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Quickscan gemeenten 
 
Wilt u beter inzicht hebben in uw doelmatigheid of bent u geïnteresseerd in 
verbeterpunten voor uw afdeling, stroomlijning van processen of verhoging van uw klant- 
en medewerkerstevredenheid? Dan kan een quick scan uitkomst bieden. Hieronder vindt u 
de zaken keurig samengevat. De meer uitgebreide beschrijving vindt u verderop. 
 
Samenvatting 

Wat is een quickscan? 
● Beperkt en niet belastend onderzoek  
● Verkrijging van inzicht in verbeterpunten 

 
Waarom een quickscan? 

● Geeft op hoofdlijnen inzicht in verbeterpunten 
● Draagt bij aan focus en lagere kosten 
● Minder belastend dan een volledige organisatie diagnose 

 
Aanpak quickscan 

● Invullen vragenlijst door steekproef medewerkers 
● Een aantal interviews 
● Monitoring documenten, eindproducten of procedurebeschrijvingen en de 

uitkomsten van eerder uitgevoerde controles (AO/IC) 
● Rapportage.  

 
Waarover gaat de quickscan? 

● beleid & doelen, operationele bedrijfsvoering, kwaliteit & klanttevredenheid, 
AO/IC, Financiën en budgettering, personeel & organisatie, communicatie & 
samenwerking, ICT 

 
Uitgebreid 
 
Een quickscan is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald 
product/dienst. Met een quickscan krijgt de gemeente op hoofdlijnen inzicht in 
verbeterpunten die eventueel in een volgende fase op een hoger detailniveau verder 

onderzocht kunnen worden. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste 
kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd. De resultaten van de 
quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse. Een quickscan geeft de 
belangrijkste verbeterpunten/ thema’s weer zodat de gemeente zich kan concentreren op 
die verbeterpunten die de meeste impact hebben.  
 
Waarom een quickscan 
 
Een quickscan bespaart tijd en geeft op hoofdlijnen goed inzicht in verbeterpunten. 

Bovendien kunnen op basis van de scan prioriteiten worden gesteld om nadere diagnose uit 
te voeren. Een quickscan draagt dus bij aan focus en lagere kosten. Een bijkomend 
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voordeel is dat de organisatie met een quickscan minder wordt belast dan een 
gebruikelijke organisatiediagnose.  
 
Aanpak van de quickscan 
 
De quickscan bestaat uit drie delen.  
 

1) Een standaard vragenlijst die door op basis van een selecte steekproef door 
medewerkers wordt ingevuld; 

2) Een aantal interviews waarin tevens wordt gevraagd naar documenten, 
eindproducten of procedurebeschrijvingen en de uitkomsten van eerder uitgevoerde 
controles (AO/IC); 

3) De rapportage. 

 
De uitvoering van een quickscan vindt plaats op het niveau van een afdeling, proces of 
keten (eventueel ook processen buiten de gemeente). De uitvoering is als volgt: 
 

1) Intake over doelstelling en aanpak met opdrachtgever; 
2) Benoemen en bepalen scope van de te onderzoeken afdeling, proces of keten; 
3) Informatievoorziening aan de medewerkers en andere betrokkenen over de 

werkwijze, doorlooptijd en betrokkenheid. Om draagvlak te vinden is het van groot 
belang om toe te lichten wat het management met de quickscan beoogt; 

4) Uitzetten van vragenlijsten (1 op 5); 
5) Voeren van interviews en beoordelen van documenten; 
6) Opstellen concept rapportage en bespreking met opdrachtgever; 
7) Bespreken eindrapportage met afdeling en andere betrokkenen. 

 
Waarover gaat de quickscan 
 
De quickscan is ingedeeld in vaste thema’s: beleid & doelen, operationele bedrijfsvoering, 

kwaliteit & klanttevredenheid, AO/IC, Financiën en budgettering, personeel & organisatie, 
communicatie & samenwerking, ICT. 
 
Informatie 
 
De quickscan wordt in samenwerking met Daerom! uitgevoerd door Peter de Beurs van 
Shared Business Improvement.  
 
Shared Business Improvement begeleidt gemeenten bij het optimaliseren van de 
bedrijfsvoering volgens de Lean methodiek. Dit zijn bijvoorbeeld vraagstukken op het 
terrein van klantgerichtheid, het effectief inrichten van processen (proces- en zaakgericht 
werken) en het ontwikkelen van een cultuur van continue verbetering.  
 

✓ ontwikkelen van een visie over procesmanagement, klantgerichtheid en 
kwaliteitsverbetering in relatie tot Proces- en Zaakgericht werken; 

✓ begeleiden bij het inrichten en verbeteren van processen met als doel het verhogen 
van de burger- en medewerkertevredenheid, efficiëntie en effectiviteit; 
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✓ ontwikkelen van een cultuur van continue verbetering door middel van coaching en 
begeleiding van leidinggevenden en medewerkers. 

 
Daerom! is een vooruitstrevend en dynamisch bedrijf dat is opgericht in 2003. Met ruim 55 

medewerkers zijn wij landelijk actief bij diverse gemeenten op het gebied van  
 
Belastingen, WOZ, Burgerzaken, Financiën, BAG, Bouw- & Woningtoezicht, Ruimtelijke 
Ordening en het Sociale Domein. Om ervoor te zorgen dat wij voor elke klant een oplossing 

op maat kunnen bieden, zijn onze activiteiten verdeeld over een drietal gebieden;  
 

✓ Daerom! Advies 

✓ Daerom! Detacheringen  

✓ Daerom! Opleidingen.  
 
Wij onderscheiden ons door materie deskundige consultants/adviseurs, snelle 
communicatie, duidelijke afspraken, het nakomen van afspraken, heldere overeenkomsten 
en interactieve communicatie waardoor wij een goede en transparante relatie opbouwen.  
 
Interesse in een oriënterend en vrijblijvend gesprek? Wij komen graag bij u langs! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter de Beurs (06 46156800) en Jan Martin Monster (06 81054382) 
 
 
 
 
 
 
 


