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1 h JAN 2020

Lëtzebuerg, den 14/01/2020

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Ëffentlechen Déngscht & 
Sozialversécherung weiderzeleeden.

Feedback vu Clienten ze kréien ass ee wichtegen Unhaltspunkt, fir eng Organisatioun 
kënne weiderzëentwéckelen. Ee gutt Feedbackmanagement haut dorobber op, dass 
d'Qualitéit vum Service net als seibstverstàndlech ugesi gëtt, mee an enger Interaktioun 
mam Client versicht gëtt, déi tatsâchlech Qualitéit an de Wâert vun enger Prestatioun 
z'erfaassen an domadder ze verbesseren.

Am Zâitalter vum Internet fënnt d'Kommunikatioun vu Feedback awer net nëmme méi 
tëschent der Firma an dem Client statt. Zueiràich Internetsâiten erlaben dem Notzer eng 
Bewâertung iwwert ee Service ofzeginn, déi da vun de restlechen Notzer um Internet 
ëffentlech kann agesi ginn. Ee gutt Feedbackmanagement beschrânkt sech aiso net 
ausschliisslech op intern Evaluatiounen, mee kuckt och, wat ausserhalb iwwert eng 
Organisatioun geschriwwen oder behaapt gëtt.

□'Devise, dass de Client Kinnek ass, gehéiert am Privatsecteur zum Verstândnis vu villen 
Entreprisen. Wat fir Privatentreprise gëllt, sollt eigentlech och fir d’Verwaltungen an 
d'Etablissements publics am ëffentleche Sektor gëllen, déi vun de Steiergelder vum 
Bierger finanzéiert ginn an dem Bierger ze déngen hunn.

Schlecht Online-Bewâertungen sollten dofir och vun ëffentlechen Entitéiten consideréiert 
an evaluéiert ginn. De Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) huet op Google a 
just mol 28 Rezensioune een Duerchschnëtt vun 2,5 vu 5 Stàre krut. D'CCSS huet op 
keng vun dëse Kriticke reagéiert.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen;

1. Verfollegen d'Verwaltunge vum Staat an d'Etablissement publics d'Bewâertungen, 
déi am Internet iwwert si geschriwwe ginn?

O Falls jo, wéi ee Suivi gëtt dëse Bewâertunge ginn?
O Falls nee, firwat gëtt kee Suivi vun dëse Bewâertunge gemaach? 

Consideréiert d'Regierung esou Bewâertungen als relevant?

2. Erhiewen déi eenzel Verwaltungen an Etablissements publics Donnéeën, déi 
d'Zefriddenheet vum Bierger mat de jeeweilege Servicer moossen?

O Falls jo, wéi gëtt d'Zefriddenheet vum Bierger mat de Servicer vum Staat 
gemooss?

■ Sinn dës Donnéeë public a falls jo, wou kann de Bierger dës agesinn?
■ Wéi eng Verwaltungen an Etablissements publics moossen 

d'Zefriddenheet vum Bierger mat der Prestatioun vum?
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3. Wéi eng Feedbackkanàl stinn dem Bierger aktuell op, fit seng Kritik un enger 
Verwaltung ze àusseren a wéi gëtt d’Anonymitéit vum Bierger iwwert des Kanâl 
assuréiert?

O Falls keng Kanàl bestinn, plangt d'Regierung d'Aféierung vu 
Feedbackmechanismen?

■ Falls jo, wéi eng a fir wéi eng Servicer?
■ Falls nee, firwat net?

4. Ugesiichts vun de schlechte Bewâertungen op Google vun der CCSS;
O Kann de Minister fir Sozialversécherung Etüde virleeën, déi d'Zefriddenheet 

vum Bierger gemooss hunn?
O Wéi eng sinn déi 5 gréisste Kritikpunkte vum Bierger un dee Servicer vun der 

CCSS? Falls keng Kriticken erhuewe oder ausgewâert goufen, firwat net?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député

www.piraten.lu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Fonction publique

Réf. ; mfp_830x03f4f

CHAMBRE DES DEPUTES ;
Fntr-ée le; '

0 7 FEV.

Dossier suivi par : 
OISTELDORFF Adrien 
Tél. : 247-83 248

Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement
Service central de législation

Luxembourg, le - 7 FEV, 2020

Objet : Réponse à la question parlementaire n*1709 de Monsieur le Député Marc Goergen concernant 
les mécanismes de feedback auprès des administrations et établissements publics

Monsieur le Ministre,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre la réponse à la question parlementaire n*1709 
relative à l’objet sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de la/o^tion publique

63. avenue de la Liberté 
L-1931 Luxembourg

Tél. (+352) 247-83100 
Fax; (+352) 26 48 36 16

B.P. 1807
L-1018 Luxembourg www.fonction-publique.public.lu



Ântwert vun den Hâre Ministère fir d'Fonction publique a fir d'sozial Sécherheet op 
d'parlamentaresch Fro n“1709 vum honorabelen Deputéierte Marc Goergen iwwert 
d'Feedbackmechanismen an den ëffentleche Verwaltungen an Ariichtungen

De Ministère fir d'Fonction publique huet sait 2002 drai Sondagë gemaach fir d'Zefriddenheet vun de 
Bierger vis-à-vis vum ëffentlechen Déngscht ze moossen.

Op Basis vun deene Sondagë léisst sech feststellen datt a quasi aile Beraicher déi bescht Waerter am 
Sondage vun 2015 festgestallt gi sinn. Well awer nach Verbesserungsméiglechkeete bestinn, huet de 
Ministère fir d'Fonction publique 2015 d'Gestion par objectifs agefouert déi Jo souwuel d'Kompetenze 
vun de Mataarbechter wéi och d'Organisatioun vun de staatleche Servicer weiderentwéckele soll.

De Ministère fir d'Fonction publique plangt och an Zukunft weider esou Sondagen ze maache fir ee Suivi 
vun dëse Waerter ze hunn an deementspriechend och ze agéiere wou Kritikpunkten opkommen.

De Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) verfollegt net systematesch d'Bewâertungen déi am 
Internet iwwert en geschriwwe ginn a kennt och net ail Site op dem Bewâertunge kënne gemaach ginn. 
D'Bewâertungen op Google waren dem CCSS awer virun enger Zait opgefall. Eng 
éischt Analyse deemools hat awer erginn dass dës Bewâertungen net representativ an aussokrâfteg 
waren an de CCSS huet dofir net op dës Bewâertunge reagéiert.

Beim Sondage vun 2015 hat och eng Institutioun vun der Sécurité sociale matgemaach 
(d'Gesondheetskeess).
De CCSS huet d'IeschtJoer Kontakt mam Ministère fir d'Fonction publique opgeholl fir bei 
engem nâchste Sondage dobâi ze sinn.

De Bierger kann iwwer d'Rubrik «Contact" um Internetsite vum CCSS sâi Feedback ginn, per Mail, 
telefonesch oder mat der Post. De Bierger kann och an engem vun de Guicheten vum CCSS am Gebai 
vun den Assurances sociales zu Hollerech virstelieg ginn oder do anonym eng Fiche ofginn. 
Den Dateschutz ass bei aile Feedbackkanâl garantéiert.

De CeSSgeréiert pro Joer méi wéi eng Millioun Affiliatiounen. 28 Google-Bewâertungen op 
en Zâitraum vu 5 Joer sinn an dem Kontext ailes anescht wéi representativ. Dozou kënnt dass net ail 
Bewâertung schlecht ass oder eppes ausseet. Ee kuerzen Abléck an d'Google-Bewâertunge weist, dass:

• 8 Bewâertunge positiv sinn (4-5 Stâren) - 28,6 %,
• 8 ganz wéineg bis nâischt aussoen - 28,6 %,
• 6 eng ze laang Attente entweder um Telefon oder am Guichet betreffen - 21,4%,
• 3 eng aner Institutioun vun der Sécurité sociale oder Verwaltung betreffen an net de CCSS - 

10,7%,
• 2 Rekiamatioune si well d'Cotisatiounen, déi vum Gesetz virgeschriwwe sinn, ze héich wâren - 

7,1%,
• 1 d'Qualitéit vun der Aarbecht vum CCSS kritiséiert - 3,6%.



D'Gestioun vun de Rekiamatiounen ass eng Aufgab vun de respektive Verwaltungen, hei ass och op 
staatlechem Niveau virgesi wéi ee Bierger sech géint verschidden Decisioune vun Entitéite ka wieren. 
{"procédure administrative non contentieuse")
De Bierger kann sech natierlech och un den Ombudsmann wenden nodeems en no engem Mount keng 
Ântwert op seng Rekiamatioun bei der Verwaltung krut.


