedrijven 

Bedrijven komen met weaen en regels in aamnerking vanuit de positie als ondememer 
en werkgever. In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste klachten 
van bedrijven. We nemen hiertoe de beschikbare gegevens van werkgeversorganisaties 
als uitgangspunt. Deze laten niet op voorhand een splitsing toe tussen de rot van onder-
nemer en die van werkgever. Aan het chide van de paragraaf zullen we zo'n splitsing 
wel aanbrengen. Ten eerste gebruiken we VNO-NCW als bron, gevolgd door MICB-
Nederland. 

Volgens VNO-NCW hebben de meeste klachten van bedrijven betreldcing op de veel-
heid, de ingewilckeldheid en de detaillering van regelgeving. Ook komen er Idachten 
over de snelheid van verandering van regelgeving voor ondememers. Bovendien is re-
gelgeving soms onduidelijk en is de frequentie van de verplichtingen onnodig hoog. 
Naast deze aspecten kan de regelgeving volgens VNO-NCW ook marktverstorend wer-
ken (VNO-NCW, 1997). 

VNO en ICNOV hebben in 1994 een onderzoek laten uitvoeren naar specifieke regel-
geving die bedrijven als lastig ervaren. Het onderzoek had betreklcing op wet- en regel-
geving van de Nederlandse overheid in het algemeen. Het onderzoek spitste zich toe op 
een aantal wetten en regels (21) op sociaal-economisch terrein. Tabel 2.8 geeft de be-
langrijkste twaalf wetten en regels die ondernemers als lastig ervaarden. OpgemerIct 
moet worden dat de onderzochte wetten en regels vanaf 1994 gewijzigd of afgeschaft 
lcunnen zijn. 
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Tabel 2.8 	Mate van lastigheid van verschillende wetten en regels volgens bednjven in 1994 
(belangrijkste 12) 

Wet/regel 	 Mate van lastigheid 
(5=zeer lastig, 1=niet lastig)  

Bonus/malus regeling 	 3.9 

Risicoinventarisatie en -evaluatie 	 3.8 

Statistiekverplichtingen t.b.v. het CBS 	 3.6 

Controle en begeleiding van de zieke . werknemer 	 3.5 

Milieuverordeningen van de provincies 	 3.5 

Milieuvergunningen 	 3.4 

Trancheproblematiek a.g.v. de brede henvaardering * 	 3.2 

BTW verplichtingen bij export en import 	 3.2 

Het percentage van de ziektewet premie 	 3.2 

Regelingen rond het reiskostenforfait 	 2.9 

Uitsplitsing van gemengde kosten 	 2.9 

Overige BTW verplichtingen 	 2.9 

* Minder dan 10% van de bedrijven kent deze regeling 

Bron: VNO en KNOV, 1994 

In 1994 werd de bonus-malus regeling door de ondernemers het meest als lastig ge-
noemd. Ook risico-inventarisatie en -evaluatie en statistielcverplichtingen ten behoeve 
van het CBS werden door veel bedrijven als lastig ervaren. 

VNO-NCW heeft in 1996 een onderzoek laten verrichten naar de mening van onder-
nemers over het regionale vestigingsklimaat. In tabel 2.9 staan de vijf belangrijlcste 
knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De lcnelpunten hebben uit-
sluitend betrelcking op factoren die te beinvloeden zijn door de overheid. 

Tabel 2.9 	Knelpunten in het vestigingsklimaat volgens ondernemers, 1996 

Knelpunt 

1. Ruimtegebrek voor uitbreidingsmogelijkheden 

2. Verkeerscongestie & bereikbaarheid 

3. Toepassen van heffingen en reeels 

4. Samenwerking met en ondersteuning van de overheid 

5. Belangenbehartiging door lokale overheid 

Bron: VNO-NCW, 1996 

Het lcnelpunt ruimtegebrek houdt verband met het ontbreken van voldoende uitbrei- 
dingsmogelijkheden op en/of rondom het huidige bedrijfsterrein. Daarnaast heeft ver- 
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keerscongestie negatieve effecten op de bereikbaarheid van het bedrijfsterrein per weg. 
Verder vormt de bereilcbaarheid per openbaar vervoer een knelpunt. 

Ondememers ervaren ook knelpunten die betreklcing hebben op het toepassen van hef-
fingen en regelgeving door de lokale overheid. Klachten van ondememers hebben be-
trekking op de enorme verschillen in de hoogte van heffingen tussen gemeenten. In het 
algemeen worden leges, heffmgen en andere lasten als te hoog ervaren. 

Het toepassen van milieuregels door lokale overheden is een ander groot knelpunt. In 
bijna het gehele land zijn ondememers van mening dat milieuregels te strak en niet 
adequaat worden toegepast door de lokale overheid. Verder blijken er knelpunten te 
bestaan ten aanzien van het verstrelcken en/of verlengen van vergunningen. 

MKS-Nederland heeft in juni 1996 een onderzoek laten verrichten naar de huidige 
opinies onder midden- en kleinbedrijven over het ondememerslclimaat in het algemeen 
en over een aantal specifieke aspecten die het ondememersklimaat bepalen. Voorbeel-
den van deze aspecten zijn: ontwilckeling financiele lasten, marktontwikkeling, knelpun-
ten bij investeringen en lmelpunten bij het aannemen van personeel. 

De ondememers werd gevraagd aan te geven in hoeverre een aantal factoren belemme-
rend werlct bij het doen van investeringen. In tabel 2.10 wordt hier een overzicht van 
gegeven. 

Tabel 2.10 	Knelpunten bij investeringen volgens midden- en kleinbedruven, 1996 

Factoren 	 Ondernemers die fader sus belemme- 
rend ervaren (in procenten) 

Belastingdruk 	 53% 

Fysieke ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden 	 35% 

Regelgeving 	 35% 

Ammemen van nieuw personeel 	 30% 

Milieurisico's 	 29% 

Beschikbaarheid van financiele middelen 	 24% 

Criminaliteit 	 21% 

Bereikbaarheid van het bedrijf 	 14% 

Beschikbaarheid van samenwerkingsmogelijkheden 	 11% 

Beschikbaarheid technische kennis voor innovaties 	 11% 

Bron: MKB-Nederland, 1996 

De ondememers ervaarden de belastingdruk als de belangrfilcste belemmerende factor 
bij het investeren. Verder werden door meer dan eenderde van de bedrijven de fysieke 
ruimte voor uitbreidingsmogelijlcheden en de regelgeving als belerrunerend ervaren. 

De ondememers is ook gevraagd in hoeverre zij een aantal factoren als belenunerend 
ervaren bij het aannemen van personeel. label 2.11 geeft hier een overzicht van. 
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Knelpunt 	 Verantwoording 

• Wetgeving sociale zekerheid 	 Score 3,9 in lastigheidsonderzoek 

• Milieurisico's 

	

	 Score 3,8 in lastigheidsonderzoek; 29% in MKB- 
onderzoek  

• Statistiekverplichtingen 	• 	 Score 3,6 in lastigheidsonderzoek 

• Milieubeleid provincies en gemeenten 	 Scores 3,5 en 3,4 in lastigheidsonderzoek; derde 
plaats in vestigingsklimaatonderzoek; 29% in MKB-
onderzoek  

• Ziektewet 	 Scores 3,5 en 3,2 in lastigheidsonderzoek 

• Ruimtegebrek voor uitbreiding 

	

	 Eerste plaats vestigingsklimaatonderzoek; 35% in 
MKB-onderzoek  

• Verkeerscongestie en bereikbaarheid 	 Tweede plaats in vestigingsplaatsonderzoek 

• Hoogte belastingen 	 53% in MKB-onderzoek 

• BTW-verplichtingen, m.n. export en import 	Score 3,2 in lastigheidsonderzoek 

• Ontslag van personeel 	 45% in MKB-onderzoek 

• Aannemen van personeel; specifiek: tekorten, 	30% in MKB-onderzoek 
onduidelijke kwalificaties 

Tabel 2.11 	Knelpunten by aannemen personeel volgens midden - en kleinbednjven, 1996 

Factoren 

Loonlcosten 	 49% 

Ontslagprocedure 	 45% 

Ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel 	 38% 

Risico's van privatisering binnen de sociale zekerheid 	 37% 

Zicht op praktische betekenis van schoolkwalificaties 	 25% 

Bron: MICB-Nederland, 1996 

Ondernemers die factor als be- 
lernmerend ervaren (in procen- 

ten) 

Loonkosten werden in het algemeen als meeste belemmerende factor genoemd bij het 
aannemen van personeel. Maar ook ontslagprocedures, ontbreken van voldoende ge-
kwalificeerd personeel en risico's van privatisering binnen de sociale zekerheid werden 
door meer dan eenderde van de respondenten als belemmerend ervaren. 

De ondernemers hadden in het onderzoek ook de mogelijkheid om aan te geven wat er 
van de overheid werd verwacht om het bedrijf beter te laten functioneren. Ondernemers 
noemden in 45% van de gevallen lastenverlichting als verbeterpunt. Daarnaast werden 
minder regelgeving (20%) en subsidies (8%) veelvuldig genoemd. 

Een knelpuntentop voor bednjven 
Op basis van de gepresenteerde gegevens kunnen we ook voor bedrijven een knelpun-
tenoverzicht samenstellen. Schema 2.3 bevat het resultaat. 

Schema 2.3 	Belangrijkste knelpunten ervaren door bednjven 
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De diversiteit van de gebruilcte bronnen laat niet toe am in de gepresenteerde onder-
werpen een rangorde aan te brengen. Hiervoor zouden we immers de verschillende on-
derzoeksresultaten van gewichten moeten voorzien. Dit is echter niet eenvoudig, en zou 
hier ook te vet voeren. We beperken ons zodoende tot de constatering dat laielpunten 
ervaren door bedrijven vooral te maken hebben met sociale zekerheids- en zieictewet, 
milieuzaken, lokatiefactoren, belastingen, en personeel. 

Van de genoemde knelpunten hangen er vijf samen met de factor arbeid, namelijk de 
wetgeving sociale zekerheid, de zielctewet, de hoogte van belastingen, ontslagprocedu-
res, en het aannemen van nieuw personeel. Deze factoren lcunnen we dus beschouwen 
als een knelpuntentop voor werkgevers. 

2.5 	Afsluiting 

In het voorgaande is een eerste verkenning van imelpunten gepresenteerd, zoals die in 
verschillende segmenten van de samenleving ervaren worden. Hiervoor is geput uit uit-
eenlopende bronnen. Zodoende was het niet altijd mogelijk een betrouwbare rangorde 
in de ervaren knelpunten aan te brengen. Oak bij de volledigheid en de actualiteit kun-
nen vraagtekens gezet worden. Om aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen 
hebben we een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd, waarover we in de nu volgende 
hoofdstukken verslag doen. 



3. KNELPUNTEN VAN CONSUMENTEN 

3.1 	Inleiding 

In dit hookistuk staan de 1cnelpunten centraal die worden ervaren door consumenten. 
We hebben 251 consumenten gevraagd naar knelpunten die zich bij een zestal prak-
tijIcsituaties lcunnen voordoen. We zullen deze situaties achtereenvolgens behandelen, 
namelijk het verlcrijgen van juridische en financiele diensten (paragraaf 3.2), het huren, 
kopen, bouwen of verbouwen van een woning (paragraaf 3.3), het verIcrijgen van medi-
sche zorg (paragraaf 3.4), openbaar vervoer en vervoer per auto (paragraaf 3.5), het 
verkrijgen van publieke diensten (paragraaf 3.6), het doen van de dagelijkse bood-
schappen (paragraaf 3.7). We sluiten dit hoofdstuk af met paragraaf 3.8 waarin we de 
belangrijIcste problemen weergeven die consumenten noemen als antwoord op een open 
vraag. 

3.2 	Juridische en financiele diensten 

Consumenten komen in aanraking met diverse juridische en fmanciele diensten. Be-
paalde diensten zijn van juridische aard, zoals advocaten, notarissen en rechtsbijstand. 
Andere diensten zijn meer van financiele aard, zoals de diensten van banken, belasting-
adviesdiensten en beleggings-, hypotheek- en pensioenadviseurs. Verder komen consu-
menten in aanraking met diensten die met de voorgaande twee groepen raalcvlaldcen 
vertonen, zoals makelaars, verzekeringsmaatschappijen, zielctekostenverzekeraars en 
ziekenfonds. We hebben voor deze pralctijksituatie 85 consumenten ondervraagd die 
gebruik hebben gemaalct van een of meer juridische en fmanciele diensten. Het oordeel 
van de respondenten is gebaseerd op concrete ervaringen met deze diensten en daar-
naast ook op beeldvorming. 

De omvang en diversiteit van het aanbod worden door de respondenten voor rechts-
bijstand het laagst beoordeeld. Tabel 3.1 laat dit zien. Bij de beoordeling van rechtsbij-
stand moet worden opgemerIct, dat feitelijk slechts een beperkt aantal consumenten 
hiervan gebruik heeft gemaalct. Beeldvorming zal dus voor een groot deel bepalend zijn 
voor de waardering. Het aanbod en de diversiteit van advocaten en notarissen worden 
ook relatief laag gewaardeerd. De waarderingen voor advocaten lopen in vergelijlcing 
met de overige diensten het meest uiteen. Mogelijk heeft dit te maken met regionale 
verschillen in het aanbod. Het aanbod en de diversiteit worden bij banken het hoogst 
gewaardeerd. 
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Tabel 3.1 	Gerniddelde waardering van consumersten voor de omvang en diversiteit van het acuzbod, 
keuzevn1lzeid en concurrentie hi] fin:tactile en juridische diensten (in rapportciffer) 

Dienstverleners 

Advocaten 	 6,2 	 7,9 	 6,4 

Notarissen 	 6,4 	 7,4 	 5,7 

Verzekeringsmaatschappijen 	 7,3 	 7,7 	 7,6 

Banken 	 7,6 	 8,0 	 7,6 

Makelaars 	 7,0 	 8,1 	 7,8 

Rechtsbijstand 	 5,3 	 7,2 	 5,8 

Ziektekostenverzekeraars en ziekenfonds 	 7,4 	 6,8 	 7,0 

Belastingadviesdiensten 	 6,3 	 7,4 	 6,8 

Beleggings-, hypotheek- en pensioenadvies 	 7,1 	 7,6 	 7,6 

Legenda: 

Omvang en 	Keuzevrijheid 	Concurrentie 
diversiteit van 

het asmbod 

1 = seer beperkt aarzbod/diversiteit, volstrekt geen keusevnjheid, absolute geen 
con currentie 
10 = seer veel aanbod/diversiteit, volledige keusevrifizeid, volledige concurrentie 

We hebben ook getoetst of de beoordeling van het dienstenaanbod per regio verschilt. 
Het aanbod van zes van de negen diensten wordt in het noorden het laagst gewaar-
deerd. Vooral het aanbod van de diensten van notarissen, rechtsbijstand en ziektekos-
tenverzekeraars en ziekenfonds waarderen de respondenten in het noorden opvallend 
lager dan in de rest van Nederland. OpgemerIct moet worden dat de gemiddelde cijfers 
voor het noorden zijn gebaseerd op een beperIct aantal waamemingen. Toch is de 
spreiding van de antwoorden beperlct, zodat de gegevens als redelijk betrouwbaar be-
schouwd !airmen worden. Het aanbod van advocaten en notarissen wordt in het westen 
benedengemiddeld beoordeeld. 

Consumenten zouden over onvoldoende keuzevrijheid lcunnen beschikken bij het kie-
zen van de genoemde diensten. Toch geven de respondenten an dat zich hierbij geen 
grote problemen voordoen; zie tabel 3.1. De keuzevrijheid ten aanzien van zielctekos-
tenverzekeraars en ziekenfonds worden door de respondenten het laagst gewaardeerd, 
ook de keuzevrijheid uit notarissen en rechtsbijstand wordt in vergelijking met de ande-
re diensten laag gewaardeerd. Vooral voor notarissen lopen de waarderingen sterk uit-
een. In het algemeen vindt 72% van de respondenten dat de keuzevrijheid bij fmanciele 
en juridische diensten niet uitgebreid hoeft te worden. 

We behandelen nu het oordeel van consumenten over het bestaan van voldoende con-
currentie tussen dienstverleners. De waarderingen zijn weergegeven in tabel 3.1. Vol-
gens de respondenten is er tussen notarissen het minst sprake van volledige concurren-
tie. Verder scoort de concurrentie op het gebied van rechtsbijstand laag. Ook de con-
currentie tussen advocaten wordt door de respondenten relatief laag gewaardeerd. De 
respondenten ervaren relatief veel concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen, 
banken, makelaars en financiele diensten. De waarderingen voor de concurrentie tussen 
notarissen, advocaten en rechtsbijstand lopen in vergelijking met de rest het sterlcst uit-
een, hetgeen kan duiden op een probleem bij een groep respondenten. De waarderingen 
voor makelaars zijn het minst gespreid. Voor notarissen, advocaten en rechtsbijstand 
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geldt dat de oordelen over het aanbod en over de concurrentie in dezelfde richting wij-
zen. 

Bij het gebruiken van de verschillende genoemde diensten hebben consumenten bepaal-
de rechten. loch hebben consumenten in het algemeen weinig inzicht in deze rechten. 
De waardering die de consumenten geven voor het inzicht in de rechten bij het gebruik 
van de verschillende diensten varieert van een 4,9 tot een 6,5. Consumenten hebben 
vooral bij de diensten van advocaten onvoldoende inzicht in de rechten (rapportcijfer 
4,9). Dit geldt beslist ook, maar wel in minder mate, bij het gebruik van diensten van 
notarissen (5,4) en rechtsbijstand (5,2). Consumenten zijn relatief beter op de hoogte 
van de eigen rechten bij het gebruik van banken (6,5) en ziektekostenverzekeraars en 
ziekenfoncis (6,5). Van de respondenten die in het algemeen onvoldoende inzicht heb-
ben in de rechten als consument, levert dat voor 52% van deze groep problemen op. 
Ten aanzien van de juridische en financiele diensten in het algemeen geeft 30% van de 
respondenten aan, niet te weten waar informatie over de rechten als consument verkre-
gen kan worden. 

Meer dan de helft van consumenten heeft voor veruit de meeste diensten geen zicht op 
de wijze waarop de kosten worden berekend; zie tabel 3.2. Het zicht op de kosten 
voor advocaten en rechtsbijstand wordt relatief het laagst gewaardeerd. Maar ook voor 
notarissen is er relatief gezien weinig zicht op de wijze van kostenberekening. De con-
sumenten hebben bij het gebruik van ziektekostenverzekeraars en ziekenfonds relatief 
het beste zicht op de berekening van de kosten. 

We hebben de respondenten ook gevraagd hun oordeel over de kosten en kwaliteit van 
de dienstverlening te geven: In tabel 3.2 geven we een overzicht van de gemiddelde 
waardering van consumenten voor de aspecten kosten en kwaliteit. De kosten die ver-
bonden zijn aan de diensten van advocaten worden door de consumenten relatief gezien 
het hoogst ervaren. Ook kosten van notarissen en makelaars worden door de consumen-
ten als hoog ervaren. Bij notarissen en advocaten worden hoge kosten gecombineerd 
met onvoldoende zicht op berekening van de kosten. De waarderingen voor notarissen 
en advocaten zijn het meest gespreid. MogeIijk veroorzaalct doordat een belangrijke 
groep respondenten de waarderingen op beeldvorming baseert en met op ervaring. Van 
de respondenten is 80% ervan op de hoogte, dat er in bepaalde gevaIlen gratis een be-
roep kan worden gedaan op diensten van advocaten en notarissen. Overigens weet hier-
van 42% niet welke voorwaarden er gelden. 
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label 3.2 	De mate waarin consutnenten zicht hebben op de kostenberekening 	procenten) en 
gentiddelde waardering van consumenten voor de kosten en kwaliteit van verschillende 
fintuiciele en juridische diensten (in rapportciffer) 

Dienstverleners Zicht op 	Kasten 	Kwaliteit 
kosten- 

berelcening  
Advocaten 	 28% 	 3,4 	 6,5 

Notarissen 	 40% 	 3,9 	 6,8 

Verzekeringsrnaatschappijen 	 48% 	 5,0 	 6,2 

Banken 	 57% 	 5,5 	 6,7 

Makelaars 	 56% 	 4,5 	 6,3 

Rechtsbustand 	 27% 	 5,3 	 6,0 

Ziektekostenverzekeraars en ziekenfonds 	 65% 	 5,5 	 6,7 

Belastingadviesdiensten 	 39% 	 5,7 	 6,1 

Beleggings-, hypotheek- en pensioenadvies 	 41% 	 5,7 	 6,3 

Legenda: 1 = zeer ;wog (data), zeer slake kwaliteit 
10 = zeer laa g (Reedit-00A ,  zeer goede kwalited 

De lcwaliteit van de verschillende soorten juridische en fmanciele diensten wordt ge-
waardeerd met een rapportcijfer tussen de zes en de zeven. Rechtsbijstand en belasting-
adviesdiensten scoren het laagst. De notaris neemt de hoogte positie in. De kwaliteit 
biedt nog veel ruimte voor verbetering. Een rapponcijfer tussen de zes en de zeven is 
voor dit type diensten an de lage kant. Dit zou ook een verklaring lcunnen zijn voor 
het felt dat het toezicht van de overheid op de kwaliteit van de genoemde dienstverle-
ners, door een meerderheid van de respondenten als onvoldoende wordt beschouwd. 
55% van de respondenten geeft dit an. 

Naast de specifieke vragen hebben we de respondenten ook twee open vragen gesteld, 
met als doel nieuwe zaken naar voren te brengen en de eerdere bevindingen al dan niet 
te bevestigen. Naast de reeds behandelde mogelijke probleemgebieden bij het gebruik 
van de diensten komen er echter geen andere problemen naar voren. Gevraagd naar de 
belangrijkste laielpunten worden vooral de hoge kosten van juridische en financiele 
diensten vaak genoemd (22 keer). Verder geven veel consumenten an lcnelpunten te 
ondervinden door de onoverzichtelijkheid van deze diensten (vijftien keer genoemd). 
Consumenten geven aan dat ze niet weten waar ze terecht lcunnen. De weg naar de 
juiste dienst is voor consumenten moeilijk te vinden. Ook geven de consumenten aan 
onvoldoende inzicht te hebben in de rechten (elf keer genoemd). 

Als we de gehele praktijksituatie overzien voeren een aantal lcnelpunten de boven-
toon. De kosten worden in het algemeen als hoog en ondoorzichtig ervaren, bij een 
matige kwaliteit. Dit geldt in het bijzonder voor advocaten, notarissen en makelaars. 
Voor deze diensten is er volgens burgers bovendien betrelacelijk weinig aanbod en zo-
doende een geringe concurrentie. Hierbij dient direct opgemerlct te worden, dat het 
aanbod van de diensten ook als onoverzichtelijk ervaren wordt. Voor advocaten en no-
tarissen geldt daarnaast dat er onvoldoende zicht bestaat op de wijze waarop de kosten 
worden berekend. Verder wordt aangegeven dat er bij de diensten van advocaten, 
rechtsbijstand en notarissen onvoldoende inzicht bestaat in de rechten als burger. Bo-
vendien wordt het toezicht van de overheid op de kwaliteit van de genoemde diensten 
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als onvoldoende ervaren, mogelijk doordat de Icwaliteit nog mogelijkheden voor verbe-
tering biedt. 

3.3 Huren, kopen, bouwen en verbouwen van een woning 

De tweede pralctijksituatie die we de consumenten hebben voorgelegd, betreft het be-
trekken van een andere koop- of huurwoning, of het bouwen of verbouwen van een 
huis. Burgers die hiermee vanaf 1 januari 1996 te maken hebben gehad hebben we naar 
Icnelpunten gevraagd. In totaal zijn er voor dit onderwerp 41 burgers ondervraagd. 

Bij het bouwen of verbouwen, kopen of huren van een huis komen burgers in aanraking 
met verschillende regels. Van de respondenten geven er 21 aan dat zij een huis hebben 
gebouwd, verbouwd of hebben laten bouwen. Hiervan geeft 38% aan onvoldoende op 
de hoogte te zijn van de regels (bouwvergunning) op dit terrein. 13 respondenten geven 
aan een huis te hebben gekocht. Van deze groep geeft 69% aan onvoldoende op de 
hoogte te zijn van de regels (woonvergunning). Van de 19 respondenten die een huis 
huren geeft 32% aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de regels voor huren. 

Voor alle respondenten is het geheel of gedeeltelijk duidelijk waar informatie over de 
bovengenoemde regels te verIcrijgen is. 23% van deze respondenten geeft aan dat de in-
formatie slechts gedeeltelijk duidelijk is. 7% geeft aan dat de informatie niet duidelijk 
is. 

De respondenten vinden de regels voor bouwen en wonen onvoldoende duidelijk; zie 
tabel 3.3. Regels voor huren worden met een voldoende gewaardeerd. Alle regels op 
het gebied van bouwen en wonen worden als redelijk nuttig beschouwd. De controle 
van de overheid op naleving van de regels is volgens 57% van de respondenten onvol-
doende. De indruk bestaat dat zeker voor bouwvergunningen geldt dat burgers van 
mening zijn dat er rechtsongelijkheid bestaat. De een vraagt een vergunning aan en 
wordt gecontroleerd, terwijl de ander geen vergunning aanvraagt en vaak geen controle 
krijgt. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat in dit geval de regels als onduidelijk 
worden beschouwd. 

Tabel 3.3 

Regets 

Bouwvergunningen 

Woonvergunningen 

Regels voor huren 

Gemiddelde waardering van consumemen voor duidelijkheid en nut van de regels voor 
huren, kopen, bouwen en verbouwen van een woning (in rapportciffer) 

Legenda: 	1 = zeer onduidehjk/onnuttig 
10 = zeer duidelijkinatig 
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Duidelijkheid 

4,8 

4,9 

6,3 

Nut 

6,5 

6,5 

7,1 

Bij het kopen, (ver)bouwen of huren hebben consumenten diverse rechten. 49% van de 
respondenten heeft echter onvoldoende inzicht in deze rechten. Voor deze groep levert 
dat in 50% van de gevallen problemen op in de pralctijk. 29% van de totale groep res-
pondenten weet niet waar informatie over de rechten te verlcrijgen is. 



In bepaalde gevallen is het mogelijk om subsidie te ontvangen bij het kopen, bouwen 
of verbouwen. De respondenten geven aan hiervan onvoldoende op de hoogte te zijn. 
De mate waarin men op de hoogte is van de subsidies bij het kopen van een woning 
waarderen de consumenten met een 3,4. De mate waarin men op de hoogte is van de 
subsidies bij het (ver)bouwen van een woning levert het rapponclifer 3,3 op. Deze lage 
waarderingen hoeven echter niet direct als zorgwelckend gezien te worden, omdat voor 
veel burgers de bestaande subsidiemogelijkheden toch niet van toepassing zijn. 60% 
van de respondenten geeft aan dat er voldoende subsidiemogelijkheden bestaan bij het 
kopen van een huis. 70% is dat van mening bij het bouwen of verbouwen van een huis. 
Respondenten zijn over het algemeen beter op de hoogte van de subsidiemogelijkheden 
bij het huren van een woning (rapportcijfer 6,6) dan bij (ver)bouwen of kopen. Overi-
gens lopen de waarderingen voor de bekendheid met de mogelijkheden voor huursub-
sidie sterk uiteen. Hoogstwaarschijnlijk omdat een groep respondenten zich toch niet 
verdiept in de mogellilcheden omdat zij van melting zijn niet voor de subsidie in aan-
merking te komen. Verder is 81% van de respondenten van mening dat er voldoende 
subsidiemogelijkheden zijn bij het huren. 

Burgers komen bij het kopen, huren of (ver)bouwen van een huis in aanralcing met ver-
schillende dienstverleners, zoals makelaars en aannemers. In tabel 3.4 geven we een 
overzicht van de gemiddelde waardering van consutnenten voor het aantal keuzemoge-
lijkheden uit diensten, en voor de kosten en lcwaliteit van de dienstverlening. Ms we 
lcijken naar het aantal keuzemogelijkheden per dienst, beoordelen de respondenten 
woningbousvverenigingen het laagst. Het aantal keuzemogelijkheden uit architecten 
wordt ook als relatief laag bestempeld. Het aantal keuzemogelijkheden uit makelaars en 
aarmemers wordt als ruim voldoende beoordeeld. 

We zijn ook mogelijke regionale verschillen nagegaan. Op basis van de gegevens wordt 
het aantal keuzemogelijkheden uit aannemers, in relatie tot de andere regio's, in het 
noorden opvallend lager dan het getniddelde gewaardeerd (6,0). Opvallend is verder 
dat het aantal keuzemogelijkheden uit onderaannemers in het oosten als beperIct gezien 
wordt (5,4). 

Tabel 3.4 	Gemiddelde waardering van consumenten voor ha aantal keuzemogehjkheden, de kosten 
en kwaliteit van verschillende dienstverleners 	rapporrciffer) 

Dienstverleners 	 Keuze- 	Kosten 	Kwanteit 
mogelijkheden  

Makelaars 	 7,7 	 3,5 	 6,1 

Aannemers 	 7,6 	 4,3 	 6,3 

Diverse onderaannemers 	 6,4 	 4,4 	 5,9 

Architecten 	 5,7 	 3,9 	 5,8 

Woningbouwverenigingen 	 4,7 	 6,0 	 6,2 

Legenda: 	1 = zeer weinig keuzemogelijkheden. zeer hoog (duur), zeer slechte lovaliteit 
10 = zeer veel keuzemogelijkheden, zeer hag (goedkoop), zeer goede birchen' 

De burgers vinden de kosten van de diensten over het algemeen hoog, met als uitzon-
dering de kosten van de dienstverlening door de woningbouwvereniging. De kosten van 
makelaars worden relatief als het hoogst ervaren. De kosten van makelaars zijn in veel 
gevallen gerelateerd aan de koopprijs van een woning. Omdat het hier om grote bedra- 
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gen gaat zullen de kosten in absolute zin ook hoog zijn. Bij architecten doet zich het 
probleem voor dat hoge kosten worden gecombineerd met weinig keuzemogelijldieden 
en een beperkte lcwaliteit. Er wordt onvoldoende lcwaliteit voor het geld geboden. In 
het geval van architecten en makelaars iluiten de oordelen aan bij die voor sommige 
andere commerciele diensten, welke in de vorige paragraaf besproken werden, en die 
ook als duur ervaren werden. Burgers hebben blijkbaar moeite met de tarieven, die in 
de advieswereld gebruikelijk zijn, mogelijk vooral in relatie tot het inkomen dat men 
zelf verdient. Verder worden ook de kosten van aannemers en diverse onderaannemers 
als hoog ervaren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat burgers de kosten van de bona-
fide aannemers gaan vergelijken met de kosten die malafide bedrijven in rekening bren-
gen, evenals vrienden en bekenden die in de vrije uren in de bouw actief zijn en tegen 
een relatief laag uurloon de werlczaamheden van de reguliere aannemers overnemen. 
Deze factor zal ertoe bijdragen dat de kosten van deze reguliere bedrijven als hoog 
worden bestempeld. In het aantal keuzemogelijIcheden zit bij aannemers geen probleem. 

De kwaliteit van de verschillende soorten diensten wordt in alle gevallen gewaardeerd 
met een rapportcijfer rond de zes. Het laagst scoren diverse onderaannemers en archi-
tecten en het hoogst de aannemers. 

De consumenten konden naast de bovengenoemde knelpunten ook andere problemen 
naar voren brengen. Van de respondenten geeft 78% aan geen andere dan de genoemde 
problemen te hebben ervaren. In totaal worden er door negen respondenten andere 
problemen naar voren gebracht. Drie genoemde problemen houden verband met huren. 
Genoemd worden: wachtlijsten bij het huren, beperkt aanbod in vrije huursector en 
verhouding huurkosten en kwaliteit. 

Vervolgens konden de respondenten van alle lcnelpunten die zij ervaren de belangrijkste 
naar voren brengen. Er springt geen punt uit als bijzonder belangrijk. Een aantal res-
pondenten geeft aan dat de kosten voor diensten van makelaars te hoog zijn (vijf keer 
genoemd). Ook bestaan er in de ogen van enkele respondenten onvoldoende subsidie-
mogelijkheden (vijf keer genoemd). Daarnaast doen zich problemen voor met betrek-
king tot de duidelijkheid van de regelgeving (vijf keer genoemd) en de informatie hier-
over (vier keer genoemd). Drie respondenten noemen de lange tijdsduur bij het verlcrij-
gen van een bouwvergunning. 

Samenvattend doen zich bij deze praktijlcsituatie de volgende knelpunten voor. De ho-
ge kosten gecombineerd met een slechte kwaliteit van de diensten van makelaars, archi-
tecten, aannemers en onderaannemers worden als problematisch ervaren. Voor archi-
tecten en woningbouwverenigingen geldt dat het aantal keuzemogelijkheden als beperkt 
wordt gezien. Als ander punt geven de respondenten aan onvoldoende op de hoogte te 
zijn van subsidieregelingen voor kopen en bouwen. Daarnaast worden de regels voor 
bouwen en wonen als onduidelijk beschouwd. Het toezicht van de overheid op de nale-
ving van deze regels wordt door de respondenten overigens als onvoldoende ervaren. 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de indruk bestaat dat er onvoldoende 
opgetreden wordt tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Tenslotte geven de 
respondenten aan dat er onvoldoende inzicht bestaat in hun rechten. 

3.4 	Medische zorg 

Burgers komen geregeld in aanraking met diverse vormen van medische zorg. Onder 
medische zorg verstaan we in dit verband de volgende voorzieningen: huisarts, tand- 
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arts, fysiotherapeut, specialist, ziekenhuizen, verpleegtehuizen en bejaardenoorden. We 
hebben 86 respondenten gevraagd naar mogelijke lmelpunten die zich ktumen voordoen 
wanneer men te maken heeft met medische zorg. Het oordeel van de respondenten is 
gebaseerd op concrete ervaringen met de diensten en op beeldvorming. 

De omvang en de diversiteit van het aanbod lopen uiteen voor de verschillende vor-
men van medische zorg. Het aanbod en de diversiteit van de verschillende voorzienin-
gen worden dienovereenkomstig als zeer uiteenlopend beoordeeld, zoals tabel 3.5 laat 
zien. Onvoldoende aanbod wordt ervaren bij de verpleegtehuizen en bejaardenoorden. 
Opgemerkt moet warden, dat slechts een zeer beperkt aantal consumenten gebruilc heeft 
gemaakt van deze voorzieningen. loch komen veel respondenten indirect, via bijvoor-
beeld familielieden, met de bejaardenoorden en verpleegtehuizen in aanralcing. De res-
pondenten zijn clan ook voldoende in staat om een beoordeling te geven. Het aanbod 
van specialisten (consult) en ziekenhuizen (opname) wordt slechts beoordeeld met een 
magere voldoende. Daarentegen beoordelen de consumenten het aanbod van huisartsen, 
tandartsen en fysiotherapeuten aLs omvangrijker. Deze oordelen zijn niet echt verras-
send, gezien het feit dat zorginstellingen soms in sterke mate geografisch geconcen-
treerd zijn. 

We kunnen het aanbod van medische voorzieningen vergelijken tussen regio's. Het 
aanbod van bijna alle medische voorzieningen wordt in het noorden benedengemiddeld 
gewaardeerd, met uitzondering van het aanbod van bejaardenoorden. Vooral het aan-
bod van specialisten (consult) en ziekenhuizen (opname) lijkt hier te wensen over te la-
ten. De relatief lage bevolkingsdichtheid van deze regio's en hiermee verband houden-
de gemiddeld grotere afstand tot voorzieningen !can clit resultaat verlclaren. Het aanbod 
van verpleegtehuizen en bejaardenoorden worth in het westen opvallend benedenge-
middeld gewaardeerd. 

Tabel 3.5 	Gemiddelde waardering van conswnenten voor de omvang en diversiteit van het aanbod 
en de keuzevrijheid by medische zorg rapportcijfer) 

Medische voorziening Omvang en 
diversiteit van 

het aanbod 
Huisarts 	 7,1 	 7,1 

Tandarts 	 6,9 	 7,3 

Fysiotherapeut 	 7,0 	 7,4 

Specialist (consult) 	 6.3 	 6,5 

Ziekenhuizen (opname) 	 6,0 	 6,1 

Verpleegtehuizen 	 5,2 	 5,1 

Bejaardenoorden 	 5,1 	 5,1 

Legenda: 	1 = zeer beperkt aanbod/diversiteit, volstrekt geen keuzevrijheid 
10 = zeer wel aanbodidiversiteit, volledige keuzevrijheid 

We hebben de respondenten gevraagd of er sprake is van voldoende keuzevrijheid bij 
het verlcrijgen van medische zorg. De keuzevrijheid bij verpleegtehuizen en bejaar-
denoorden wordt relatief het laagst gewaardeerd. Mar ook de keuzevrijheid uit zie-
kenhuizen wordt slechts met een kleine voldoende beoordeeld. De keuzevrijheid uit fy- 
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siotherapeuten, tandartsen en huisartsen vormt geen knelpunt. Wel valt op dat de waar-
deringen voor de keuzevrijheid bij huisartsen sterk uiteen lopen. Zeven respondenten 
geven aan volstrelct geen keuzevrijheid .  uit huisartsen te hebben. Er ontstaat zodoende 
een scheve verdeling bij de beoordeling van de keuzevrijheid uit huisartsen. Dat kan 
duiden op een belangrijk knelpunt bij een bepaalde groep respondenten. In het alge-
meen gezien geeft 56% van de respondenten aan dat de keuzemogelijkheden voor me-
dische zorg moeten worden uitgebreid. 

Bij het gebruik van medische voorzieningen lcunnen consumenten worden geconfron-
teerd met wachttijden. 32% van de respondenten heeft hiermee te maken gehad. Het 
grootste lcnelpunt doet zich voor bij de wachttijden voor specialisten. Van de respon-
denten die wachttijden ervaren, geeft 78% aan juist hierbij wachttijden te ondervinden. 
22% geeft aan dat wachttijden ontstaan bij opname in het ziekenhuis. De gemiddelde 
wachttijd voor de verschillende vormen van medische voorzieningen in het algemeen 
bedroeg 10 weken. 61% van de respondenten die met wachttijden werden geconfron-
teerd heeft dit als problematisch ervaren. 

De kwaliteit van de medische zorg wordt door de respondenten zeer uiteenlopend ge-
waardeerd. In tabel 3.6 geven we de gemiddelde waarderingen voor de lcwaliteit weer. 
De kwaliteit van verpleegtehuizen en bejaardenoorden wordt het laagst gewaardeerd. 
Dit zal voornamelijk veroorzaakt worden door onvoldoende middelen in deze sector. 
De lcwaliteit van de overige voorzieningen wordt met een ruime voldoende gewaar-
deerd. Over de kwaliteit van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten zijn de respon-
denten het meest tevreden. Het aantal respondenten dat van mening is dat er voldoende 
toezicht wordt gehouden op de lcwaliteit van de medische zorg (51%), houdt zich re-
delijk in evenwicht met de respondenten die van mening zijn dat de overheid onvol-
doende toezicht houdt op de lcwaliteit (49%). 

Tabel 3.6 	Gemiddelde waardering van consumenten voor de Icwaliteit van de medische zorg (in 
rapportciffer) 

Medische voorziening 	 Waardering 

Huisarts 	 7,8 

Tandarts 	 7,9 

Fysiotherapeut 	 7,8 

Specialist (consult) 	 7,2 

Ziekenhuizen (opname) 	 6,9 

Verpleegtehuizen 	 5,6 

Bejaardenoorden 	 5,9 

Legenda: 	1 = zeer slechte kwaliteit 
10 = zeer goede kwaliteit 

De verstrekking van medicijnen via artsenpraktijken en via apothekers is volgens een 
overgroot deel van de respondenten voldoende. Slechts 6% van de respondenten geeft 
aan behoefte te hebben aan uitbreiding van de verstreldcingsmogelijkheden van medicij-
nen via bijvoorbeeld de supermarkt of via postorderbedrijven. 
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We hebben de respondenten ook gevraagd niet genoemde problemen naar voren te 
brengen. Van de nieuw naar voren gebrachte problemen vertonen er een aantal raak-
vlalcken met de lavaliteit van de voorzieningen voor ouderen. 

De antwoorden van de respondenten op de vraag naar de belarigrijkste lmelpunten 
bracht een bevestiging van een aantal eerder genoemde problemen naar voren. Verre-
weg het belangrijkste punt dat consumenten naar voren brengen wordt gevormd door de 
lange wachttijden die er gelden voornamelijk ten aanzien van specialisten en ziekenhui-
zen meer in het algemeen (24 keer genoemd). Op flinke afstand volgen de hoge kosten 
van medische zorg (acht keer genoemd), onvoldoende keuzevrijheid (zeven keer ge-
noemd) en lange wachttijden bij verpleegtehuizen (zes keer genoemd). Een Imelpunt dat 
nog niet aan de orde is gekomen betreft de regels rond doorverwijzen (vijf keer ge-
noemd). Dit brengt ondermeer een beperking van de keuzevrijheid uit specialisten met 
zich mee. 

Als we de situatie bij medische zorg overzien, ervaren burgers die recent gebruik ge-
maala hebben van voorzieningen een drietal hoofdproblemen. Het eerste probleem be-
treft het beperkte aanbod en de hieraan gerelateerde beperlae keuzevrijheid. Dat geldt 
het stericst voor verpleegtehuizen en bejaardenoorden, en in wat mindere mate voor 
ziekenhuizen en specialisten. Ruim de helft van de respondenten is dan ook van mening 
dat er meer keuzemogelijlcheden voor medische zorg zouden moeten komen. Een twee-
de probleem wordt gevormd door wachttijden, welke in de meeste gevallen op specia-
listen betreklcing hebben. Een derde probleem betreft de kwaliteit, welke met name 
voor verpleegtehuizen en bejaardenoorden als slecht beoordeeld wordt. De helft van de 
respondenten acht ook het toezicht op de kwaliteit onvoldoende. 

3.5 	Openbaar vervoer en vervoer per auto 

De vierde pralctijksituatie betreft openbaar vervoer en vervoer per auto. 

1. 	Vervoer per eigen auto 

In het eerste deel van deze paragraaf behandelen we vervoer per auto. We hebben 70 
respondenten ondervraagd die gebruik maken van een auto. 

Bij het gebruik van een auto komen consumenten in aanralcing met verschillende regels, 
zoals regels voor verplichte keuring en regels voor verplichte verzekering. In tabel 3.7 
wordt de gemiddelde waardering voor bekendheid, duidelijkheid en nut van deze regels 
weergegeven. Ten aanzien van de bekendheid met de regels doet zich geen enkel Icnel-
punt voor. Gebruikers van een auto beoordelen zowel de duidelijkheid als het nut van 
de drie genoemde regels met een zeer hoog rapportcijfer. De waarderingen voor de as-
pecten die verband houden met verplichte keuringen zijn het laagst, gecombineerd met 
de grote spreiding van de waarderingen duidt dit crop dat een groep consumenten min-
der tevreden is over de regels. 
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11 . Tabel 3.7 	Gemidcielde waardering van consumenten voor beicendheid, duidelijkheid en nut van de 
regels by vervoer per auto (in rapportciffer) 

Regels 	 Bekendheid 	Duidelijkheid 	 Nut 

Regels voor verplichte keuring 	 8,3 	 8,0 	 8,1 

Regels voor verplichte verzekering 	 8,5 	 8,3 	 9,3 

Regels voor geldig rijbewijs 	 9,0 	 8,8 	 9,1 

Legenda: 	1 = volstrekt niet op de hoogte, zeer onduidelijklonnuttig 
10 = geheel op de hoogte, zeer duidelijk/nuttig 

Ondanks dat zich bij de kennis, de duidelijkheid en het nut van de regels geen Icnelpun-
ten voordoen, ervaren de respondenten toch kneIpunten ten aanzien van het toezicht. 
Door 53% van de respondenten wordt aangegeven dat de overheid de naleving van de 
regels onvoldoende effectief en efficient controleert. Onduidelijk is, of dit oordeel ge-
baseerd is op eigen ervaring, of op waarneming in het algemeen. 

De kosten van de APK keuring worden op een tienpuntsschaal waarbij een 1 staat voor 
zeer hoog (duur) en een 10 voor zeer laag, beoordeeld met een 5,6. Dit betekent dat de 
kosten niet als bijzonder hoog of laag ervaren worden. De kwaliteit van de dienstverle-
fling door APK-keuringsstations wordt met een 7,3 gewaardeerd. 

2. 	Openbaar vervoer 

We hebben 84 respondenten gevraagd naar lcnelpunten die zich bij het openbaar ver-
voer lcunnen voordoen. Onder openbaar vervoer verstaan we vervoer per trein en bus, 
maar ook vervoer per taxi wordt in deze pralctijksituatie meegenomen. 

Bij het openbaar vervoer hebben de consumenten te maken met verschillende dienst-
verleners, zoals de NS en bustnaatschappijen. In tabel 3.8 geven we een overzicht van 
de gemiddelde waardering van consumenten voor het aantal keuzemogelijkheden, kos-
ten en kwaliteit van het openbaar vervoer. 

De respondenten beoordelen het aantal keuzemogelijkheden uit zowel trein en bus met 
een kleine voldoende. Het aantal keuzemogelijkheden bij taxi's wordt hoger gewaar-
deerd. Toch is van de respondenten een redelijk grote meerderheid (63%) van mening 
dat het aantal vervoersmogelijkheden per openbaar vervoer dient te worden uitgebreid. 
Een verldaring voor de combinatie redelijke keuzemogelijkheden en het toch wenselijk 
achten van een uitbreiding van de vervoersmogelijIcheden kan het volgende zijn. Voor 
openbaar vervoer is men aangewezen op een beperkt aantal vervoerders, voor treinver-
voer bijvoorbeeld de NS. Er kan bij de respondenten een zekere berusting bestaan als 
ze het aantal keuzemogelijkheden beschouwen. Ze weten in feite met beter, zodat ze het 
aantal keuzemogelijkheden ook niet als uitzonderlijk laag beschouwen. Daarentegen 
kan in het algemeen wel het beeld overheersen dat er onvoldoende vervoersmogelijkhe-
den bestaan. 



Tabel 3.8 	Gerniddeide waardering van consumenten voor het aantal keusemogelijkheden, de kosten 
en kwaliteit van verschillende dienoverleners op het gebied van openbaar vervoer (in 
rappormiffer) 

Volt van openbaarvervoer Keuze- 	Kosten 	Kwaliteit 
mogerAkheden 

Trein 	 6,4 	4,2 	 6,7 

Taxi 	 7,8 	4,2 	 7,5 

Bus 	 6,1 	4,6 	 6,4 

Legenda: 	1 = seer weinig keuzemogelijkheden, seer hoog (duur), seer slechte kwaliteit 
10 = seer veel keusemogelijkheden, seer bag (goed7c0014,  seer goede kwaliteit 

Als we de meningen over het uitbreiden van keuzemogelijkheden voor het openbaar 
vervoer relateren an de leeftijd, valt op dat de respondenten van 50 jaar en ouder in 
sterkere mate van melting zijn dat de mogelijkheden moeten worden uitgebreid dan de 
rest (71% tegen 60%). Respondenten van 18 tot 29 jaar zijn het min= van mening dat 
de mogelijkheden moeten worden uitgebreid (53%). Deze uitkomst is verklaarbaar nit 
het felt, dat ouderen relatief valcer op het openbaar vervoer aangewezen zullen zijn dan 
jongeren. Als we de meningen over het uitbreiden van de keuzemogelijkheden voor het 
openbaar vervoer relateren an de regio, valt op dat in het noorden de respondenten het 
meest van mening zijn dat de keuzemogelijkheden moeten worden uitgebreid (71%). 
Gezien de relatief grote bevollcingsspreiding in deze regio, was deze wens ook wet te 
verwachten. 

De kosten van openbaar vervoer worden voor alle drie mogelijlcheden met een onvol-
doende gewaardeerd. De kosten van vervoer per trein en taxi worden relatief als jets 
duurder gezien dan vervoer per bus. Opmerkelijk hierbij is, dat taxivervoer met aan-
zienlijk hogere tarieven, niet als bijzonder duur ervaren wordt. Het kan zijn dat res-
pondenten met deze vervoersvorm geen recente ervaring hebben. Een andere verkla-
ring zou lumen zijn, dat men de kosten direct in verband brengt met de kwaliteit. 

Gevraagd naar de lcwaliteit van de clienstverlening blijkt men over vervoer per taxi 
het meest tevreden. De waarderingen voor de kwaliteit per trein en bus bieden ruimte 
voor verbetering. Mogelijk is dat een reden dat een kleine meerderheid van de respon-
denten, 52%, aangeeft dat de overheid onvoldoende toezicht houdt op de kwaliteit van 
het openbaar vervoer. 

Bij een open vraag konden respondenten nieuwe problemen naar voren brengen. Van 
de respondenten is 66% van mening dat er geen andere problemen op het terrein van 
openbaar vervoer bestaan dan de problemen die reeds naar voren zijn gebracht. Van de 
respondenten die wel andere problemen ervaren, noemen er negen het beperkte net-
werk van het openbaar vervoer. 

Op een vraag naar de belangrijkste knelpunten noemt een flunk deel van de consumen-
ten de hoge kosten van het openbaar vervoer (23 keer). Dit bevestigt onze eerdere be-
vindingen. Het beperkte netwerk van het openbaar vervoer wordt ook veelvuldig ge-
noemd (zestien keer). We plaatsen hieronder ook de respondenten die aangaven dat de 
bereikbaarheid van dorpen te wensen over laat (vijf keer genoemd), maar ook de res-
pondenten die van mening zijn dat de frequentie van de mogelijkheden per openbaar 
vervoer te laag is (vijf keer genoemd). Andere veel genoemde punten zijn files 
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(veertien keer genoemd), de lage lcwaliteit van het openbaar vervoer (elf keer genoemd) 
en onvoldoende keuzemogelijkheden bij het openbaar vervoer (negen keer genoemd). 

Het geheel overziend komen we tot de* volgende belangrijkste punten bij deze prak-
tijIcsituatie. Bij het vervoer per eigen auto is de tevredenheid over regelgeving en keu-
ring opmerkelijk groot. Burgers geven aan goed bekend te zijn met relevante regels, en 
deze ook bijzonder duidelijk en nuttig te vinden. Slechts over de controle van de over-
heid op de naleving van regels bestaan veel twijfels. Onduidelijk is, of dit oordeel geba-
seerd is op eigen ervaring, of op waarneming in het algemeen. 

Het gebruik van het openbaar vervoer blijkt een grotere bron van ontevredenheid. De 
kosten worden als erg hoog ervaren. Een ruime meerderheid vindt, dat de vervoersmo-
gelijkheden verruimd zou moeten worden met name door een fijnmaziger netwerk. De-
ze wens leeft in het bijzonder onder ouderen, en in het noorden van het land. De ge-
bruikers beoordelen de lcwaliteit van het openbaar vervoer als redelijk, waarbij die van 
bus en trein nog duidelijk ruimte biedt voor verbetering. Ruim de helft van de respon-
denten meent dan ook, dat de overheid onvoldoende toezicht houdt op de lcwaliteit van 
het openbare vervoer. 

3.6 	Publieke diensten 

De overheid is direct of indirect betrokken bij het leveren van verschillende diensten. 
Onder publieke diensten verstaan we: het leveren van gas, water en electriciteit, post-
en teleconununicatievoorzieningen en afvalverwijdering. Verder bekijken we de ge-
meentelijke dienst Burgerzaken. We beginnen met deze laatste dienst. 

1. 	Burgerzaken 

We hebben 87 respondenten gevraagd naar ervaringen met de gemeentelijke dienst 
Burgerzaken. Ze komen dan in aanraking met de lokale overheid. 

Wijzigingen in de burgerlijke stand moeten worden doorgegeven aan de gemeente. 
Voor de respondenten is het duidelijk in welke gevallen dit moet. Zij geven hiervoor 
een rapportcijfer 8.0. 

De gemeente verzorgt de uitgifte van rijbewijzen en paspoorten. De respondenten er-
varen de kosten van rijbewijzen en paspoorten als hoog. De kosten voor rijbewijzen 
worden gewaardeerd met een rapportcijfer 4.4. Voor paspoorten (3.5) worden de kos-
ten nog hoger ervaren. Over de lcwaliteit van de dienstverlening door de gemeente bij 
het afgeven van rijbewijzen en paspoorten zijn de respondenten tevreden. De waarde-
ring hiervoor is respectievelijk 7,2 en 7,4. 

Voor het doorgeven van wijzigingen in de burgerlijke stand en het verlcrijgen van pas-
poorten en rijbewijzen moet de burger naar het gemeentehuis. We hebben de respon-
denten vier kwaliteitsaspecten voorgelegd die met de dienstverlening door gemeenten 
te maken hebben; zie tabel 3.9. Van deze aspecten beoordelen de respondenten de 
openingstijden van gemeentelijke loketten het slechtst. Ook de klachtenafhandeling 
wordt slechts met een kleine voldoende gewaardeerd. Over de communicatie 
(schriftelijk en mondeling) zijn de respondenten meer tevreden. Van de vier Icwaliteits-
aspecten die we de respondenten hebben voorgelegd, beoordelen zij de klantvriende-
lijkheid het hoogst. De waarderingen voor de openingstijden lopen van de vier aspecten 
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het sterlct uiteen. Mogelijk doordat een bepaalde groep respondenten ontevreden is over 
de openingstijden. Gedeeltelijk zijn dat respondenten nit de vier grote steden (zie vet-
der). 

Tabel 3.9 	Genii/*hide waardering consumenten voor Invaliteitsaspecten van gemeentehuizen (in 
rapportc(fer) 

Aspect 	 Waardering 

Openingstij den 	 5,9 

Communicatie 	 6,5 

Klantvriendelijkheid 	 7,0 

Klachtenafhandeling 	 6,1 

Legenda: 	1 = zeer siechte kwaliteit 
10 = zeer goede kwalited 

De lcwaliteitsaspecten van gemeentehuizen (openingstijden, communicatie, klantvrien-
delijkheid, klachtenafhandeling) worden in de vier grote steden slechter gewaardeerd 
dan in de rest van het land. Vooral openingstijden (4,7 tegen 6,0) en klachtenafhande-
ling (3,0 tegen 6,3) scoren in de vier grote steden slechter. Hoewel het aantal waarne-
mingen in de vier grote steden beperlct is, is deze afwijlcing toch overtuigend. Deze ne-
gatieve scores zullen vooral te maken hebben met de grotere omvang van het apparaat, 
en daardoor een grotere kans op bureaucratic, en mogelijk ook met een kritischer in-
stelling van de burgers in deze steden. 

2. 	Nutsvoorrieningen, post,- en telecommunicatievoorrieningen en afvalver- 
wijdering 

Over deze publieke diensten hebben we 86 burgers ondervraagd. De respondenten ge-
ven voor alle genoemde diensten aan dat er weinig keuzevrijheid bestaat om te kiezen 
tussen verschillende aanbieders. label 3.10 laat dit zien. Relatief gezien geven de res-
pondenten aan dat er vooral ten aanzien van de nutsbedrijven weinig keuzevrijheid be-
staat. 

Tabel 3.10 	Gemiddelde waardering van consurnenten voor keuzevrijheid, concurrerttie en kosten van 
aanbieders van publieke diensten (in rapportcijfer) 

Publieke dienst Keuzevrijheid 	Concurrentie 	Kosten 

Gas 	 2,6 	 1,4 	 5,3 

Water 	 2,6 	 1,4 	 5,7 

Electriciteit 	 2,6 	 1,5 	 5,4 

Post 	 3,7 	 2,7 	 5,6 

Teleconununicatie 	 4,4 	 3,8 	 5.1 

Afvalverwijdering 	 3,2 	 2,1 	 4,6 

Legenda: 	1 = volstre/a geen vrijheid, absoluut geen concurrentie, zeer hoge kosten (duur) 
10 = alle vrijheid, volledige concurrentie, zeer loge kosten (goedkoop) 
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Tabel 3.10 laat zien dat voor alle diensten door de respondenten wordt aangeven dat er 
weinig concurrentie heerst. Dit geldt met name voor de nutsbedrijven. Ten aanzien 
van afvalverwijdering is er ook weinig concurrentie. Hetzelfde geldt in de beleving van 
de consumenten voor post- en telecommunicatievoorzieningen. De beoordelingen geven 
overigens de mening over de feitelijke situatie weer, niet de mening over de gewenste 
situatie . 

We hebben de respondenten gevraagd naar een oordeel over de kwaliteit en de kosten 
van de dienstverlening. Een kleine meerderheid van de respondenten, 54%, geeft aan 
onvoldoende zicht te hebben op de kwaliteit van de genoemde diensten. Toch beoorde-
len de respondenten de kwaliteit van de genoemde diensten met een ruime voldoende. 
De waardering varieert van 7,0 voor de lcwaliteit van afvalverwijderingsdiensten tot een 
7,5 voor de kwaliteit van het leveren van gas. Van de respondenten is 70% van mening 
dat de overheid voldoende toezicht houdt op de kwaliteit van de diverse diensten. Op-
vallend is dat ondanlcs de beperkte keuzevrijheid en concurrentie, de lcwaliteit geen 
aanleiding tot ontevredenheid geeft. 

Een groot deel van de consumenten geeft aan onvoldoende zicht te hebben op de wijze 
waarop de kosten van de dienstverlening berekend worden. Voor de nutsbedrijven 
schommelt het percentage van respondenten dat onvoldoende zicht heeft op de kosten 
tussen de 44 en 47 procent. De consumenten hebben relatief het meest zicht op de wijze 
van kostenberekening bij telecommunicatie. Toch geeft nog 34% van de respondenten 
hierbij aan onvoldoende zicht te hebben op de kosten. De respondenten hebben relatief 
het minst zicht op de kosten van afvalverwijderingsdiensten. 65% van de respondenten 
geeft hiervoor een onvoldoende. 

In tabel 3.10 geven we ook een overzicht van de waardering voor de kosten van de 
diensten. De kosten van afvalverwijderingsdiensten worden als het hoogst ervaren. De 
waardering van de kosten van de overige diensten schommelt tussen de vijf en de zes. 

Volgens 83% van de respondenten doen zich geen andere problemen bij publieke dien-
sten voor clan de problemen die wij naar voren hebben gebracht. Van de 17 andere 
problemen houden er zeven verband met afvalverwijdering, ondanlcs dat dit al in de 
eerdere vragen naar voren is gekomen. Dit 'can duiden op een belangrijk probleem in 
de beleving van de respondenten. De problemen hebben betreldcing op verschillende 
aspecten van deze dienst, zoals kosten, openingstijden vuilstortplaats en inzicht in 
dienstverlening. 

Om de belangrijlcste problemen te achterhalen hebben we een open vraag gebruilct. De 
genoemde punten zijn behoorlijk divers van aard. Toch valt op dat deze punten voor 
een belangrijk deel betrelcking hebben op nutsvoorzieningen; hoge kosten en onvol-
doende concurrentie (elk zes keer genoemd). Verder valt op dat veel knelpunten sa-
menhangen met afvalverwijdering. Respondenten geven aan dat de kwaliteit onvol-
doende is (vier keer genoemd), dat de kosten hoog zijn (vier keer genoemd) en dat er 
onvoldoende keuzevrijheid bestaat (vier keer genoemd). 

Als we de belangrijlcste lcnelpunten die zich bij deze praktijksituatie voordoen samen-
vatten ontstaat het volgende beeld. Burgerzaken die door gemeenten afgehandeld 
worden blijken weinig lcnelpunten te veroorzaken. Alleen de kosten van paspoorten en 
rijbewijzen beoordeelt men als te hoog. Verder worden de openingstijden van gemeen-
telijke loketten nog niet als optimaal beschouwd, en zou de Idachtenafhandeling beter 
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kunnen. In de vier grow steden blijkt overigens het oordeel over het gemeentelijke ap-
paraat negatiever dan elders. Dit lcan zowel voortkomen uit een meer bureaucratisch 
functioneren van het apparaat, als uit een kritischer instelling van burgers in deze ste-
den. 

Voor (semi-) publieke diensten, zoals gas, water, elelctra, afvalvenvijdering, post- en 
telecommunicatievoorzieningen worden de keuzevrijheid en concurrentie in alle geval-
len met een mime onvoldoende gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit met een 
mime voldoende beoordeeld. Er kan dus niet geconcludeerd worden, dat burgers uit 
Invaliteitsoogpunt meer keuze zouden willen hebben bij deze diensten. Eerder zou dit te 
beredeneren zijn vanuit de kosten, welke namelijk als relatief hoog ervaren worden. Bij 
deze diensten trelct vooral afvalverwijdering de aanclacht, met een relatief slechte score 
voor de kosten, en een relatief groot aantal spontane uitingen van ldachten. 

3.7 	Dagelijkse boodschappen 

De laatste pralctijlcsituatie voor de doelgroep consumenten is het doen van dagelijks 
boodschappen. We hebben deze vragenlijst voorgelegd aan respondenten die regelmatig 
de dagelijkse boodschappen doen. In total hebben we 66 consumenten ondervraagd. 

We hebben de consumenten gevraagd of zij doorgaans lcunnen vertrouwen op de kwali-
teit van levensmiddelen die warden gekocht bij slagers, baldcers, groenteboeren en 
dergelijke. Slecht 5% van de consumenten geeft aan niet te lumen venrouwen op de 
lcwaliteit. 

Via etiketten op levensmiddelen worth informatie verstrekt over stoffen die in het 
product zitten en over zaken als uiterste houdbaarheidsdatum, adres voor infomatie en 
Idachten. In het algemeen beoordelen de respondenten de manier waarop men via eti-
ketten over voedingsmiddelen geinformeerd wordt als ruim voldoende (rapportcijfer 
7,1). De duidelijkheid van de informatie op etiketten wordt gewaardeerd met een rap-
portcijfer 6,5. Van de respondenten geeft 19% an niet te lumen vertrouwen op de 
juistheid van de informatie op etiketten. 48% van de respondenten ervaart in de pralctijk 
geen problemen met etiketten op levensmiddelen. De respondenten die wel problemen 
ervaren, noemen met name onbegrijpelijke infonnatie op etiketten en te kleine, moeilijk 
leesbare informatie. 

Ouderen (65+) beoordelen etiketten op levensmiddelen als onduidelijker dan de overi-
ge respondenten. De ouderen waarderen de duidelijkheid met een 5,0, dit cijfer is ech-
ter gebaseerd op een beperIct aantal waamemingen (vijf), waarbij de antwoorden sterk 
uiteen lopen. De overige respondenten waarderen de duidelijkheid met een 6,6. 

Consumenten worden geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen op bet gebied van 
betalingsverkeer. Voorbeelden hiervan zijn pinautomaten in winkels en invoering van 
chiplcnips/chippers. De consumenten beoordelen deze ontwikkelingen met een 7.4. Van 
de respondenten geeft 15% an onvoldoende infonnatie te krijgen over de genoemde 
betalingsmogelijlcheden. De keuzemogelijkheden uit verschillende betalingsvormen 
worden als voldoende beschouwd. Slecht 6% van de respondenten geeft aan over on-
voldoende keuzemogelijkheden op dit terrein te beschilcken. 28% van de respondenten 
ervaart in de pralctijk problemen met de invoering en het gebruik van de nieuwe beta-
lingsmogelijkheden. Problemen die meerdere malen worden genoemd zijn het niet altijd 
accepteren van pasjes en tecimische problemen (storingsgevoeligheid). 
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De respondenten zijn in het algemeen niet bijzonder goed op de hoogte van de regels 
die gelden bij etikettering van producten en het betalingsverkeer. De mate waarin 
men op de hoogte is van de regels worth gewaardeerd met een rapportcijfer 5,7. 42% 
van de respondenten weet met waar inforrnatie over de regels te verlcrijgen is. 

Naast de specifieke vragen hebben we de respondenten ook twee open vragen voorge-
legd. Hierbij konden ze nieuwe aspecten naar voren brengen of de eerdere bevindingen 
al dan met bevestigen. Van de respondenten ervaart 82% geen andere dan de bovenge-
noemde problemen. De andere problemen die door de respondenten worden genoemd, 
hebben betreldcing op onvoldoende parkeermogelijkheden bij winkels en lange wachttij-
den bij de lcassa's. 

De respondenten konden van alle luielpunten die zij ervaren bij een open vraag de be-
langrijkste naar voren brengen. De problemen die zich bij het doen van dagelijkse 
boodschappen in de ogen van de consument voordoen zijn onvoldoende parkeermoge-
lijIcheid bij winkels (negen keer genoemd), wachttijden bij lcassa's (zeven keer ge-
noemd), onduidelijke etiketten op levensmiddelen (zes keer genoemd) en problemen 
met pinautomaten (vier keer genoemd). 

De gehele praktijksituatie overziend blijken slechts enkele problemen ervaren te wor-
den. Deze hebben allereerst te maken met inforrnatie op etiketten, die voor de helft van 
de respondenten niet duidelijk genoeg is. Verder ervaart een kleine groep nieuwe beta-
lingsmogelijkheden als problematisch, bijvoorbeeld vanwege de storingsgevoeligheid en 
het niet goed functioneren van pinautomaten. Consumenten blijken overigens niet bij-
zonder goed op de hoogte te zijn van regels die gelden bij etikettering van producten en 
betalingsverkeer. 

3.8 	Belangrijkste knelpunten consumenten 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk hebben we ons gericht op specifieke prak-
tijlcsituaties. Nu verlaten we deze specifieke benadering en presenteren we een totaal-
beeld gebaseerd op antwoorden van burgers op een open vraag naar de belangrijlcste 
lcnelpunten in de wet- en regelgeving. 

Veruit het meest worden door de burgers de verkeersregels genoemd (21 keer). De sa-
menleving komt hier dagelijks mee in aanralcing. De verkeersregels zijn dan ook regels 
waarmee burgers veelvuldig worden geconfronteerd. Deze factor zal er zeker toe heb-
ben bijgedragen dat de verkeersregels zo hoog scoren. Als we inzoomen op de ge-
noemde knelpunten bij verkeersregels worden de volgende onderwerpen meerdere ma-
len genoemd: maximum snelheid, nieuwe regels (bijvoorbeeld bescherming fietsers) en 
toezicht door de politie. 

Op de tweede plaats op de ranglijst staan belastingen (tien keer genoemd). Burgers ge-
ven aan belastingen hoog, ingewildceld en onterecht te vinden. De derde plaats op de 
ranglijst wordt gedeeld door twee lcnelpunten, namelijk medische zorg en sociale wet-
geving (beide negen keer genoemd). Bij medische zorg doen zich vooral lcnelpunten 
voor ten aanzien van ouderenzorg, wachttijden en kwaliteit. Ten aanzien van sociale 
wetgeving doen zich lcnelpunten voor bij de bijstandswet en de sociale wetgeving in het 
algemeen. Op de vijfde plaats staat drugsoverlast (acht keer genoemd), een enigszins 
afwijkend lcnelpunt op de ranglijst. Toch geven burgers aan dat het tolerante beleid, 
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geen strenge regels, zorgt voor een ongewenste situatie. Op de zesde plaats worden 
twee aspecten genoemd op het niveau van de lokale overheid (beide zeven keer). De 
gemeentelijke regels en wetten worden als onterecht en bureaucratisch beschouwd, bij-
voorbeeld de vergunningverlening. Daarnaast worden de gemeentelijke belastingen en 
heffingen als hoog ervaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onroerende zaak belasting. 
Ook op de gedeelde zesde plaats staat veiligheid op straat (ook zeven keer genoemd). 
Criminaliteit wordt als een belangrijk lmelpunt gezien; men vindt dat de politie onvol-
doende ingrijpt en dat de straffen te lag zijn. Andere lmelpunten volgens de burgers 
zijn de zielctekostenverzekering (zes keer genoemd), het openbaar vervoer (vijf keer 
genoemd) en de milieuregels (vijf keer genoemd). 
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4. 	ICNELPUNTEN VAN VVERICNEMERS 

4.1 	Inleiding 

We behandelen in dit hoofdstuk de doelgroep werknemers. Burgers lcunnen als werk-
nemer knelpunten ervaren met wetten en regels. We hebben 301 werlmemers gevraagd 
naar knelpunten die zij ervaren in een viertal pralctijIcsituaties. 

We bouwen dit hoofcistuk als volgt op. In paragraaf 4.2 beginnen we met het verlcrijgen 
van kinderopvang. In de daarop volgende paragraaf behandelen we Imelpunten bij het 
verlcrijgen van om-, her- en bijscholing. De pralctijksituatie zoeken naar werk of het 
veranderen van baan komt in paragraaf 4.4 aan de orde. De laatste praktijksituatie voor 
de doelgroep werlcnemers, ontslag of beeindigen van een arbeidsrelatie, wordt in para-
graaf 4.5 behandeld. Paragraaf 4.6 sluit dit hoofdstuk af, hierin worden de belangrijkste 
Icnelpunten weergegeven die werlcnemers naar voren brengen als antwoord op een open 
vraag. 

4.2 	Kinderopvang 

In de eerste pralctijksituatie worden werlcnemers die vanaf 1 januari 1996 gebruik heb-
ben gemaalct of een aanvraag hebben ingediend voor kinderopvang gevraagd naar hun 
ervaringen. Van de totale groep ondervraagde werlmemers had slechts 4% vanaf 1996 
hiermee te maken gehad. Het aantal waarnemingen bleef beperIct tot 13. Bij het inter-
preteren van de resultaten moet hiermee rekening worden gehouden. 

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang, zoals bedrijfsplaatsen, particuliere 
plaatsen of gesubsidieerde plaatsen. Alle respondenten gaven aan dat het, voordat zij 
een lcinderopvangplaats regelden, duidelijk was welke soorten lcinderopvang er beston-
den. De dertien werknemers die gebruik hebben gemaalct van kinderopvang hebben in 
zes gevallen gebruik gemaakt van bedrijfsplaatsen, in zes gevallen van particuliere 
plaatsen en in twee gevallen van een door de overheid gesubsidieerde plaats. Opge-
merkt dient te worden dat per werknemer meerdere soorten kinderopvangplaatsen ge-
bruikt lcunnen worden. Om voor een gesubsidieerde plaats in aanrnerlcing te komen 
moet het inkomen lager zijn dan een bepaald normbedrag. Een meerderheid van de res-
pondenten (tien) vindt dit terecht. Twee respondenten geven aan dit onterecht te vinden. 

Zes van de dertien respondenten geven aan te maken hebben gehad met wachftijden 
bij het verkrijgen van een kinderopvangplaats. De wachttijd bij het verkrijgen van 
een kinderopvangplaats bedroeg gemiddeld 11 maanden. Hierbij is het antwoord mee-
genomen van een respondent die 36 maanden heeft moeten wachten. De wachttijd voor 
het verkrijgen van een kinderopvangplaats wordt door de werlmemers die hiermee te 
maken hadden als problematisch ervaren. 

De werknemers die met kinderopvang te maken hadden zijn naar hun mening redelijk 
goed op de hoogte van de regels die hiervoor gelden. Het rapportcijfer hiervoor be-
draagt 6,5. Het is voor elf respondenten volledig duidelijk waar informatie over de re-
gels te verlcrijgen is. Een respondent geeft aan dat dit slechts gedeeltelijk duidelijk is en 
den respondent geeft aan dat het geheel onduidelijk is. Ook de duidelijkheid van de 
verstrekte informatie vormt geen knelpunt; slechts een respondent geeft aan dat de in-
formatie niet duidelijk is. 
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In tabel 4.1 geven we een overzicht van de waardering van de respondenten voor keu-
zemogelificheden, kosten en kwaliteit van kinderopvangplaatsen. Er ontstaat het 
beeld van kwalitatief hoogwaardige opvang, die relatief duur is, en waarvoor weinig 
keuzemogelijkheden bestaan. De waarderingen die gegeven worden voor de keuzemo-
gelijkheden en de kosten lopen behoorlijk uiteen tussen de verschillende respondenten. 
Mogelijke verlclaringen hiervoor zijn de regionale verschillen in het aantal keuzemoge-
lijkheden en de kosten van verschillende vormen van Icinderopvang. Door het beperIct 
aantal waamemingen kunnen we hier echter geen nadere uitspraken over doen. 

label 4.1 	Gemiddelde waardering van werIcnemers voor ha atonal keuzemogelijkheden, de kosten 
en kwaliteit van kinderopvangplaatsen (in rapporwijfer) 

Aspect 	 Waardering 

Keuzemogelidcheden 	 5,0 

Kosten 	 4,6 

Kwaliteit 	 8,0 

Legenda: 	I = zeer weinig keuzemogelijkheden, zeer hoog (duur), zeer sledite lovaliteit, 
10 = zeer veel Iceuzemogelificheden, zeer laag (goedkoop), zeer goede kwalited 

Naast reguliere kinderopvangplaatsen bestaan er voor werlmemers ook mogelijkheden 
zelf kinderen op te voeden en te verzorgen. Voorbeelden hiervan zijn ouderschaps-
verlof, mogelijkheden voor deeltijdwerk en dergelijke. Vier werknemers zijn van me-
ning dat er voldoende van deze mogelijkheden bestaan, negen werlmemers geven aan 
dat er onvoldoende mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk om lcinderopvang in de 
privdsfeer te regelen, zoals Icinderopvang an huis via familie, kennissen of gastouder-
bureau. Drie van de elf respondenten die hierover een mening hebben, geven an dat 
hiertoe onvoldoende mogelijkheden bestaan. De genoemde altematieve vormen van 
Icinderopvang voldoen in de ogen van drie respondenten Met. Acht respondemen zijn 
van mening dat de altematieve vormen we! voldoen. 

We hebben de respondenten ook gevraagd naar niet eerder genoemde problemen. Twee 
respondenten geven als Met eerder genoemd probleem aan, dat er onvoldoende op-
vangmogelipcheden zijn bij zielcte van het kind. 

De respondenten konden van alle knelpunten die zij bij kinderopvang ervaren de be-
langrijkste naar voren brengen. We hebben ze daarvoor een open vraag gesteld. Ge-
vraagd naar de belangrijkste problemen bij lcinderopvang noemen de respondenten het 
meest: de lange wachttijden (zeven keer), de hoge kosten bij kinderopvang (drie keer) 
en onvoldoende mogelijkheden voor kinderopvang (drie keer). 

De belangrijkste punten die zich bij kinderopvang voordoen kunnen we als volgt sa-
menvatten. De kosten voor kinderopvang worden als te hoog ervaren, het aantal mo-
gelijIcheden voor kinderopvang is beperlct, er zijn onvoldoende mogelijlcheden om zelf 
Icinderen op te voeden en te verzorgen, en er doen zich wachttijden voor. Opgemerkt 
dient te worden dat deze resultaten zijn gebaseercl op slechts een beperlct aantal waar-
nemingen. loch wijzen de antwoorden in dezelfde richting. 
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4.3 	Om-, her- en bijscholing 

Werlaiemers kunnen in hun werlcsituatie .te maken krijgen met om-, her- of bijscholing. 
We hebben 71 werknemers ondervraagd die sinds 1996 zijn om-, her- of bijgeschoold. 

De bijgeschoolde werknemers zijn bijna unaniem over het belang van goede scho-
lingsmogelijkheden, 99% van de werknemers vindt het belangrijk om over goede 
scholingsmogelijkheden te beschilcken. Toch geeft 23% van de respondenten aan dat in 
hun werlcsituatie onvoldoende aandacht wordt besteed aan scholing. Opvallend is de 
discrepantie tussen het belang van scholing en onvoldoende aandacht voor scholing. 
Goede mogelijkheden zijn voor de werIcnemers met name van belang om kennis en 
vaardigheden up to date te houden. Dit wordt aangegeven door 70% van de responden-
ten. Van de respondenten vindt 30% scholing belangrijk uit het oogpunt van loopbaan-
perspectieven, 21% vindt scholing belangrijk voor persoonlijke ontplooiing. 

Het is ook mogelijk dat werlcnemers verplicht worden gesteld om bepaalde cursussen 
te volgen, bijvoorbeeld voor het op peil houden van vakbelcwaamheid, vanwege Icwali-
teitseisen of milieuvoorschriften. 51% van de werlaiemers heeft recent met een derge-
lijke verplichting te maken gehad. In tegenstelling tot een verplichting voor het volgen 
van een cursus, kunnen er binnen een bedrijf ook regels zijn die belenunerend werken 
voor het volgen van opleidingen. Een voorbeeld van een dergelijke belenunering wordt 
gevormd door functie-indelingen. 19% van de respondenten geeft aan dat functie-
indelingen belemmerend hebben gewerlct voor het volgen van opleidingen. 

Bij het veranderen van baan (intern of extern) moeten vaak kennis en vaardigheden 
aantoonbaar worden gemaakt. Van de werknemers is 16% ooit gehinderd door het feit 
dat kennis en vaardigheden waarover hij of zij wel beschilcte met aantoonbaar kon wor-
den gemaakt via bijvoorbeeld een getuigschrift. We hebben de respondenten ook ge-
vraagd om via een rapportcijfer aan te geven in hoeverre de bereidheid om een oplei-
ding te volgen afliankelijk is van het wel of met ontvangen van een getuigschrift. De 
werlcnemers geven hiervoor het gemiddelde rapportcijfer 6,0. De spreiding van de ant-
woorden is redelijk groot. Mogelijk veroorzaalct doordat voor een deel van de werIcne-
mers scholing uitsluitend van belang is voor het up to date houden van vaardigheden, 
en niet als opstap voor een verandering van baan. Mogelijk hechten hierdoor de res-
pondenten in verschillende mate belang aan het ontvangen van getuigschriften bij cur-
sussen. 

Van de ondervraagden geeft 20% aan, van de werkgever onvoldoende mogelijkheden 
te lcrijgen voor het volgen van scholing. Het aantal mogelijIcheden voor scholing wordt 
vooral door de leeftijdscategorieen van 18 tot 29 jaar (29%) en van 50 tot 64 jaar 
(25%) als onvoldoende beschouwd. Opvallend is ook dat meer vrouwen (24%) dan 
mannen (17%) aangeven onvoldoende mogelijkheden tot scholing te hebben. 

De werkgever zou werlaiemers in staat lcunnen stellen om verlof op te nemen voor het 
volgen van een opleiding of cursus. 32% van de respondenten is hiertoe niet door de 
werkgever in staat gesteld. Ook geeft ongeveer eenvierde deel van de respondenten 
aan, dat er in hun werksituatie regels voor scholingsverlof ontbreken. Als gemiddelde 
rapportcijfer voor het bestaan van voldoende mogelijkheden voor scholingsverlof geven 
de respondenten een kleine voldoende; zie tabel 4.2. 
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label 4.2 	Gentiddelde waardering van bijgeschoolde werknemers voor mogelijkheden voor scho- 
lingsverlof, mogelijkheden voor fritanciele vergoedingen en kosten voor whaling (in rap-
ponciffer) 

Aspect 	 Waardering 

Mogelijkheden voor scholingsverlof 	 6,4 

Mogelijkheden voor financiele vergoedingen 	 6,4 

Kosten voor whaling 	 4.8 

Legenda: 	mogelijkheden: 1 = absoltatt wet 10 = absoluut Met 
kosten: 1 = zeer hoog (dttur), 10 = zeer bang (goedkoop) 

De kosten voor het volgen van opleidingen worden als hoog ervaren (tabel 4.2). 
Overigens geeft 73% van de respondenten aart dat de werkgever alle kosten op zich 
heeft genomen. In 21% van de gevallen heeft de werkgever een gedeelte van de kosten 
betaald. In 6% van de gevallen heeft de werkgever niets betaald. Er bestaan ook mo-
gelijkheden om financiele tegemoetkomingen van andere instanties te ontvangen, bij-
voorbeeld via de sociale dienst of de belastingdienst. 9% van de bijgeschoolde werk-
nemers heeft hiervan en financiele tegemoetkoming gelcregen. De respondenten be-
oordelen in het algemeen het aantal mogelijkheden voor financiele vergoedingen voor 
scholingskosten als redelijk. Opvallend is dat 42% van de respondenten aangeeft be-
perlct te worden in de scholingsmogelijkheden door het bestaan van terugbetalingsrege-
lingen in het geval men overstapt naar een andere werkgever. 

De werknemers die te maken hebben gehad met scholing zijn in het algemeen maar 
matig op de hoogte van de rechten en plichten met betrelcking tot scholingsverlof en 
vergoedingen. Zij beoordelen de kennis op dit gebied met een 6,0. De spreiding van de 
antwoorden is echter groot. Als we de annvoorden nader beschouwen, valt dan ook op 
dat een behoorlijke groep werknemers zeer weinig inzicht heeft in de rechten en plich-
ten. Voor 78% van de respondenten is het duidelijk waar informatie over scholingsver-
lof en vergoedingen te verIcrijgen is. 8% is hiervan gedeeltelijk op de hoogte, de overt-
ge 14 % is er niet van op de hoogte. 

De kwaliteit van de opleidingsinstittnen wordt met een 6,7 als voldoende bestempeld. 
loch geeft 42% van de respondenten aan dat er naar hun mening onvoldoende toezicht 
wordt gehouden op de lcwaliteit van de opleidingsinstituten. Een verldaring hiervoor 
itan zijn dat in de beleving van de werIcnemer een 6,7 als rapportcfifer voor de lavaliteit 
nog niet als optimaal wordt gezien. 

Naast specifieke vragen over problemen bij scholing hebben we de respondenten ook 
nog een tweetal open vragen gesteld. Bij de eerste open vraag konden respondenten an-
dere problemen naar voren brengen. De meest genoemde overige problemen houden 
verband met problemen die al behandeld zijn. De respondenten geven namelijk aan dat 
scholing naast het werk een te zware belasting vomit. Feitelijk is dit een resultaat van 
onvoldoende beschikbare tijd voor scholing, beschikbaar gesteld door de werkgever. 
Verder wordt enkele malen aangeven dat de afstand tot de plaats waar de cursus gege-
ven wordt groot is. 

De respondenten konden bij een tweede open vraag de belangrijkste problemen die zij 
bij om-, her- en bijscholing ervaren naar voren brengen. Door de werknemers wordt 
het meest de onvoldoende financiele vergoedingen voor scholing genoemd (zestien 
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keer). Daaraan gerelateerd is een ander meerdere malen genoemd lcnelpunt, namelijk 
de hoge kosten voor scholing (tien keer). Verder worden genoemd gebrek aan tijd 
(zeven keer), onvoldoende mogelijkheden voor scholingsverlof (zeven keer) en onvol-
doende mogelijkheden voor scholing geboden door de werkgever (vijf keer). 

Alles overziend doen zich de volgende lcnelpunten voor bij om-, her- en bijscholing. 
Een deel van de werknemers wordt onvoldoende mogelijkheden geboden voor scholing. 
Dit kan worden gespecificeerd in onvoldoende mogelijkheden voor scholingsverlof en 
onvoldoende mogelijlcheden voor fmanciele tegemoetkomingen. Verder worden de 
kosten voor scholing als hoog bestempeld. Een belangrijk deel van de werlcnemers er-
vaart een terugbetalingsregeling warmeer men overstapt naar een andere werkgever als 
bezwaarlijk. 

4.4 Zoeken naar werk en veranderen van baan 

Werknemers lcunnen te maken hebben met het zoeken naar werk of veranderen van 
baan. We hebben 65 werknemers ondervraagd die recent gezocht hebben naar werk of 
zijn veranderd van baan. 

Bij het zoeken van werk en het aangaan van arbeicisrelaties hebben werlcnemers ver-
schillende rechten. Op een aantal deelterreinen hebben we de werknemers gevraagd 
met een rapportcijfer aan te geven in hoeverre zij van de rechten op de hoogte waren; 
zie tabel 4.3. De werlcnemers zijn relatief het slechtst op de hoogte van de arbeidstij-
denwet en de rechten bij deeltijd en verlof. Ook medische keuringen, arbeidsomstan-
digheden en rechten op basis CAO scoren relatief laag. Werimemers zijn redelijk goed 
op de hoogte van hun rechten op het terrein van sollicitaties, arbeidsrecht en beloning. 
Vooral de waarderingen voor de rechten bij medische keuringen, uitzendwerk en rech-
ten op basis van de CAO zijn behoorlijk divers. De grate spreiding bij medische keu-
ringen en uitzendwerk wordt mogelijk veroorzaalct doordat slechts een beperIcte groep 
hier direct mee te maken heeft gehad, en hier een andere mening over heeft dan de 
groep respondenten die een antwoord geven op basis van beeldvorming. Mogelijke 
verklaringen voor de grote spreiding bij kermis van rechten op basis van de CAO zijn 
de vanzelfsprekendheid van deze regels, waardoor een inzicht in de specifieke regels 
zou Ictumen ontbreken, en het feit dat er in vele gevallen geen CAO van toepassing zal 
zijn. 
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label 4.3 	Gemiddelde waardering van weriatemers voor inziclu in rechten en mate waarin sprake 
is van voldoende rechten by het zoeken van wept en het veranderen van bairn ho 
portciffer) 

Rechten 	 Inzicht in rechten Voldoende rechten 

Arbeidsbemiddeling 	 6,5 	 5,8 

Sollicitaties 	 6,9 	 6,4 

Medische keuringen 	 6.0 	 5,8 

Arbeidsrecht 	 7,1 	 6,1 

&toning 	 7,0 	 6,9 

Uitzendwerk 	 6,6 	 6,2 

Werknemersverzekering 	 6,3 	 6,1 

Arbeidsomstandigheden 	 6,1 	 6,6 

Deeltijd en verlof 	 5,8 	 6,0 

Arbeidstijdenwet 	 5,8 	 6,0 

Rechten op basis CAO 	 6,0 	 6,4 

Legenda: 	1 = voistrekt niet op de hoogte, volstrela onvoldoende rechten 
10 = genet! op de hoogte, absoluut voldoende rechten 

Indien de werknemers informatie nodig hebben is het voor 71% geheel duidelijk waar 
deze informatie te verkrijgen is. 21% geeft aan hiervan gedeeltelijk op de hoogte te 
zijn. 8% is er geheel Met van op de hoogte. De informatie die verstrelct wordt is voor 
76% van de respondenten duidelijk. 24% van de respondenten geeft aan dat de infor-
matie die over de genoemde deelterreinen wordt verstrekt niet duidelijk is. 

We hebben de werknemers ook gevraagd of zij op bepaalde terreinen voldoende itch-
ten hebben. De werknemers geven aan dat zij van de gevraagde deelterreinen ten aan-
zien van arbeidsbemiddeling en medische keuringen de minste rechten hebben; zie tabel 
4.3. Ook de rechten ten aanzien van de arbeidstijdenwet en deeltijd en verlof worden 
met een relatief laag rapportcijfer gewaardeerd. Naar de mening van de werknemers 
hebben zij relatief de meeste rechten bij beloning. In het algemeen 1can gesteld worden 
dat de hoeveelheid rechten nog niet als optimaal worden beschouwd. Mogelijk is dit een 
reden dat meer dan de helft van de werknemers (54%) van melting is dat de overheid 
onvoldoende toeziet of de rechten van werknemers op de genoemde terreinen gewaar-
borgd worden. 

We behandelen nu de oordelen van de respondenten over de dienstverlening. Van de 
werknemers geeft 55% aan dat zij een beroep hebben gedaan op de publieke arbeids-
bemiddeling, zoals het arbeidsbureau of andere instellingen van de arbeidsvoorziening. 
De kwaliteit van de publieke arbeidsbemiddeling wordt met een 5,8 gewaardeerd. Een 
5,8 is een laag cijfer voor dergelijke dienstverlenende organisatie. Opvallend is dat de 
respondenten redelijk eensgezind zijn over deze lage waardering. Een meerderheid van 
de respondenten (58%) geeft aan dat de overheid onvoldoende toezicht houdt op de 
kwaliteit van de publieke arbeidsbemiddeling. Respondenten zijn mogelijk van melting, 
dat een intensiever toezicht van de overheid de kwaliteit van de arbeidsvoorziening kan 
verbeteren. 
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Van de ondervraagde werlcnemers heeft 28% te maken gehad met medische keuringen. 
De kwaliteit van de keuringsinstanties wordt met een 6,7 als redelijk goed ervaren. Een 
meerderheid van de respondenten is van mening dat de overheid voldoende toezicht 
houdt op de kwaliteit van de keuringsinstanties. 

De kwaliteitsbeoordeling van uitzendbureaus en wervings- en selectiebureaus resulteert 
in een redelijk laag gemiddeld rapportcijfer, namelijk 6,1. Voor dit type diensten is dit 
aan de lage kant. De lage score heeft wellicht deels te maken met persoonlijke teleur-
stellingen bij het zoeken naarwerk. 75% van de respondenten is wel van mening dat er 
door deze bureaus zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. 

Na de specifieke vragen over problemen bij het zoeken van werk of het veranderen van 
baan hebben we de respondenten ook twee open vragen gesteld. Deze vragen hebben 
enerzijds als doel om een bevestiging te krijgen van ervaren problemen en anderzijds 
om eventuele andere problemen te inventariseren. Van de ondervraagde werIcnemers 
geeft 72% aan dat zich buiten de genoemde knelpunten geen andere knelpunten voor-
doen. Van de wel naar voren gebrachte overige problemen hebben er tien betrelcking 
op solliciteren. Zes keer wordt hierbij aangeven dat de werkgever discriznineert op 
leeftijd, gezondheid, geslacht of ras. Vier keer wordt er aangegeven dat de sollicitatie-
procedures onduidelijk zijn. Verder wordt de lcwaliteit van de arbeidsvoorziening als 
slecht ervaren door drie respondenten. 

Via een open vraag konden de respondenten van alle problemen die zij ervaren de be-
langrijIcste naar voren brengen. Het knelpunt dat veruit het meest door de respondenten 
wordt genoemd is leeftijd (vijftien keer). Verder wordt onvoldoende rechten bij sollici-
teren meerdere malen genoemd (zeven keer). 

Resumerend kunnen we de lazelpunten die zich bij de derde pralctijIcsituatie voordoen 
als volgt weergeven. Volgens een flunk aantal respondenten discriznineren werkgevers 
op leeftijd. Verder wordt de kwaliteit van de publieke arbeidsvoorziening, uitzendbu-
reaus, en wervings- en selectiebureaus als matig beoordeeld. Daarnaast vinden werk-
nemers dat ze bij arbeidsbemiddeling en medische keuringen over weinig rechten be-
schikken. Tenslotte wordt het toezicht door de overheid op het waarborgen van bepaal-
de rechten van werlazemers als onvoldoende beschouwd, evenals het toezicht op de 
publieke arbeidsbemiddeling. 

4.5 	Ontslag of beeindigen arbeidsrelatie 

Als vierde en laatste praktijIcsituatie bij de doelgroep werknemers behandelen we ont-
slag en het beeindigen van arbeidsrelaties. Het beeindigen van een arbeidsrelatie kan 
geinitieerd worden door de werIcnemer zelf of de werkgever. In deze pralctijksituatie 
gaan we in op de ervaringen van werknemers. Van de onderzoelcsgroep werlcnemers 
had 14% te maken gehad met omslag of het beeindigen van een arbeidsrelatie. We heb-
ben hierover 35 werknemers ondervraagd. 

Werlcnemers hebben bij ontslag of het beeindigen van een arbeidsrelatie verschillende 
rechten. In tabel 4.4 geven we weer in hoeverre de werknemers op de hoogte zijn van 
de rechten en hoe zij de hoeveelheid rechten beoordelen. De mate waarin zij op de 
hoogte zijn van de rechten verschilt sterk. Werlcnemers zijn zeer slecht op de hoogte 
van regels voor vervroegde uittreding via VUT/AOW of soortgelijke regelingen. Mo-
gelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat deze regels slechts voor een beperlct deel 
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van de ondervraagden actueel zijn of binnen enkele jaren actueel worden. Werlmemers 
zijn redelijk beperb op de hoogte van de regels voor een uitkerirtg na het niet verlen-
gen van het contract en regels voor een uitkering in het zelf nemen van ontslag. Werk-
nemers zijn behoorlijk goed op de hoogte van de regels rond opzegtermijnen en de re-
gels die gelden bij het zelf ontslag nemen. De spreiding van de antwoorden is het 
grootst bij de uitkering in het zelf nemen van ontslag. Waarschijnlijk doordat dit voor 
een belangrijk deel van de respondenten op dit moment geen optie is. 

Voor 9% van de respondenten is het onduidelijk war informatie over de genoemde 
regels te verlcrijgen is. Voor 74% van de wetimemers is het duidelijk en voor 17% ge-
deeltelijk duidelijk waar de inforrnatie over de regels te verkrijgen is. Toch geeft een 
redelijk deel van de respondenten (21%) an dat de verstrelae informatie doorgaans on-
duidelijk is. 

Tabel 4.4 

Redden 

Gentiddelde waardering van werknemers voor Muck in rechten en de mate waarin spo-
ke is van voldoende rechten bij ontslag of beeindigen arbeidsrelatie (in rapportciffer) 

Tijdelijke bun niet verlengd door werkgever 	 6,5 	 5,7 

Otttslag bij zielcte 	 6,4 	 5,6 

Ontslag anderszins aangezegd door werkgever 	 6,6 	 6,3 

Zelf ontslag nemen 	 7,9 	 7,2 

Uitkering na niet verlengen contract of ontslag 	 6,1 	 5,9 

Uitkering na zelf ontslag nemen 	 6,0 	 5,9 

Vervroegde uittreding 	 4,2 	 5,6 

Opzegtermijnen 	 7,6 	 7,1 

Legenda: 	1 = volstrekt niet op de hoogte, volstrekt onvoldoende rechten 
10 = geheel op de hoogte, absolute voldoende rechten 

We hebben de respondenten ook gevraagd in hoeverre zij van mening zijn of zij vol-
doende rechten op de genoemde terreinen hebben. De werlmemers geven aan dat zij op 
de meeste terreinen beperkte rechten hebben. We merken op dat dit, gezien de scores 
in de eerste kolom van tabel 4.4, deels te maken kan hebben met gebrelddge kends van 
bestaande rechten. Evenals bij het inzicht in de rechten is de spreiding van de antwoor-
den het grootst bij de uitkering in het zelf nemen van ontslag. De werlmemers zijn van 
mening dat zij voldoende rechten hebben bij het zelf nemen van ontslag en bij opzeg-
termijnen. Naar de mening van 57% van de werknemers ziet de overheid voldoende toe 
op de rechten van werIcnemers bij ontslag of beeindiging van een arbeidsrelatie. Deze 
uitkomst sluit aan bij de reeds vermelde scores voor de hoeveelheid rechten. 

Bij ontslag of het beeindigen van de arbeidsrelatie worden werknemers geconfronteerd 
met ontslagprocedures. De helft van de respondenten ervaart deze procedures als on-
zorgvuldig en oneerlijk. Ook uit het oordeel over de lengte van de genoemde procedu-
res spreelct ontevredenheid. De respondenten geven hiervoor een 5,0 op een tienpunts-
schaal waarbij een 1 staat voor zeer slecht en 10 voor zeer goed. 

Bij ontslag of beeindigen van een arbeidsrelatie hebben werlmemers ook de mogelijk- 
heid om hiertegen in beroep te gaan. Van de respondenten is 36% van mening dat er 
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onvoldoende mogelijkheden zijn om hiertegen in beroep te gaan. Een grote meerder-
heid van de werknemers (84%) is wel van mening dat er bij ontslagprocedures of het 
beeindigen van een arbeidsrelatie voldoende juridische steun lcan worden verkregen. 

Voor het verkrijgen van een uitkering na ontslag of beeindigen van een arbeidsrelatie 
moeten procedures doorlopen worden. Van de werknemers geeft 38% aan dat de pro-
cedures die hiervoor gelden onzorgvuldig en oneerlijk zijn. De werknemers zijn zeer 
ontevreden over de duur van de procedures die moeten worden doorlopen. De werk-
nemers beoordelen de duur van de procedures met een 4,0. Ook over de inhoud van de 
procedure, dus wat er gedaan moet worden om de uitkering te krijgen, heerst ontevre-
denheid. De werknemers beoordelen dit met een 5,2. Van de respondenten geeft 61% 
aan dat er door de overheid voldoende wordt toegezien of de rechten van werlmemers 
bij het verkrijgen van een uitkering na ontslag of het beeindigen van een arbeidsrelatie 
gewaarborgd worden. 

Werimemers kunnen na het beeindigen van een arbeidsrelatie in contact komen met 
verschillende dienstverleners. Bijvoorbeeld voor het beeindigen van een arbeidsrelatie 
met een advocaat en kantonrechter en voor het verkrijgen van een uitkering met een 
bedrijfsvereniging of de gemeentelijk sociale dienst. De gemiddelde waardering voor de 
lcwaliteit van de dienstverlening van deze instanties geven we weer in tabel 4.5. De 
kwaliteit van de dienstverlening door uitkeringsinstanties wordt lug gewaardeerd. Mo-
gelijk zien de respondenten de oorzaak voor de inadequate procedures bij het verkrijgen 
van een uitkering meer bij de dienstverlening door uitkeringsinstanties, dan bij onvol-
doende toezicht door de overheid. De kwaliteit van de dienstverlening door de kanton-
rechter scoort lug, maar dit geldt ook, zij het in mindere mate, voor de kwaliteit van 
de arbeidsvoorziening. Bij de beoordeling van de arbeidsvoorziening valt op dat de 
waardering slechts minimaal verschilt met de waardering gegeven in de vorige prak-
tijksituatie, waardoor de betrouwbaarheid van het lage rapportcijfer versterkt wordt. 
Deels kan het kwaliteitsoordeel voortkomen uit persoonlijke teleurstelling met de uit-
komst van een procedure. Over de kwaliteit van de dienstverlening door de juridische 
deskundigen van vakbonden zijn de werlcnemers het meest tevreden. 

Tabel 4.5 	Gemiddelde waardering van werknemers voor kwaliteit diensiverleners by her beeindigen 
van een arbeidsrelatie en ontslag (in rapponciffer) 

Dienstverleners 

Arbeidsvoorziening 	 28 	 5,9 

Kantonrechter 	 12 	 4,7 

Juridische deskundigen vakbonden 	 24 	 6,6 

Advocaten 	 19 	 6,4 

Rechtswinkels 	 24 	 6,1 

Uitkeringsinstanties (gemeentelijke sociale dienst) 	 21 	 4,9 

Uitkeringsinstanties (bedrijfsverenigingen) 	 23 	 5,0 

Legenda: 	1 = zeer slechte kwaliteit 
10 = zeer goede kwaliteit 
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We hebben de respondenten ook een open vraag gesteld met als doel om eventuele an-
dere problemen te inventariseren. 79% van de respondenten heeft geen ander knelpunt 
dan de bovengenoemde knelpunten ervaren. De overige genoemde punten zijn zeer di-
vers. 

Van alle knelpunten die respondenten ervaarden bij ontslag of het beeindigen van een 
arbeidsrelatie konden zij bij een open vraag de belangrijkste naar voren brengen. De 
meest genoemde problemen die door de werknemers worden ervaren houden verband 
met de procedures die moeten worden doorlopen. Dit geldt zowel voor de procedures 
bij ontslag of het beeindigen van een arbeidsrelatie (zes keer genoemd), als voor de 
procedures bij het verlcrijgen van een uitkering (zeven keer genoemd). 

Wanneer we deze laatste praktijlcsituatie bij werknemers overzien komen de volgende 
knelpunten naar voren. De procedures voor het verIcrijgen van een uitkering worden als 
langdurig, onduidelijk en inhoudelijk slecht ervaren. Daarnaast worden de procedures 
voor ontslag als langdurig, oneerlijk en onzorgvuldig beschouwd. Hieraan gerelateerd 
geven de respondenten aan dat ze de kwaliteit van de dienstverlening door uitkerings-
instanties, kantonrechter en arbeidsvoorziening slecht vinden. Verder geven de werk-
nemers aan over onvoldoende rechten te beschildcen op een aantal terreinen. 

4.6 	Belangrijkste knelpunten werknemers 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk hebben we ons gericht op specifieke prak-
tijksituaties. Nu verlaten we deze specifieke benadering en presenteren we een totaal-
beeld. We hebben ons hierbij gebaseerd op antwoorden van werknemers op een open 
vraag naar de belangrijlcste knelpunten in de wet- en regelgeving. 

Het belangrijkste knelpunt in de ogen van werlmemers is de sociale zekerheid (twaalf 
keer genoemd). Onder dit knelpunt plaatsen we problemen die werknemers ervaren met 
sociale zekerheid in algemene zin. De lmelpunten hebben betreldcing op onduidelijke 
wetgeving, ontoegankelijke uitvoeringsorganisaties, onvoldoende toezicht en de bij-
stand. Op de tweede pints op de ranglijst staan de verkeersregels (elf keer genoemd). 
De specifieke knelpunten bij verkeersregels zijn van dezelfde aard als beschreven bij 
consumenten in paragraaf 3.8. Op de derde plaats staat de Arbowet (tien keer genoemd) 
die als onduidelijk, onvolledig en slecht werkend wordt beschouwd. Op de vierde plaats 
staan de belastingen (negen keer genoemd), die volgens de werknemers te hoog zijn. 
Criminaliteit (zeven keer genoemd) is evenals verkeer een algemeen punt van ontevre-
denheid, dat zowel bij werlcnemers en consumenten naar voren komt. 

In een aantal gevallen zien de werknemers de AOW als lmelpunt (zes keer genoemd). 
Problemen doen zich voor ten aanzien van de duidelijkheid. De WAO wordt op plaats 
zeven geplaatst (vijf keer genoemd). Met als specifieke klachten onduidelijkheid en on-
zorgvuldigheid. Andere knelpunten volgens de werlcnemers zijn milieuregels, zieken-
fonds en de nabestaandenwet (alle vier keer genoemd). 
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5. 1CNELPUNTEN VAN ONDERNEMERS 

5.1 	Inleicling 

Tabel 5.1 

Regels 

Huren 

Bouwen 

Legenda: 

De knelpunten van ldeine ondememingen in ons land staan in dit hoofdstuk centraal. 
We hebben een groot aantal ondememers ondervraagd over problemen die zij ervaren 
in een vijftal situaties. Hun ondememingen kenden een maximale omvang van tien 
werlczame personen. In totaal zijn 253 ondememers ondervraagd over den of meerdere 
thema's . 

De opbouw van het hoofdstuk ziet er als volgt uit. In paragraaf 5.2 gaan we in op het 
betreldcen van een bedrijfspand en de fmanciering ervan. Het gebruik van elelctronische 
informatie-uitwisseling staat beschreven in paragraaf 5.3. Paragraaf 5.4 gaat over het 
starten of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten en het exporteren. In paragraaf 5.5 komen 
de ervaringen van ondememers met zakelijke dienstverleners aan de orde. In paragraaf 
5.6 staan de ervaringen met het gebruik van overheidsdiensten centraal. Als afsluiting 
van dit hoofdstuk worden de belangrijlcste knelpunten van ondernemers in paragraaf 5.7 
samengevat. 

5.2 	Bedrijfspand en fmanciering van bedrijfsactiviteiten 

Voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten heeft een ondememer in de meeste gevallen 
een bedrijfspand nodig. Ondememers lcunnen hiervoor zelf een bedrijfspand laten bou-
wen of een bestaand bedrijfspand betreldcen. Daamaast kan gekozen worden tussen 
aankoop of huur van een pand. De mogelijIcheden die ondememers hebben om dit soort 
zaken te financieren, bepalen in grote mate de uiteindelijke keuze. In deze paragraaf 
gaan we in op de lcnelpunten die ondememers ervaren bij het betreldcen van een be-
drijfspand en de fmanciering van bedrijfsactiviteiten. Van de ondervraagde onderne-
mers heeft 13% sinds 1 januari 1996 een bedrijfspand betrokken. Het aantal waarne-
mingen bedraagt 33. 

Bij het huren en bouwen van bedrijfspanden gelden verschillende weften en regels 
waaraan ondememers zich dienen te houden. Voor het bouwen van een bedrijfspand 
zijn bijvoorbeeld bouwvergunningen van groot belang. Bij het huren van een pand gel-
den regels op het terrein van huurbescherming, huurprijsbescherming en opzegtermij-
nen. 

In tabel 5.1 hebben we weergegeven in hoeverre de ondervraagde ondememers op de 
hoogte zijn van de betreffende regels. 

Gemiddelde waardering van ondernemers voor de bekendheid met de regels voor huren 
en bouwen (in rapportciffer) 

1 = volstrekt flier op de hoogte 
10 = geheel op de hoogte 
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Naar hun eigen melting zijn de ondememers die een bedrijfspand betrokken hebben Met 
echt goed op de hoogte van de regels voor het bouwen. De ondervraagde ondememers 
blijken mar lets beter op de hoogte te zijn van de regels voor het huren. Een meerder-
heid van de ondememers (67%) weet overigens wet war infonnatie over dit soon re-
gels te verlcrijgen is, voor 9% van de respondenten is dit gedeeltelijk het geval. De 
overige 24% van de ondememers weet Met welke informatiebronnen ktumen worden 
gebruilct. De infonnatie die verstrelct wordt over de regelgeving wordt door tweederde 
van de ondememers als duidelijk ervaren. 

De respondenten die in meer of mindere mate bekend zijn met de regels beoordelen de 
duidelijkheid van de regels met een gemiddeld rapportcijfer van 5,5 voor de regels 
over bouwen en 6,1 voor de regels over Wren. De uitvoerbaarheid van de regels 
wordt door de ondememers gewardeerd met respectievelijk een gemiddelde van 5,6 
(bouwen) en 6,3 (huren). De regels voor bouwen worden dan ook veel meer als betas-
tend ervaren voor de bedrijfsvoering dan de regels voor het huren van en bedrijfspand 
(respectievelijk 5,3 en 6,0 waarbij een onvoldoende cijfer staat voor belas-
tend/belemmerend). lets meer dan de helft van de ondememers (52%) is van mening 
dat deze belastende invloed niet te billijken is als naar het doe van de betreffende re-
gels wordt gekeken. Bij al deze cijfers moet wel steeds bedacht worden, dat de bekend-
heid met de precieze inhoud van de regels gering is. Zodoende zullen de oordelen deels 
gebaseerd zijn op perceptie in plaats van feitenlcermis. De helft van de ondememers 
vindt dat de overheid voldoende effectief en efficient controleen op de naleving van de 
regels. De andere helft beoordeelt de controle als onvoldoende. 

Op grond van de bovenstaande matige scores moeten we vaststellen dat de duidelijkheid 
en de uitvoerbaarheid van de regels volgens de ondememers te wensen over laten. De 
regels worden als redelijk belastend ervaren. 

Bij het betreldcen van een bedrijfspand lcan een ondememer met verschillende dienstver-
leners te maken krijgen. We hebben de respondenten gevraagd een oordeel te geven 
over de volgende dienstverleners: makelaars, aarmemers, onderaannemers en architec-
ten. De vrijheid om te Idezen tussen de verschillende dienstverleners wordt in alle 
gevallen met een voldoende gewaardeerd. 

De gemiddelde waardering van ondememers voor dit punt is in tabel 5.2 weergegeven. 

Tabel 5.2 	Gemiddekte waardering van ondernemers voor de keuzevnjheid van diensrverleners bij 
het betrekken van an bedriffspand (in rapportcijfer) 

Dienstverleners 	 Waardering 

Makelaars 	 7,6 

Aannemers 	 7,8 

Onderaannemers 	 6,9 

Archimmen 	 6.2 

Legenda: 	1 = voistrekt seen keuzevnjheid 
10 = volledige keuzevrijheid 

Uit de tabel Willa dat bij aarmemers en makelaars de keuzevrijheid met hoge scores 
wordt gewaardeerd. Voor onderaannemers en architecten zijn de scores veel lager op 
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dit punt. De lagere score voor onderaannemers heeft mogelijk te maken met het feit dat 
deze door de aannemers worden gekozen (en met door opdrachtgevers van bouwobjec-
ten). 

In tabel 5.3 hebben we de gemiddelde waardering van de geraadpleegde ondememers 
over de kwahteit van dienstverlening en de kosten daarvan weergegeven. De waar-
dering is uitgedrukt in rapportcijfer. 

Tabel 5.3 	Gemiddelde waardering van ondernemers voor de kwaliteit van dienstverlening en de 
kosten van rnakelaars, aannemers, onderaannemers en architecten (in rapportciffer) 

Dienstverleners 

Legerzda: 	1 = zeer slechte kwaliteit, zeer hoog (duur) 
10 = zeer goede kwaliteit, zeer laag (goedkoop) 
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Kwaliteit 	 Kosten 

Makelaars 	 6,9 	 4,6 

Aannemers 	 7,2 	 5,2 

Onderaannemers 	 6,6 	 5,4 

Architecten 	 6,9 	 4,3 

De kwaliteit van de betreffende dienstverleners wordt door de geraadpleegde onderne-
mers over het algemeen als redelijk tot voldoende ervaren. Daarbij is overigens sprake 
van een redelijke mate van overeenstemming (gezien de relatief lage standaarddevia-
ties). De Icwaliteit van de diensrverlening levert voor ondememers dus geen grote pro-
blemen op; de kosten die daarbij in rekening worden gebracht daarentegen we!. Alle 
dienstverleners worden op dit punt met onvoldoendes gewaardeerd. In verhouding tot 
de geleverde prestaties ervaren de ondememers de kosten dus als hoog. Dit geldt met 
name voor de `echte' dienstverleners die geen zichtbare fysieke bouwactiviteiten uitvoe-
ren (architecten en makelaars). Hiervoor geldt mogelijk eenzelfde verklaring als bij 
burgers, waar we wezen op het probleem dat men kan hebben met de dagtarieven die 
adviseurs in rekening plegen te brengen. 

We hebben de ondememers ook enIcele vragen voorgelegd over de fmanciering van 
bedrijfsactiviteiten. Daarbij hebben we ons Met alleen beperIct tot de investeringen in 
bedrijfspanden, maar ook de financiering van andere bedrijfsactiviteiten in de be-
schouwing betroldcen. Het aantal respondenten dat gezocht heeft naar exteme mogelijk-
heden om bedrijfsactiviteiten te financieren, bedraagt 23. De ondervraagde ondeme-
mers blijken over het algemeen voldoende zicht te hebben op de verschillende aanbie-
ders van kapitaal voor de fmanciering van bedrijfsactiviteiten (rapportcijfer 7,2). Het 
aanbod in kwantitatieve zin en de kwaliteit van deze fmanciele dienstverleners worden 
als redelijk gewaardeerd (respectievelijk 6,6 en 6,9). 

De overheid kan enerzijds diensten op dit terrein aanbieden via investeringsbanken en 
participatiemaatschappijen. Deze mogelijkheden zijn in de pralctijk beperkt tot be-
paalde regio's en bepaalde investeringsprojecten. Het wekt dan ook geen verbazing dat 
deze mogelijkheden nauwelijks bekend zijn bij de ondememers. De geraadpleegde on-
dernemers beoordelen hun zicht op deze mogelijkheden met een gemiddeld rapportcij-
fer van 3,9. De ondememers die enigszins zicht hebben op de mogelijkheden, beoorde-
len het aantal mogelijkheden voor financiering via deze kanalen als volstrekt onvol-
doende (rapportcijfer 3,4). De kwaliteit van de overheid als financiele dienstverlener 



krijgt eveneens een onvoldoende van de geraadpleegde ondememers (4,0). Dit laatste is 
waarschijnlijk grotendeels gebaseerd op beeldvorming, aangezien ondervraagden wei-
nig of geen ervaring hebben met overheidsfinanciering en de meningen hierover ver 
uiteenlopen. 

Aan de andere kant speelt de overheid oak een rot via subsidie- en fiscale regelingen 
voor investeringen in bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn regionale investe-
ringspremies en vervroegde afschrijving. Bijna de helft van de respondenten (49%) is 
naar eigen zeggen bekend met deze mogelijkheden. Door ongeveer zes op de den on-
dememers warden deze regelingen over het algemeen als duidelijk ervaren. Voor de 
helft van de ondememers spelen de subsidie- en fiscale regelingen overigens geen grote 
rot. Deze respondenten zijn van mening dat de regelingen niet nuttig zijn voor hun be-
drijf. Een deel van deze respondenten heeft de betreffende vraag in een breder kader 
geplaatst, omdat zij Met bekend zijn met de bovengenoemde regelingen. 

De ondememers blijken over het algemeen Met goed op de hoogte van de mogelijkhe-
den voor kapitaalverschafrmg via aandelentransacties. De bekendheid van dit soon 
regels voor vennootschappen wordt met een gemiddeld rapponcijfer van 4,3 gewaar-
deerd. Voor diegenen die wel bekend zijn met deze regels, blijken de regels doorgaans 
duidelijk te zijn. Bijna zeven op de den van deze ondememers beoordelen de duidelijk-
heid als voldoende. Eenzelfde aandeel is van mening dat de regelingen voldoende 
ruimte bieden om kapitaal te verschaffen. 

Na specifieke vragen over problemen op het gebied van bedrijfspanden en de fmancie-
ring van bedrijfsactiviteiten hebben we de respondenten ook nog een aantal open vragen 
gesteld. Deze vragen hadden enerzijds als doe am een bevestiging te krijgen van de 
ervaren problemen en anderzijds am eventuele andere problemen te inventariseren. Bij 
het noemen van de drie belangrijkste problemen op dit terrein door de respondenten, 
zijn onduidelijke en onuitvoerbare regels bij het bouwen en huren van becirijfspanden 
en het gebrek aan financieringsmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten het meest ge-
noemd. Nog niet eerder ter sprake is gekomen het felt ondememers moeilijk geschikte 
locaties voor bedrijfspanden lcumien vinden. Dit wordt in dezelfde orde van grootte als 
lcnelpunt ervaren. In lets mindere mate is het verkrijgen van de vergurmingen genoemd. 
Dit heeft met name betreklcing op milieuvergunningen. 

We 'amen de praktijksituatie als volgt samenvatten. Bij het betrekken van een be-
drijfspand hebben ondememers te maken met regelgeving die als Met erg duidelijk en 
slecht uitvoerbaar beschouwd wordt. Dit duidt op ontoegankelijke regelgeving. Overi-
gens geldt dit iets meer voor de regels voor het bouwen dan voor de regels voor het hu-
ren van bedrijfspanden. De lcwaliteit van de dienstverlening op dit terrein wordt als re-
delijk ervaren; de kosten ervan warden echter als hoog ervaren. In het geval van archi-
tecten beoordeelt men de keuzemogelijIcheden als beperkt. 

Voor de externe rmanciering van bedriffsactiviteiten blijken ondememers naar eigen 
oordeel in het algemeen voldoende zicht te hebben op de mogelijkheden. Het aanbod 
van financieringsmogelijkheden door de overheid via specifieke fondsen en stimule-
ringsregelingen is beperIct tot specifieke gevallen. De kennis van deze mogelijkheden 
blijkt matig, hetgeen overigens niet als zorgwelckend gezien hoeft te warden, gezien het 
selectieve Icarakter van deze voorzieningen. Opmerkelijk is wet, dat de respondenten 
het aantal mogelijkheden voor overheidsfinanciering als volstrekt onvoldoende bestem-
pelen, terwijI tegelijkertijd de helft van de respondenten aangeeft dat bestaande subsi-
dies en fiscale faciliteiten niet nuttig zijn voor het eigen bedrijf. Tenslotte blijkt de be- 
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kendheid met de regelgeving voor aandelenlcapitaal in het geval van vennootschappen 
opmerkelijk gering. 

5.3 	Elektronische informatie-uitwisseling 

In het economisch handelen wordt steeds meer gebruik gemaalct van elektronische in-
formatie-uitwisseling, zoals bijvoorbeeld Internet. Deze vorm van informatie-
uitwisseling wordt onder meer toegepast bij fmanciele transacties, facturering en beur-
stransacties. De Imelpunten die ondernemers in de praktijk met elektronische informa-
tie-uitwisseling ondervinden, komen in deze paragraaf aan de orde. Van de onder-
vraagde ondernemers bleek in totaal 27% sinds 1 januari 1996 gebruik te hebben ge-
maalct van elelctronische infonnatie-uitwisseling. Het aantal waarnemingen waarop on-
derstaande uitkomsten zijn gebaseerd, bedraagt 66. 

Bij het gebruik van eleIctronische infonnatie-uitwisseling gelden regels voor auteurs-
rechten. Een belangrijk deel van de ondernemers blijkt weinig inzicht te hebben in de-
ze regels. Voor het inzicht hierin werd namelijk een gemiddeld rapportcijfer van 5,5 
gegeven. Ook de duidelijlcheid van deze regels en de uitvoerbaarheid ervan laten vol-
gens de respondenten te wensen over. Deze aspecten worden met gemiddelde rapport-
cijfer van respectievelijk 4,6 en 5,1 gewaardeerd. Bij de beoordeling van deze aspecten 
was spralce van een grote variatie in antwoorden. DeeIs zullen de oordelen gerelateerd 
zijn aan het gebrelckige inzicht in de bestaande regelgeving. Gezien deze uitkomsten 
mag het ook met verwonderlijk wezen ciat de respondenten de regels weinig belemme-
rend vinden (7,2). Zij zullen in de pralctijk waarschijnlijk nauwelijIcs rekening houden 
met deze regels. 

De regels die gelden voor bepaalde zakelijke handelingen (zoals financiele transac-
ties, facturering, beurstransacties, etc.) staan het gebruik van elektronische informatie-
uitwisseling volgens de ondernemers niet in de weg (7,1 waarbij een voldoende staat 
voor weinig belemmerend). 

De informatievoorziening over regels die gelden bij elektronische informatie-
uitwisseling is voor verbetering vatbaar. Ruim eenderde van de geraadpleegde onder-
nemers weet in het geheel met waar zij informatie over deze regelgeving kan inwirmen. 
Zij die wel informatie verstrekt hebben gekregen, beoordelen deze informatie in ruime 
meerderheid (75%) als positief. Van een effectieve en efficiente controle op de nale-
ving van deze regels bij elelctronische informatie-uitwisseling is in de ogen van de on-
dernemers geen sprake. Maar liefst 83% van hen is deze mening toegedaan. Hoogst-
waarschijnlijk doelen de respondenten hiermee op het feit, dat zij geen zicht hebben op 
wie controleert en hoe dit in zijn werk gaat. 

Via Internet lcunnen ook rechtshandelingen worden verricht. Het verstrekken van een 
opdracht of het tekenen van een contract via Internet heeft in juridische zin een andere 
betekenis dan het zetten van een handtekening op papier. De geraadpleegde onderne-
mers zijn nauwelijks op de hoogte van regels die hiervoor gelden (rapportcijfer 3,9). 
Maar liefst 75% van de ondernemers die enigszins op de hoogte waren met de regels, 
was van mening dat op dit terrein onvoldoende regelgeving bestaat. 

Bij Internet hebben we te maken met verschillende aanbieders van diensten. We ma- 
ken daarbij onderscheid in de Internet-providers en de website-ontwerpers. Het aantal 
keuzemogelijkheden birmen het aanbod van diensten is in de ervaring van de onderne- 
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men ruim voldoende (gemiddelde rapportcijfer van respectievelijk 7,4 en 7,0). De 
kwaliteit van den dienstvedening wordt gemiddeld als matig tot redelijk ervaren (6,4 
voor providers en 5,8 voor website-ontwerpers). De kosten van dienstverlening van de 
providers worden noch als hoog noch als lag ervaren. De gemiddelde score hiervoor 
bedraagt 5,5. De kosten van de website-ontwerpers daarentegen zijn in de beleving van 
de ondememers an de hoge kant (4,8). In de oordelen over de kosten van de dienstver-
lening was een veel grotere variatie in antwoorden te zien dan in de oordelen over de 
kwaliteit. Ondememers hebben waarschijnlijk moeite met het inschatten van de waarde 
van de dienstverlening op dit terrein. De genoemde matige scores staan mogelijk in 
verband met de relatief jonge markt. 

De ondememers hebben zelf nog een aantal andere problemen op het terrein van de 
elelctronische infonnatie-uitwisseling genoemd, die bij de specifieke vragen niet aan de 
orde waren gekomen. Deze problemen hebben betreklcing op onvoldoende toeganke-
lijkheid van de dienstverleners (slechte bereikbaarheid, lcunnen vraag niet aan; vier keer 
genoemd), onduidelijkheid en onvoldoende kwaliteit bij het betalingsverkeer (drie), on-
voldoende bescherming van informatie (twee) en technische problemen (twee). 

De respondenten zijn in de gelegenheid gesteld om elk de drie belangrijkste proble-
men op dit terrein te noemen. Hieruit kwam het volgende naar voren. Onvolkomenhe-
den in de systemen blijken veruit de belangrijIcste oorzaak te zijn van problemen die 
ondememers ervaren met de elelaronische informatie-uitwisseling. De infonnatie-
uitwisseling is traag, waardoor wachttijden bestaan. Bovendien is de betrouwbaarheid 
van de systemen naar het oordeel van de ondememers niet optimal en kan de infonna-
tie niet voldoende beschermd worden. Veel minder van belang zijn de regelgeving en 
het toezicht op naleving van deze regels. 

We lcunnen de problemen die zich bij elektronisdm informatiesuitwisseling voordoen 
als volgt samenvatten. Relevante regelgeving blijkt slecht bekend. Bestaande regels 
worden als nogal onduidelijk en slecht uitvoerbaar beoordeeld. Aangezien respondenten 
de regels tegelijkertijd weinig belemmerend vinden, en gezien de geringe bekendheid, 
moet an deze oordelen beperlcte waarde toegekend worden. Een opmerkelijk groot 
aantal respondenten is van mening dat de controle op het Seven van deze regels te 
wensen overlaat. Ook is er een grote groep respondenten die vraagt om betere regel-
geving voor rechtshandelingen via Internet. Het aanbod van diensten via Internet-
providers en website-ontwerpers wordt als ruim voldoende gezien. Over zowel de 
kwaliteit, als de kosten is het oordeel matig tot redelijk. Als onderbouwing hiervan wij-
zen diverse respondenten op ervaringen als wachttijden bij infonnatie-uitwisseling, on-
voldoende bescherming van informatie, en slechte bereikbaarheid van de dienstverle-
ners. 

5.4 	Starten, uitbreiden bedrijfsactiviteiten en exporteren 

Knelpunten die ondememers ervaren bij het starten of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten 
en bij het exporteren staan in deze paragraaf central. Ongeveer eenderde van de on-
dervraagde ondememers heeft sinds 1 januari 1996 met dit soon activiteiten te tnaken 
gehad. De navolgende ervaringen hebben betreldcing op 67 respondenten, waarvan 35 
ervaring hebben met exporteren van produlcten en diensten. 

Bij het starten en/of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten kunnen ondememers te maken 
hebben met uiteenlopende wetgeving. Genoemd lcunnen worden de Vestigingswet, de 
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Handelsregisterwet, de Wet economische mededinging, regelgeving rond arbeid en mi-
lieuwetgeving. 

Met uitzondering van de Handelsregisterwet zijn de ondememers in hun eigen beleving 
maar matig op de hoogte van de verschillende wetten die van belang zijn voor het 
starten of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten (zie tabel 5.4). De ondememers zijn het 
minst bekend met de Wet economische mededinging. Deze wet kent een relatief grote 
groep die volstrekt niet op de hoogte is van de betreffende wet. Waarschijnlijk zijn dit 
ondememers waarvoor deze wet eigenlijk met zo relevant is, waardoor zij in de prak-
tijk er niet veel mee te maken hebben gehad. Voor het inzicht in de regelgeving op het 
terrein van arbeid, milieu en de Vestigingswet zijn de gemiddelde scores eveneens ma-
tig. In alle gevallen is er echter sprake van een grote variatie in antwoorden. 

Dit matige inzicht wordt over het algemeen niet veroorzaalct door onvoldoende infor-
matievoorziening op deze terreinen. Ruim driekwart van de alle ondememers (78%) 
weet waar informatie over de wetten te verkrijgen is. Bijna tweederde van hen beoor-
deelt de verstrelcte informatie als voldoende duidelijk. 

De oorzaak voor het matig inzicht in de wetgeving moet waarschijnlijk veel meer ge-
zocht worden in de ontoegankelijkheid en de ingewildceldheid van de wetgeving. Dit 
blijkt uit waardering voor de aspecten duidelijkheid en uitvoerbaarheid. Over de ge-
hele linie genomen, werden de wetten maar matig op deze aspecten gewaardeerd (zie 
tabel 5.4). De respondenten die volstrelct niet op de hoogte waren van de desbetreffende 
wetten, hebben deze vragen met beantwoord. 

Tabel 5.4 

Regels 

Gemiddelde waardering van ondernemers voor bekendheid, duidelijkheid, uitvoerbaar-
heid en mate van belenunering van de regels voor het starten en uitbreiden van bedriffs-
activiteiten (in rapportcijfer) 

	

Bekendheid Duidelijkheid Uitvoerbaar- 	Mate van be- 

	

heid 	lenunering 
Vestigingswet 	 5,7 	 6,0 	 6,6 	 7,4 

Handelsregisterwet 	 6,7 	 6,6 	6,9 	 7,9 

Wet economische mededinging 	 4,5 	 5,6 	6,0 	 7,2 

Regelgeving rond arbeid 	 5,9 	 6,2 	6,1 	 5,9 

Milieuwetgeving 	 5,7 	 5,6 	5,5 	 6,1 

Legenda: 	1 	= voistrekt niet op de hoogte, zeer onduidelijk, volstrekt met uitvoerbaar, zeer be- 
lemmerend 

10 = geheel op de hoogte, zeer duidelijk, voistrekt uitvoerbaar, absolute niet belemme-
rend 

De Handelsregisterwet scoort van alle wetten het beste. Ook de Vestigingswet lijkt re-
delijk uitvoerbaar voor de ondememers, hoewel de duidelijkheid toch te wensen over 
laat. Twee sectoren hebben relatief veel problemen met de uitvoering van deze wet, 
namelijk de horeca (5,0) en de detailhandel (5,5). De andere drie wetgevingen scoren 
maar matig op de aspecten duidelijIcheid en uitvoerbaarheid. 

In de bovenstaande tabel zijn ook de gemiddelde waarderingen van ondememers voor 
de mate van belenunering voor hun bedrijfsvoering opgenomen. De Handelsregister- 
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wet, de Vestigingswet en de Wet economische mededinging blijken over het algemeen 
weinig belenunerend te zijn. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het felt dat veel on-
dernemers weinig of op een beperkt aantal momenten met deze wetgevingen te maken 
hebben. De wetten op het gebied van arbeid en milieu, waarmee ondememers voortdu-
rend worden geconfronteerd (dus ook buiten de start of een uitbreiding van bedrijfsac-
tiviteiten), worden als veel meer belastend ervaren. Bij de laatste twee wetten zijn wel 
grote variaties in antwoorden aangetroffen (zie de hoge standaarddeviaties). Dit is ver-
klaarbaar uit het felt dat de negatieve oordelen vooral van ondememers uit bepaalde 
sectoren aflcomstig zijn. Met de milieuwetgeving hebben vooral ondememers in de ho-
reca, de landbouw, de industrie en in jets mindere mate de groothandel problemen. De 
wetgeving op het gebied van arbeid wordt vooral door fulanciele instellingen, de detail-
handel, de landbouw, de groothandel en de horeca als belemrnerend ervaren. 

In zijn algemeenheid vindt 40% van de respondenten de belemmerende invloed van bo-
vengenoemde wetten te hoog in verhouding tot de doelstellingen die ermee worden na-
gestreefd. Een iets groter aandeel van de ondememers (45%) ervaart over het algemeen 
weinig het nut van deze regels voor hun ondememing. 

Het toezic.ht op de naleving van deze werten worth door ruim zes op de tien ondeme-
mers als onvoldoende ervaren. Van een eerlijke handhaving en optimale marktordening 
is volgens 75% van de respondenten geen sprake. 

Ruim 60% van de ondememers is bekend met voorzieningen voor het starten van 
bedrijfsactiviteiten (zoals subsidies en lcredieten). De duidelijkheid en de toegankelijk-
heid van deze voorzieningen laten in de ogen van de ondememers te wensen over. On-
geveer 70% van de ondememers is deze mening toegedaan. Bij meer dan de helft 
(57%) zijn deze voorzieningen overigens van nut geweest voor de start van de onder-
neming. Deze percentages moeten wel voorzichtig worden geInterpreteerd, omdat de 
onderzoeksgroep niet alleen uit startende ondememingen bestond. De meningen van 
een deel van de respondenten zijn dus waarschijnlijk gebaseerd op beeldvonning, en/of 
op ervaringen die men in het verleden heeft opgedaan. 

De vragen die betrekking hebben op het exporteren van goeden en diensten, zijn al-
leen beantwoord door de ondememers die daarmee recente ervaringen hebben. Onder-
nemingen die exponeren moeten beschiklcen over een exportvergunning. De geraad-
pleegde ondememers die ervaring met export hebben opgedaan, zijn over het algemeen 
mar matig bekend met deze verplichting. Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 5,3. 
Hierbij moet wel opgemerlct worden dat er sprake is van een grote variatie in antwoor-
den. De informatievoorziening rondom exportvergunningen wordt daarentegen posi-
tief gewaardeerd. Maar liefst 86% van respondenten zegt te weten war zij informatie 
over exportvergunningen lcunnen verkrijgen. De informatie die verstrela wordt over dit 
thema, wordt door ruim viervijfde van hen als duidelijk ervaren. 

De regels rond export worden door de respondenten over het algemeen als redelijk 
duidelijk en uitvoerbaar ervaren (op beide aspecten een gemiddeld rapportcijfer van 
6,5). Het nut van dergelijke regels wordt echter niet breed onderschreven. Volgens zes 
op de den ondernemers zijn deze regels niet nuttig voor hun bedrijf. Het toezicht op 
naleving van deze regels wordt door 61% als goed en door de overige 39% als onvol-
doende ervaren. Van de respondenten vindt een meerderheid (55%) dat er sprake is van 
een eerlijke handhaving en een optimale marktordening. Ook de toegankelijkheid van 
buitenlandse markten blijkt volgens de ondememers redelijk te zijn (getniddeld rap- 
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portcijfer 6,5). De voorschriften die voor export gelden, worden door maar liefst 83% 
van de ondememers niet als belemmerend ervaren voor hun concurrentiepositie. 

Het invullen van exportdocumenten blijkt voor de ondernemers toch behoorlijk betas-
tend te zijn. De gemiddelde waardering hiervoor in rapportcijfer is namelijk matig (5,9 
waarbij geldt dat hoe hoger het cijfer hoe minder het als belastend wordt ervaren). 

Aan exporterende en niet-exporterende ondememers hebben we gevraagd in hoeverre 
zij bekend zijn met exportsubsidies en andere voorzieningen om export te bevorde-
ren. Bij dit laatste kan men bijvoorbeeld denken aan verschillende soorten activiteiten 
op het gebied van exportvoorlichting. Maar liefst 73% van alle ondememers was niet 
bekend met dit soon voorzieningen. Het hoge aandeel dat de betreffende regelingen als 
onduidelijk ervaren (77%), geeft eveneens aan dat de ondememers niet goed op de 
hoogte zijn van dit soon voorzieningen. Deze scores moeten echter wel worden genu-
anceerd, omdat voor een deel van de respondenten de voorzieningen ook niet relevant 
zullen zijn, omdat zij niet exporteren en niet voomemens zijn om te gaan exporteren. 

Als overige problemen op het terrein van het starten/uitbreiden van bedrijfsactiviteiten 
en het exporteren, worden door ondememers enkel problemen genoemd die betreldcing 
hebben op verschillen tussen de situatie in ons land en die in andere landen. Genoemd 
werden verschillen in regelgeving tussen Europese landen (vier maal genoemd), bu-
reaucratische rompslomp bij Nederlandse wetten en instanties (vier) en strengere wet-
geving in ons land dan elders (twee). 

Wederom zijn de geraadpleegde ondememers in de gelegenheid gesteld om de drie 
belangtijkste problemen aan te dragen die zij op dit terrein ervaren. Daarbij valt op 
dat er niet echt problemen uitspringen die vaak genoemd worden. De genoemde Icnel-
punten hebben vooral betreldcing op een drietal aspecten, namelijk de belemmerende 
werking van sommige wetten, de onvoldoende beschikbaarheid van (start)lcapitaal en de 
inadequate infonnatievoorziening omtrent de betreffende wetten. In jets mindere mate 
worden langdurige trajecten waarmee vergunningen worden verstrelct en problemen op 
het gebied van arbeid ervaren. 

Tot slot van deze paragraaf zullen we een eindoordeel geven over de problemen die er-
varen worden bij het `starten/uitbreiden van bedriffsactiviteiten en exporteren'. De 
problemen die op dit terrein worden ervaren zijn vooral te wijten aan wetgeving, die als 
onduidelijk en belemmerend voor de bedrijfsvoering wordt ervaren. Met name de wet-
geving rond arbeid en milieu wordt door ondernemers in bepaalde sectoren als betas-
tend ervaren. Dit moet echter wet in een breder kader worden geplaatst, omdat de oor-
delen over deze twee wetten waarschijnlijk niet alleen gestoeld zijn op de ervaringen bij 
het starten en/of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten. De andere genoemde wetten blinken 
volgens de ondememers ook niet echt uit door duidelijkheid. In de beeldvorming van 
ondememers zijn de voorzieningen voor starters ontoereikend. Startende ondernemers 
zouden over meer startkapitaal moeten lcunnen beschildcen. 

De waardering voor de verschillende aspecten van het exporteren is niet echt overtui-
gend. De regels op het gebied van export worden weliswaar met echt als belenunerend 
beschouwd, maar zij worden daarentegen ook niet als echt zinvol ervaren. Het invullen 
van de nodige documenten voor export is in de ogen van de ondememers wet betas-
tend. De activiteiten van de overheid om export te bevorderen kennen een relatief klein 
bereik onder kleine ondememers. De ondememers in ons onderzoek zijn slechts in be-
perkte mate van deze activiteiten op de hoogte. 
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5.5 	Zakelijke diensten 

Ondememers laumen in het zalcelijke verkeer een beroep moeten doen op verschillende 
zakelijke dienstverleners. We onderscheiden in dit onderzoek de volgende dienstverle-
ners: advocaten, deurwaarders, accountants, belastingadviseurs, notarissen, architecten, 
makelaars en fmancieel adviseurs. Ruim drielcwart van de respondenten heeft sinds 1 
januari 1996 een beroep gedaan op een of meerdere van deze dienstverleners. Het aan-
tal waamemingen waarop de uitkomsten in de onderhavige paragraaf gebaseerd zijn, 
bedraagt 97. 

De marla van de zakelijke dienstverlening functioneert over het algemeen vrij goed 
volgens de ondervraagde ondememers. Dit blijkt onder meet uit het feit dat de meeste 
ondememers naar eigen zeggen voldoende zicht hebben op het aantal aanbieders 
(82%) en tevens een grote mate van vrijheid ervaren om te kiezen tussen de aanbie-
den voor elk van de diensten. De gemiddelde scores op dit laatste punt varieren van 
8,2 voor architecten tot 9,1 voor advocaten (zie tabel 5.5). Ook de onderlinge concur-
rentie op basis van prijs, kwaliteit en service, wordt door de ondememers over het al-
gemeen als voldoende ervaren. De gemiddelde waarderingen liggen weliswaar op een 
lager niveau dan bij de keuzevrijheid, maar zijn in de meeste gevallen nog steeds posi-
tief (rond een zeven). Twee dienstverleners vormen hierop een uitzondering. Naar de 
mening van de ondememers moet de concurrentie tussen notarissen onderling en deur-
waarders onderling als matig worden gekenschetst. Dit heeft mogelijk te maken met ta-
riefstellingen voor de diensten van deze twee dienstverleners. Van concurrentie op basis 
van prijs is in de beleving van de ondememers nauwelijks spralce. Dit geldt in iets min-
dere mate ook voor advocaten. 

Tabel 5.5 	De gemiddelde waardering van ondernemers voor de keuzevnjheid en de onderlinge 
concurrentie in de zakelijke dienstveriening, naar type zakelijke dienstverlener ( in rap-
portcijfer) 

Dienstverieners 

Advocaten 	 9,1 	 6,4 

Deunvaarders 	 8,2 	 5,5 

Accountants 	 8,9 	 7,2 

Belastingadviseurs 	 8,5 	 7,2 

Notarissen 	 8,4 	 5,5 

Architecten 	 8,4 	 7,4 

Makelaars 	 8,4 	 7,2 

Financieel adviseurs 	 8,6 	 7,5 

Legenda: 	1 = volstrekt geen keuzevrijheid, volstrekt geen concurrentie 
10 = volledige keuzevrijheid, volledige con currentie 

Keuzevrijheid 	 Concurrentie 

De kwaliteit van de dienstverlening lcan door een belangrijk deel van de ondememers 
niet goed worden beoordeeld. Ongeveer de helft van de ondervraagde ondememers 
(48%) zegt onvoldoende zicht te hebben op de kwaliteit van de genoemde dienstverle- 

58 



ners, omdat zij slechts met een enkele dienstverlener te maken hebben gehad. Deze 
respondenten hadden geen zicht op de lcwaliteit van het totaal aan zakelijke dienstverle-
ners. 

In tabel 5.6 is voor elk van de dienstverleners de gemiddelde waardering voor de kwali-
telt van hun dienstverlening weergegeven. Het aantal waarnemingen varieert per type 
dienstverlener, omdat de respondenten met met elke type dienstverlener ook daadwer-
kelijk recente ervaringen hebben gehad. De relatief lage standaarddeviaties wijzen erop 
dat er een grote mate van overeenstemming is in de oordelen van ondernemers over de 
lcwaliteit van dienstverlening. 

Tabel 5.6 	Gemiddelde waardering van ondernemers voor de kwaliteit van dienstverlening van ver- 
schillende zakelijke diensrverleners (in rapportcijfer) 

Dienstverleners 

Legenda: 1= zeer slecht 
10 = zeer goed 

Aantal waarnemingen 	 Waardering 

Advocaten 	 64 	 6,7 

• Deurwaarders 	 49 	 6,1 

Accountants 	 85 	 7,3 

Belastingadviseurs 	 74 	 7,1 

Notarissen 	 75 	 7,2 

Architecten 	 55 	 6,6 

Makelaars 	 71 	 6,4 

Financieel adviseurs 	 66 	 6,7 

De lcwaliteit van deurwaarders springt er in vergelijking tot de andere dienstverleners in 
negatieve zin uit. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de ondernemers niet al-
leen opdrachtgevers lcunnen zijn van deurwaarders, maar ook anderszins met de dienst-
verlening van deurwaarders geconfronteerd kunnen zijn. Voor de andere dienstverlener 
waarbij in de ogen van de ondernemers de concurrentie met optimaal zou zijn, de no-
tarissen, zien we juist een relatief hoge score voor de kwaliteit van dienstverlening. Dit 
geldt ook voor accountants en belastingadviseurs. De overige dienstverleners scoren op 
het punt van de lcwaliteit van dienstverlening redelijk. 

Een krappe meerderheid van de ondervraagde ondernemers (54%) is overigens van 
mening dat er onvoldoende toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de zakelijke 
dienstverleners. Dit kan als een signaal worden gezien dat verschillende soorten dienst-
verleners moeten werken aan een verbetering van de lcwaliteit van hun dienstverlening. 
De overige 46% van de respondenten oordeelt dat het toezicht wel voldoende is. 

De geraadpleegde ondernemers hebben over het algemeen onvoldoende zicht in de wij-
ze waarop de zakelijke dienstverleners hun kosten voor dienstverlening berekenen. 
Minder dan de helft van de respondenten zegt voldoende zicht te hebben op de prijs-
vorming van de verschillende dienstverleners. Voor advocaten en architecten bedragen 
deze percentages slechts 25 % respectievelijk 37%. Voor de overige dienstverleners va-
rieren de percentages tussen 41% en 47%. Het bovenstaande betekent dat de respon- 
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denten over het algemeen geen inzicht hebben in de tariefstellingen. Een positieve uit-
zondering vormen de makelaars. Zes op de tien respondenten die hierover kunnen oor-
delen, zijn van mening dat zij voldoende zicht hadden in de prijsvorming voor de dien-
sten van makelaars. Het feit dat de kosten voor de makelaar veelal zijn afgeleid van de 
prijs van het aangekochte object, kan hiervoor als verklaring gelden. 

Onvoldoende inzicht in de totstandkoming van kosten vertaalt zich veelal in negatieve 
oordelen over de hoogte van de kosten. De kosten die zakelijke dienstverleners in re-
kening brengen bij de ondernemers, worden dan ook over het algemeen als hoog erva-
ren. In tabel 5.7 hebben we de gemiddelde oordelen van de respondenten weergegeven. 

Tabel 5.7 	Gemiddelde waanlering van onderneniers voor de kosten van dienstveriening van vet- 
schillende zakelijke dienstverleners (in rapportcijfer) 

Dienstverleners 

Advocaten 	 70 	 2,7 

Deurwaarders 	 50 	 4,3 

Accountants 	 90 	 4,5 

Belastingadviseurs 	 72 	 4,8 

Notarissen 	 76 	 3,8 

Architecten 	 53 	 4,6 

Makeleers 	 71 	 4,4 

Financieel adviseurs 	 61 	 4,7 

Legenda: 1= zeer hoog (duttr) 
5,5 = nod) hoog, noch bag (neutraal) 
10 = zeer bag (goetYcoop) 

Awn& waarnemingen 	 Waardering 

Uit het bovenstaande blijkt dat vooral de kosten advocaten en notarissen in vergelijking 
tot de andere dienstverleners als meest prijzig worden aangemerict. 

Dat de kosten van de zakelijke dienstverleners een belangrijk probleem vormen in de 
beleving van de ondememers, blijict ook uit de uitkomsten van de vraag om de drie 
meest belangrijke problemen op het terrein van de zakelijke dienstveriening aan te 
geven. De hoge kosten van dienstverlening en het onvoldoende inzicht in de berekening 
van kosten werden het meest als belangrijk probleem genoemd. In iets mindere mate 
werden problemen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening genoemd. 

Alles overziend ervaren de ondememers op het gebied van de 'zakelijke dienstverle-
ning' vooral problemen met de kosten die in rekening gebracht worden en in iets min-
dere mate met de kwaliteit van de geleverde diensten. Deze problemen ictumen mogelijk 
herleid worden tot onvoldoende marktwerking in sommige segmenten van de zakelijke 
dienstverlening. Het aantal keuzemogelijkheden binnen het aanbod is weliswaar vol-
doende, maar bij enkele zakelijke dienstverleners is er geen sprake van concurrentie op 
basis van prijs. Dit geldt met name voor notarissen, deurwaarders en advocaten. Het 
onvoldoende inzicht in de wijze waarop de kosten van dienstveriening worden berekend 
vertaalt zich in een negatief oordeel over de hoogte van de kosten. De lcwaliteit van 
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dienstverlening wordt in het algemeen als matig beoordeeld, waarbij deurwaarders en 
makelaars het meest slecht scoren. 

5.6 	Overheidsdiensten 

De overheid is op directe of indirecte wijze betrokken bij het leveren van allerlei dien-
sten. We gun in deze paragraaf in op de ervaringen van ondernemers bij de volgende 
soorten diensten: levering van nutsvoorzieningen (gas, water en electriciteit), de post-
en telecomvoorzieningen, en de verwijdering en verwerking van afval. De rol die de 
overheid speelt bij dit soon diensten is uiteenlopend: in sommige gevallen is er spralce 
van directe fmanciele en beleidsmatige betroldcenheid (nutsvoorzieningen), bij andere 
diensten functioneert de overheid meer op afstand door via regelgeving prijs- en/of 
marktregulerend op te treden (post en telecom). In totaal driekwart van de geraadpleeg-
de ondernemers was in staat om hun ervaringen met dit soon diensten weer te geven. 
De ondergenoemde uitkomsten zijn gebaseerd op 97 waarnemingen. 

We hebben de geraadpleegde ondernemers allereerst gevraagd of er naar hun mening 
sprake is van voldoende keuzevrijheid en conctuTentie bij de betreffende diensten. 
Driekwart van de geraadpleegde ondernemers heeft naar hun eigen mening voldoende 
zicht op het aantal aanbieders van de onderhavige diensten. De overige kwart heeft dit 
niet. Van een open markt met optimale keuzevrijheid en concurrentie tussen de aanbie-
ders is echter volstrekt geen sprake. De uitkomsten in de onderstaande label geven dit 
aan. 

Tabel 5.8 	De gemiddelde waardering van de ondernemers voor de keuzevrijheid en de concurrentie 
tussen de aanbieders van overheidsdiensten (in rapportcijfer) 

Dienstver1eners 

Aanbieders gas 	 1,8 	 1,1 

Aanbieders water 	 1,7 	 1,0 

Aanbieders electriciteit 	 1,7 	 1,1 

Aanbieders postvoorzieningen 	 3,2 	 2,7 

Aanbieders teleconununicatie 	 4,4 	 4,0 

Afvalverwijdering/-verwerking 	 3,2 	 3,0 

Legenda: 	1 = volstrekt geen vnjheid, absoluut geen concurrentie 
10 = alle vnjheid, volledige concurrentie 

Vooral bij de nutsvoorzieningen gas, water en electriciteit is er geen sprake van marlct-
werking. Voor het aspect concurrentie geven bijna alle geraadpleegde ondernemers een 
waardering van een voor deze nutsvoorzieningen. Dit wil overigens niet zeggen, dat de 
ondernemers daarmee aangeven dat de keuzemogelijkheden en de concurrentie op deze 
terreinen moeten wordt uitgebreid. De kwaliteit van deze voorzieningen wordt immers 
als ruim voldoende beschouwd. Hun meningen over keuzevrijheid en concurrentie heb-
ben veel meer betreldcing op de feitelijke situatie. Bij de afvalverwijdering/-verwerking 
zijn de gemiddelde scores iets hoger. 
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Voor de post- en telecomvoorzieningen is de situatie anders. Op de post- en telecom-
markt had PTT tot voor kort een positie als monopolist. Er hebben zich huniddels enke-
le andere spelers op de markt begeven. Dit heeft geresulteerd in lets meer keuzevrijheid 
en concurrentie. Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat dit echter meer voor de telecom-
markt geldt dan voor de markt van de posterijen. In de ogen van de ondememers is er 
voor de post- en teleconunarkt feitelijk nog geen sprake van een optimale inarlawer-
king. De hoge standaarddeviaties bij de waarderingen voor deze diensten wijzen echter 
op een grote variatie in oordelen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaalct door het felt dat 
een deel van de geraadpleegde ondememers inmiddels met andere aanbieders van 
voorzieningen zaken doet en dat bij de rest de situatie bij het oude is gebleven. 

Alle respondenten hebben in de praktijk voortdurend met de onderhavige dienstverle-
ners te maken. Desondanlcs geeft ongeveer 58% van de respondenten aan dat zij in hun 
eigen beleving niet voldoende zicht hebben op de lavaliteit van dienstverlening. De 
overige 42% van de ondememers heeft dit we!. Mogelijk heeft dit te maken met het felt 
dat de diensten veelal als vanzelfsprekend worden afgenomen en dat het betrekkelijk 
ongebruikelijk is om de lavaliteit ervan te beoordelen. Wanneer we om een Icwali-
teitsoordeel vragen, wordt veelal een voldoende als rapportcijfer gegeven (zie tabel 
5.9). 

Tabel 5.9 	De gemiddelde waardering van de ondernemers voor de kwaliteit van dienstverlening op 
het gebied van de overheidsdiensten (in rapportciffer) 

Dienstverleners 	 Kwaliteit 

Aanbieders gas 	 7,0 

Aanbieders water 	 7,2 

Aanbieders electriciteit 	 7,1 

Aanbieders postvoorzieningen 	 7,0 

Aanbieders telecommunicatie 	 6,9 

Afvalvenvijdering/-verwerking 	 5,8 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer god 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemiddelde beoordeling van de lcwaliteit van de af-
valverwerIcing/-verwijdering duidelijk lager ligt dan voor de andere diensten. Uit de re-
delijk hoge standaarddeviatie maken we op dat dit mogelijk wordt beinvloed door on-
dememers die negatieve ervaringen hebben opgedaan met de afvalverwijdering/- 
verwerIcing. Wellicht speelt hier de frequentie van de afvalvenvijdering een rol. Op dit 
terrein kan er in de beleving van de respondenten een duidelijke Icwaliteitsverbetering 
worden gerealiseerd. 

Het toencht op de kwaliteit van dit soon diensten wordt door een meerderheid van 
56% als voldoende ervaren. De overige 44% van de ondememers is van mening dat dit 
toezicht verbeterd dient te worden. Deze uitkomsten moeten ook uitgelegd worden als 
een over het algemeen redelijk oordeel over de kwaliteit. 

Bij alle diensten heeft ongeveer zes op de tien respondenten geen inzicht in de wijze 
waarop tarieven van de levering van de diensten worden vastgesteld. Voor afvalverwij- 
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dering/-verwerking bedraagt dit percentage bijna 70%. De kosten die de onderhavige 
dienstverleners in rekening brengen bij de ondernemers worden over het algemeen als 
redelijk hoog ervaren (zie tabel 5.10). De gemiddelde rapportcijfer geven de waarde-
ring voor de tarieven die gehanteerd worden weer. 

Tabel 5.10 	De gemiddelde waardering van de ondernemers voor de kosten van dienstverlening op 
het gebied van de overheidsdiensten (in rapportciffer) 

Dienstverleners 	 Kosten 

Aanbieders gas 	 4,8 

Aanbieders water 	 5,4 

Aanbieders electriciteit 	 5,1 

Aanbieders postvoorzieningen 	 5,4 

Aanbieders teleconununicatie 	 4,8 

Afvalverwijdering/-verwerking 	 4,0 

Legenda: 	1 = zeer hoog (duur) 
10 = zeer laag (goedkoop) 

De geraadpleegde ondernemers hebben de meeste problemen met de tarieven voor de 
afvalverwijdering/-verwerking. Ook de levering van gas en de telecomvoorzieningen 
worden als redelijk duur ervaren. Alleen de kosten van de post en van de watervoor-
ziening worden door de ondernemers noch als duur, noch als goedkoop ervaren. 

Wanneer we van elke respondent de drie meest belangrijke problemen op het gebied 
van de genoemde overheidsdiensten inventariseren, dan blijken de kosten van dienstver-
lening het meest genoemd te worden. Daarbij wordt met name gedoeld op de kosten 
van de nutsvoorziening. De kosten voor post- en telecomvoorzieningen worden veel 
minder genoemd. Ook worden de concurrentie tussen de dienstverleners en de keuze-
vrijheid als onvoldoende beschouwd. Tenslotte geeft een deel van de respondenten aan 
dat de Icwaliteit en de service van de dienstverleners verbeterd lcunnen worden. 

Alles overziend zijn de problemen die ervaren worden bij de genoemde 
`overheidsdiensten' terug te voeren op onvoldoende marktwerking bij de overheids-
diensten. Dit geldt met name voor de nutsvoorzieningen, waar geen sprake is van een 
concurrentie op basis van prijs. De kosten die deze dienstverleners in rekening bren-
gen, worden dan ook als hoog ervaren. Daarmee is overigens nog niet gezegd dat het 
aantal aanbieders van gas, water en electriciteit moet worden uitgebreid. De uitkomsten 
moeten veel meer gezien worden als een roep om lagere tarieven. Dit geldt eveneens 
voor de tarieven van de afvalverwijdering/-verwerking. De ondernemers hebben in ze-
kere zin moeite om de lcwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. Dit heeft moge-
lijk te maken met de vanzelfsprekendheid waarmee de diensten worden afgenomen. We 
zien dat de ondernemers de kwaliteit van de afvalverwijdering/-verwerIcing negatiever 
beoordelen dan de kwaliteit van de overige diensten. 
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5.7 	Belangrijkste knelpunten ondernemers 

De geraadpleegde ondememers zijn aan het eind van het interview in staat gesteld om, 
Los van de specifieke situaties die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven, aan te 
geven over welke wetten en regels zij de meeste klachten hebben. Deze klachten hoe-
yen dus geen betreklcing te hebben op de bovengenoemde wetten en regels. 

Uit de resultaten komt naar voren dat twee soorten wetgeving voor de onderzoeksgroep 
ondememers als meest problematisch warden ervaren. Dit zijn de Belastingwetgeving 
(door 31 respondenten genoemd) en de milieuwetten (28). De Belastingwetgeving wordt 
doorgaans door ondememers als ingewikkeld ervaren. Daarnaast hebben de opmerkin-
gen betrelcicing op het niveau van belastingen in ons land. De hoge score van de mi-
lieuwetgeving heeft een andere achtergrond. De eisen die vanuit dew wetgeving aan 
ondememers worden gesteld, worden door hen veelal als onevenredig hoog ervaren. 
Dikwijls wordt daarbij een vergelijlcing gemaalct met de situatie in andere landen. 

Daarnaast zijn enkele wetten genoemd die te maken hebben met arbeid en sociale ver-
zekering. De Zielctewet en de WAO zijn vijftien maal genoemd. De opmerlcingen over 
deze wet hebben veelal betreldcing op de bonus-/malus-regeling, die als onredelijk 
wordt ervaren. De hoge lasten vanuit de Sociale Verzekering zijn in totaal elf maal als 
probleem aangemerkt. De laatste wet in dit cluster heeft betreklcing op de Arbowet. 
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6. KNELPUNTEN VAN VVERKGEVERS 

6.1 	Inleiding 

De problemen die werkgevers in de verschillende situaties ervaren, komen in dit 
hoofdstuk aan de orde. De arbeidsorganisaties waarvan werkgevers in het onderzoek 
zijn betroldcen, hebben in bijna alle gevallen een omvang van meer dan tien werlczame 
personen. In totaal zijn 157 werkgevers in het onderzoek betrolcken. 

De rest van dit hoofdstuk kent de volgende opbouw. In paragraaf 6.2 komen de knel-
punten bij het regelen van kinderopvang voor medewerkers aan de orde. In paragraaf 
6.3 gaan we in op het thema scholing van medewerkers. De knelpunten van werkgevers 
bij het op andere posities plaatsen van personeelsleden of het beeindigen van arbeidsre-
laties staan in paragraaf 6.4 beschreven. In paragraaf 6.5 staan we stil bij knelpunten 
bij het aantreldcen en in dienst hebben van personeelsleden. Tenslotte vatten we in pa-
ragraaf 6.6 de meest belangrijke uitkomsten van dit hoofdstuk samen. 

6.2 	Kinderopvang 

Door de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is kinderopvang een 
thema van belang geworden voor de arbeidsverhoudingen. Ruim een kwart van de on-
dervraagde werkgevers (27%) heeft sinds 1 januari 1996 in een of meerdere gevallen 
kinderopvang voor hun medewerkers geregeld. De knelpunten van werkgevers over 
Icinderopvang zijn gebaseerd op in totaal 43 waarnemingen. 

De werkgevers hebben over het algemeen weinig ervaring met eigen kinderopvang 
binnen het bedrijf. Maar zeven van de ondervraagde werkgevers die Icinderopvang 
hadden geregeld, beschildcen in hun bedrijf over een eigen Icinderopvang. Vanwege het 
geringe aantal waarnemingen moeten de oordelen over eigen kinderopvang met de no-
dige voorzichtigheid worden betracht. Van de zeven respondenten beoordelen slechts 
drie de eigen kinderopvangvoorziening als adequaat. Met name de hoge kosten van ei-
gen kinderopvang blijken als een probleem te worden ervaren. Het gemiddelde rap-
portcijfer op dit punt bedraagt 5,2. Een van de verklaringen hiervoor is het ontbreken 
van voldoende subsidie- of fiscale mogelijkheden om kinderopvang in bedrijven te sti-
muleren. De gemiddelde score voor dit punt bedraagt 2,0 op een tienpuntsschaal. 

Verreweg de meeste werkgevers die kinderopvang regelen voor hun medewerkers 
(84%), doen een beroep op bestaande instellingen voor kinderopvang. Van hen heeft 
27% te maken gehad met wachttijden, 73% dus niet. De werkgevers die met wachttij-
den werden geconfronteerd, hebben gemiddeld tien maanden moeten wachten. Dit ge-
middelde wordt overigens sterk beinvloed door de ervaringen van den respondent, die 
maar liefst 35 maanden heeft gewacht op de betreffende kinderplaats. Wordt deze res-
pondent buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de gemiddelde wachttijd ruim zes 
maanden. Overigens moeten deze uitkomsten worden genuanceerd, omdat bijna de helft 
van de respondenten die met wachttijden zijn geconfronteerd, deze wachttijden met als 
problematisch heeft ervaren. 

In de beleving van maar liefst 85% van alle ondervraagde werkgevers die kinderopvang 
hebben geregeld, is er sprake van voldoende mogelijkheden voor werkgevers om kin- 
deropvangplaatsen te regelen. De kwaliteit van dienstverlening van de instellingen voor 

65 



Icinderopvang worth over het algemeen als goed gewaardeerd. De gemiddelde waarde-
ring hiervoor bedraagt 7,4. De lage standaarddeviatie wijst op een hoge mate van over-
eenstenuning in de oordelen. De kosten van de kinderopvangplaatsen bij de instellingen 
zijn in de ogen van de werkgevers wel aan de hoge kant. Dit aspect wordt door de 
werkgevers met een gemiddeld rapponcijfer van 4,7 gewaardeerd. 

Als alternatief voor kinderopvang via het bedrijf Inumen medewerkers van bedrijven 
ook op andere manieren zorgen voor kinderopvang. Voorbeelden hiervan zijn particu-
liere kinderopvang, gesubsidieerde Icinderopvang en oppasvoorzieningen in de prive-
sfeer. De mogelijkheden hiertoe worden door 62% van de werkgevers als voldoende 
ervaren. 38% van de werkgevers is van mening dat deze mogelijkheden onvoldoende 
aanwezig zijn voor hun medewerkers. 

Kinderopvang is een alternatief voor het geheel zelf verzorgen en opvoeden van kinde-
ren door de ouders. De mogelijkheden voor werkende ouders om zelf deze zorgraken 
op zich te nemen, kunnen worden vergroot door ouderschapsregelingen en mogelijkhe-
den voor deeltijdarbeid. Tweederde van de geraadpleegde werkgevers is van mening 
dat hiervoor voldoende mogelijkheden bestaan. De overige eenderde is het hiermee niet 
eens. 

De geraadpleegde werkgevers konden naast bovengenoemde knelpunten zelf ook ande-
re problemen met kinderopvang aangeven. Een probleem is verschillende malen ge-
noemd, namelijk de naschoolse opvang van lcinderen in de leeftijd van vier tot twaalf 
jaar. Hiervoor bestaan volgens een vijftal respondenten onvoldoende voorzieningen. 

We hebben de werkgevers tevens uitgenodigd om de drie meest belangrijke proble-
men op het gebied van kinderopvang naar voren te brengen. De hoge kosten van be-
drijfsplaatsen zijn veruit het meest genoemd. Ook de hoge kosten van Icinderopvang in 
zijn algemeenheid is verschillende malen naar voren gebracht als probleem. Met be-
trekking tot de dienstverlening van de lcinderopvanginstellingen zijn twee Imelpunten in 
evengrote mate genoemd, namelijk de lange wachttijden en de openingstijden die als 
weinig flexibel worden ervaren. 

Uit de resultaten in deze paragraaf blijkt dat de Icnelpunten met betreklcing tot 
lcinderopvang' in de beleving van de werkgevers met name een kostenprobleem zijn. 
De kosten van bedrijfslcinderopvang worden als hoog ervaren, terwijI de mogelijkheden 
voor financiele ondersteuning op dit terrein als gering worden ervaren. Daanthast be-
staan er problemen bij het aantal kinderopvangmogelijkheden, waardoor in sommige 
gevallen wachttijden bestaan. 

6.3 	Scholing van medewerkers 

Kennis en vaardigheden van medewerkers zijn tegenwoordig belangrijke productiefac-
toren voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er is dan ook sprake van een toenemend be-
lang van scholing van medewerkers in arbeidsorganisaties. In deze paragraaf gaan we 
in op de problemen die werkgevers ervaren bij het scholen of laten scholen van hun 
medewerkers. Maar liefst 85% van de geraadpleegde werkgevers heeft sinds 1 januari 
1996 ervaring met scholing van medewerkers opgedaan. De navolgende resultaten zijn 
gebaseerd op in totaal 64 waamemingen. 
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Ruim de helft van de werkgevers (52%) heeft ervaring met scholing op de werkplek. 
Bij grote werkgevers blijkt dit vaker voor te komen dan bij kleinere werkgevers (65% 
versus 42% van het aantal respondenten). Bij scholing op de werlcplek ondervindt on-
geveer eenderde van de werkgevers belemmeringen. Deze belemmeringen hebben 
vooral betrelcking op verstoringen. Dit kan tweeledig worden uitgelegd: aan de ene kant 
wordt het dagelijkse werlcproces verstoord door scholing op de werkplek, aan de andere 
kant wordt de scholing op de werkplek verstoord door zaken die met het werk te malcen 
hebben. Daarnaast spelen in mindere mate organisatorische problemen en het feit dat 
met alle medewerkers scholing op de werkplek serieus nemen. Financiele problemen 
zijn slechts door een werkgever als belerrunering voor scholing op de werkplek ge-
noemd. 

Voor de scholing van medewerkers bestaan verschillende financiele tegemoetkomin-
gen. Naast sectorale scholingsfondsen stelt ook de overheid middelen beschikbaar via 
&scale maatregelen, scholingssubsidies van Arbeidsvoorziening en Europese subsidies 
(zoals ESF). Ongeveer tweederde van de werkgevers blijkt in het geheel niet op de 
hoogte te zijn van de mogelijkheden van sectorale scholingsfondsen. Dit aandeel is 
waarschijnlijk sterk beinvloed door de steelcproefpopulatie. Een belangrijk deel van de 
werkgevers is namelijk aflcomstig uit sectoren waarvoor geen sectorale scholingsrege-
lingen bestaan. Voor de genoemde ondersteuningsmogelijkheden van de overheid geldt 
dat 23% van de werkgevers hiermee niet bekend is. 

De financiele ondersteuningsmogelijkheden worden door de geraadpleegde werkgevers 
als tamelijk onduidelijk aangemerkt. De duidelijkheid van de mogelijkheden van de 
sectorale scholingsfondsen is namelijk met een gemiddeld rapportcijfer van 4,3 gewaar-
deerd, de mogelijIcheden via de overheid met een 4,7. Deze cijfers moeten wel worden 
genuanceerd, omdat hierin ook de oordelen zijn meegenomen van de werkgevers die 
nauwelijks met deze mogelijkheden bekend zijn. Waarschijnlijk liggen de gemiddelden 
hoger als deze buiten beschouwing worden gelaten. Het nut van de financiele voorzie-
ningen van de overheid is door de ondervraagde werkgevers met een gemiddelde score 
6,4 (op een tienpuntsschaal) beoordeeld. 

Het bekendheid van de werkgevers met de CAO-verplichtingen over scholing van 
medewerkers kan als redelijk worden beoordeeld. De gemiddelde waardering in rap-
portcijfer is namelijk 6,9. De mogelijIcheden van het leerlingstelsel zijn in vergelijlcing 
hiermee veel minder bekend bij de respondenten. Hiervoor is de gemiddelde score na-
melijk 6,0. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze cijfers zijn geflatteerd, omdat 
ook meningen zijn meegenomen van werkgevers in sectoren die geen CAO of leerling-
stelsel kennen. De bekendheid zal dus in werkelijkheid groter zijn als deze buiten be-
schouwing worden gelaten. 

De respondenten die wel op de hoogte zijn van het leerlingstelsel, waarderen de kwali-
teit hiervan over het algemeen als goed. Het gemiddelde rapportcijfer voor de Icwaliteit 
van het leerlingstelsel bedraagt 7,0. Het aantal mogelijIcheden voor gebruilcrnalcing van 
het leerlingstelsel mag volgens een belangrijk deel van de werkgevers uitgebreid wor-
den. Ruirn 30% van de werkgevers is van mening dat de mogelijkheden voor gebruik-
making van dit stelsel in hun sector onvoldoende zijn. 

Een groot deel van de werkgevers weet overigens waar informatie over CAO- 
verplichtingen en het leerlingstelsel is te verkrijgen. Slechts 19% is hiervan in het ge- 
heel niet op de hoogte. De informatievoorziening over de CAO-verplichtingen en het 
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leerlingstelsel mag over het algemeen als goed worden beschouwd. Voor 83% van de 
werkgevers blijkt de verstrekte infonnatie duidelijk te zijn. 

De regels met betrekldng tot de CAO-verplichtingen en het leerlingstelsel blijken in 
de beleving van de werkgevers over het algemeen duidelijk en uitvoerbaar te zijn. De 
CAO-verplichtingen scoren daarbij overigens wel beter dan het leerlingstelsel. De 
werkgevers waarderen de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de CAO-
verplichtingen met gemiddelde rapponcijfer van respectievelijk 7,5 en 7,0. Ten aanzien 
van het leerlingstelsel bedragen de gemiddelde scores voor beide aspecten 6,5. Regels 
rondom CAO-verplichtingen en het leerlingstelsel blijken niet belemmerend te zijn voor 
werkgevers. Op dit punt bedragen de gemiddelde waardes respectievelijk 7,2 en 6,8. 
Maar liefst 88% van de geraadpleegde werkgevers is van mening dat de belasting 
vanuit de betreffende regels te billijken is, als naar het doel van deze regels gekeken 
wordt. 

De stimulerende werking van de CAO-afspraken op het gebied van scholing beperla 
zich tot eenderde van alle werkgevers. Bij 20% van de werkgevers is hierdoor sprake 
geweest van een toename van scholingsactiviteiten (overigens is bij 3% juist van een 
afname ervaren). Door 15% werden andere invloeden genoemd. Ongeveer tweederde 
van de respondenten ziet geen invloed van dit soon CAO-afspraken op de scholingsac-
tiviteiten voor hun medewerkers. Ook hier moet weer worden opgemerIct dat de percen-
tages vertekend zijn, doordat ook werkgevers zijn meegenomen die in bedrijfstalcken 
wericzaam zijn die geen CAO kennen. De invloed van de CAO-afspraken !can dus in 
werkelijkheid groter zijn dan hierboven genoemd. 

Zes op de tien ondervraagde werkgevers vindt het nuaig dat sollicitanten mast hun di-
ploma's ook gestandaardiseerde certificaten overhandigen van bij een vorige werkge-
ver of in de vrije tijd opgedane leerervaringen. De overige 40% van de werkgevers ziet 
hiervan het nut niet in. 

Het overgrote deel van de ondervraagde werkgevers doet bij scholing van medewerkers 
een beroep op scholingsinstituten. Maar liefst 91% van de werkgevers heeft namelijk 
ervaring met scholing buiten het bedrijf via open inschrijving. Ongeveer de helft (48%) 
van de werkgevers huurt weleens opleidingsinstituten in om scholing bitmen het bedrijf 
te verzorgen. Dit gebeurt meer door grotere bedrijven (74%) dan door ldeinere bedrij-
ven (32%). Wat betreft de aanbieders van opleidittgen rnaken we in dit kader onder-
scheid in de volgende typen instellingen: brancheverbonden instituten, de scholingsin-
stellingen van Arbeidsvoorziening, het reguliere onderwijs (dat contractactiviteiten voor 
bedrijven verzorgt) en commerciele scholingsinstituten. Vanuit CAO-bepalingen geldt 
bij 14% van de werIcgevers de verplichting om de scholing te verzorgen bij bepaalde 
instituten, zoals brancheverbonden instituten. In tabel 6.1 zijn de gemiddelde rapponcij-
fer weergegeven voor de kwaliteit en de kosten van de verschillende aanbieders van 
opleidingen. 
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Tabel 6.1 	Gemiddelde waardering van werkgevers voor de kwaliteit en kosten van scholingsinstitu- 
ten (in rapportciffer) 

Aanbieders opleidingen 	 Kwaliteit 	 Kosten 

Brancheverbonden instituten 	 7,2 	 5,7 

Scholingsinstellingen Arbeidsvoorziening 	 6,7 	 5,8 

Reguliere onderwijs 	 6,8 	 6,2 

Cornrnerciele scholingsinstituten 	 6,8 	 4,5 

Legenda: 	1 = zeer slecht, zeer hoog (diair) 
10 = zeer goed, zeer laag (goedkoop) 

Uit tabel 6.1 lcunnen we opmaken dat de Icwaliteit van het aanbod over het algemeen als 
redelijk wordt ervaren. De brancheverbonden instituten worden jets beter gewaardeerd 
dan de overige aanbieders. Dit heeft te maken met het feit dat deze vaak vakopleidingen 
geven, die afgestemd zijn op de situatie in de betreffende branches. Bij de kosten die 
voor scholing van medewerkers in rekening worden gebracht, zien we jets meer diffe-
rentiatie in oordelen. De commerciele scholingsinstituten worden door de werkgevers 
als duur ervaren. De reguliere onderwijsinstellingen scoren op dit punt het beste. 

Buiten de voorgaande problemen hebben enkele van de geraadpleegde werkgevers nog 
een ander imelpunt aangelcaart. Dit heeft betreklcing op de gevraagde tijcisinvestering 
die met scholing van werknemers gemoeid gaat. Hierbij wordt gedoeld op de beschik-
baarheid van voldoende tijd in absolute zin, alsook op de balans tussen enerzijds ge-
vraagde vrije tijd van de werknemer en anderzijds scholingsverlof vanuit de werkgever. 

Kijken we naar de opsorruning van antwoorden naar aanleiding van de mogelijkheid 
voor de geraadpleegde werkgevers om de drie meest relevante problemen weer te ge-
ven, dan blijkt de tijdsinvestering in bijna even grote mate als de hoge kosten als pro-
bleem te worden ervaren. Daarnaast zijn problemen genoemd die betreldcing hebben op 
het aanbod van opleidingen. Hierbij is vooral gewezen op de kwaliteit van opleidingen 
die door sommige werkgevers als onvoldoende wordt ervaren, en in iets mindere mate 
het overzicht van het aanbod. Uit het grote aanbod van opleidingen is het volgens enke-
le werkgevers moeilijk een keuze te maken, omdat een Icwaliteitskeurmerk ontbreelct. 

Het geheel overziende, lijken de problemen die de werkgevers ervaren met `scholing 
van hun werknemers' vooral betrelcking te hebben op de hoge investeringen. Dit heeft 
niet alleen betrelcicing op investering uitgedrulct in geld, maar ook op investeringen in 
tijd. Vooral de kosten van commerciele aanbieders worden als hoog ervaren. Doordat 
scholing van medewerkers veelal onder werktijd wordt georganiseerd, zijn scholingsac-
tiviteiten soms moeilijk in te passen in het bestaande werlcproces. Ook met betreldcing 
tot het aanbod van opleidingen doen zich problemen voor. Een deel van de werkgevers 
is van mening dat de kwaliteit van sorrunige opleidingen en instituten onvoldoende is. 
Daarbij wordt vooral gewezen op de onvoldoende aansluiting van de cursusinhoud bij 
de pralctijksituatie in de ondernemingen. Dit geldt minder voor de brancheverbonden 
instituten dan voor de andere aanbieders van opleidingen. Ook kunnen sommige werk-
gevers moeilijk een keuze maken uit het aanbod. De werkgevers die te maken hebben 
met CAO-verplichtingen en het leerlingwezen kunnen hiermee veelal goed uit de voe-
ten. 
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6.4 	Functieverandering en beeindiging van arbeidsrelaties 

Ms gevolg van persoonlijke omstandigheden van medewerkers (zoals zielcte of een 
handicap) of reorganisaties !amen medewerkers op andere functies in de onderneming 
geplaatst worden door hun werkgever. In het uiterste geval kart spite zijn van bebin-
diging van de arbeidsrelatie door bijvoorbeeld ontslag of het niet verlengen van een ar-
beidsovereenkomst. In deze paragraaf zullen we de problemen weergeven, die in deze 
situaties door werkgevers worden ervaren. Van alle geraadpleegde werkgevers heeft 
80% sinds I januari 19% met functieverandering of beeindiging van arbeidsrelaties te 
Timken gehad. In total zijn 67 werkgevers over dit thema ondervraagd. 

De regels op het terrein van ftmctieverandering !amen worden onderscheiden in re-
gels voor verandering van werk (bijvoorbeeld verplichtingen ten aanzien van beloning 
en medezeggenschap) en regels voor de reIntegratie van zieke en gehandicapte mede-
werkers. De geraadpleegde werkgevers blijken verhoudingsgewijs meer op de hoogte 
van laatstgenoemde regels dan van de regels voor verandering van werk (gezniddelde 
rapportcijfer op dit punt respectievelijk 7,2 en 6,7). Kleinere bedrijven blijken door-
guns minder op de hoogte te zijn van deze regels dan grote bedrijven. 

De regels op dit terrein zijn volgens de werkgevers redelijk duidelijk. De geraadpleeg-
de werkgevers blijken echter problemen te hebben met de uitvoerbaarheid van de rein-
tegratie-regels. De gemiddelde score voor de uitvoerbaarheid van de reintegratie-regels 
is Uri punt lager (namelijk 5,4) dan die voor de regels ten aanzien van verandering van 
werk (6,4). De regels voor de reintegratie van zieken en gettandicapten worden dan ook 
als redelijk belemmerend ervaren door de werkgevers (4,7 gemiddeld). Dit geldt veel 
minder voor de regels voor verandering van werk. Hiervoor bedraagt de gemiddelde 
waardering 6,2. 

De regels die van toepassing zijn als beeindiging van arbeidsrelaties aan de orde is, 
hebben betreldcing op regels voor verlenging van tijdelijke banen, regels voor beeindi-
ging van vaste batten, regels voor vervroegde uittreding en regels bij het ontslag van 
zieke medewerkers. De geraadpleegde werkgevers blijken naar eigen zeggen goed op 
de hoogte te zijn van deze regels. De gemiddelde waardering voor het inzicht in de be-
treffende regels varieert van een 7,3 (voor vervroegde uittreding) tot een 8,0 (voor re-
gels met betreldcing tot tijdelijke en vaste banen). De infonnatievoorziening over dit 
soon regelingen blijict eveneens goed te zijn. Dit geldt zowel voor de toegankelificheid 
van informatiebronnen (voor 94% was duidelijk waar informatie te verkrijgen is) als 
voor de duidelijlcheid van de verstrelcte informatie zelf (door 93% als duidelijk gekwa-
lificeerd). 

In tabel 6.2 is de gemiddelde waardering van de geraadpleegde werkgevers voor een 
drietal aspecten van de regels weergegeven. De aspecten hebben betrelcicing op de dui-
delijkheid van de regelgeving, de uitvoerbaarheid en de mate van belemmering 
voor de bedrijfsvoering. 
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Tabel 6.2 	Gemiddelde waardering van werkgevers voor duidelijkheid, uitvoerbaarheid en mate van 
belenunering van de regels voor beeindiging van arbeidsrelaties (in rapportcer) 

Regels 	 Duidelijkheid 	Uitvoerbaarheid 	Mate van belem- 
mering  

Verlenging tijdelijke baan 

Beeindiging vaste baan 

Vervroegde uittreding 

Ontslag bij ziekte 

71 

7,9 

7,9 

7,4 

7,3 

7,5 

6,3 

7,0 

6,2 

Legenda: 	1 = zeer onduidelijk, volstrekt niet uitvoerbaar, zeer belemmerend 
10 = zeer duidelijk, volstrekt uitvoerbaar, absoluut niet belemmerend 

6,8 

5,6 

6,9 

5,6 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de verschillende wetgevingen door de werkgevers 
over het algemeen als duidelijk worden ervaren. De regels voor beeindiging van vaste 
banen en voor ontslag bij zielcte zijn in de beleving van de werkgevers minder uitvoer-
baar dan die voor verlenging .van tijdelijke banen en vervroegde uittreding. Vanuit de 
regels voor beeindiging van vaste banen en ontslag bij ziekte gut dan ook een grotere 
mate van belemmering uit dan vanuit de andere regelgeving. Twee sectoren ervaren 
verhoudingsgewijs een grotere belemrnering bij het beeindigen van vaste banen dan de 
overige sectoren. De gemiddelde score voor de sector overheid/onderwijs bedraagt 4,4 
(wat mogelijk te maken heeft met de wachtgeldproblematiek) en voor de sector indus-
trie 4,9. Opvallend is, dat er geen onderscheid naar bedrijfsgrootte blijkt te bestaan 
voor de mate van belenunering van de bovengenoemde wetgevingen. 

Toch is ruim de helft van de werkgevers (56%) van mening dat de belasting vanuit de 
bovenstaande regels te billijken is als naar de doelstellingen van de betreffende regels 
wordt gekeken. Een nagenoeg even groot aandeel van de werkgevers is van mening dat 
vanuit de overheid voldoende toezicht op naleving van dit soort regels wordt gehouden. 

Bij het veranderen van functies en het beeindigen van arbeidsrelaties krijgen werkge-
vers te maken met verschillende instanties, die ieder hun eigen functie hebben. Ar-
beidsvoorziening en lcantonrechters kurmen door werkgevers (en werknemers) worden 
ingeschakeld voor ontslagvergurmingen en geschillen bij ontslag. In dit soort geschillen 
kan juridische ondersteuning worden ingeroepen vanuit verschillende instanties. We 
onderscheiden daarbij juridische deslcundigen van werkgeversverenigingen, van inter-
mediaire organisaties (als de Kamer van Koophandel of het Instituut voor het Midden-
en Kleinbedrijf), de advocatuur en rechtswinkels. Tenslotte spelen Arbodiensten een rol 
bij de reintegratie van zieken en gehandicapten. In tabel 6.3 hebben we de waardering 
van werkgevers voor de kwaliteit van dienstverlening van deze instanties weergegeven. 
Deze oordelen zijn waarschijnlijk voor een belangrijk deel gebaseerd op eigen ervaren, 
en in mindere mate op beeldvorming. 



Tabel 6.3 

Instanties 

Lzgenda: 	1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

Gerniddelde waardering van werkgevers voor de lovaliteit van dienstveriening vanuit de 
verschillende instanties (in rapponciffer) 

Waardering 

Arbeidsvoorziening (14=51) 	 5,7 

Kantonrechters (4=44) 	 6,9 

Juridisch deslcundigen werkgeversvereniging (N=45) 	 7,4 

Juridisch deskundigen interrnediairs (N=31) 	 6,4 

Advocatuur (N=50) 	 7,5 

Rechtswinkels (14=24) 	 5,6 

Arbodiensten (N=55) 	 6,5 

De dienstverlening van alle instanties worth door werkgevers met een voldoende of 
mime voldoende gewaardeerd. Relatief lage scores worden echter gegeven voor 
rechtswinkels en voor Arbeidsvoorziening. De lage waardering voor rechtswinkels 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze vooral burgers als doelgroep hebben. 
Bij de waardering voor Arbeidsvoorziening zien we een grotere variatie in antwoorden 
dan bij de andere instanties. De ervaringen van een aantal werkgevers met de ontslag-
procedures via Arbeidsvoorziening vonnen een verklaring voor de matige score voor 
deze instantie. De procedure voor ontslag via het lcantongerecht verloopt doorgaans 
sneller, wat tot uitdrukking komt in een hogere waardering. Een hoge mate van war-
dering is er voor de advocatuur en de juridisch deskundigen van werkgeversverenigin-
gen. Dit heeft te rnaken met de andere positie die zij innemen. Zij voeren in feite op-
drachten uit narnens de werkgevers. 

Bij functieverandering en beeindiging van arbeidsrelaties werden geen andere knel-
punten genoemd. Uit de vraag om de drie belangrijkste knelpunten op dit terrein aan 
te geven, is het volgende naar voren gekomen. De werkgevers ervaren met name de 
regels voor ontslag als belemmerend. De mogelijkheden om medewerkers te ontslaan 
zijn volgens hen beperIct. Bovendien duren deze procedures in hun beleving vaak lang. 
Een aantal werkgevers is van mening dat de financiele lasten naar aanleiding van ont-
slag van medewerkers hoog zijn. Tot slot zijn enkele intern organisatorische zaken ge-
noemd, zoals de moeizame acceptatie van medewerkers bij ontslag of functieverande-
ring en de beperkte mobiliteit van medewerkers. 

Naar aanleiding van het bovenstaande lcunnen we vaststellen dat problemen van werk-
gevers op het terrein van functieverandering en beeindiging van arbeidsrelaties' 
enerzijds zijn terug te voeren op de wetgeving zelf en anderzijds op de procedures die 
daarbij gehanteerd worden. Met name de regels voor vaste medewerkers en zieke me-
dewerkers worden door de werkgevers als behoorlijk belemmerend ervaren. De desbe-
treffende wetten zijn over het algemeen duidelijk. In de beleving van de werkgevers 
worden de rechten van de werknemers te veel beschermd. De lange duur van ontslag-
procedures heeft veelal betrekking op de procedure via Arbeidsvoorziening. 
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6.5 	In dienst nemen en hebben van personeel 

Bij het aantrekken en in dienst hebben van personeelsleden hebben werkgevers te ma-
ken met een groot aantal wetten en regels. Voorbeelden hiervan zijn regels voor sollici-
taties, medische keuringen, uitzendwerk, werknemersverzekeringen, CAO-
verplichtingen en dergelijke. In deze paragraaf geven we de lcnelpunten weer die werk-
gevers bij dit soon regelingen ervaren. Maar liefst 91% van de geraadpleegde werkge-
vers heeft sinds 1 januari 1996 personeel in dienst genomen. Het aantal waarnemingen 
voor dit thema bedraagt 84. 

Bij de regels voor het aantrekken en in dienst hebben van personeel onderscheiden 
we de volgende typen: regels voor sollicitaties, de quota-regeling, regels voor medische 
keuringen, regels voor arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, proeftijd en dergelijke), re-
gels voor beloningen, regels voor uitzendwerk, regels voor werknemersverzekeringen, 
regels voor arbeidsomstandigheden, regels voor deeltijd en verlof en de CAO-
verplichtingen. De geInterviewde werkgevers zijn naar eigen zeggen over het algemeen 
goed bekend met deze regels. De gemiddelde rapportcijfer op dit punt varieren van 6,6 
voor quota-regelingen tot 8,5 voor beloning van medewerkers. Daarbij is wel een on-
derscheid naar bedrijfsgrootte aangetroffen. Werkgevers van kleinere organisaties sco-
ren op dit aspect ongeveer 1,5 punt lager voor de quota-regelingen, de medische keu-
ringen, sollicitaties en uitzendwerk. 

De informatievoorziening over dit soon regels blijkt te voldoen in de beleving van de 
werkgevers. De werkgevers zijn ook op de hoogte van de informatiebronnen over dit 
soon regels. Voor slechts 4% is het met duidelijk waar informatie over deze regels te 
verlcrijgen is. De verstrelcte informatie is volgens 88% van de werkgevers doorgaans 
duidelijk. 

In tabel 6.3 hebben we de gemiddelde waardering van werkgevers weergegeven voor 
de duidelijkheid, de uitvoerbaarheid en de mate van belemmering van de regels 
voor het aantreldcen van personeel. Over het algemeen kermen onderstaande gemiddel-
de scores een lage standaarddeviatie, wat wijst op een grote mate van overeenstemming 
in oordelen. 

Als we naar de duidelijkheid van de regels voor het aantrekken van personeel lcijken, 
dan valt op dat deze door de werkgevers positief wordt gewaardeerd. De enige regeling 
die minder dan een zeven scoort is de quota-regeling. Deze relatief lage waardering 
heeft waarschijnlijk te maken met de onbekendheid van werkgevers ermee (zie hier-
voor). Dezelfde regeling valt ook uit de toon als we de oordelen van de werkgevers 
over de uitvoerbaarheid in ogenschouw nemen. De quota-regeling krijgt van alle rege-
lingen de laagste score. 
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Tabel 6.3 	Gemiddelde ivaardering van werkgevers voor duidelijkheid, ulivoerbaarizeid en mate van 
belemnzering van de regd.: voor het aantrekken van personeet (in rapportajfer) 

Regels 	 ' 	Duidelijkheid 	Uitvoerbaarheid 	Mate van belem- 

mering  
Regels voor sollicitaties 	 7,4 	 7,0 	 7,0 

Quota-regeling 	 6,4 	 5,2 	 5,7 

Regels voor medische keuringen 	 7,3 	 7,3 	 7,1 

Regels voor arbeidsrecht 	 7,5 	 7,4 	 6,8 

Regels voor beloning 	 7,9 	 8,0 	 7,2 

Regels voor uitzendwerk 	 7,1 	 7,1 	 6,8 

Regels voor werknemersverzekeringen 	 7,5 	 7,6 	 7,0 

Regels voor arbeidsomstandigheden 	 7,2 	 6,8 	 6,5 

Regels voor deeltijd en verlof 	 7,5 	 6,9 	 5,9 

CAO-verplichtingen 	 7,8 	 7,3 	 6,6 

Legenda: 	1 = zeer onduidelijk, voLstrekt nit: uitvoerbaar, zeer belemmerend 
10= zeer duiclelijk, volstrekt uitvoerbaar, absoluut Met beknurterend 

Bij de mate van belemmering vallen twee regelingen op. Dit is in de eerste pints we-
derom de quota-regeling. In de tweede plaats worden de regelingen voor deeltijd en 
verlof door de werkgevers als belemmerend voor de bedrijfsvoering ervaren. De rech-
ten die medewerkers op dit terrein hebben, worden door een deel van de werkgevers 
niet onderschreven. Door Ideinere organisaties worden CAO-verplichtingen, sollicita-
ties en werknemersverzekeringen als meer belenmierend ervaren dan door werkgevers 
van grotere organisaties. In zijn algemeenheid geldt dat de belasting vanuit de regelin-
gen volgens ruim tweederde van de werkgevers te billijken is als naar de doelstellingen 
van de desbetreffende regels wordt gekeken. 

De controle op naleving van de regels voor het aantrekken van personeel is in de ogen 
van de werkgevers niet adequaat. Bijna 70% van de geraadpleegde werkgevers is van 
mening dat de overheid onvoldoende effectief en efficient controleert op de naleving 
van deze regels. Hiermee geven de werkgevers eigenlijk an dat van een exteme toet-
sing van de regels (zoals bij ontslag) in de pralctijk nauwelijks sprake is. Mogelijk ge-
ven ze hiermee ook impliciet een oordeel over de rd l van vakbonden. 

Via sectorfondsen en Arbeidsvoorziening worden in het kader van enkele subsidiere-
gelingen en facale regelingen tegemoetkomingen verstrelct voor het in dienst nemen 
van allerlei doelgroepen. Voorbeelden van dit soon doelgroepen zijn allochtonen, lang-
dung werklozen, schoolverlaters, herintredende vrouwen en dergelijke. Van de ge-
raadpleegde werkgevers blijkt 71% doorgaans bekend te zijn met dit soon regelingen. 
Deze regelingen zijn daamaast over het algemeen duidelijk. 65% van de geInterviewde 
werkgevers is deze mening toegedaan. Voor 44% van de werkgevers zijn de tegemoet-
komingen voor het aantrekken van doelgroepen nuttig geweest. 

Werkgevers lcunnen in het kader van het aantreldcen en in dienst hebben van personeel 
een beroep doen op de volgende soorten instanties: publieke arbeidsbemiddeling, wer- 
vings- en selectiebureaus, uitzendbureaus en arbodiensten. In tabel 6.4 hebben we voor 
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deze instanties de gemiddelde waarderingen van werkgevers op de aspecten kwaliteit en 
kosten van dienstverlening weergegeven. 

Tabel 6.4 	Gemiddelde waardering van werkgevers voor de kwaliteit en de kosten van de dienstver- 
leners op het gebied van aantrekken en in dienst hebben van personeel (in rapporiciffer) 

Dienstverleners 

Legenda: 	1 = zeer slecht, zeer hoog (duur) 
10 = zeer goed, zeer laag (goedicoop) 

Kwaliteit 	 Kosten 

Publiek arbeidsbemiddeling 	 6,4 	 6,9 

Wervings- en selectiebureaus 	 7,2 	 4,1 

Uitzendbureaus 	 7,2 	 5,1 

Arbodiensten 	 6,7 	 5,4 

Van de geraadpleegde ondernemers blijkt bijna de helft sinds 1 januari 1996 een beroep 
gedaan te hebben op de publieke arbeidsbemiddeling (het arbeidsbureau en/of andere 
instellingen van Arbeicisvoorziening). De werkgevers die ervaring hebben met deze in-
stanties, zijn over het algemeen redelijk tevreden over de verkregen dienstverlening. De 
kwaliteit van de dienstverlening wordt met een voldoende rapportcijfer gewaardeerd. In 
vergelijking met de andere dienstverleners worden de kosten van dienstverlening van de 
publieke arbeidsbemiddeling als betreldcelijk laag ervaren. 

Sinds 1 januari 1996 heeft ruim eenderde van de werkgevers wervings- en selectiebu-
reaus ingeschakeld voor het aantreldcen van personeelsleden. Ruim 85% van de werk-
gevers die hiermee ervaring hebben, is van mening dat zij hierbij voldoende keuzemo-
gelijkheden hebben tussen de verschillende bureaus. De Icwaliteit van dienstverlening 
wordt positief, de kosten daarentegen worden als hoog aangemerkt. 

Uitzendbureaus blijken in veel grotere mate ingezet te worden door de werkgevers dan 
de andere instanties. Bijna drielcwart van de werkgevers (73%) heeft sinds 1 januari 
1996 den of meerdere malen een beroep gedaan op een uitzendbureau. De uitzendmarkt 
is naar de mening van de werkgevers een open markt. Maar liefst 95% van de werkge-
vers is van mening dat er voldoende keuzemogelijkheden in het totale aanbod van uit-
zendbureaus bestaan. Ook in dit geval wordt de kwaliteit van dienstverlening positief 
gewaardeerd en worden de kosten als behoorlijk hoog ervaren. 

De inschakeling van arbodiensten heeft sinds 1 januari 1996 bij 85% van de geraad-
pleegde werkgevers plaatsgevonden. De keuzemogelijlcheden uit het totale aanbod van 
arbodiensten worden door bijna negen van de tien werkgevers als voldoende ervaren. 
Wederom wordt de kwaliteit beter gewaardeerd dan de kosten van dienstverlening. 

De vraag naar de drie belangrijkste knelpunten leverde maar een beperlct aantal rele-
vante waarnemingen op. In dit geval zijn slechts drie problemen meer dan twee maal 
genoemd door de respondenten. De werkgevers blijken de meeste moeite te hebben bij 
het vinden van geschikt personeel. Het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt zou in 
hun beleving van onvoldoende niveau zijn. Daarnaast is de regelgeving bij het aanne-
men en in dienst hebben van personeel in de ogen van een klein aantal werkgevers be-
lemmerend. Dit blijkt overigens betreldcing te hebben op uiteenlopende regels. Tenslot- 



te zijn de loonkosten van medewerkers in de beleving van enkele werkgevers aan de 
hoge kant. 

Resumerend blijken op het terrein van het 'aantrekken en in dienst he/then van perso-
neel' de problemen die voortvioeien vanuit de wetgeving mee te vallen. De wetten zijn 
in de beleving van de werkgevers veelal duidelijk en uitvoerbaar. Twee wetten worden 
naar verhouding meer belenunerend ervaren dan de overige wetten. Dit zijn de quota-
regelingen en de regels voor deeltijd en verlof. Het verplichtende lcarakter van het in 
dienst hebben van specifieke doelgroepen medewerkers wordt als belastend ervaren. Bij 
de regels voor deeltijd en verlof hebben de problemen waarschijnlijk te maken met de 
personeelsplanning. Werkgevers van kleinere arbeidsorganisaties blijken overigens 
minder goed op de hoogte van bepaalde wetten dan werkgevers van grote organisaties. 
De Icwaliteit van de dienstverlenende organisaties is doorgaans voldoende, de kosten 
van deze dienstverlening worden echter als hoog ervaren. 

6.6 	BeIangrijkste Imelpunten van werkgevers 

Aan het eind van het interview zijn de geraadpleegde werkgevers in staat gesteld om, 
los van de specifieke situaties die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven, de 
wetten te noemen waarover zij de meeste klachten hebben. Deze klachten hoeven dus 
geen betreldcing te hebben op de bovengenoemde wetten en regels. Hieruit komt het 
volgende beeld naar voren. 

De quota-regeling Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen 
(WBEAA) is het meest als probleem genoemd. In totaal twintig werkgevers keuren de 
verplichtende streldcing en de administratieve rompslomp die bij naleving van deze wet 
naar boven komt, af. Dit stroolct met de uiticomsten voor quota-regelingen in de voor-
gaande paragraaf. In evengrote mate wordt de Ziektewet/WAO als probleem aange-
merIct. De problemen doen zich waarschijnlijk het meest voor bij de onderdelen bo-
nus/malus-regeling en ontslag bij zielcte. Daarnaast zijn vier wetten genoemd, waarover 
meer dan tien werkgevers ldachten hadden. Deze wetten zijn achtereenvolgens de So-
ciale verzekeringswetten, de milieuwetgeving, het ontslagrecht en de Belastingwetge-
ving. Als laatste noemen we de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, die respectievelijk 
acht en zes maal zijn genoemd door de werkgevers. 
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7. 	CONCLUSIES 

7.1 	Inleiding 

In het voorgaande hebben we eerst met bestaande bronnen, en vervolgens met een uit-
gebreide enquete relevante knelpunten achterhaald. We zullen nu tot slot de bevindin-
gen zoveel mogelijk integeren. We doen dit per doelgroep. 

7.2 	Belangrijkste knelpunten van consumenten 

Met de uitgevoerde inventarisatie kunnen we enkele aandachtsgebieden identificeren, 
waarvoor consumenten belangrijke knelpunten ervaren. 

Het gebruik van diverse typen commerciele diensten is behoorlijk frequent. Problemen 
van consumenten spitsen zich toe op de juridische diensten (rechtsbijstand, advocaten, 
notarissen) en makelaars. Vooral de hoge en ondoorzichtige kosten (rapportcijfers van 
3,4 tot 5,3), het beperkte aanbod van juridische diensten (rapportcijfers van 5,3 tot 
6,4), de geringe onderlinge concurrentie bij juridische diensten (rapportcijfers 5,7 tot 
6,4) en het ontbreken van inzicht in de eigen rechten (rapportcijfers van 4,9 tot 5,8) 
blijken de problemen te veroorzaken. De lcwaliteit van de diensten is aan de matige 
kant. Opmerkelijk is verder dat ruim de helft vindt, dat het toezicht van de overheid op 
de lcwaliteit van fmanciele en juridische diensten onvoldoende is. Dit oordeel zal ver-
band houden met de bovenvermelde oordelen over kosten en kwaliteit. 

Bij huur of koop van een woning worden de regels voor bouwen en wonen als relatief 
onduidelijk beschouwd (rapportcijfers 4,8 en 4,9). De controle van de overheid op de 
naleving hiervan wordt als duidelijk onvoldoende gezien (57% van de respondenten). 
Een mogelijke verklaring is de indruk dat er rechtsongelijlcheid bestaat. Het inzicht in 
de eigen rechten laat sterk te wensen over (voor 49% onvoldoende). Burgers blijken 
zeer ontevreden over de hoge kosten van makelaars (cijfer 3,5), architecten (cijfer 3,9, 
bij een slechte lcwaliteitsscore), aannemers (cijfer 4,3, bij een matige kwaliteitsscore), 
en onderaannemers (4,4, bij een slechte lcwaliteitsscore). Voor woningbouvvverenigin-
gen en architecten wordt het aantal keuzemogelijkheden als beperkt gezien. Mogelijk-
heden voor subsidies blijken slecht bekend te zijn (cijfers van 3,3 en 3,4), een groot 
deel van de respondenten vindt de subsidiemogelijIcheden echter voldoende (60 tot 81 
procent). 

Van medische zorg wordt frequent gebruik gemaalct. Burgers ervaren allereerst een 
probleem met het beperIcte aanbod en de hieraan gerelateerde beperkte keuzevrijheid. 
Dit probleem geldt het sterkst voor verpleegtehuizen en bejaardenoorden (cijfers rond 
de 5), en in wat mindere mate voor ziekenhuizen (cijfers rond de 6) en specialisten 
(cijfers rond de 6,5). Een meerderheid van de respondenten is van mening dat er meer 
keuzemogelijkheden voor medische zorg moeten komen (56%). Een tweede probleem 
wordt gevormd door wachttijden (in 32% van de gevallen), die in drie kwart van de 
gevallen op specialisten betreklcing hebben. Een derde probleem betreft de lcwaliteit. De 
kwaliteitsperceptie is vooral slecht voor verpleegtehuizen (5,6) en bejaardenoorden 
(5,9). De helft van de respondenten acht het toezicht hierop onvoldoende. 

Bij het gebruik van de eigen auto is de tevredenheid over regelgeving en keuring op- 
merkelijk groot. Slechts over de controle van de overheid op de naleving (53% van de 
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gebruikers) van regels bestaan veel twijfels. Onduidelijk is, of dit oordeel gebaseerd is 
op eigen ervaring, of op waameming in het algemeen. 

Het gebruik van her openbaar vervoer blijkt een grotere bran van ontevredenheid. De 
keuzemogelijlcheden worden als ontoereikend beschouwd (63% van de gebruikers). De 
kosten vindt men voor alle transportvormen te hoog (cijfers van 4,2 tot 4,6). De ge-
bruikers ervaren de kwaliteit van het openbaar vervoer (trein en bus) nog niet als opti-
maal (cijfers van 6,1 tot 6,4), dit uit zich mogelijk in het feit dat mim de helft het toe-
zicht van de overheid op de lcwaliteit als onvoldoende beschouwd. 

Burgemaken die door gemeenten afgehandeld worden blijken weinig knelpunten te ver-
oorzaken. Alleen de kosten van paspoorten (cijfer 3,5) en rijbewijzen (cijfer 4,5) be-
oordeelt men als te hoog. Verder worden de openingstijden van gemeentelijke loketten 
(cijfer 5,9) nog niet als optimaal beschouwd, evenaLs de ldachtenafhandeling (cijfer 
6,1). 

Het gebndk van (semi-)publieke diensten, zoals gas, water, elektra, afvalverwijdering, 
post- en telecommunicatie genereert meet problemen. Voor alle diensten ervaren con-
sumenten de keuzevrijheid (cijfers van 2,6 tot 4,4) en concurrentie (cijfers van 1,4 tot 
3,8) als volstrekt onvoldoende. De kosten worden als hoog ervaren, met name voor af-
valverwijdering (cijfer 4,6). Voor deze diertst noemen respondenten spontaan nog ver-
schillende andere problemen. Overigens blijken gebruikers opmerkelijk goed te spreken 
over de kwaliteit van de diensten. Geconcludeerd Iran warden dat burgers niet vanuit 
kwaliteitsoogpunt meer keuze zouden willen hebben bij de diensten, eerder vanuit de 
kosten, welke namelijk als relatief hoog ervaren worden. 

Bij het doen van dagelijkse boodschappen warden nauwelijks knelpunten gesignaleerd. 
Wet ervaart een belangrijk deel van de betroldcenen problemen met de informatie op 
etiketten (52%), terwij1 een kleinere groep (28%) nieuwe betalingsmogelijkheden als 
problematisch ervaart. De constunenten blijken overigens niet bijzonder goed op de 
hoogte van regels die gelden bij etikettering van producten en betalingsverkeer (cijfer 
5,7). 

Door de respondenten zelf warden tenslotte de verkeersregels en de belastingen nog 
opgevoerd als problematisch. Een deel van de respondenten geeft spontaan aan deze 
hoog, ingewilckeld en onterecht te vinden. 

Deze bevindingen van de inventarisatie onder betrokkenen, lcunnen we confronteren 
met de resultaten van verkenning van schriftelijke bronnen. Schema 7.1 geeft deze con-
frontatie weer. 
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Schema 7.1 	Knelpunten ervaren door conswnenten 

Thema 	 Geraadpleegde schriftelijke bronnen Enquete 

Commerciele diensten 

Bouwen, verbouwen, 	Veel klachten. 
kopen en huren van een 
woning 

Medische zorg 

Gebruik eigen auto 

Openbaar vervoer 

Overheidsdiensten 

Publieke diensten 

Doen van dagelijkse 
boodschappen 

Politie-apparaat 

Opmerkelijk veel klachten over wonin-
ginrichting, financiele zaken, trans-
portmiddelen, huishoudelijke artikelen, 
toerisme, aannemers, verzekeringen. 

Klachten vooral gerelateerd aan huis-
artsen en specialisten. 

Veel klachten over functioneren politic. 

Klachten vooral over de trein. 

Trage afhandeling bij gemeenten voor 
bijstand. OZB, parlceerzaken, IND, be-
lastingdienst. 

Klachten vooral over openbare nutsbe-
drijven en telecommunicatie. 

Groot aantal ontevreden burgers. 

Overlast vliegvelden 	Zeer veel telefonische klachten. 

7.3 	Belangrijkste knelpunten van werknemers 
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Bij commerciele diensten vowel proble-
men met juridische diensten, makelaars, 
architecten, aannemers en 
(onder)aannemers. 

Regels voor bouwen en wonen onduide-
lijk. Grote ontevredenheid over bedrijven 
(zie boven). Onvoldoende controle over-
heid op naleving. 

Te beperkt aanbod en beperkte keuze-
vrijheid bij zorg, vowel voor verpleegte-
huizen, bejaardenoorden en ook voor 
ziekenhuizen en specialisten. Lange 
wachttijden bij specialisten. Kwaliteit van 
verpleegtehuizen en bejaardenoorden 
slecht. 

Onvoldoende controle op naleving regels. 

Keuzemogelijkheden ontoereikend. Te 
hoge kosten. Onvoldoende toezicht. 

Te hoge kosten paspoorten en rijbewij-
zen. Niet optimale openingstijden en 
klachtenafhandeling gemeenten. 

Onvoldoende keuzevrijheid en concur-
rentie. Hoge kosten, met name voor af-
valverwijdering. 

lnformatie op etiketten. 

Niet geregistreerd; niet spontaan ge-
noemd. 
Niet geregistreerd. 

Uit deze confrontatie lcurmen we afleiden dat de twee benaderingen in hoofdlijnen de-
zelfde inzichten bieden. Wel levert het uitgevoerde inventarisatie-onderzoek voor de 
meeste aandachtspunten een belangrijke verdieping en toespitsing van de problematiek 
op. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruilc van allerlei commerciele diensten, de 
medische zorg, en de publieke diensten. Uit het raadplegen van de schriftelijke bronnen 
komt ook ontevredenheid naar voren over het functioneren van de politie, de overlast 
veroorzaakt door vliegvelden en de trage afhandeling door diverse gemeentelijke dien-
sten. 

We geven nu voor werknemers een aantal aandachtsgebieden, waarbij belangrijke knel-
punten worden ervaren. 

Slechts een beperkt deel van de werlcnemers heeft gebruik gemaalct van kinderopvang. 
Toch komen uit de waarnemingen patronen naar voren, die als betrouwbaar lcurmen 
worden bestempeld. De problemen bij kinderopvang spitsen zich toe op de hoge kosten 
(rapportcijfer 4,6) en het beperkt aantal keuzemogelijkheden (rapportcijfer 5,0). Aan 
deze laatste factor zijn de lange wachttijden gerelateerd. De geboden mogelijkheden om 



zelf kinderen te verzorgen worden door een meerderheid als onvoldoende beschouwd 
(69%). 

Bij om-, her- en byscholing worden de kosten van opleidingen te hoog ervaren 
(rapportcijfer 4,8). Len ander belangrijk knelpunt is terug te voeren op de beperkte 
mogelijkheden voor scholing. Werlmemers beschilcken naar hun mening over onvol-
doende mogelijkheden voor verlof (32% van de respondenten) en er zijn beperkte mo-
gelijkheden voor financiele tegemoetkomingen (rapportcijfer 6,4). Len ander probleem 
is het bestaan van terugbetalingsregelingen voor scholingskosten indien men overstapt 
naar een andere werkgever (42%). 

Bij het zoeken van werk en het veranderen van baan doen zich belangrijke knelpunten 
voor bij de dienstverlening. De kwaliteit van de dienstverlening van de publieke ar-
beidsvoorziening, uitzendbureaus en wervings- en selectiebureaus wordt als knelpunt 
gezien (rapportcijfers van 5,8 tot 6,1). Daamaast geven werknemers an op een aantal 
gebieden over onvoldoende rechten te beschildcen. Er wordt ook aangeven dat de over-
held onvoldoende toezicht houdt op de rechten van werlmemers bij het zoeken naar 
werk en het veranderen van ban (54% van de respondenten). Waarschijnlijk omdat de 
respondenten inzien dat de rechten op verschillende terreinen nog niet optimaal zijn. 
Werkgevers discrimineren volgens de werknemers van op leeftijd (vijftien keer ge-
noemd bij een open vraag). Maar ook het toezicht van de overheid op de publieke ar-
beidsvoorziening wordt als onvoldoende ervaren (volgens 58% van de respondenten). 
Mogelijk zou dit samen kurmen hangen met de beperkte lcwaliteit van de dienstverle-
ning van de publieke arbeidsvoorziening (5,8). 

Bij ontslag of het beebzdigen arbeidsrelatie doen zich behoorlijke knelpunten voor bij 
de lcwaliteit van de dienstverlening van uitkeringsinstanties (rapportcijfer 4,9 en 5,0). 
Ook de kwaliteit van de dienstverlening door 1cantonrechters en arbeidsvoorziening 
wordt laag gewaardeerd (cijfers 4,7 en 5,9). Er bestaan ook problemen bij de procedu-
res die moeten worden doorlopen bij ontslag en het verkrijgen van een uitkering. Pro-
blemen doen zich voor bij de lengte (cijfers van 4,0 tot 5,0), maar ook bij de inhoud 
van de procedure (cijfer 5,2). Ook geven werknemers an over onvoldoende rechten te 
beschilcken op een aantal terreinen. Dit oordeel zal overigens deels te maken hebben 
met een gebrekkige kerinis van de bestaande rechten. 

Andere problemen die zich voordoen zijn de wetten en regels rond sociale zekerheid en 
de arbowet. 

De bovenstaande bevindingen confronteren we in schema 7.2 met de resultaten van 
verkenning van schriftelijke brormen. 
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Schema 7.2 

Thema 

Verkrijgen van kinderop-
yang 

Om-, her- en bijscholing 

Zoeken van we* en 
veranderen van baan 

Ontslag of beeindigen 
arbeidsrelatie 

Knelpunten ervaren door werknemers 

Geraadpleegde schriftelijke bronnen Enquete 

Niet nakomen afspraken over beloning. 
Onenigheid over vakantierechten. On-
bevredigende sollicitatieprocedures, 
o.a. discriminatie op leeftijd. 

Veel zaken over verweer tegen ontslag. 
Problemen met WAO, 	ZW. Pro- 
blemen met bestuursorganen sociale 
zekerheid. 
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7.4 	Belangrijkste knelpunten van ondernemers 

Te hoge kosten voor kinderopvang. 
Beperlct aantal keuzemogelijkheden. On-
voldoende mogelijkheden om zetf kinde-
ren op te voeden. 

Onvoldoende ondersteuningsmogetijkhe-
den voor werknemers. Hoge kosten op-
leidingen. 

Slechte Icwaliteit dienstvehening. Beperk-
te rechten. Onvoldoende toezicht op 
rechten werknemers en arbeidsvoorzie-
ning. 
Leeftijdsdiscriminatie. 

Kwaliteit diensten uitvoeringsinstanties. 
Langdurige procedures. Onvoldoende 
rechten. 

Als we de bevindingen uit de geraadpleegde schriftelijke bronnen en de enquete met el-
kaar in verband brengen wordt duidelijk dat de enquete een aantal aanvullende knelpun-
ten naar voren brengt. Zo wordt duidelijk dat de kosten voor kinderopvang en scholing 
als hoog ervaren worden. Bij de confrontatie van geraadpleegde schriftelijke bronnen 
en enquete komen problemen bij solliciteren, ontslagprocedures en verschillende werk-
nemersverzekeringen bij beide naar voren. Verder wordt uit de enquete duidelijk dat de 
kwaliteit van de diensten te wensen over laat. 

We geven nu een overzicht van enkele aandachtsgebieden waarbij ondernemers be-
langrijke laielpunten ervaren. 

Bij het betrekken van een bednffspand worden de kosten als te hoog ervaren. Dit geldt 
vooral voor de kosten van architecten (cijfer 4,3) en malcelaars (cijfer 4,6). Bovendien 
vindt men, dat er in het geval van architecten weinig keuzemogelijkheden zijn (6,2). De 
regelgeving voor bouwen en huren wordt als onduidelijk (cijfers 5,5 en 6,1) en beperIct 
uitvoerbaar (cijfers 5,6 en 6,3) beschouwd, wat resulteert in een belemrnerende wer-
king op de bedrijfsvoering (cijfers 5,3 en 6,0). Gezien de geringe bekendheid met de 
inhoud van de regels, moet hier de kanttekening bij gemaalct worden dat de oordelen 
soms meer op perceptie dan op feitenkennis gebaseerd zullen zijn. De financieringsmo-
gelijkheden via de overheid zijn onbekend (cijfer 3,9), te beperIct (cijfer 3,4) en onvol-
doende van kwaliteit (cijfer 4,0). 

Voor de relatief nieuwe diensten op het terrein van de elektronische informatie-
uitwisseling, zoals providers en website-ontwerpers, geven de ondernemers aan dat de 
marIctprijs nog te hoog is (cijfers 5,5 en 4,8). De regels op het relatief nieuwe terrein 
van de informatie-uitwisseling worden als onduidelijk (cijfer 4,6) en slecht uitvoerbaar 
(cijfer 5,1) beschouwd. Aan deze oordelen moet slechts een beperIcte waarde worden 
toegekend door de geringe bekendheid en weinig belemmerende werking van de regels. 
Het toezicht op de naleving van de regels ervaren de ondernemers als onvoldoende 
(volgens 83 % van de respondenten). De wetgeving lijkt bij elelctronische informatie-
uitwisseling achter te blijven bij het gebruik. 



Bij het starten en ullbreiden van bednffsactiviteiten doen zich lcnelpunten voor met de 
regelgeving. Met name de wetgeving rond arbeid en milieu wordt als belastend en be-
lemmerend voor de bedrijfsvoering ervaren (cijfers 5,9 en 6,1). Het probleem van on-
duidelijke wetgeving speelt bij de Wet Economische Mededinging (cijfer 5,6). Overi-
gens zullen de oordelen over met name de eerste twee genoemde wetten Met *id ge-
stoeld zijn op ervaringen bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten. De mo-
gelijkheden die de overheid biedt om starters te subsidieren worden door de ondeme-
men als onduidelijk en ontoegankelijk ervaren (door ongeveer 70% van de responden-
ten). De regels rond export worden als niet nuttig ervaren (60%). Het invullen van ex-
portdocumenten blijkt als behoorlijk belastend te worden ervaren (cijfer 5,9). 

Bij de zakelifice dienstverlening ervaren de ondememers de keuzevrijheid en de onder-
linge concurrentie in het algemeen als erg positief, met uitzondering van de concurren-
tie tussen deurwaarders (cijfer 5,5) en notarissen (cijfer 5,5). Ondememers hebben 
slechts een beperlct inzicht in de kwaliteit (meer dan de helft van de respondenten) en de 
kosten van de zakelijke diensten (rapportcijfer 2,7 tot 4,8). Dit geldt vooral voor de 
prijsvorming bij advocaten (cijfer 2,7). De kosten worden als hoog ervaren, vooral bij 
advocaten en notarissen (cijfers 2,8 en 3,8). De Icwaliteit van de dienstverlening wordt 
in het algemeen als matig beoordeeld. Volgens de ondememers is het toezicht op de za-
kelijke diensten onvoldoende (volgens 54% van de respondenten). Mogelijk omdat de 
kwaliteit niet als optimaal wordt gezien. 

Bij de overheidsdiensten doen zich met name problemen voor op twee aspecten. De on-
dernemers beoordelen de kosten van nutsbedrijven en afvalvenvijdering als hoog 
(cijfers 4,0 tot 5,4). De wijze waarop tarieven worden vastgesteld is voor een meerder-
heid onduidelijk. Ondememers zijn ook van mening dat de keuzevrijheid (cijfers 1,7 tot 
4,4) en de concurrentie (cijfers 1,1 tot 4,0) gering is. Bij ondememers lijkt de indruk te 
bestaan dat de kosten voor de nutsbedrijven lager lcurmen. 

De bevindingen uit de inventarisatie confronteren we in schema 7.3 met de resultaten 
van verkenning van schriftelijke bronnen. 
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Schema 7.3 	Knelpunten ervaren door ondernemers 

Thema 	 Geraadpleegde schriftelijke bronnen 	Enquete 

Bedrijfspand en finan- 	Ruimtegebrek voor uitbreiding. Toepas- 	Hoge kosten diensten. Belemmerende 
ciering bedrijfsactivitei- 	sen heffingen en regels. Problemen met 	regelgeving. Onvoldoende zicht op fi- 
ten 	 verkeerscongestie en bereikbaarheid. 	nancieringsmogelijkheden overheid. Be- 

perkte financieringsmogelijkheden over-
held. 

Elektronische informatie- 	 Hoge kosten. Onduidelijke en onuitvoer- 
uitwisseling 	 bare regels. Onvoldoende toezicht op 

naieving. 

Starten en uitbreiden 
van bedrijfsactiviteiten 
en export 

Zakelijke diensten 

Milieubeleid, milieurisico's, Btw verplich-
tingen met name export en import. Toe-
passen heffingen en regels. 

7.5 	Belangrijkste knelpunten van werkgevers 
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Belastende wetgeving (arbeid, milieu en 
Wet op economische mededinging). On-
duidelijke en ontoegankelijke ondersteu-
ningsmogelijkheden starters. Regels rond 
export niet nuttig. Exportdocumenten be-
lastend. 

Hoge kosten en onvoldoende zicht op 
prijsvorming. Matige kwaliteit diensten. 
Onvoldoende toezicht op zakelijke dien-
sten. 

Overheidsdiensten 	 Geringe keuzevrijheid en concurrentie. 
Hoge kosten.  

Als we de bevindingen uit de twee sporen met ellcaar confronteren valt op dat er via de 
enquete nieuwe gezichtspunten zijn ontstaan. Voor een aantal thema's worden pro-
bleemgebieden naar voren gebracht, die niet via de algemene literatuurstudie duidelijk 
worden. Vaak komen de hoge kosten van diensten naar voren. Verder blijken bepaalde 
wetten een belastende werking te hebben op de bedrijfsvoering. Uit de geraadpleegde 
schriftelijke bronnen komen als aanvullende punten nog naar voren milieurisico's, pro-
blemen met de fysieke infrastructuur (ruimtegebrek voor uitbreiding, verkeerscongestie 
en bereikbaarheid), het aannemen en ontslaan van personeel, en statistielcverplichtin-
gen. 

Hieronder geven we enkele aandachtsgebieden weer, waarbij werkgevers belangrijke 
knelpunten identificeren. 

Bij kinderopvang worden de kosten voor lcinderopvangplaatsen als hoog ervaren 
(rapportcijfer 5,2). Daarnaast wordt het aantal mogelijkheden voor financiele onder-
steuning op dit terrein als gering ervaren (2,0). Bovendien bestaan er in bepaalde geval-
len onvoldoende mogelijkheden voor lcinderopvang, wat resulteert in lange wachttijden. 
Een groot deel van de respondenten (40%) beoordeelt de mogelijkheden voor kinder-
opvang in de privesfeer als onvoldoende. 

Bij scholing doet zich een aantal lcnelpunten voor. Werkgevers geven aan dat de kosten 
hoog zijn (cijfers 4,5 tot 6,2), dat scholing een grote tijcisinvestering vergt en dat scho-
ling moeilijk is in te passen binnen de werksituatie (genoemd door 15 respondenten bij 
een open vraag). De investeringen zowel in tijd als in geld vormen een probleem. Dui-
delijk wordt ook dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van sectorale scho-
lingssubsidies (ongeveer 66% van de respondenten). In het algemeen wordt gesteld dat 
de financiele ondersteuningsmogelijkheden onduidelijk zijn (rapportcijfer rond 4,5). 



Een ander probleem dat zich voordoet betreft de beperkte Icwaliteit van bepaalde oplei-
dingen. Daarbij wordt gewezen op de onvoldoende aansluiting van de cursusinhoud bij 
de pralctijksituatie in de ondememingen. 

Bij het beeindigen van de arbeidsrelatie en finctieverandering doen zich knelpunten 
voor met dienstverlening en wetten. De Icwaliteit van de arbeidsvoorziening wordt laag 
gewaardeerd -voor de dienstverlening die te maken heeft met functieverandering en het 
beeindigen van arbeidsrelaties (cijfer 5,7). Er zijn een aantal wetten de belemmerend 
werken op de bedrijfsvoering. Dit geldt met name voor de regels voor het beeindigen 
van een vaste baan, ontslag bij ziekte en regels voor reintegratie van zieken en gehandi-
capten (cijfers van 4,7 tot 5,6). 

Bij het in dienst nemen van personeel doet zich het probleem voor dat er onvoldoende 
aanbod is van gelcwalificeerd personeel (belangrijkste knelpunt bij open vraag). Een 
kosten probleem doet zich voor bij wervings- en selectiebureaus en uitzendbureaus 
•(cijfer 5,1). De werkgevers geven aan dat de quota-regelingen en regels voor deeltijd 
en verlof belemmerend werken (cijfers 5,7 en 5,9). Tenslotte worth aangegeven dat er 
onvoldoende toezicht is op de naleving van de regels die gelden bij het in dienst nemen 
van personeel (69%). 

Verder ervaren werkgevers problemen met de sociale verzekeringswetten, meer speci-
fiek met de Zielctewet/WAO. Daamaast levert ook de WBEAA problemen op. 

De bovenstaande bevindingen confronteren we in schema 7.4 met de resultaten van 
verkenning van schriftelijke bronnen. 

Schema 7.4 	Knelpunten ervaren door werkgevers 

Thema 	 Geraadpieegde sehriftelijke bronnen 	Enquite 

Kinderopvang 

Scholing 

Beeindigen van arbeids-
relatie en het op een an-
dere positie inzetten van 
personeel 

Aantreklcen en in dienst 
hebben van personeel 

Onvoldoende zicht op praktische beteke-
nis schoolkwalificaties. 

Ontslagprocedures. 

Belemmering bij aannemen nieuw perso-
neel. Lastige wetgeving sociale zekerheid. 
Ontbreken voldoende gekwalificeerd per-
sante. 
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Hoge kosten. Onvoldoende mogelhicheden 
kinderopvang in privesfeer. 

Hoge opleidingskosten. Bepericte kwaliteit 
opleidingen. Scholing vergt pate tijdsin-
vestering. Onvoldoende zicht op financiele 
ondersteuning. 

Kwaliteit dienstveriening arbeidsvoorzie-
ning. Belemmerende waking bepaalde 
wetten. 

Onvoldoende aanbod gekwalificeerd per-
soneel. Hoge kosten dienstverlening. Be-
lemmerende wetting bepaalde regels. On-
voldoende toezicht op naleving regels. 

Uit de confrontatie tussen geraadpleegde schriftelijke bronnen en de bevindingen uit de 
enquete wordt duidelijk dat de enquete zowel een bevestiging als een nadere uitwerking 
van de knelpunten uit de geraadpleegde schriftelijke bronnen geeft. Dit geldt voor de 
knelpunten die voortkomen uit ontslagprocedures en sociale zekerheid. Tevens wordt 
door de enquete ook bevestigd dat het onvoldoende aanbod van gekwalificeerd perso-
neel een lmelpunt vormt. De enquete geeft vooral voor kinderopvang en scholing een 



nadere uitwerking van de problematiek. De problemen die hierbij spelen hebben be-
trekking op hoge kosten en onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden. 

7.6 	Afsluiting 

Het onderzoek, waarover we hier gerapporteerd hebben, levert een inzicht in de bele-
ving van de knelpunten op. 

In de resultaten tekenen zich enkele algemene patronen af. Allereerst blijkt het bestaan 
en de inhoud van wetten en regels slechts in enkele gevallen belcritiseerd te worden. 
Voor zoverre er problemen zijn, hebben die eerder met de uitvoering te maken. Op en-
kele terreinen is er zelfs een roep om meer regelgeving. Deels hierbij aansluitend is een 
tweede algemene constatering, dat in veel gevallen meer controle op de uitvoering ge-
wenst wordt. Burgers en bedrijven hebben blijkbaar een behoefte aan heldere wetten en 
regels, die ook in de praktijk afgedwongen worden. Een derde constatering is, dat voor 
de zakelijke dienstverlening, die de laatste jaren zo sterk uitgebreid is, opvallend 
slechte prijs/kwaliteitsscores toegekend worden. De marIctwerking is in deze sector 
blijkbaar voor verbetering vatbaar. 

We hopen tot slot, dat de uitkomsten van dit onderzoek een basis laumen vormen voor 
de selectie van nieuwe thema's, welke in de MDW-operatie uitgediept lcunnen worden. 
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BIJLAGE 1 METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

Ten behoeve van het onderzoek zijn vier aselecte steekproeven getrokken. Op basis van 
de argumenten, die in hoofdstuk 1 vermeld zijn, is hierbij gestreefd naar de volgende 
verdeling. 

	

Netto steekproef 	 Populatie 

Burgers 	 werknemers 	 300 	 5.900.0002  

consumenten (vanaf 18) 	 250 	 12.000.000 

Bedrijven 	 ondememers (<10) 	 250 	 644.000 

werkgevers (10 of meer) 	 150 	 67.500 

Total 	 950 

Voor de steekproef voor werkgevers is het aantal bedrijven met 100 of meer medewer-
kers oververtegenwoordigd om ook over dit segment betrouwbare uitspraken te laumen 
doen. Daarbij is uitgegaan van de volgende verdeling: 

	

Netto steekproef 	 Populatie 

Bedrijven 	 werkgevers (10 tot 100) 	 75% 	 92% 

werkgevers (100 of meer) 	 25% 	 8% 

Total 	 1005 	 100% 

De gegevens van bedrijven zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel, april 1997. 
De gegevens van burgers zijn afkomstig uit het telefoonboek. De defuntieve vragenlijs-
ten zijn na controle geprogranuneerd in het CAT1-systeem. De telefonische interviews 
zijn computerondersteund uitgevoerd. Respondenten zijn tot vijf keer benaderd. De te-
lefoongesprekken met bedrijven hebben plaatsgevonden op maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur. De telefoongesprekken met burgers hebben plaatsgevonden op 
maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 21.30 uur. 

In total zijn 1721 burgers en 1851 bedrijven benaderd. De volgende tabel bevat infor-
matie over de non-respons. 

Consumenten 	Werknemers 	Ondernemers 	Werkgevers 

Niet bereikbaar/geen gehoor 	 14% 	 17% 	 37% 	 23% 

Behoort niet tot doelgroep 	 2% 	 34% 	 7% 	 1% 

Weigering 	 58% 	 30% 	 36% 	 46% 

Geslaagd interview 	 26% 	 17% 	 19% 	 29% 

2 	. 
Du betreft personen die minimaal 12 men per week werkzaam zijn. 
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Bij werlmemers is de respons relatief laag, omdat een groot aantal benaderde personen 
met tot deze doelgroep behoorde: zij hebben geen baan van minimaal 20 uren per 
week. De eveneens lage respons bij ondernemers is toe te schrijven aan het feit, dat een 
groot aantal benaderde ondernemers niet binnen de veldwerkperiode in staat was de 
vragenlijst te beantwoorden. 

Om te toetsen of de omvang van de steelcproeven voldoende groot was, zijn de onder-
zoelcsresultaten eerst geanalyseerd, nadat ongeveer drie kwart van de interviews afge-
nomen was. Het toevoegen van de resterende gegevens bleek in het merendeel van de 
gevallen geen grote veranderingen in de uitkomsten te veroorzaken. Aileen bij een si-
tuatie die weinig frequent voorkomt, zoals recente ervaringen met kinderopvang, had 
het toevoegen van nieuwe inforrnatie we! invloed. Gezien de uitkomsten van deze 
exercitie kan gesteld worden, dat de steekproeven in het algemeen adequaat zijn om ge-
neraliserende uitspraken te kunnen doen. Waar dit met geval is, wordt in het rapport 
hierover een opmerking gemaalct. 
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