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1 
Doel, afbakening en opzet

1.1  Sturing in een bredere context

Eenvoudig gezegd stuurt men organisaties om gestelde doelen te realiseren. Daar gaat 
aan vooraf dat men de juiste doelen heeft gesteld. Sturing kan alleen effectief zijn als 
men weet wanneer doelen bereikt zijn (de bestemming is duidelijk), een idee heeft hoe 
deze doelen worden bereikt (de koers is uitgezet), kan volgen of de doelen gerealiseerd 
worden (het is zichtbaar of men op koers ligt) en kan ingrijpen wanneer dit niet het 
geval is (bijsturen om terug op koers te komen). Daar kunnen nog drie elementen aan 
worden toegevoegd. Ten eerste kunnen complicerende factoren of risico’s het bereiken 
van de doelen moeilijker maken (obstakels of ‘beren’ op de weg). Ten tweede is het 
belangrijk om een adequate organisatie, inclusief bemensing, te hebben ingericht (een 
passend vehikel en een kundige en gemotiveerde bemanning). Ten derde moet er goed 
leiding worden gegeven aan de organisatie (men moet weten hoe het vehikel te besturen 
en hoe het te onderhouden).
De werkelijkheid is echter nooit statisch. Doelen kunnen, als gevolg van interne en 
externe omstandigheden, voortdurend veranderen (de bestemming kan wijzigen) en 
door voortschrijdend inzicht kan men de doelen op een andere manier willen realiseren 
(uitzetten van een andere koers). Er kunnen nieuwe complicerende situaties of risico’s 
optreden (veranderende obstakels op de weg). Het kan blijken dat men een andere 
organisatie nodig heeft om de (bij)gestelde doelen te bereiken (een ander vehikel of een 
andere bemanning, omdat het sneller moet of omdat het type route daarom vraagt of om 
andere redenen). Men kan ook andere (keten- of netwerk)partners nodig hebben om 
het doel te bereiken (overstappen van bijvoorbeeld een auto op een boot). Het kan ook 
voorkomen dat de organisatie gebreken gaat vertonen (inclusief het eventueel wegval-
len of achterblijven van medewerkers). In de laatste gevallen kunnen grotere of kleinere 
organisatieveranderingen noodzakelijk zijn.
In dit boek worden nog twee elementen toegevoegd aan het sturingsvraagstuk, namelijk 
vertrouwen en druk. Van groot belang blijkt namelijk het vertrouwen dat de bemanning 
heeft. In elkaar, in de gezagvoerder en in het bereiken van de bestemming. Ook zal de 
bemanning de druk voor het bereiken van de bestemming moeten voelen. Die nood-
zaak kan van buitenaf duidelijk zijn ingegeven, maar de gezagvoerder kan daar ook een 
belangrijke rol in spelen.
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1.2  Afbakening

Als dit hele complex ‘sturing’ zou worden genoemd is dit al snel synoniem aan het ma-
nagen van een organisatie en derhalve het brede terrein van de bestuurskunde, bedrijfs-
kunde en andere aanpalende wetenschappen. Gegeven de eerder geschetste context zal 
de kern van dit boek worden gevormd door:
•  Het, gegeven de gestelde doelen (bestemming) en strategie/beleid (uitgezette koers), 

volgen of de doelen worden gerealiseerd; 
•  Het, gegeven de geïdentificeerde risico’s en beheersingsmaatregelen, volgen of  

geplande aanpassingen/verbeteringen in de organisatie/bedrijfsvoering worden  
uitgevoerd en tot het gewenste resultaat leiden; en

•  Het bijsturen indien noodzakelijk.

Dit zal niet alleen instrumenteel worden behandeld, maar ook de begrippen ‘vertrou-
wen’ en ‘druk’ zullen daarbij worden betrokken. Een gebrek aan wederzijds vertrouwen 
in een sturingsrelatie kan, ondanks dat deze goed is georganiseerd en het benodigde 
instrumentarium aanwezig is, een oorzaak zijn van ineffectieve sturing. Zonder een ge-
voelde noodzaak om doelen te realiseren en daarbij ‘de lat steeds hoger te leggen’ zal 
er weinig prikkel zijn om (bij) te sturen en dus de kwaliteit van de sturingsrelatie te 
verbeteren.
Aspecten die wel aan bod zullen komen, maar waar niet de nadruk op ligt zijn:
• doel- en koersbepaling (strategie en beleidsvorming);
• het bouwen of verbouwen van organisaties (grote organisatieveranderingen);
• leiderschapstijlen.
Vanzelfsprekend valt wel de effectiviteit van (bij)sturing in al zijn aspecten binnen de 
reikwijdte  van dit boek.

1.3  Balans in benadering van sturingsvraagstukken

Over het aansturen van een organisatie(onderdeel) als wel het leidinggeven aan mensen 
is veel literatuur voorhanden. De volgende figuur (zie figuur 1)geeft een bruikbaar kader 
voor de verschillende accenten die in de organisatiekunde zijn gelegd.

Begin vorige eeuw kwam het scientific management (linksonder) op. Daarbij hoorde 
een leiderschap van beheersen en regelen. Een reactie hierop was de human-relations-
beweging (linksboven), vooral gericht op het beste uit mensen halen en ze tot samen-
werking bewegen. Vervolgens kwam het resultaatgerichte of doelgerichte denken op 
(rechtsonder), en de laatste decennia is er veel aandacht voor het omgevingsdenken 
(rechtsboven). Sturing is in het omgevingsdenken vooral het opvangen van omgevings-
prikkels en deze vertalen naar organisatievernieuwing. 
Nu heeft iedere leider zijn of haar eigen stijl, waarbij ongetwijfeld een of meerdere van 
de kwadranten dominant zijn. Een verstandig leider verzamelt mensen om zich heen 
die de balans in het leidinggevende team herstellen, uitgaande van de veronderstelling 
dat balans tussen de kwadranten het streven is. Ik kan mij overigens voorstellen dat, 
afhankelijk van de context van een organisatie en een te maken compensatieslag, ook 
kan worden gekozen voor een leidinggevend team waarin bewust onbalans is.
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De reden dat ik de kwadranten presenteer is dat sturing met de principes van prestatie-
management zich niet beperkt tot het kwadrant rechtsonder (resultaatgericht). Ik leg 
in dit boek veel accent op het als (rijks)overheid in kaart brengen van de situatie in 
en de omgeving van Nederland. Van daaruit dienen de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen naar voren te worden gebracht (omgevingsgericht). De organisatie van de 
sturingsrelatie als mede de beheersing (financieel management en risicomanagement) 
komen ook ruimschoots aan bod (organisatiegericht). De mensgerichte kant komt via 
het element ‘vertrouwen’ aan de orde. In dit boek ligt het accent echter niet op de emo-
tionele intelligentie van leidinggevenden. 

1.4  Overheidssturing en sturing van overheden

In een minimale variant heeft een maatschappij een overheid nodig om de sociale  
orde in stand te houden. Overheden kunnen ook bewust onderdelen van de sociale orde 
willen veranderen, zoals het bestrijden van discriminatie. In dat geval grijpt de over-
heid doelbewust in op basis van beslissingen van de democratisch gekozen bestuurders 
en volksvertegenwoordigers. Er zijn echter ook alternatieven voor overheidssturing2, 
namelijk:
•  maatschappelijke zelfsturing: dit houdt in dat groeperingen (zoals bedrijven, 

belangengroepen, kerken, actiegroepen) zonder tussenkomst van de overheid waar-
den uitdragen, problemen oplossen of kansen benutten met behulp van hulpbron-
nen zoals geld, deskundigheid, steun bij grote delen van de bevolking, contacten en 
netwerken;

•  sturing in wisselwerking tussen overheid en middenveld: wanneer doelstellingen 
van overheden en maatschappelijke organisaties parallel lopen, kunnen zij elkaar 
aanvullen. De overheid kan dan bijvoorbeeld middelen ter beschikking stellen en 

Organisatiegericht

Formeel, normen, topdown

Beheersen en regelen

Mensgericht

Informeel, waarden, bottum-up

Stimuleren en samenbrengen

Omgevingsgericht

Informatie, vraag, dienend

Vernieuwen en verkennen

Resultaatgericht

Doelen, aanbod, markt

Koers bepalen en presteren

ExternIntern

Hard

Zacht

Figuur 1: Accenten in de organisatiekunde

Figuur 1: Accenten in de organisatiekunde1
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algemene regels uitvaardigen en particuliere organisaties in het middelenveld (zoals 
woningbouwcorporaties) kunnen dan de concrete invulling en uitvoering organise-
ren;

•  het marktmechanisme: geeft bij voldoende concurrentie consumenten/burgers de 
vrijheid om zelf te bepalen of en in welke mate zij goederen en diensten op verschil-
lende prijs- en kwaliteitsniveaus willen consumeren. In zo’n situatie ontstaat een 
optimaal niveau van productie en een efficiënte allocatie van middelen. 

Overheidssturing wordt gerechtvaardigd om ongecontroleerde machtsuitoefening en 
grote marktimperfecties te voorkomen. De overheid moet verder ingrijpen wanneer de 
markt faalt. Vaak zit hier ook een keerzijde aan. De volgende redenen voor overheids-
sturing met hun bijbehorende problemen kunnen worden onderscheiden (zie tabel 1).

Tabel 1: Redenen en problemen van overheidssturing (Bovens e.a.)

Redenen overheidssturing Voorbeelden Problemen

 Preventie van monopolies en 
kartels: het beschermen van de 
markt

Antikartelwetgeving of wet-
geving en richtlijnen voor Euro-
pese aanbestedingen

 Kan doorschieten naar bescher-
ming nationale economie en 
frustreren vrije markt

 De productie van collectieve 
goederen: het aanvullen van de 
markt

Defensie en infrastructuur  Inefficiënte overheids-
monopolies

 Het reguleren van externe effec-
ten: het beschermen tegen de 
markt

 Milieubeleid, de Hinderwet, 
ruimtelijk ordeningsbeleid

 Beperking van het concurrerend 
vermogen van het bedrijfsleven

 Beheersing van ‘merit goods’ 
(ofwel het bevorderen of 
beperken van (on)wenselijke 
goederen): het corrigeren van 
de markt

 Bevorderen: kunst en cultuur, 
onderwijs
 Ontmoedigen: alcohol en drugs

 Selectiviteit, onvoorspelbaar-
heid, onbedoelde effecten en 
inperken van keuzevrijheid

 Herverdeling: het compenseren 
van de markt

 Sociale zekerheidsbeleid,  
inkomens- en  
belastingpolitiek

 Bureaucratisering en 
nieuwe ongelijkheden

De Algemene Rekenkamer3 spreekt over het begrip ‘goed openbaar bestuur’ en sluit daar-
bij aan bij een schema dat de Verenigde Naties hanteert en dat acht kenmerken identifi-
ceert. Deze kenmerken worden in de volgende figuur weergegeven4 (zie figuur 2).
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Figuur 2: Kenmerken van goed openbaar bestuur

In overheidssturing zijn een aantal spanningsvelden te onderkennen. Van overheden 
worden namelijk de volgende zaken verwacht:
•  Democratie: overheden dienen aan te haken op vraagstukken die in de maatschappij 

leven (responsiviteit) en draagvlak te verzorgen voor hun ingrijpen (participatie en 
transparantie);

•  Rechtmatigheid: om de macht van overheden in te perken en te kunnen controleren 
(om overheidswillekeur te voorkomen), worden wetten opgesteld waar men zich aan 
dient te houden. Soms kunnen die wetten wel eens doeltreffend handelen in de weg 
zitten (zoals bij toegestane opsporingsmethoden) en als die bevoegdheden worden 
opgerekt, kan dat wel eens strijdig zijn met de grondbeginselen van de democra-
tie. Rechtmatigheid kan ook leiden tot  de nodige zorgvuldigheid om te zorgen dat 
iedereen conform dezelfde wetten en regels wordt behandeld hetgeen wellicht tot 
inefficiency leidt;

•  Integriteit: van overheden mag worden verwacht dat zij hun macht niet misbruiken. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat politici, bestuurders en ambtenaren niet omkoopbaar 
zijn en zich houden aan de geldende normen en waarden. Ten behoeve van werk-
gelegenheidsbelangen kan een wethouder van milieuzaken een oogje toeknijpen 
wanneer een fabriek niet aan de eisen voldoet, zeker als deze ondernemer de partij 
van de wethouder financieel ondersteunt, maar dat staat op gespannen voet met de 
integriteit;

•  Doeltreffendheid en doelmatigheid: overheden moeten maatschappelijke vraagstuk-
ken op een effectieve en efficiënte manier aanpakken. Kortom: overheden moeten 
presteren, resultaten boeken en gewenste effecten bereiken en het liefst voor zo laag 
mogelijke maatschappelijke kosten. Figuur I.4 uit annex I geeft dit goed weer.

Figuur 2: Kenmerken van goed openbaar bestuur
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In deze spanningsvelden overheerst binnen de overheid vaak risicomijdend gedrag.
Een private organisatie heeft minder van dit soort spanningsvelden. Zij kunnen zich 
voornamelijk richten op een doeltreffende en efficiënte voortbrenging van goederen 
en diensten. Vanzelfsprekend moeten ook ondernemingen zich houden aan wetten 
en regels en heersende normen en waarden, maar die gelden ook voor de concurren-
tie. Voor de markt gelden andere regels dan voor de overheid. De marktideologie is  
risico-aanvaardend, in wat Wildavsky het ‘joggers-dilemma’ heeft genoemd: tijdens het 
joggen hebben we een hogere kans op een hartinfarct, maar wie jogt heeft een betere 
hartconditie. 
Men kan het over sturingsvraagstukken hebben in termen van wanneer en hoe grijpt 
de overheid in de maatschappij in, maar overheden moeten zelf ook bestuurd of gema-
naged worden. In het laatste geval spreek ik liever of sturing van overheden, waar dit 
boek in principe over gaat. 

1.5  Vier sturingsrelaties binnen de rijksdienst

In annex I geef ik een omvangrijk overzicht van de belangrijkste concepten met betrek-
king tot sturing. Dit boek maakt het sturingsvraagstuk echter specifiek voor een viertal 
sturingsrelaties en de verantwoording binnen de rijksdienst. Daarbij wordt het departe-
ment of ministerie als uitgangspunt genomen. Ik maak een onderscheid naar:
1 de sturing tussen de Tweede Kamer, regering en departementen;
2 de sturing binnen een departement;
3  de sturing tussen het departement en op afstand geplaatste organisaties, zoals  

zelfstandige bestuursorganen, agentschappen en (andere) rechtspersonen met een 
wettelijke taak; 

4  de rol van departementen in keten- en netwerksturing.

Annex II gaat in op publieke verantwoording in het verlengde van sturing (5). De interac-
tie met de maatschappij, ofwel het continu ophalen van de maatschappelijke vraagstuk-
ken en prioriteiten daarbinnen, alsmede de verantwoording over geleverde prestaties.
De volgende figuur illustreert de verschillende sturingsrelaties (zie figuur 3).

1.5.1  Sturing tussen Tweede Kamer, regering en departementen

De regering bestuurt het land5. De Tweede Kamer controleert de regering. De term ‘stu-
ring’ is in dat opzicht ook niet helemaal juist. De Tweede Kamer moet echter ook de be-
groting en daarmee de plannen van de regering goedkeuren. Bovendien heeft de Tweede 
Kamer nog een aantal andere rechten waarmee zij kan ‘bijsturen’. De ministers in de re-
gering staan weliswaar gezamenlijk voor de opgave om het regeerakkoord te realiseren, 
maar de minister-president is de primus inter pares en ministers zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen beleidsterrein(en). Dat maakt ook de sturing binnen een kabinet interes-
sant, want hoe wordt verkokering tussen departementen voorkomen? Zijn kamerleden, 
ministers en topambtenaren effectief in de rolopvatting die zij hanteren? Is het mis-
schien tijd om de inrichting van de overheidssturing in ons land grondig te herzien? In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op deze sturingsvraagstukken.



7DOEL, AFBAKENING EN OPZET

1.5.2  De sturing binnen een departement

Eenvoudig gesteld ziet over het algemeen de hiërarchie van een departement er als volgt 
uit (zie figuur 4):

Figuur 4: Een generiek organogram van departementen
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De minister en zijn of haar staatsecretaris(sen) maken deel uit van het kabinet en zijn 
politiek verantwoordelijk voor de aansturing van een departement. De secretaris-gene-
raal (SG) is ambtelijk de hoogste baas van het departement en geeft leiding aan direc-
teur-generaals (DG’s), die op hun beurt leiding geven aan directeuren, met daaronder 
afdelingshoofden. De plaatsververvangend secretaris-generaal (PSG) geeft veelal leiding 
aan de ondersteunende stafdirecties (en afdelingen). Op dit basismodel zijn veel varian-
ten mogelijk, zoals aparte projectdirecties, inspecties, toezichthoudende organen, et  
cetera. 
Daar komt bij dat een departement als systeemverantwoordelijk wordt beschouwd op 
de eigen beleidsterreinen (bijvoorbeeld VROM op het terrein van volkshuisvesting). 
Het departement wordt daarmee eindverantwoordelijk voor het realiseren van maat-
schappelijke effecten, in lijn met het kabinetsbeleid, op de eigen beleidsterreinen. Het 
departement wordt geacht beleid te maken om de maatschappelijke doelen te bereiken 
of  problemen op te lossen. Hiervoor heeft zij instrumentarium ter beschikking zoals 
het maken van wetsvoorstellen, verstrekken van subsidies, opstellen van kaderstellende 
of richtgevende notities, het ontwikkelen van infrastructuur, et cetera. In werkelijkheid 
zijn er natuurlijk vele partijen en externe factoren van invloed op de mate waarin deze 
maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. De beïnvloeding van departmenten kent 
dus haar beperkingen, hoewel veel burgers dat nauwelijks beseffen. Sturing binnen een 
departement betekent dat vanuit de eigen beleidsterreinen doelen worden gesteld en ge-
realiseerd die een bijdrage leveren aan het kabinetsbeleid. Die doelen worden ‘afgepeld’ 
naar afgeleide doelen, waarbij het departement idealiter ook helder maakt op welke 
zaken zijzelf direct of indirect invloed uit kan oefenen en waar andere partijen in het 
systeem worden geacht een bijdrage te leveren aan het realiseren van de gewenste ef-
fecten. Departementen hebben echter niet altijd zeggenschap over deze andere partijen 
(bijvoorbeeld gemeenten), hetgeen het realiseren van maatschappelijke effecten over het 
algemeen buitengewoon complex maakt. 
Veel maatschappelijke problemen laten zich niet vangen binnen een departement. Zo 
zijn met name de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie samen verantwoorde-
lijk voor de justitiële keten. Dat vergt dus ook de nodige afstemming tussen departe-
menten. Departementen hebben verder vanuit hun systeemverantwoordelijkheid een 
signaleringsfunctie. Zij worden geacht om zogenaamde ‘omgevingsinformatie’ te verza-
melen om te bepalen hoe Nederland er op het betreffende beleidsterrein, al dan niet in 
internationaal perspectief gezien, voor staat. 
Samengevat betekent sturing van departementen:
•  Het signaleren van ontwikkelingen en monitoren van de stand van zaken op de eigen 

beleidsterreinen6;
•  Het vertalen van kabinetsbeleid naar maatschappelijke doelen op het eigen beleids-

terrein;
•  Het afpellen van deze maatschappelijke doelen naar doelen die door het departe-

ment beïnvloedbaar zijn;
•  Het vertalen van deze beïnvloedbare doelen naar te behalen prestaties en het ontwik-

kelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van activiteiten en instrumenten waarmee 
de prestaties moeten worden behaald;

•  Het alloceren van mensen en middelen aan de in te zetten activiteiten en instrumen-
ten.
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En dat alles binnen een altijd veranderende omgeving met een altijd in beweging zijnde 
interne organisatie. Hoofdstuk 5 behandelt dit sturingsvraagstuk. Eigenlijk behandelt 
dit type sturingsselectie de sturing binnen organisaties. Vandaar dat ook sturing binnen 
uitvoeringsorganisaties in dit hoofdstuk wordt meegenomen.

1.5.3  De sturing tussen het departement en op afstand geplaatste organisaties

Een kerndepartement heeft vaak vele (publieke) organisaties onder zich, zoals agent-
schappen, zelfstandige bestuursorganen en (andere) rechtspersonen met een wettelijke 
taak. Agentschappen zijn intern verzelfstandigde onderdelen en maken dus nog wel deel 
uit van het departement. Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zijn extern verzelfstan-
digd en hebben dus een eigen bestuur. Vaak blijft de minister politiek verantwoordelijk 
voor deze ZBO’s en daarom is invloed van de minister op deze ZBO’s direct of indirect 
geregeld via bijvoorbeeld het goedkeuren van de begroting, toezichthoudende organen, 
het benoemen van bestuurders, directies of toezichthouders, recht van informatie halen, 
uitvoeren van inspecties, et cetera. Dan zijn er ook nog andere rechtspersonen met een 
wettelijke taak (RWT’s). Soms zijn dit ZBO’s, maar dit kunnen ook stichtingen, vennoot-
schappen of andere rechtsvormen zijn. Het principe is hier vaak hetzelfde. De minister 
blijft politiek eindverantwoordelijk voor deze organisaties. De inrichting en werking van 
deze sturingsrelaties is heel divers. 
In het verlengde van de vorige sturingsrelatie ligt de sturing tussen een departement 
en ‘veldorganisaties’ die de publieke producten en diensten aanbieden. Bijvoorbeeld 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehui-
zen. Niet alle departementen hebben overigens hiermee te maken. Kenmerk van deze 
sturingsrelatie is dat relatief veel gelijksoortige organisaties, die veelal ook zelfstandig 
bestuur hebben, moeten worden aangestuurd in lijn met het te voeren beleid. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de sturing tussen departementen en op afstand geplaatste uit-
voeringsorganisaties.

1.5.4  De rol van departementen in keten- en netwerksturing

Veel publieke goederen en diensten worden in een keten tot stand gebracht. Het is ech-
ter geen vanzelfsprekendheid dat ketenpartners optimaal samenwerken en bij machte 
zijn om de ketendoelen zo goed mogelijk te realiseren. Iedere ketenpartner stuurt in 
principe op zijn eigen stukje. Departementen hebben een rol in het goed laten draaien 
van ketens, maar wanneer en op welke manier moeten zij ingrijpen? Idealiter organi-
seren de ketenpartners het zelf goed. Bovendien heeft een departement niet altijd de 
bevoegdheden om in te grijpen. Soms is er ook sprake van betrokkenheid van meerdere 
departementen in een keten. Wie neemt dan het voortouw?
Netwerkmanagement is in opkomst en gaat verder dan het denken in ketens. In een ke-
ten nemen partijen deel die een deel van het primaire proces voor hun rekening nemen, 
maar in netwerken kunnen ook organisaties deelnemen die anderszins een belangrijke 
rol kunnen spelen. Dat kunnen ook private partijen zijn.
Het sturen van ketens en netwerken is qua principes niet anders dan het sturen van een 
organisatie, maar hoe zorgt men ervoor dat alle keten- en netwerkpartners samen op de 
overstijgende keten- of netwerkdoelen gaan sturen? 
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Hoofdstuk 7 handelt over dit type sturingsvraagstukken. 

1.5.5  Publieke verantwoording in het verlengde van sturing 

Overheden staan ten dienste van de maatschappij. In ons democratisch bestel wordt het 
volk vertegenwoordigd door parlementariërs op rijksniveau, maar dat neemt niet weg 
dat bestuurders en ambtenaren ook een rol hebben in het opvangen van signalen uit te 
maatschappij. Formeel is de prioriteitsstelling van vraagstukken het primaat van de po-
litiek, maar in deze tijdsgeest wordt van ambtenaren verwacht dat zij een klantgerichte 
houding hebben en zich, in ieder geval via het bestuur, maar ook vaak direct, hebben te 
verantwoorden. Verantwoorden schuift op van een wettelijke verplichting naar het or-
ganiseren van de interactie met diverse belanghebbenden. Deze zaken, die het sturings-
vraagstuk nadrukkelijk raken, worden behandeld in annex II. 

1.6  Doel en  opzet

Dit boek is geschreven om:
•  de lezer een gevulde ‘gereedschapskist’ op het gebied van sturing mee te geven;
•  ordening in en samenhang tussen de verschillende theorieën, concepten en  

modellen aan te brengen;
•  te laten zien op welke manier de theorieën, concepten en modellen in verschillende 

situaties kunnen worden toegepast.

Dat alles in de wetenschap dat:
•  de lezer het beste leereffect zal realiseren door zelf de theorie in praktijk toe te  

passen;
• inzichten op het terrein van sturing zich voortdurend ontwikkelen;
•  de eigen situatie altijd anders is. 
De volgende figuur illustreert de opzet van dit boek (zie figuur 5).

In hoofdstuk 2 leg ik eerst uit wat sturing is en wat de aanleidingen kunnen zijn om iets 
te veranderen aan een huidige (sturing)situatie. 
Om ordening in het sturingsvraagstuk aan te brengen heb ik een sturingmodel ontwik-
keld dat ik in hoofdstuk 3 presenteer. De uitgebreide verdieping van het ‘harde instru-
mentarium’ vindt u in annex I. Alle relevante concepten, theorieën en modellen worden 
daarin behandeld, waarbij de toepassing in de rijksdienst ook aan bod komt, alsmede 
kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen.
Vanaf hoofdstuk 4 pas ik het sturingsmodel toe op verschillende situaties. Het sturings-
model dient voor iedere situatie anders te worden geïnterpreteerd. 
In hoofdstuk 8 sluit ik af met mijn persoonlijke visie op ‘goed sturen’. 
In annex II komt het vraagstuk van publieke verantwoording, als de spiegel van sturing, 
aan de orde. 
Annex III gaat in op de internationale ontwikkelingen (overeenkomsten en verschillen 
tussen clusters van landen) en trends op het gebied van sturing van centrale overheden. 
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Noten

1  H. Aardema, ‘ Het Directiemodel’, Overheidsmanagement 1/2005, p. 12-15
2  Bovens e.a., Openbaar Bestuur: beleid, organisatie en politiek, p. 72
3  Algemene Rekenkamer, Presteren en functioneren van het openbaar bestuur, Strategie 2004 – 2009, 

2003.
4  De Algemene Rekenkamer rekent vier aspecten van goed openbaar bestuur tot haar domein: trans-

parantie, publieke verantwoording, effectiviteit en efficiency en vraaggerichtheid. Van de andere 
vier aspecten die de Algemene Rekenkamer niet tot haar domein rekent, zijn er twee die naar onze 
mening niettemin het overwegen waard zijn: participatief en consensusgericht. Deze kenmerken 
zijn – zoals wij in het vervolg van de paper zullen betogen – belangrijke bouwstenen wil publieke 
verantwoording een betekenis hebben voor belanghebbenden.

5  De invloed van Europese besluitvorming zal steeds belangrijker worden. De kwaliteit van de weder-
zijdse ‘sturingsrelatie’ tussen het kabinet op nationaal niveau en het bestuur van de Europese Unie 
is naar mijn mening van groot belang, maar valt buiten de reikwijdte van dit boek.

6  Voor het gemak wordt hier gesproken van ‘eigen beleidsterrein’. Dat komt onterecht over als zou 
ieder departement een duidelijk afgebakend beleidsterrein hebben. In praktijk raken maatschap-
pelijke vraagstukken vaak direct of indirect het werkveld van meerdere departementen. Dit vereist 
interdepartementale sturing die het nog complexer maakt en waarop verder in dit boek  wordt 
ingegaan.

Annex
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4: Sturing tussen Tweede Kamer, regering en departementen
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Het inrichten of wijzigen van een 
sturingsrelatie

2.1  Wat is een goede sturingsrelatie?

De systeemtheoretische definitie van sturing is “elke vorm van gerichte beïnvloeding”1. 
Gerichte beïnvloeding kan hier vrij worden vertaald als ‘gericht op het realiseren van 
doelen’. 
Een wat lastiger te volgen redenatie komt van In ’t Veld. Hij geeft aan dat men van stu-
ren spreekt wanneer een orgaan, uitgaande van de gegeven norm (het stuursignaal), de 
ingrepen in het systeem bepaalt die nodig zijn opdat de uitvoer aan die norm zal vol-
doen.2 De norm wordt hier, voor de duidelijkheid, als synomiem voor het stuursignaal 
gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van een ideale situatie waarbij sturen inhoudt dat 
men op basis van de norm (lees de te bereiken doelstelling) het proces inricht. Vandaar 
dat hij ook liever over ‘inrichten’ spreekt. In werkelijkheid zullen echter vaak storingen, 
niet beïnvloedbare grootheden, optreden die maken dat men zal moeten ‘regelen’ om 
de gestelde norm alsnog te bereiken. Binnen het ‘regelen’ onderscheidt hij drie mogelijk-
heden. Ten eerste kan men in het geval van storingssignalen in de invoer (input) ingrij-
pen. Men spreekt dan van voorwaartskoppeling. Ten tweede kan men bij het meten van 
de uitvoer (output) afwijkingen constateren, op basis waarvan corrigerende maatregelen 
bij de invoer of doorvoer worden genomen. Men spreekt in dat geval van terugkoppe-
ling. Tot slot onderscheidt hij de derde vorm: ‘toevoegen van het ontbrekende’, waarbij 
in het geval van een geconstateerde afwijking in de output ‘het ontbrekende wordt toe-
gevoegd’.
Vrij vertaald betekent dat dat iemand die stuurt het systeem zo inricht en regelt dat de 
doelen zo goed als mogelijk worden gerealiseerd. 
De kwaliteitsmanagementgoeroe Deming introduceerde de ‘plan-do-check-act’-cirkel3. 
Zijn idee van sturen was dat zaken doordacht en gepland worden (‘plan’). Dat deze 
zaken vervolgens worden uitgevoerd (‘do’). Dat er wordt gecontroleerd of de uitvoering 
volgens plan is verlopen, doelend op inspanning en resultaat (‘check’), en dat op basis 
hiervan wordt bijgestuurd of een succesvolle werkwijze wordt geborgd (‘act’, soms ook 
wel ‘adapt’ genoemd). In feite ook een systeemtechnische ‘regelkring’benadering.
Andere begrippen die in dit verband spelen zijn ‘controle’ en het ruimere Anglosaksi-
sche begrip ‘control’. Keuning en Eppink4 geven aan dat het meten van de uitvoering 
en het confronteren van de uitkomsten daarvan met de gestelde normen controle kan 
worden genoemd. Control betekent volgens hen beheersing en omvat zowel controle als 
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bijsturing. In hun termen staat control dan gelijk aan de stappen ‘check’ en ‘act’ uit de 
Deming-cirkel.
Persoonlijk spreek ik liever van control als er sprake is van een combinatie van prestatie-
management, financieel management, risicomanagement en kwaliteitsmanagement (of-
wel een een draaiende Deming-cirkel). Anders gezegd, doelen zijn vertaald naar meet-
bare prestaties, activiteiten en daarvoor benodigde middelen, risico’s zijn onderkend en 
worden passend beheerst en prestaties, middeleninzet en risico’s worden gepland, de 
uitvoering/ uitputting wordt gemonitord en er wordt bijgestuurd indien nodig. Deze 
theorieën worden in het volgende hoofdstuk verder toegelicht en uitgebreid behandeld 
in annex I. 
Het systeemdenken is goed te volgen en maakt de sturingsmaterie begrijpelijk. In het 
systeemdenken wordt de werkelijkheid echter vereenvoudigd. Men gaat ervan uit dat 
er zicht bestaat op input, throughput, output en outcome en dat verstorende factoren 
in beeld te brengen en bij te sturen zijn. De werkelijkheid is natuurlijk enorm complex. 
Ook complexiteit kan via een systeembenadering in kaart worden gebracht, maar dan 
zal het aantal personen in de sturingsrelatie die het nog begrijpen snel dalen. De hele 
VBTB-operatie (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording, waarover in de loop 
van dit boek meer) dreigt te mislukken omdat het complex van doelen en prestaties in 
oorzaak-gevolgrelaties voorbehouden lijkt aan een beperkte groep ambtenaren. Ofwel, 
complexiteiten middels systeemdenken gebruiken in sturing en verantwoording kent 
zijn grenzen en staat op gespannen voet met de te bereiken grootte van de doelgroep. In 
de loop van de vorige eeuw is er daarom een soort tegenreactie op het systeemdenken 
gekomen waarbij organisaties worden vergeleken met een organisme. Ook bij een orga-
nisme, zoals een mens, kan men spreken van een systeem waar eten en drinken, kennis, 
et cetera ingaat en waar hopelijk activiteiten en prestaties (bij de een wat meer dan bij 
de ander) uitkomen. Ook zijn er specialisten (doktoren) die het systeem en de storingen 
die daarin optreden veel beter begrijpen dan anderen, maar een heleboel nemen wij aan 
als gegeven en een mens is voortdurend aan het anticiperen op zijn omgeving. Een mens 
wordt deels gestuurd en stuurt deels zichzelf. Sommige dingen zijn beïnvloedbaar en 
andere dingen overkomen ons. Voor een organisatie gelden grotendeels dezelfde prin-
cipes. Organisaties kunnen plannen maken en daarop aankoersen, maar er gebeuren 
continu dingen in de omgeving waar organisaties zich aan moeten aanpassen. Het ver-
mogen om te incasseren en aan te passen is, afhankelijk van onder andere de turbulentie 
van de omgeving, een belangrijke voorwaarde om te overleven. De medewerkers, met 
wellicht een dominantere rol voor het management, kunnen beschouwd worden als de 
hersens (en misschien wel de ziel) van een organisatie die allerlei prikkels afgeven die 
het handelen van de organisatie bepalen.
Ten behoeve van sturing kan men systeemdenken gebruiken om de belangrijke dingen 
in vereenvoudigde vorm in kaart te brengen. Tegelijkertijd dient men ook te beseffen dat 
er meer voor nodig is om een organisatie te sturen dan alleen het volgen van de metertjes 
op het dashboard en een beetje bij te sturen op z’n tijd. Veel complexiteit is niet op een 
zinvolle manier van tevoren te bevatten of te verwerken. De zorg voor de organisatie 
als organisme, waarbij het adaptief en lerend vermogen, het uithoudingsvermogen, de 
algehele gezondheid, et cetera wordt bewaakt en de omgeving goed in de gaten wordt 
gehouden, is ook zeer belangrijk en in sommige situaties misschien wel belangrijker.
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Dit betekent dat het sturen van een organisatie niet alleen technisch, maar ook organisch 
van aard is. Met alleen systeemdenken kunt u het gevoel hebben volledig ‘in control’ te 
zijn om vervolgens via het ‘dashboard’ te constateren dat de doelstellingen niet worden 
bereikt. Met alleen organisch denken, waarbij voordurend wordt geanticipeerd op om-
standigheden, kunt u het overzicht verliezen en te weinig proactief sturen. Waarschijn-
lijk doe ik niet goed recht aan het onderscheid tussen systeemdenken en organisch 
denken, maar mijn belangrijkste overtuiging is dat beide zinvolle en elkaar aanvullende 
inzichten bieden. 

In een sturingsrelatie is er sprake van een organisatie, eenheid of persoon die aanstuurt 
en een organisatie, eenheid of persoon die aangestuurd wordt. Om het eenvoudig te 
houden beschouwen we de sturingsrelatie als iets tussen twee entiteiten. In werkelijk-
heid kunnen er echter wel meerdere entiteiten een rol spelen of invloed uitoefenen op 
de sturingsrelatie. In het geval van overheden kan men bijvoorbeeld denken aan raden 
van toezicht, inspecties, interfaces, et cetera. In het verloop van dit boek kom ik daarop 
terug. 

Het oordeel over de kwaliteit van de sturingsrelatie kan objectief of subjectief worden 
beschouwd. 
Een objectief goede sturingsrelatie uit zich in het realiseren van de doelstellingen van de 
aangestuurde organisatie. Dit sluit aan bij de bovengenoemde definitie van sturen. Het 
vehikel wordt richting het doel gestuurd en komt daar ook (op tijd) aan. Echter, het 
realiseren van gemakkelijke doelen kan wellicht ook met een (gevoelsmatig) kwalitatief 
onderhavige sturing. Iemand zonder rijbewijs kan waarschijnlijk best het stuur vasthou-
den tot het einde van de straat. Zeker als er verder geen verkeer is, de weg recht is en 
iemand anders het gaspedaal en de rem bedient. Dat betekent dat we het realiseren van 
doelen en de kwaliteit van sturing niet zonder meer gelijk kunnen schakelen. Er wordt 
eigenlijk een randvoorwaarde toegevoegd, namelijk dat de doelen haalbaar, maar ook 
uitdagend moeten zijn. Probleem bij deze benadering is het vaststellen wanneer de doe-
len haalbaar en uitdagend zijn. Bovendien kan een ‘feitelijk’ goede sturingsrelatie door 
de betrokkenen anders worden ervaren.
Een subjectief goede sturingsrelatie wordt in feite weergegeven door het oordeel van de 
betrokkenen, de sturende en de gestuurde, over de sturingsrelatie. Ofwel, het antwoord 
op de vraag ‘Wat vindt u van de kwaliteit van de sturingsrelatie?’. Probleem bij deze be-
nadering is dat de feitelijke sturingsrelatie niet hoeft overeen te komen met de subjectief 
ervaren sturingsrelatie. Men kan het niet realiseren van de doelen bijvoorbeeld wijten 
aan externe factoren, waarmee de doelen als niet haalbaar worden ervaren, hoewel dat 
‘feitelijk’ niet zo hoeft te zijn.

Kortom, het is lastig om vast te stellen wat een goede sturingsrelatie is. Wellicht is 
een goede sturingsrelatie te definiëren als de combinatie van een objectief en subjectief 
goede sturingsrelatie. Ofwel, haalbare en uitdagende doelen worden gerealiseerd en de 
betrokkenen ervaren de sturingsrelatie ook als goed.
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2.2   Wat maakt een goede sturingsrelatie? 
Uitgangspunten voor een nieuw model

2.2.1  Organisatie

Ten eerste moet de organisatie van een sturingsrelatie goed zijn. Goed betekent dat 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) helder en belegd zijn, en dat de 
personen in de sturingsrelatie ook functioneren en de hun toebedeelde rollen oppak-
ken. De keuze voor een bepaalde organisatiestructuur is ook van invloed op een sturings-
relatie. Of andersom, de accenten in sturing bepalen (mede) de organisatiestructuur. Ik 
ga in dit boek niet diep in op het structureren van organisaties, maar een lijnorganisatie 
kan men bijvoorbeeld op het hoogste niveau opdelen naar product of bij overheden 
beleidsterrein (bijvoorbeeld gezondheidszorg of veiligheid), naar functie of proces (bij-
voorbeeld inkoop, produktie, verkoop), naar gebied (bijvoorbeeld regio noord, oost, 
zuid en west) of naar markt ofwel doelgroep (bijvoorbeeld het hoger onderwijs, het 
primaire onderwijs, et cetera). Elke keuze voor een dominant ordeningsprincipe heeft 
voor- en nadelen en consequenties voor sturing. Om in dit stadium van het boek niet te 
snel door te schieten naar de rijksoverheidsvoorbeelden (die komen later in de verschil-
lende hoofdstukken aan de orde) volgt een voorbeeld uit de consultancy.

De twee meest voorkomende indelingen bij consultants zijn naar markt of naar vakgebied. 
Een markt is bijvoorbeeld de industrie of de overheid (al dan niet opgedeeld naar deelmark-
ten als de rijksoverheid en lokale overheden), en een vakgebied is bijvoorbeeld financieel 
management of strategie en beleid. Voordeel van een indeling naar markten is dat men con-
sultants vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar zet die allemaal focus hebben op een 
bepaalde markt. Men vindt elkaar snel, maar de kans bestaat dat vakkennis minder wordt 
gedeeld met andere marktgroepen of dat men niet weet dat bepaalde vakkennis in andere 
martkgroepen (beter) aanwezig is. Voordeel van een indeling naar vakgebied is dat vakkennis 
veel dieper en gerichter bijgehouden en ontwikkeld kan worden, maar de kans bestaat dat 
problemen bij klanten te veel worden benaderd vanuit de eigen vakkennis (‘als je een hamer 
bent is de hele wereld een spijker’), en dat te weinig aandacht wordt gegeven aan het ontwik-
kelen en bijhouden van wat er zich voordoet in de verschillende markten. De nadelen van een 
keuze kunnen dan wel weer deels worden ondervangen door het toevoegen van extra coör-
dinatiemechanismen, zoals marktgroepen binnen functionele afdelingen of vaktechnische 
overleggen over verschillende marktgroepen heen, maar die zullen vaak minder sturend zijn 
dan de eerste organisatorische indeling. Zeker wanneer afdelingen resultaatverantwoordelijk 
worden gemaakt. Belangrijkste boodschap is echter dat de keuze voor een bepaalde organi-
satiestructuur impliciet een keuze is voor accenten in de sturing.

Reorganisaties, waarbij wordt gekozen voor een andere organisatiestructuur, kunnen 
een sturingsprobleem oplossen als de oorzaak is dat er in de tijd te veel of te weinig fo-
cus op een bepaald ordeningsprincipe (bijvoorbeeld klant of vakgebied) is ontstaan. Za-
ken die ook de organisatie van een sturingsrelatie betreffen zijn de keuze voor een platte 
of hiërarchische structuur, of voor andere vormen zoals de matrix of netwerkorganisatie. 
Of voor alternatieve modellen zoals het directiemodel. Wanneer keuzes worden ge-
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maakt omtrent het op afstand plaatsen of zelfs privatiseren van overheidstaken bepaalt 
dit ook de organisatie van de sturingsrelatie.
Binnen het onderdeel ‘de organisatie van een sturingsrelatie’ valt ook het veranderen van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden of het anders bemensen van functies.
Ingrijpen in de organisatie van een sturingsrelatie is, zeker bij grote organisatiewijzi-
gingen, vaak ingrijpend voor medewerkers. Vaak is er macht en status in het spel. Or-
ganisatiewijzigingen kunnen inhouden dat functies, taken, verantwoordelijkheden van 
medewerkers wijzigen of dat ze zelfs hun baan verliezen. Het wijzigingen van de orga-
nisatie van een sturingsrelatie is echter geen oplossing voor alle sturingsproblemen. Er 
zijn meerdere factoren van invloed op een goede sturingsrelatie.
Zo geven diverse auteurs5 het belang aan van zowel ‘control’ als ‘vertrouwen’ voor een 
goede sturingsrelatie.

2.2.2  Control

Onder ‘control’ kan worden verstaan dat:
•  doelen vertaald zijn naar sturingsvariabelen, of prestatie-indicatoren, op de verschil-

lende niveaus van de organisatie (prestatiemanagement);
•  er is nagedacht over de activiteiten en bijhorende middeleninzet die nodig zijn om 

deze prestaties op een efficiënte manier te realiseren (financieel management);
•  de belangrijkste risico’s die afbreuk kunnen doen aan het realiseren van de doelen 

zijn geïndentificeerd en dat op basis hiervan passende beheersingsmaatregelen wor-
den genomen (risicomanagement);

•  de ‘plan-do-check-act (PDCA)’-cirkel draait, ofwel er wordt van tevoren nagedacht 
over de te realiseren prestaties, activiteiten, beheersings- en/of verbetermaatregelen 
en de middeleninzet (plan), dit plan wordt uitgevoerd (do), er wordt gecontroleerd of 
de gewenste resultaten en effecten zijn bereikt (check), en deze worden geborgd in-
dien dit het geval is of er wordt bijgestuurd indien dit niet het geval is (act). Op deze 
manier wordt naar voortdurende verbetering gestreefd (kwaliteitsmanagement).

Zo beschouwd bestaat de hardere kant van een goede sturingsrelatie, naast het neerzet-
ten van de organisatie, uit het invoeren van de principes van prestatiemanagement (‘hoe 
stuur ik op het realiseren van mijn doelen?’), financieel management (‘hoe zorg ik voor 
de beschikbaarheid en efficiënte inzet van middelen om mijn doelen te bereiken?’), 
risicomanagement (‘hoe ga ik om met de beren op de weg die ik tegen kan komen?’) 
en kwaliteitsmanagement (‘hoe verbeter ik voortdurend, opdat ik in een per definitie 
veranderende omgeving mijn doelen efficiënt blijf realiseren en mijn risico’s blijf be-
heersen’).

2.2.3  Vertrouwen

Aan de zachtere kant van de sturingsrelatie is het wederzijds vertrouwen tussen par-
tijen in een sturingsrelatie van groot belang. Mayer deelt het begrip ‘vertrouwen’ op in 
vaardigheden, welwillendheid en integriteit. Het geloof in elkaars vaardigheden wordt 
bijvoorbeeld bepaald door de gepercipieerde aanwezigheid van voldoende kennis en 
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vaardigheden. Het geloof in elkaars welwillendheid wordt bepaald door zaken als de 
bereidheid om energie te steken in een goede verstandhouding, een gevoelde verwant-
schap, het gevoel dat initiatieven of acties ook door de andere partij worden genomen 
en het gevoel dat andere partij je tegemoet wil komen. Het geloof in elkaars integriteit 
wordt tenslotte bepaald door zaken als de mate waarin men onaangenaam verrast wordt 
door de andere partij, het met één mond spreken, de continuïteit in standpunten, een 
beleidslijn of de wijze van uitvoering van een taak, openheid in communicatie en het 
nakomen van afspraken.
In een goede sturingsrelatie is dus de hardere control-kant ingeregeld en is er sprake 
van wederzijds vertrouwen. Deze begrippen kunnen elkaar versterken in positieve en 
in negatieve zin. In positieve zin kan het vertrouwen wekken, met name bij de sturende 
partij, wanneer inzicht kan worden getoond met behulp van de voortgang op gemeten 
prestaties, expliciet in kaart gebrachte risico’s en de voortgang op de uitvoering van 
de beheersings- en verbetermaatregelen. In negatieve zin kan het te veel opleggen van 
informatie-eisen, in termen van prestatie-indicatoren en dieper inzicht in de bedrijfs-
voering, bij de aangestuurde partij insinueren dat er te weinig vertrouwen is. Het niet te 
zien krijgen van dit soort informatie kan bij de sturende partij wantrouwen opwekken. 
Tot slot kan de sturende partij minder informatie opvragen, omdat het vertrouwen in de 
aangestuurde partij groot is. Kortom, de mate waarin harde control wordt opgelegd of 
wordt geboden, kan invloed hebben op het vertrouwen en vice versa.

2.2.4  Druk

Een ander begrip dat ik wil introduceren is ‘druk’. Druk in termen van een gevoelde 
noodzaak of ‘prikkels’. Mijn stelling is dat een sturingsrelatie zonder voldoende druk, 
hoe goed ook georganiseerd en hoeveel vertrouwen er ook aanwezig is, niet zal leiden 
tot steeds doeltreffender en/of doelmatiger opereren. Druk is de benzine in de motor van 
een auto, de wind in de zeilen van een (zeil)boot, het stromend water voor het waterrad. 
Zonder druk gebeurt er niet veel of in ieder geval te weinig. Te veel druk kan overigens 
ook tot averechtse effecten leiden.
Aangezien sturingsvraagstukken vaak nogal eenzijdig worden benaderd worden de be-
grippen ‘organisatie’, ‘control’, ‘vertrouwen’ en ‘druk’ verenigd in een model dat ik in 
hoofdstuk 3 verder zal uitwerken.

2.3   Redenen, randvoorwaarden en manieren om een sturingsrelatie te  
veranderen of te verbeteren

Een sturingsrelatie kan om vele uiteenlopende redenen wijziging, aanpassing of ver-
betering behoeven. Op basis van praktijkervaringen geef ik in de volgende figuur een 
voorbeeld van mogelijke oorzaken van een onderhavige sturingsrelatie (zie figuur 6). 
Dit complex van causale verbanden is per definitie niet volledig. Per situatie kunnen 
(sturings)problemen op een dergelijke manier in kaart worden gebracht.
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Figuur 6: Een voorbeeld van oorzaak-gevolgrelaties die tot sturingsproblemen leiden

Zoals figuur 6 aangeeft kunnen veel harde zaken direct of indirect tot het beschadigen van 
het vertrouwen leiden. Er kunnen overigens meer zaken tot afnemend vertrouwen leiden 
dan in de figuur zichtbaar wordt. Alvorens de juiste oplossingen te ontwikkelen voor het 
verbeteren van de sturingsrelatie is het belangrijk om met de betrokkenen het complex 
van oorzaak-gevolgrelaties in kaart te brengen. Eigenlijk dient per situatie een plaat als de 
bovenstaande figuur te worden ontwikkeld. Ik maak in de praktijk nogal eens mee dat 
men voorbij gaat aan deze expliciete stap. In plaats daarvan geeft men een adviseur de 
opdracht om te ondersteunen bij een reorganisatie of om instrumentaria en methodieken 
als een Balanced Scorecard, het INK-managementmodel, risicomanagement, planning & 
control te ontwikkelen en in te voeren, zonder dat men goed heeft doordacht voor welk 
probleem dat een oplossing moet bieden. Vaak ontstaan dit soort behoeftes uit, overi-
gens goedbedoelde, professionele overtuigingen dat invoering van dit soort instrumenten 
altijd goed is of omdat ze in de mode zijn. “Wij willen ook een scorekaart” of “Het INK-
managementmodel wordt in onze sector algemeen geaccepteerd dus lijkt het logisch om 
daarin mee te gaan” zijn dan vaak de argumenten om aan energievretende projecten te be-
ginnen die ook extra inspanningen vragen van ‘de lijn’ en ten koste gaan van het ‘gewone 
werk’, hetgeen vervolgens weer makkelijk wordt gepareerd door de opmerking dat het 
sturen of het voortdurend verbeteren van je organisatie tot je gewone werk behoort. 
Om effectief te kunnen veranderen moet de noodzaak tot veranderen bij de primaire  
betrokkenen in de sturingsrelatie worden gevoeld. Die kan van binnenuit (intrinsiek) of 
van buitenaf (extrinsiek) worden ingegeven. Ik heb het bewust over ‘primaire’ betrok-
kenen, omdat adviezen over het verbeteren van de sturingsrelatie vaak door andere be-
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trokkenen, zoals stafleden, adviseurs, inspecteurs, auditors of toezichthouders, worden 
gegeven. De lijn kan dan gemakshalve dit soort adviezen wel opvolgen, maar als zij de 
werkelijke waarde voor zichzelf niet zien zijn dergelijke inspanningen op voorhand tot 
mislukken gedoemd en verworden zij tot cosmetische ingrepen die veelal leiden tot (nog) 
grote(re) frustraties bij de betrokken stafleden die daar energie in hebben gestoken. Van 
buitenaf ingegeven aandrang dient men dus ook niet te lezen als adviezen tot verbetering 
van de sturingsrelatie, waarbij de primair betrokkenen in de sturingsrelatie zelf toegevoeg-
de waarde zien. Omdat men bijvoorbeeld verwacht dat met het zichtbaar maken van pres-
taties het vertrouwen, wellicht ook van andere belanghebbenden, zal toenemen, waardoor 
misschien meer bewegingsruimte wordt ‘verdiend’ of wordt voorkomen dat anderen zich 
intensiever gaan ‘bemoeien’ met de bedrijfsvoering. Dit inzicht kan overigens wel worden 
gevoed door ‘druk’ van buitenaf. Met intrinsieke motivatie doel ik op de overtuiging van 
de betrokkenen dat de sturingsrelatie moet worden verbeterd om beter de doelen te kun-
nen realiseren, beter risico’s te kunnen beheersen of om te stimuleren dat iedereen in de 
organisatie de eigen verantwoordelijkheden oppakt.

2.4  Het analyseren van sturingsproblemen

Als er dus voldoende reden en drang tot het veranderen van de sturing van de organisa-
tie aanwezig is, dient men goed te analyseren in welke onderdelen (organisatie, control, 
vertrouwen en druk) de belangrijkste oorzaken en oplossingen gezocht moeten worden 
(zie tabel 2). 

Onderdeel Type oorzaken Type oplossingen

Organisatie Te veel of te weinig focus op 
structuurdimensies als doelgroep, 
maatschappelijk vraagstuk, vak-
gebied, geografisch gebied of 
disfunctioneren personen.

Structuur en/of Taken, Verantwoordelijkheden 
en Bevoegdheden (TVB) wijzigingen tussen of 
binnen organisaties of personeelswijzigingen. 
Dit valt in beginsel buiten de scope van dit boek, 
maar verbinding met sturing wordt wel gelegd.

Control Te weinig zicht en/of pro-actieve  
sturing op zaken als doelstellingen, 
prestaties, financiën, risico’s en te 
nemen maatregelen.

Met behulp van beschikbare concepten meer 
scherpte krijgen of meer prikkels inbouwen, 
om beter te sturen op prestaties en risico’s 
beter te beheersen of voortdurend te  
verbeteren.

Vertrouwen Te weinig vertrouwen in elkaars ken-
nis/vaardigheden, welwillendheid 
en/of integriteit.

Werken aan vertrouwen in elkaar door (afhan-
kelijk van de precieze oorzaken), zich (zicht-
baar) beter verdiepen in andermans werk, 
open, beter of meer communiceren, afspraken 
nakomen, et cetera.

Druk Te weinig druk van binnenuit of van 
buitenaf om voortdurend beter te 
presteren, waardoor er een zekere 
gemakzucht insluipt. Te veel druk 
kan ook een probleem vormen indien 
dit tot verkramping leidt.

Druk creëren door bijvoorbeeld het koppelen 
van prestaties aan beloning, andere belang-
hebbenden een rol geven in de sturingsrelatie, 
de rol van toezichthouders versterken, het 
kunstmatig opleggen van efficiencytaakstellin-
gen en/of prestatienormen verhogen.

Tabel 2: Typering van oorzaken van en oplossingen voor sturingsproblemen
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Wanneer oorzaken op het terrein van control, vertrouwen en druk dermate ernstig zijn 
(geworden), kan men soms niet volstaan met oplossingen op het betreffende deelterrein, 
maar kunnen ook organisatorische oplossingen nodig zijn. Ofwel, als bijvoorbeeld het 
vertrouwen onherstelbaar is geschaad, kunnen personeelswisselingen onvermijdelijk 
zijn. Als er in de organisatorische ‘setting’ te weinig druk aanwezig is, kunnen organisa-
torische wijzigingen (zoals structuurwijzigingen, het verleggen van taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden (TVB), of het aannemen van een zeer intrinsiek gedreven 
topman/-vrouw) een oplossing bieden.

Noten

1  De Leeuw, Systeemleer en organisatiekunde, 1974.
2  In ’t veld, Analyse van organisatieproblemen, 1992.
3 Ook wel de Deming-cirkel genoemd naar W. Edwards Deming, die overigens in zijn boek Out of the 

crisis – Quality, Productivity and Competitive position uit 1982 deze cyclus, in het kader van het door-
voeren van veranderingen, beschrijft als de Shewhart-cyclus, vernoemd naar Walter A. Shewhart.

4 Keuning en Eppink, Management & Organisatie, 1987, p. 442.
5 Onder anderen Das en Teng (1998) en Poppo en Zenger (2002). Henri C. Dekker geeft in zijn artikel 

in Accounting, Organizations and Society (nr. 29, 2004, pg. 27-49) een prachtig overzicht van de 
diverse onderzoeken op dit terrein.



3 
Het integrale sturingsmodel

3.1  Aanleiding voor een nieuw model

In de organisatiekunde ligt van oudsher de nadruk op de organisatie en de planning & 
control van een sturingsrelatie. De literatuur geeft echter aan dat de kwaliteit van sturing 
ook afhankelijk is van wederzijds vertrouwen. 
Das en Teng1 diepen de relatie tussen ‘control’ en ‘trust’ op een overzichtelijke manier 
uit en halen daarbij diverse bronnen aan. In het kort en vrij vertaald komt het erop 
neer dat men ‘control’ beschouwt als het ‘hard’ inregelen van de sturingsrelatie om een 
meer voorspelbare uitkomst of toestand te krijgen. De veronderstelling is dat door het 
maken van afspraken en het volgen van de realisatie ervan de kans wordt vergroot 
dat men krijgt wat men wil. Ofwel, als je geen afspraken met elkaar maakt kan men 
moeilijk verwachten dat de andere partij de goede dingen doet of aflevert. Met ‘control’ 
perkt men de ruimte voor opportunistisch gedrag in en probeert men onplezierige ver-
rassingen te voorkomen. Een overdaad aan ‘control’ kan de bewegingsvrijheid te veel 
inperken, waardoor bureaucratisering en risicoavers gedrag wordt gestimuleerd en de 
ondernemersgeest wordt onderdrukt.
Bij vertrouwen (‘trust’) neemt men in enige mate het risico door zich te verlaten op de 
activiteiten van degene die vertrouwd wordt. Men stelt zich dus kwetsbaar op en gelooft 
dat de ander zijn of haar verantwoordelijkheid zal nemen om tot de gewenste uitkomst 
of toestand te komen. Bij een overdaad aan vertrouwen loopt men het risico dat men 
niet de uitkomsten krijgt die men zou willen hebben.
Sommige auteurs stellen dat ‘control’ en ‘trust’ communicerende vaten zijn (meer con-
trol = minder vertrouwen en andersom), maar anderen zien deze twee begrippen als 
complementair (beide kunnen samen omhoog en omlaag). Het vergroten van de mate 
van ‘control’ wordt vaak als een kostbare zaak gezien, maar ook het werken aan vertrou-
wen kost energie, tijd en dus geld.  
Diverse onderzoeken wijzen het belang uit van vertrouwen en control. Diverse malen 
ben ik echter in de uitvoering van mijn advieswerk in aanraking gekomen met organisa-
ties die ondanks het verbeteren van de organisatie van de sturingsrelatie, de planning & 
control en de aanwezigheid van een gezonde portie vertrouwen, niet in staat waren om 
goede voornemens om te zetten in daden. Een aantal voorbeelden.
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•  Uit mijn onderzoek naar de sturingsrelatie tussen een aantal grote zelfstandige be-
stuursorganen (ZBO’s) en hun departement bleek dat de ZBO’s de afgesproken pres-
taties doorgaans haalden en dat men tevreden over elkaar was (‘een zeven van beide 
kanten’). Daarbij drong zich echter bij mij de vraag op wie in dit systeem belang 
had bij het ‘hoger leggen van de lat’. Van de leiding van het ZBO mag men immers 
niet verwachten dat zij het zichzelf moeilijker maken (en daarmee hun contract-
afspraken en wellicht daarmee bonussen minder makkelijk realiseren), en ook hun 
‘counterparts’ aan de kant van het departement riskeren moeilijke vragen van de 
media, kamerleden en hun minister wanneer de ZBO’s waar zij toezicht op dienen te 
houden niet de afgesproken normen realiseren.

•  Bij een lokale overheid werd vanuit de volksvertegenwoordiging verzocht om een 
begroting die meer inzicht gaf in de koppeling tussen doelen, prestaties en middelen-
inzet. Toen de verantwoordelijke bestuurder de volksvertegenwoordigers een ver-
beterde conceptbegroting aanbood, vroeg zij: “En wat vindt u van het beleid nu wij 
hebben gepoogd dit inzichtelijker te maken?” Waarop de volksvertegenwoordigers 
aarzelend reageerden: “Moeten wij er iets van vinden?”

•  Het hoofd planning & control van een uitvoerende organisatie wilde graag dat de 
planning & control in de organisatie werd verbeterd. Hoewel al Balanced Scorecards 
in gebruik waren, werd hiermee niet echt gestuurd. De rapportages werden binnen 
vijf minuten behandeld. Uit een ronde langs de directeuren bleek dat de meesten 
niet de noodzaak voelden om afgesproken prestaties op deze manier te monitoren. 
De algemeen directeur liet de behandeling van de laatste kwartaalrapportage van de 
agenda schrappen, want “aan die cijfers was toch niets meer te doen”. In het jaarver-
slag van deze uitvoerende organisatie stond een interview met de directeur bij het 
departement die de organisatie moest aansturen. In het interview gaf de directeur 
aan dat hij het een eer vond om “zo’n goed geoliede organisatie onder zijn hoede te 
hebben”. In dit voorbeeld werd noch door de top van de organisatie, noch door het 
departement druk uitgeoefend om verder te excelleren.

Dit alles was voor mij de aanleiding om nog een element toe te voegen aan de puzzel, 
namelijk de aanwezigheid van druk in het systeem. Men kan zaken nog zo goed geor-
ganiseerd hebben, goede afspraken hebben gemaakt en nog zoveel vertrouwen in elkaar 
hebben, maar zonder druk en met te veel druk is alles suboptimaal. 
Presteren en het managen van druk is met elkaar verbonden. Sporters moeten pieken 
op het goede moment in het seizoen (bijvoorbeeld de Olympische Spelen) en daarom 
op andere momenten soms kalmer aan doen. De boog kan immers niet altijd gespan-
nen zijn. Topsport is bovendien een combinatie van talent en hard werken. Een zeer 
talentvolle sporter vindt helaas echter maar zelden de motivatie om hard te trainen of te 
studeren. Daarvoor is de wil om de beste te willen zijn nodig. 
‘Positieve’ voorbeelden waarbij het organiseren van druk wel tot verbetering van presta-
ties leiden zijn er natuurlijk ook.
•  Bij de Nederlandse Spoorwegen werden de treinvertragingen in de kranten breed 

uitgemeten. De reizigersorganisaties kwamen in het verweer. De minister, die hier-
door nadrukkelijk in de publieke belangstelling kwam te staan en hierover kamer-
vragen kreeg, verbond consequenties aan het niet halen van de prestatie-afspraken, 
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zelfs toen de NS op een tiende procent haar norm niet haalde. De treinen gingen 
beter op tijd rijden, hoewel het een terugkerend onderwerp blijft.

•  Uit een benchmark onder de waterschappen bleek dat de hele sector niet hoog 
scoorde op het perspectief ‘milieubewust werken’. In ranglijsten werd aangegeven 
welk waterschap op welke plek stond met groene, oranje en rode kleuren. Bij herha-
ling van de benchmark drie jaar later waren de milieuprestaties een stuk verbeterd. 
De score was echter nog steeds niet bijzonder hoog. Via de Unie van Waterschap-
pen werd afgesproken dat alle waterschappen over een ingevoerd milieuzorgsysteem 
moesten beschikken. 

Zonder druk kan iedereen best tevreden zijn, behalve misschien de burger die bij voort-
during het gevoel heeft dat zijn of haar belastinggelden niet optimaal worden besteed 
en de echte problemen niet worden aangepakt. Men spreekt van herstel van vertrouwen 
van de burger, maar vertrouwen kan vooral herwonnen worden door beter en efficiënter 
presteren van de overheid. Het gebrek aan ‘public trust’ zou de druk moeten genereren 
om beter te presteren. Het is echter de vraag of de politiek die druk ook daadwerkelijk 
ervaart en weet om te zetten in voorwaartse beweging.
Te veel druk kan verlammend werken. Een combinatie van bezwarenonderzoek, onder-
zoek van de Algemene Rekenkamer, bevindingen van de accountantsdienst en toezicht 
vanuit het departement kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de uitvoeringsorganisatie daar 
zoveel energie aan moet besteden dat er te weinig aandacht overblijft voor de taakuit-
voering. In een lichtere vorm kan te veel druk, vooral op het beheersen van (politieke) 
risico’s, leiden tot een gebrek aan ‘ondernemerschap’.

3.2  Het sturingsmodel

Op basis van literatuuronderzoek en het ten behoeve van dit boek uitgevoerde onder-
zoek heb ik een model ontwikkeld dat een aantal geaccepteerde theorieën met elkaar 
verbindt. Het vormt de essentie van sturing. In het model
•  is het hogere doel een steeds doeltreffender en doelmatiger overheid (efficiënter en 

effectiever);
•  draagt de kwaliteit van de sturing in combinatie met voldoende druk in het systeem 

bij aan het steeds beter en efficiënter presteren;
•  is de kwaliteit van de sturing een functie van het goed organiseren van de sturings-

relatie, een goede control en vertrouwen.
Het model kan als volgt worden gevisualiseerd (zie figuur 7).
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Figuur 7: Het sturingsmodel

3.3  Uitleg van de onderdelen van het sturingsmodel

3.3.1  Onderdeel 1: Organisatie

Een organisatie is een complex van mensen en middelen ter realisatie van bepaalde doel-
stellingen. 

Organiseren als activiteit is het doelbewust en doelgericht scheppen van doelmatige ver-
houdingen tussen beschikbare mensen, middelen en handelingen om bepaalde doel-
einden te bereiken. 

Onder organisatiestructuur wordt verstaan:
•  de indeling van te verrichten werkzaamheden in functies en taken van functionaris-

sen, werkgroepen en afdelingen;
•  de vastgestelde bevoegdheden en betrekkingen waarin functionarissen, werkgroepen 

en afdelingen tot elkaar staan bij de uitvoering van hun taken, en
•  de ingebouwde communicatiekanalen en mechanismen waardoor functionarissen, 

werkgroepen en afdelingen met elkaar in verbinding staan ten behoeve van de nood-
zakelijke wilsoverdracht en coördinatie2.

Organisatie(structuur) is daarmee een wezenlijk onderdeel is van het sturingsvraagstuk. 
Met de keuze voor en inrichting van een organisatiestructuur wordt de kwaliteit van de 
sturingsrelatie voor een groot deel bepaald.

Structuur, bemensing, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en rollen
Een sturingsrelatie moet logisch en duidelijk zijn ingericht. Verschillende entiteiten 
kunnen binnen een sturingsrelatie worden ingezet (resulterend in een organisatie-
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structuur, vaak weergegeven met een organogram). Aan die verschillende entiteiten met 
hun leidinggevenden kunnen verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(TVB’s) worden toegekend. De rolopvatting (interpretatie van deze TVB’s) kan daarbin-
nen echter verschillen. Maar ook moet de organisatie worden bemenst en dienen de 
personen in een sturingsrelatie goed te functioneren en samen te werken. 
Het structureringsvraagstuk is vooral een ontwerpvraagstuk. Dit boek gaat niet uitge-
breid op het structuurvraagstuk in, maar de consequenties van een gekozen organisatie-
structuur en de bemensing raken natuurlijk de sturingsrelatie. Het ontwerp van een 
organisatie en de sturingsrelatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De organisatie van de sturing ziet er doorgaans per sturingsrelatie anders uit. Zo is de 
sturing binnen een departement anders ingericht dan de sturing tussen een departement 
en de Tweede Kamer. De sturing tussen een departement en een zelfstandig bestuurs-
orgaan of een agentschap ziet er weer anders uit. Maar ook binnen een sturingsrelatie 
kan men kiezen voor verschillende varianten. In de volgende hoofdstukken ga ik hier 
verder op in.

Financiering
Een belangrijke prikkel in de organisatie van een sturingsrelatie is de wijze van financie-
ring. Ofwel, hoe verkrijgt de organisatie (die wordt aangestuurd) haar middelen?
De financiering kan geregeld zijn doordat een organisatie-eenheid een inschatting maakt 
van de hoeveelheid personeel en productiemiddelen die nodig zijn voor het uitvoeren 
van de opgelegde taken. Dit noemen we input-financiering. De beschikbare middelen 
zijn daarmee leidend. Een organisatie alloceert zijn beschikbaar gestelde middelen naar 
de verschillende kostensoorten (personeel, huisvesting, ICT, communicatie, et cetera), 
waarmee activiteiten kunnen worden uitgevoerd die  leiden tot een bepaalde prestatie. 
Output en outcome zijn echter volgend. Gegeven de beschikbaar gestelde middelen 
kunnen overigens wel afspraken worden gemaakt over de inspanningen (throughput), 
de resultaten of producten (output) en de effecten (outcome) die men daarmee moet 
realiseren. Het voordeel van input-financiering is dat men direct stuurt door het geld te 
alloceren naar verschillende beleidsvelden (of onderdelen daarbinnen), in de veronder-
stelling dat daarmee meer maatschappelijk nut wordt bereikt. Input-financiering wordt 
vooral toegepast in situaties waarbij het moeilijk is om op voorhand vast te stellen wat de 
kosten voor een bepaalde output gaan worden. De politiek wordt nog steeds, ondanks 
VBTB (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording), gedomineerd door input-den-
ken: “Meer geld voor de zorg…”. Regeringspartijen weten de kiezers triomfantelijk te 
melden dat zij ervoor hebben gezorgd dat er meer (belasting)geld vrij is gemaakt voor 
bijvoorbeeld het onderwijs.
Een andere vorm van het beschikbaar stellen van middelen is outputfinanciering. Hierbij 
wordt een bepaalde prijs per prestatie-eenheid of product afgesproken. Dit wordt ook 
wel een kostprijs genoemd, ervan uitgaande dat in de publieke sector geen winst hoeft 
te worden geboekt. Er worden vervolgens afspraken gemaakt over een bepaalde hoe-
veelheid te leveren output, bijvoorbeeld de incasso van 500.000 verkeersovertredingen, 
de opvang van 20.000 asielzoekers of het beheer van 1.000.000 hectares natuurgebied. 
De organisatie-eenheid krijgt zijn prijs (p) maal de hoeveelheid output (q). Indien na 
afloop blijkt dat de afgesproken hoeveelheid niet is gerealiseerd, kan dat betekenen dat 
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deze hoeveelheid maal prijs moet worden terugbetaald. Het voordeel van dit systeem 
is dat er prikkels voor de organisatie worden ingebouwd om zo efficiënt mogelijk te 
werken. Het verschil tussen de vergoede kosten (pxq) en de werkelijk gemaakte kos-
ten blijft dan (als reserve) over. Ter bepaling van een reële prijs per eenheid (kostprijs) 
worden zogenaamde kostprijsmodellen gemaakt. Het probleem bij outputsturing is dat 
het niet voor alle type werkzaamheden goed mogelijk is om kostprijzen te bepalen. 
Output-financiering is het meest voor de hand liggend bij producten die redelijk homo-
geen zijn en in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Dan hebben we het vaak 
over uitvoerende taken van de overheid. De principes van outputfinanciering kunnen 
echter ook worden toegepast op het financieren van afgesproken activiteiten en produc-
ten (bijvoorbeeld een groot infrastructureel project), waarbij in feite een offerte wordt 
ingediend. De organisatie verplicht zich dan om voor een bepaalde middeleninzet een 
bepaalde inspanning of product te leveren.
Een derde vorm van financiering is via tarieven. Hiervoor gelden dezelfde principes als 
outputfinanciering, namelijk een prijs (tarief) per product of dienst. Het verschil is dat 
de afnemer van het product of de dienst deze prijs betaalt. Er is dus geen sprake van 
belastinggeld dat via outputfinanciering wordt gealloceerd naar publieke organisaties, 
maar van het ‘de gebruiker betaalt’-principe. Voorbeelden zijn de producten van het Ka-
daster (uittreksel uit het kadastraal register) waarvoor een bepaald bedrag moet worden 
betaald of het betalen voor het afleggen van een rijexamen aan het CBR. De hoogte van 
de tarieven voor deze diensten wordt overigens vaak wel gereguleerd door een departe-
ment. Ofwel, uitvoerende organisaties mogen niet altijd zelf bepalen wat het tarief voor 
een product of dienst is. Dat geldt vooral voor producten of diensten waarbij de afnemer 
niet kan kiezen en verplicht is ze bij die organisatie af te nemen (monopoliepositie). 

Bij de uitvoerende taken van de rijksdienst worden outputfinanciering en het genereren 
van inkomsten via tarieven over het algemeen beter geaccepteerd dan inputfinanciering 
omdat ze meer prikkels tot efficiency geven. Voor het maken van beleid wordt vaak 
inputfinanciering toegepast. Zie voor een uitgebreidere behandeling hiervan paragraaf 
3.2  Budgettering uit annex I.

Een ander aspect van financiering is vermogensopbouw. Dat kan worden beschouwd als 
het sparen, oppotten of reserveren van middelen. Logischerwijs is dat alleen mogelijk 
indien de verkregen middelen groter zijn dat de werkelijk bestede middelen. Soms is in 
sturingsrelaties geregeld dat men vermogen mag opbouwen waaruit geput kan worden 
in minder goede jaren. Soms vloeien de overgebleven middelen weer terug naar de ver-
strekker ervan. 

In het laatste geval is er niet echt een prikkel om spaarzaam met de middelen om te 
springen. In dit soort situaties lokt men dan gedrag uit zoals het nog snel inhuren van 
externen om in het betreffende begrotingsjaar activiteiten uit te voeren, of om leveran-
ciers alvast van tevoren facturen te laten sturen voor nog niet uitgevoerde werkzaamhe-
den. Of men schaft zaken aan die niet echt nodig zijn. 
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Met het mogen opbouwen van vermogen wordt dit gedrag beperkt. Bovendien kan men 
met vermogensopbouw fluctuaties in het werkaanbod opvangen of sparen om grote in-
vesteringen in de bedrijfsvoering te kunnen doen. Het opbouwen van vermogen kan 
echter ook de langetermijn- prikkel om steeds efficiënter te gaan werken verminderen. 
Men kan immers altijd nog terugvallen op de opgebouwde reserves dus waarom zuinig 
zijn? Overigens is het de vraag of die prikkel er wel is zonder de mogelijkheid van ver-
mogensopbouw. Het departement vult bij tekorten immers toch wel aan. Bij de moge-
lijkheid tot vermogensopbouw kan men verder geneigd zijn om de hoogte van het tarief 
of de kostprijs kunstmatig op te voeren om zo makkelijker geld over te houden en dus 
vermogen op te bouwen. Om deze situatie te voorkomen wordt vermogensopbouw vaak 
gelimiteerd tot een bepaald percentage van de balans of resultatenrekening. Er mag dan 
tot een bepaald bedrag vermogen worden opgebouwd en het extra geld moet worden 
teruggestort met dezelfde voor- en nadelen als hiervoor beschreven. Een andere methode 
is dat men de hoogte van het maximaal op te bouwen vermogen moet kunnen onderbou-
wen. Bijvoorbeeld door een realistische inschatting te maken van pieken en dalen in het 
werkaanbod en/of goed te beargumenteren waarom men moet reserveren voor bepaalde 
investeringen in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld om belangrijke risico’s af te dekken). 
Vermogensopbouw geeft altijd veel discussies. Vooral in de sturingsrelatie tussen depar-
tementen en op afstand geplaatste uitvoerende organisaties. Daarom is het belangrijk om 
hierover in de organisatie van de sturingsrelatie goede afspraken te maken.

Interventiemogelijkheden
•  Een organisatie kan op een gegeven moment niet goed functioneren. Dat kan bete-

kenen dat belangrijke prestaties niet worden gehaald, dat de financiële positie zorgen 
baart of dat de bedrijfsvoering niet op orde is. In de organisatie van een sturings-
relatie moet dan zijn geregeld op welke manier in welke omstandigheden kan wor-
den ingegrepen. Met kan daarbij denken aan de volgende vormen van interventies: 
het goedkeuren van plannen of begrotingen (aan de voorkant);

•  het geven van aanwijzingen, richtlijnen en opdrachten (vooraf, tussentijds of  
achteraf);

•  het verzoeken om verbeteractie naar aanleiding van tussentijdse rapportages of an-
dere signalen (bijvoorbeeld van afnemers of andere belanghebbenden, de media of 
onderzoeken);

•  het benoemen of ontslaan van leidinggevenden (bestuur/directie;.
•  het benoemen of ontslaan van toezichthouders (Raad van Toezicht) indien van  

toepassing; 
•  het (niet) goedkeuren van het jaarverslag/-rekening (achteraf).

Natuurlijk kan ook de situatie voorkomen dat de sturende partij meer of betere informa-
tie wil. Wellicht wil men die informatie ook zelf kunnen halen. Ook hiervoor is het goed 
om zaken in het ontwerp van de sturingsrelatie te doordenken. Vormen van informatie 
halen kunnen zijn:
•  het zelf mogen doornemen van ‘de boeken’ of het geven van een opdracht aan der-

den om deze te onderzoeken;
• het (laten) uitvoeren van audits (op verschillende terreinen);
•  het uitvoeren van andere onderzoeken, zoals tevredenheidsonderzoeken of bench-

markonderzoeken.
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3.3.2  Onderdeel 2: Control

Naast een goede organisatie dient ook de control op het realiseren van de doelstellin-
gen en het beheersen van risico’s cyclisch te zijn ingericht. De principes die hieraan ten 
grondslag liggen worden uitvoeriger behandeld in hoofdstuk 4. Onderstaand treft u een 
samenvatting.

Prestatiemanagement
Prestatiemanagement is het sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen en 
is dus in feite de harde kern van sturingsvraagstukken. Het vertalen van de missie/visie 
en doelstellingen van een organisatie naar kritische succesfactoren (KSF’en) en prestatie-
indicatoren (PI’en) levert, mits goed uitgevoerd, de goede set sturingsvariabelen (meet-
punten) op om te kunnen volgen of een organisatie op koers ligt. Prestatiemanagement 
is daarbij meer dan prestatiemeting. Het gaat erom dat men met behulp van de gemeten 
informatie tijdig herkent wanneer actie moet worden ondernomen en de uitvoering van 
deze acties ook blijft volgen (zie ook verder bij Kwaliteitsmanagement). Het ontwikkelen 
van de goede sturingsinformatie is een discontinue activiteit. Afhankelijk van de interne 
en externe dynamiek kan het nodig zijn om periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) de set 
met sturingsvariabelen te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Financieel management
Daar waar prestatiemanagement het gereedschap levert dat gericht is op het bereiken 
van (maatschappelijke) doelstellingen en de daarvan afgeleide prestaties, biedt finan-
cieel management voor leidinggevenden de technieken om te sturen op de benodigde 
input (middelen). Belangrijke managementtechnieken om dat te doen zijn budgettering, 
accrual accounting (baten-lastenstelsel) en costmanagement. 

Budgettering is waarschijnlijk binnen financieel management de belangrijkste techniek 
die gebruikt wordt om middelen te alloceren (verdelen). Een budget is een voor een spe-
cifieke periode (meestal een jaar) in kwantitatieve termen opgesteld plan ten behoeve 
van de planning van toekomstige activiteiten. Ofwel: wat gaat men doen en hoeveel geld 
is daarvoor nodig? Het voorkomt dat te veel geld op voorhand wordt verdeeld en dat 
het, gegeven de wensen van de volksvertegenwoordiging, onevenwichtig wordt ingezet. 
Het budget maakt het ook mogelijk om bij te sturen wanneer men dreigt meer geld uit 
te geven dan afgesproken. Er zijn verschillende manier om te budgetteren. Budgetteren 
heeft ook nadelen. Niet in de laatste plaats kost het bijvoorbeeld heel veel tijd. Daarom 
zijn er ook ideeën die pleiten voor een vereenvoudiging of zelfs afschaffing van het 
budget.

Van oudsher hield men binnen overheidsland de uitgaven en inkomsten per jaar bij in 
de boekhouding. Dit noemt men het ‘kasstelsel’. Wanneer bijvoorbeeld een onderzeeër 
werd aangeschaft telde men de volledige aanschafkosten van deze onderzeeër in het 
jaar van aanschaf als uitgaven. Een onderzeeër gaat echter tientallen jaren mee. Het zou 
dus realistischer zijn om deze kosten te verdelen over het aantal jaren dat deze mee 
gaat (afschrijving) in plaats van deze volledig op te nemen in het jaar van aanschaf. Dit 
wordt boekhouden volgens het ‘baten-lasten- stelsel’ genoemd, ofwel accrual accounting. 
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Wanneer ieder jaar een onderzeeër wordt aangeschaft voor ongeveer hetzelfde bedrag 
maakt het niet zoveel uit welk stelsel wordt gehanteerd, maar bij fluctuaties in de inves-
teringen krijgt men bij accrual accounting een beter beeld van de werkelijke kosten (en 
opbrengsten). Men ziet dan ook dat vooral bij uitvoerende delen van de rijksoverheid 
het kasstelsel heeft plaatsgemaakt voor het baten-lastenstelsel.

Een andere techniek is die van costmanagement, waarbij getracht wordt om een zo goed 
mogelijk inzicht te krijgen waar de kosten daadwerkelijk in gaan zitten. Activity Based 
Costing (ABC) is bijvoorbeeld een methode om te kunnen bepalen hoeveel geld een ac-
tiviteit kost. Vaak moeten medewerkers uren maken om een activiteit uit te voeren. Deze 
uren maal een bepaald tarief van de betreffende medewerker geeft aan wat de directe 
kosten zijn voor de activiteit. De medewerker maakt misschien gebruik van ICT-syste-
men (een computer), een werkplek en wordt aangestuurd door een leidinggevende. 
Deze extra kosten (indirecte kosten of overhead) moeten voor een deel ook aan die 
activiteit worden toegerekend om een goed beeld te krijgen van de werkelijke kosten. 
Daarbij kan men steeds nauwkeuriger berekeningen maken, maar dat kan ook leiden tot 
heel veel ‘rekentijd’ of registratietijd. Costmanagement onderzoekt verder de oorzaken 
waarom men geld overhoudt of tekortkomt. Komt dat omdat er minder of meer pro-
ductie is geleverd dan gepland, omdat men meer of minder efficiënt heeft gewerkt dan 
gedacht of nog andere oorzaken?

Risicomanagement
Daar waar bij prestatiemanagement de nadruk ligt op het volgen van de realisatie van de 
organisatiedoelstellingen, belicht risicomanagement de andere (negatievere) kant van de 
medaille, namelijk het tijdig herkennen van factoren die het realiseren van de doelstel-
lingen in de weg kunnen staan. Afhankelijk van de ingeschatte kans dat een dergelijke 
situatie zal optreden en de impact die dat heeft op het (niet) realiseren van de doelstel-
lingen, kan men preventieve (beheers)maatregelen nemen of er bewust voor kiezen om 
die risico’s te lopen en, als het gebeurt, correctief in te grijpen. In dit soort afwegingen 
worden de kosten van de beheersmaatregelen natuurlijk ook meegewogen.

Risico’s kunnen heel breed zijn. Concreet hebben we het bijvoorbeeld over:
•  het risico dat medewerkers onvoldoende kennis en vaardigheden bezitten om hun 

werk goed te kunnen uitvoeren. Beheersmaatregelen kunnen zijn het opleiden, 
trainen en coachen van medewerkers, maar ook het ontslaan, herpositioneren, aan-
nemen of inhuren van medewerkers;

•  het risico dat belangrijke informatiesystemen uitvallen. Een beheersmaatregel kan 
zijn dat er voor alle belangrijke systemen een reservesysteem is, maar wellicht is dat 
te kostbaar en kiest men voor maatregelen om systemen regelmatig te testen en een 
handmatig ‘back-up-scenario’ achter de hand te hebben.

Risicomanagement is het geheel van het beoordelen van risico’s (identificeren, priorite-
ren en analyseren), het ontwikkelen van risicomanagementstrategieën en risicobeheers-
maatregelen, het uitvoeren van deze maatregelen, het bewaken van de uitvoering ervan 
en of dit tot de gewenste beheersing leidt, en het bijsturen indien nodig.
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Kwaliteitsmanagement
Bij kwaliteitsmanagement werkt een organisatie systematisch aan het meer dan voldoen 
aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en 
de externe klant. Om die kwaliteit van de producten en diensten voortdurend te verbete-
ren, wordt een kwaliteits(zorg)systeem ontwikkeld, ingevoerd, onderhouden en voort-
durend verbeterd. Het principe van continue verbetering, handen en voeten gegeven via 
de Deming-cirkel (‘plan-do-check-act’), is belangrijk in het kwaliteitsdenken. 

Control: de combinatie van prestatie-, financieel-, risico- en kwaliteitsmanagement
In het model kan men het blok ‘control’ samengevat als volgt formuleren.
•  Doelstellingen doorvertalen naar te behalen prestaties en kritische stuurinformatie 

(prestatie-indicatoren) en het normeren van de prestatie-indicatoren (om te kunnen 
volgen of we op koers liggen).

•  Bepalen welke activiteiten nodig zijn om de prestaties te behalen en ervoor zorgen 
dat er voldoende middelen (op korte en langere termijn) beschikbaar zijn om deze 
activiteiten uit te kunnen voeren. Zorgdragen voor een efficiënte inzet van middelen. 

•  Doelstellingen doorvertalen naar risico’s en beheersmaatregelen (om te voorkomen 
dat we struikelen over obstakels op de weg).

•  Prestaties en risicobeheersingsmaatregelen plannen (en eventueel vastleggen in con-
tracten), uitvoeren, monitoren en (bij)sturen op de realisatie ervan (‘plan-do-check-
act’) (om vooruit te blijven komen).

3.3.3  Onderdeel 3: Vertrouwen

In de inleiding over het sturingsmodel is toegelicht waarom vertrouwen een belangrijk 
onderdeel is van een goede sturingsrelatie. Het begrip ‘vertrouwen’ is lastig te vatten, 
maar Mayer3 heeft een model ontwikkeld om vertrouwen te meten waar de meest gang-
bare opvattingen over vertrouwen in zijn verwerkt .

Vertrouwen

Kennis en vaardigheden

Integriteit

Welwillendheid
Risicotoelatend

gedrag

Figuur 8: het concept vertrouwen 

Figuur 8: Het concept vertrouwen

In figuur 8 staat weergegeven wat wordt gezien als relevante input om te komen tot een 
vertrouwensbasis. Mayer gaat nadrukkelijk in op wat twee partijen binnen een organi-
satiecontext van elkaar verwachten om vertrouwen te laten groeien. Gerelateerd aan de 
sturingsrelatie spreken wij dan gemakshalve van een organisatie en een sturende partij. 
Hieronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de bovenstaande figuur.



31HET INRICHTEN OF WIJZIGEN VAN EEN STURINGSRELATIE 

Vaardigheid: Vaardigheid betreft de competenties die een organisatie bezit om ook daad-
werkelijk uitvoering te kunnen geven aan de haar opgedragen taken/doelstellingen. Kan 
een sturende partij erop vertrouwen dat de organisatie de capaciteiten heeft om haar 
taken naar behoren uit te voeren of doelstellingen te realiseren? Andersom verwacht de 
organisatie dat de sturende partij notie heeft van actuele ontwikkelingen zodat zij pas-
send stuurt. Wanneer een organisatie er niet op vertrouwt dat een sturende partij zich 
verdiept heeft in de situatie alvorens doelen af te geven of te interveniëren, dan zal een 
organisatie zich hier eerder aan onttrekken.

Welwillendheid: Dit betreft de mate waarin de organisatie blijk geeft van haar positieve in-
zet om bij te dragen aan de realisatie van de door de sturende partij opgedragen doelstel-
lingen/taken. Kan een sturende partij erop vertrouwen dat de organisatie de juiste inten-
ties heeft? Andersom geldt dit net zo goed voor de sturende partij. Als de sturende partij 
zich een passieve houding aanmeet en zich niet welwillend opstelt in het meedenken met 
de organisatie, dan zal deze zelf invulling geven aan de ruimte die zij krijgt. Die invulling 
zal achteraf niet altijd aansluiten bij de (latente) wensen van de sturende partij.

Integriteit: Hierbinnen staat de vraag centraal hoe zuiver een organisatie en de sturende 
partij handelen. Zuiver in de zin van gebeurt er ook wat is afgesproken/toegezegd. Cen-
trale thema`s zijn dan hoe congruent zijn woorden en daden, hoe consistent is de uit-
voering van taken en doelstellingen en wordt er eerlijk en volledig gecommuniceerd.
De mate van vertrouwen kan ook worden gemeten, zoals in het onderzoek naar de 
sturingsrelatie tussen departementen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) is gedaan 
(zie hoofdstuk 6). Op die manier kan in kaart worden gebracht op welke factoren het 
vertrouwen kan worden verbeterd. 

Das en Teng onderscheiden vier technieken om vervolgens aan vertrouwen te werken.
1  Vertrouwen door het nemen van risico’s: in veel theorieën wordt risico als de spiegel van 

vertrouwen gezien. Er is ook een elkaar versterkende relatie tussen risico en vertrou-
wen. Wanneer iemand merkt dat degene die hem aanstuurt bewust risico’s neemt 
door hem te vertrouwen, is diegene ook gemotiveerder om zich verantwoordelijk te 
gedragen ofwel dat vertrouwen niet te beschamen. Het nemen van meer risico leidt 
dus tot meer vertrouwen, wat weer kan leiden tot het nemen van nog meer risico, et 
cetera. Het bewust nemen van risico (lees: zich kwestbaar opstellen) door de sturen-
de partij kan in ieder geval een techniek zijn om het vertrouwen bij een organisatie 
te vergroten.

2  Vertrouwen door balans tussen geven en nemen: het basisprincipe is hier dat degene die 
het meest bijdraagt in een relatie er ook het meest uit moet kunnen halen. Woorden 
als ‘eerlijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’ kunnen hier worden gehanteerd. Of omgekeerd: 
wanneer een organisatie het gevoel krijgt dat men uitgebuit of uitgeknepen wordt of 
dat er misbruik wordt gemaakt van hen zal dat het vertrouwen niet vergroten, maar 
eerder tot wantrouwen leiden. Het is dus van belang dat beide partijen waken voor 
een goede balans tussen geven en nemen. Ergens totaal geen energie in steken, maar 
wel even snel vertellen hoe het zit is zo’n voorbeeld. Bij onbalans is een techniek 
om het vertrouwen te vergroten bijvoorbeeld het bewust meer energie in een relatie 
steken zonder dat daar direct iets tegenover hoeft te staan.
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3  Vertrouwen door communicatie: dit lijkt voor de hand te liggen. Communicatie wordt 
algemeen beschouwd als een belangrijke voorwaarde in relaties. Door te communi-
ceren (praten en luisteren) worden verschillen zichtbaar en door deze te bespreken 
kunnen conflicten worden voorkomen. Door te communiceren vergewist men zich 
ervan dat de verwachtingen ten aanzien van uitkomsten worden overgebracht en 
kan men ook toetsen of deze zijn overgekomen of goed zijn begrepen. Dat geeft ver-
trouwen dat men ook naar deze gewenste uitkomsten toe zal werken. Ingewikkeld 
geformuleerd: het delen van informatie leidt tot informatiesymmetrie, ofwel iedereen 
beschikt over (ongeveer) dezelfde informatie. Communicatie is ook de basis voor het 
ontwikkelen van gedeelde normen en waarden. Vanzelfsprekend gaat het niet alleen 
om de hoeveelheid van communiceren, maar ook (of misschien wel juist) om de 
kwaliteit van de communicatie.

4  Vertrouwen door aanpassen: wanneer een partij laat zien dat ze in staat is om het eigen 
natuurlijke gedrag aan te passen omdat dit per saldo beter is voor de relatie, dan 
zal dit tot meer vertrouwen leiden. Aangetoond is dat de bereidheid om zich aan te 
passen essentieel is voor het bouwen aan vertrouwen. Aanpassingen van gedragspa-
tronen kan lastig zijn, hetgeen de waardering die hiervoor ontstaat zal vergroten.

  Hoe meer vertrouwen een organisatie krijgt, des te meer ruimte zij krijgt voor het 
nemen van risico’s (risicotoelatend gedrag). In positieve zin geeft dit ruimte tot het 
nemen van initiatieven en energie om zaken aan te pakken en te verbeteren. Te veel 
of blind vertrouwen kan echter ook nadelen hebben: een aan te sturen organisatie 
kan te veel risico’s nemen zonder dat daar zicht op is. Vandaar de eerder besproken 
relatie met control.

3.3.4  Het concept ‘druk’ als onderdeel van het model

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk gesteld kan de kwaliteit van de sturingsrelatie 
goed zijn, maar zonder druk zal dat nog niet automatisch leiden tot doeltreffender en 
doelmatiger opereren. Kortom: worden er in de sturingsrelatie de benodigde prikkels 
ervaren om ‘de lat steeds wat hoger te leggen’? Te veel druk is ook niet goed, want dat 
kan leiden tot verkramping, stress en uitval van mensen, waarbij per saldo minder in 
plaats van meer wordt gepresteerd.
Druk kan van binnenuit en van buitenaf komen. Dat geldt zowel voor de individuele 
mens als voor organisaties. Het karakter en de opvoeding van een mens, en wellicht de 
cultuur waar hij of zij onderdeel van uitmaakt, kan maken dat een mens zichzelf druk 
oplegt om (steeds beter) te presteren. Daar kunnen mooie dingen van komen, maar 
als iemand zichzelf een ongezonde hoeveelheid druk oplegt (al dan niet in combinatie 
met additionele druk van buitenaf), blijkt maar weer al te vaak dat mensen kwetsbaar 
zijn. Kijk alleen maar naar het aantal mensen met een burn-out. Op organisatieniveau 
kan ook druk van binnenuit worden gegenereerd. Dat hangt samen met de cultuur van 
een bedrijf (met bijvoorbeeld (extreme) slogans als “up-or-out” of “grow-or-go”) en de 
leidinggevenden. Cultuur en leiding zullen elkaar ongetwijfeld ook beïnvloeden, hoe-
wel er bewust voor kan worden gekozen om bijvoorbeeld een prestatiegedreven mana-
ger in een min of meer ontspannen cultuur te plaatsen.
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Dimensie Uitleg Voorbeelden

Cause Is er een reden voor druk? 

Hoe groot is bijvoorbeeld de 

maatschappelijke relevantie 

van presteren of efficiency 

op een bepaald terrein? Hoe 

meer reden, des te meer 

druk.

In een laagconjunctuur is er veel aandacht voor bezuinigingen. 

Dat geeft nog meer druk op de beschikbare middelen dan 

normaal. 

De enorme toename van het aantal WAO’ers gaf druk op het 

sociale zekerheidsstelsel. 

De aanslag van 11 september gaf druk om veel actiever de 

terrorismebestrijding te organiseren.

Constituents Letterlijk ‘kiezer’, ‘princi-

paal’ of ‘toezichthouder’. 

Iets breder geïnterpreteerd: 

welke en hoeveel partijen 

oefenen druk uit? Hoe meer 

partijen, des te meer druk.

Toen de CAO-onderhandelingen waren vastgelopen organiseer-

den de vakbonden in 2004 een demonstratie met een overwel-

digende opkomst, waarna het kabinet de nodige concessies deed 

en het onderhandelingsproces weer werd vlot getrokken.

Aandacht voor twijfelachtige bestedingen van de overheid kun-

nen door de media in de openbaarheid worden gebracht in 

programma’s als Over de balk.

Burgers kunnen handtekeningacties organiseren en petities 

overhandigen aan bestuurders.

Rapporten van de Algemene Rekenkamer kunnen tekortkomin-

gen bevatten waar de overheid op ‘moet’ reageren.

Content Op inhoud: welke doelstel-

lingen, prestaties, normen 

of eisen moeten worden 

gehaald? Hoe hoger de lat, 

des te groter de druk.

In de jaren negentig nam het aantal asielzoekers in Nederland 

enorm toe. Dat vroeg veel flexibiliteit en improvisatievermogen 

van het COA om deze asielzoekers allemaal te kunnen huisves-

ten. Na de eeuwwisseling werd een strenger toelatingsbeleid 

gevoerd en moesten procedures sneller. Dat gaf andere normen 

voor de IND en andere partijen binnen de asielketen. De snelle 

afname van het aantal op te vangen asielzoekers gaf een ander 

soort druk op het COA om snel mee te krimpen en asielzoeker-

centra te sluiten.

Als gevolg van bezuinigingen worden taakstellingen opge-

legd om bijvoorbeeld hetzelfde werk te doen tegen dezelfde 

kwaliteitseisen, maar met 5% minder budget.

Control In hoeverre wordt op het 

halen van deze doelstel-

lingen, prestaties, normen 

of eisen gestuurd en worden 

er consequenties verbonden 

aan het niet halen ervan? 

Hoe meer control, des te 

meer druk.

Het voeren van voortgangsoverleggen, aanspreken van organisa-

ties op prestaties die niet worden gehaald en het verbinden van 

consequenties hieraan door bijvoorbeeld geen bonussen uit te 

keren of leidinggevenden te ontslaan.

Een ultiem voorbeeld is de breeduit in de media aangekondigde 

normstelling ten aanzien van het op tijd rijden van treinen van 

de minister van Verkeer en Waterstaat, met als consequentie dat 

de directie van de NS zou worden vervangen bij het niet halen 

van die normstelling.

Context In welke context wordt 

druk uitgeoefend? Gaan 

andere zaken goed? Hoe 

(politiek) gevoelig is de 

materie? Hoe onzekerder of 

instabieler de context, des 

te meer druk.

De affaire rondom de vermeende luxe kantoorinrichting bij 

het UWV was des te gevoeliger omdat het de sociale zekerheid 

betrof. Een branche waarin burgers die zonder overheidssteun 

niet zelf het hoofd boven water kunnen houden. Een luxe kan-

toor bij De Nederlandse Bank had de krant waarschijnlijk niet 

gehaald. Andere context.

Tabel 3: Dimensies van druk (Oliver)
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Druk kan ook van buiten komen. Op persoonlijk niveau kan dat druk zijn van de baas, 
van klanten, van de media, van collega’s of zelfs uit privékringen. Op organisatieniveau 
kan druk komen van de sturende partij (de verticale relatie), toezichthouders, inspec-
ties, afnemers of andere belanghebbenden.
Een concept dat aanknopingspunten biedt om druk analytischer te benaderen komt 
langs de vijf dimensies (de vijf C’s) van de hand van Oliver.
De hoeveelheid druk kan langs deze vijf dimensies worden geanalyseerd per sturings-
relatie. Op die manier ontstaat inzicht in de factoren die druk bepalen, van waaruit 
kan worden nagedacht over manieren om de hoeveelheid druk te beïnvloeden. In de 
hoofdstukken 4 tot en met 7 worden per type sturingsrelatie voorbeelden gegeven van 
manieren om druk te beïnvloeden.

3.4  Wisselwerking tussen de onderdelen van het model

Het spreekt voor zich dat de verschillende onderdelen van het model elkaar beïnvloe-
den. 
Wanneer de ‘druk’ in een sturingsrelatie toeneemt, kan dat leiden tot een gevoelde nood-
zaak om aanpassingen te doen in de verschillende onderdelen van de kwaliteit van de 
sturing (organisatieaanpassingen, aanpassingen in het instrumentarium of werken aan 
vertrouwen). Meer druk kan leiden tot meer, maar ook minder welwillendheid en dus 
tot meer of minder wederzijds vertrouwen in de sturingsrelatie.
Organisatieaanpassingen zullen vaak ook tot gevolg hebben dat het sturingsinstrumen-
tarium opnieuw moet worden geijkt.
Ook is er een relatie tussen ‘vertrouwen’ en ‘organisatie’. Weinig vertrouwen in het func-
tioneren van de leiding van de aangestuurde organisatie(onderdelen) kan leiden tot het 
ingrijpen in de organisatie (vervangen leiding of wijzigingen in structuur of taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden).
Sommigen houden de stelling aan “vertrouwen is mooi, maar controle is beter”, maar 
dan doet geen recht aan de balans die nodig is tussen vertrouwen en het instrumenta-
rium (‘control’).
Vertrouwen en control beïnvloeden elkaar ook. De natuurlijke reactie is dat organisaties 
bij meer vertrouwen ook minder ‘controlled’ worden en vice versa. Een sturingsrelatie 
schiet dan al snel door in uitersten die vrijwel nooit wenselijk zijn: een te starre ‘control’-
relatie met weinig vertrouwen zal niet vaak als goed worden ervaren, maar een relatie 
waarin blind vertrouwen leidt tot totaal geen ‘control’ is natuurlijk ook ‘wachten op de 
klap’. Bij tanend vertrouwen als sturende partij meer informatie vragen kan echter lei-
den tot een nog groter wantrouwen.

3.5  Het toepassen van het model op verschillende sturingsrelaties

Het sturingsmodel zoals in dit boek gepresenteerd is een generiek model dat kan wor-
den toegepast op verschillende typen sturingsrelaties, zoals bijvoorbeeld in paragraaf 1.5 
werd gepresenteerd. Bij ieder type sturingsrelatie moet daarbij wel een interpretatieslag 
worden gemaakt. Zo komen er andere zaken kijken bij de organisatie van een departe-
ment dan de bij de organisatie van een keten. Dat geeft ook andere sturingsproblemen 
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en mogelijke oplossingen. Daarom wordt de toepassing van het sturingsmodel per type 
sturingsrelatie apart toegelicht in het vervolg van dit boek.
Het sturingsmodel biedt een analysekader. Eerst dienen de oorzaken en de relatieve im-
pact daarvan in de verschillende onderdelen van het sturingsmodel duidelijk te zijn om 
te kunnen bepalen welke interventies in de sturingsrelatie het meest effectief zijn.

Noten

1  Das and Teng, Between trust and control: developing confidence in partner cooperation in alliances, 
Academy of management review, 1998, 23: 491-512.

2  Keuning en Eppink, Management & Organisatie.
3  Mayer, Davis and Schoorman, An integrative model of organizational trust, Academy of management 

review, 20: 709-734.



4 
Sturing tussen Tweede Kamer, regering 
en departementen

4.1   Het sturingsmodel toegepast op de sturing tussen de Tweede Kamer, de 
regering en de departementen – Inleiding

We halen het generieke sturingsmodel nog even terug.

Figuur 9: Het sturingsmodel

Bij organisatie gaat het om het democratisch bestel zoals we dat in ons land met elkaar 
hebben afgesproken met het huis van Thorbecke (de gelaagdheid van rijksoverheid, 
provincies en gemeenten). Binnen de rijksoverheid heeft de Tweede Kamer een aantal 
rechten, zoals het goedkeuren van wetsvoorstellen, en dient zij de regering te contro-
leren. Wetsvoorstellen dienen ook door de Eerste Kamer te worden goedgekeurd. Via 
onderraden wordt veel werk van het kabinet voorbereid. Ministers zijn politiek ver-
antwoordelijk voor een of meerdere beleidsterreinen. Departementen zijn grotendeels 
ingedeeld naar functionele beleidsterreinen (onderwijs, zorg, et cetera). Taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden (TVB) en spelregels zijn vastgesteld en grotendeels 
wettelijk verankerd. Toch kunnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet 
altijd even duidelijk zijn.

Kwaliteit van de

sturing
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Figuur 7, 9, 15 en II.2: Het sturingsmodel
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Dit boek gaat niet over staatsrecht, maar neemt dit als een gegeven. Het bepaalt echter 
wel de inrichting van de sturing en de coördinatiemechanismen die moeten worden 
ingebouwd om de nadelen van het systeem zo goed mogelijk te ondervangen, zoals het 
gevaar van een verkokerde aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ik zal overigens 
wel alternatieve manieren verkennen voor de organisatie van de rijksoverheid, de opde-
ling in departementen en de samenstelling van kabinet en onderraden als oplossings-
richting voor sturingsproblemen.
Bij control gaat het erom dat met name de Tweede Kamer, regering en ministers over het 
benodigde instrumentarium beschikken om goed te kunnen controleren respectievelijk 
te sturen. Dan hebben we het over de begroting (de miljoenennota) en het jaarverslag, 
maar er zijn ook andere informatiestromen die een rol spelen bij sturing en verantwoor-
ding.
Wederzijds vertrouwen gaat dan over het vertrouwen tussen de Tweede Kamer en de rege-
ring, maar ook binnen het kabinet en tussen ministers en hun staatssecretarissen.
Druk gaat in deze sturingsrelatie over de prikkels die de ministers uit de regering krijgen 
om het land op hun beleidsterrein goed te besturen. Dat kunnen prikkels van de Tweede 
Kamer zijn, maar ook de media en allerlei andere partijen, zoals de Algemene Reken-
kamer, kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

4.2   Organisatie van de sturing tussen Tweede Kamer, regering en  
departementen

4.2.1  Het huis van Thorbecke

In 1848 presenteerde Thorbecke een nieuwe grondwet en ‘het huis van Thorbecke’, dat 
de overheid geografisch opdeelde naar rijksoverheid, provincies en gemeenten, die ieder 
hun eigen gekozen volksvertegenwoordigers en besturen hebben. Men kan dus stellen 
dat de organisatie van de Nederlandse overheid in de eerste graad geografisch is. Bin-
nen de opdeling rijk, provincie, gemeente is de vraag welke overheid wat mag (taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden). 

Neem bijvoorbeeld het complexe terrein van fysieke veiligheid (rampenbestrijding). De systeem-
verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar 
ook de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid onder valt. De burgemeester van een gemeente 
is echter bestuurlijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en bestrijding van rampen en 
incidenten. Daartoe ‘beschikt’ hij over gemeentelijke ambtenaren, een brandweerkorps en een 
politiekorps, maar ook de hulpdiensten (GHOR), zoals ambulances, zijn nodig. Politiekorpsen, 
brandweerkorpsen en de GHOR zijn vaak regionaal georganiseerd, maar de regio is geen formele 
bestuurslaag in het huis van Thorbecke. De korpsbeheerder van de politie is veelal de burge-
meester van de grootste gemeente binnen een regio. Echter, wanneer een ramp gemeenteover-
schrijdend is, wordt het een aangelegenheid van de provincie (Commissaris van de Koningin) 
om de bestrijding in goede banen te leiden. In termen van ‘besturing’ heeft dus iedere overheids-
laag taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van fysieke veiligheid. Op 
het moment dat die verdeling niet duidelijk is of op meerdere manieren wordt uitgelegd, krijgt 
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men een ‘besturingsprobleem’. Zo is het nog steeds niet duidelijk wie wat mag doen bij het 
toezicht op fysieke veiligheid en wie wanneer mag interveniëren. Ook is het altijd de vraag wie 
moet betalen voor het aanschaffen van voldoende materieel en mensen, het oefenen, et cetera. 
Belangen en machtstrijden beletten dat hier makkelijk ‘knopen in worden doorgehakt’. 
Kortom: de organisatie van de overheid kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van de stu-
ring, wanneer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet helder en 
op elkaar afgestemd zijn, wanneer niet helder is wie onder welke condities mag interveniëren 
en hoe de financiering is geregeld. Op het moment van schrijven is het blok ‘organisatie’ een 
belangrijke oorzaak van de matige sturing op het gebied van fysieke veiligheid. Deels wordt dat 
gecompenseerd door ‘welwillendheid’ (omdat er vertrouwen en een gedeeld besef van urgen-
tie is), waardoor men elkaar vaak wel vindt in gezamenlijke initiatieven, zoals gezamenlijke  
oefeningen. 

In het huis van Thorbecke is de consensusdemocratie het dominante model. In een 
consensusdemocratie werken verschillende partijen samen. De regering wordt gevormd 
door politieke fracties die meestal een ruime meerderheid van de bevolking vertegen-
woordigen. In deze democratievorm zijn burgers meestal toeschouwers (op afstand) en 
spreken af en toe in. Burgerschap is er volgend en vertrouwend. Dit model was breed 
geaccepteerd en werkte mede daardoor redelijk. Maar de burger wil tegenwoordig méér 
dan af en toe inspreken en verder aanzien hoe zaakwaarnemers de zaken onderling  
regelen. De burger wil kunnen meespelen en meestemmen. 
Tegenwoordig is er dus veel discussie over het huis van Thorbecke dat ‘op instorten’ zou 
staan, ‘kraakt op zijn grondvesten’, ‘een opknapbeurt nodig heeft’, ‘opnieuw ingericht’ 
zou moeten worden of waarvan ‘de ramen open’ zouden moeten. Allemaal metaforen 
omdat het bestuurlijk erg onduidelijk is geworden voor burgers bij wie ze voor wat 
moeten zijn, trage besluitvorming met soms tegengestelde belangen tussen de bestuurs-
lagen. Multimediale verbindingen die via ICT kunnen worden gelegd tussen overheden, 
zorgen ervoor dat het voor bepaalde taken niet meer logisch, en soms ook niet meer 
mogelijk is om te werken vanuit het geografische principe. Waarom niet één centrale 
‘ZBO van Betalingen’ in plaats van vele versplinterde backoffices die zich met betaling 
bezighouden? Ook de laag ‘provincies’ ligt onder vuur. Er lijken veel voorstanders voor 
het opschalen van de provincies naar zogenaamde landsdelen (naar het Duitse model). 
De rol van ‘regio’s’, formeel dus geen bestuurslaag, is ook nog niet goed uitgekristal-
liseerd. Ook wordt aangedrongen op nieuwe vormen van democratie (bestuurlijke ver-
nieuwing). De ‘directe burgeruitspraak’ en de competitieve up-or-down election zijn in 
opkomst. Toch zijn er ook tegenhangers, die hun twijfels uiten over de organisatorische 
oplossingen. Ze kosten veel tijd en energie en het valt nog maar te bezien of daardoor 
werkelijk de sturing binnen de overheid beter wordt.

4.2.2  Sturing op rijksniveau

De voorgaande context en het voorbeeld over fysieke veiligheid geven aan dat sturing 
binnen de rijksoverheid niet los kan worden gezien van het bredere overheidsveld, het 
huis van Thorbecke. Dit boek heeft echter de rijksoverheid als bereik. Hoe is de rijks-
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overheid georganiseerd? Als we het hebben over sturing tussen Tweede Kamer, regering 
en departementen gaat het eigenlijk om de belangrijkste spelregels van ons democra-
tisch bestel. Ik zet deze nog even op een rij. Voor meer informatie verwijs ik naar de 
websites van de Tweede Kamer en de regering.

De Tweede Kamer
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Medewetgeving 
en controle van het kabinet zijn belangrijke taken van de Tweede Kamer.
De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende 
wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzi-
gen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstel-
len indienen.
De Eerste Kamer is medewetgever. Nadat de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aan-
genomen, moet ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren. In tegenstelling 
tot de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen niet meer wijzigen. Ook ont-
beert de Eerste Kamer het recht van initiatief. De rol van de Eerste Kamer laat ik verder 
in dit hoofdstuk buiten beschouwing.
Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren, zijn 
ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook heb-
ben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen 
ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of 
bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben.
Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen 
voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van 
beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of 
een oordeel geven over het gevoerde beleid.
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben 
daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzit-
ter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). Voor alle commissies 
zijn er ondersteunende ambtenaren, de zogenaamde commissiebureaus. 
Het presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. In het presidium zitten 
de Kamervoorzitter en ondervoorzitters.

De regering of het kabinet
De regering bestaat uit de Koning(in) plus de ministers, en het kabinet bestaat uit de 
ministers plus de staatssecretarissen. De Koning(in) zit dus niet in het kabinet, en staats-
secretarissen zitten niet in de regering. De ministers maken deel uit van de ministerraad, 
waarvan de minister-president de voorzitter is. De volgende figuur geeft dit weer. De 
regering heeft een besturende en handhavende taak. Ik zal de begrippen regering en 
kabinet hierna door elkaar gebruiken.
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Figuur 10: Regering en kabinet

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer gaan partijen die met elkaar een nieuw 
kabinet willen vormen, onder leiding van de (in)formateur(s) onderhandelen over een 
regeerprogramma: het regeerakkoord. Het regeerakkoord beschrijft de belangrijkste 
doelstellingen voor het beleid van het kabinet in de beoogde nieuwe samenstelling. De 
totstandkoming van het regeerakkoord begint met de vaststelling van de belangrijkste 
prioriteiten door de fractievoorzitters van de betrokken partijen, en eindigt met de in-
stemming van de betrokken fracties.
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzonde-
ring van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. 
Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. In de ministerraad 
wordt overlegd over het algemeen regeringsbeleid. De leden dragen hiervoor een collec-
tieve verantwoordelijkheid. De minister-president, ook wel premier, is voorzitter van de 
ministerraad. Hij coördineert in die functie het regeringsbeleid, maar heeft als ‘primus 
inter pares’ formeel geen bijzondere macht.
De (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid bestaat sinds de grondwetsherziening 
onder leiding van Thorbecke in 1848, en houdt in dat ministers gezamenlijk en afzon-
derlijk verantwoording aan het parlement schuldig zijn voor hun doen en laten bij de 
vervulling van hun taken. De ministers zijn daarnaast politiek verantwoordelijk voor 
het optreden van het staatshoofd. De parlementaire controle is in de praktijk ook van 
toepassing op het doen en laten van staatssecretarissen.

Rechten (‘sturingsmogelijkheden’) van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer beschikt over een aantal rechten om invloed uit te oefenen en het 
kabinet te controleren, namelijk:
•  het budgetrecht. Dankzij het budgetrecht kan de Kamer samen met de regering bepa-

len hoe hoog de uitgaven van de overheid zullen zijn en waaraan het geld besteed zal 
worden. De regering laat elk jaar op Prinsjesdag (de derde dinsdag van september) 
weten waaraan ze het overheidsgeld wil besteden of waarop ze wil bezuinigen in de 
rijksbegroting en in de miljoenennota (de toelichting op de begroting). Beide worden 
bij de Tweede Kamer ingediend. Een kort overzicht van de regeringsplannen staat 
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in de troonrede. Na Prinsjesdag gaan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer met 
de minister-president in debat over het beleid van de regering. Dit staat bekend als 
de Algemene Politieke Beschouwingen. Dit is een van de weinige momenten waarop 
zowel het voltallige kabinet als alle Kamerleden in de vergaderzaal van de Tweede 
Kamer aanwezig zijn. Enkele weken later houdt de Kamer de Financiële Beschou-
wingen. Ze bekijkt dan de financiële kant van de kabinetsplannen. De Kamer be-
handelt dan ook de begroting van het ministerie van Financiën. In de maanden die 
volgen passeren de begrotingen van de andere ministeries de revue.

•  het vragenrecht. Ieder kamerlid mag aan een minister of staatssecretaris vragen stellen. 
Per jaar stellen kamerleden ongeveer 750 schriftelijke vragen. Maar ze kunnen ook 
mondeling vragen stellen. De voorzitter van de Tweede Kamer moet de vragen wel 
eerst goedkeuren. De minister is verplicht op vragen van Kamerleden in te gaan.

•  het recht van interpellatie. Als een Kamerlid een minister interpelleert, stelt hij eigen-
lijk ook vragen. Maar tijdens een interpellatie wordt een minister of een staatssecre-
taris op het matje geroepen door de Kamer. Hij moet uitleg geven over een bepaalde 
zaak. Bijvoorbeeld omdat hij beweringen of beloften heeft gedaan die niet overeen-
komen met wat hij eerder heeft toegezegd.

•  de mogelijkheid om moties in te dienen. Als Kamerleden het niet eens zijn met de plan-
nen van een minister of een staatssecretaris of ze vinden dat de regering op een be-
paald gebied actie moet ondernemen, kunnen ze dat de regering en de Kamer laten 
weten via een motie. Als een motie door de Kamer wordt aangenomen dan moet de 
regering daar natuurlijk rekening mee houden, maar ze is niet verplicht een motie 
uit te voeren. Sommige moties kan ze niet omheen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer de Kamer een motie van wantrouwen aanneemt. Het vertrouwen van de 
Tweede Kamer in een minister, een staatssecretaris of het hele kabinet is dan tot het 
nulpunt gedaald. Bewindslieden kunnen dan niets anders doen dan aftreden.

•  het enquêterecht. Als de Tweede Kamer vindt dat een bepaalde affaire tot op de bodem 
moet worden uitgezocht dan mag ze daar een onderzoek naar instellen. Zo’n onder-
zoek staat bekend als een parlementaire enquête. De commissie van Kamerleden die 
de enquête uitvoert, kan getuigen verplichten te verschijnen en hen onder ede te 
horen. 

•  het recht van amendement. De Tweede Kamer heeft niet alleen tot taak het regerings-
beleid te controleren en wetsvoorstellen goed te keuren of te verwerpen. Ze kan ook 
veranderingen aanbrengen in wetsvoorstellen. Dan maakt ze gebruik van haar recht 
van amendement. Hoewel een amendement nooit de bedoeling van een wetsvoor-
stel mag veranderen, kan het aannemen van een amendement tot gevolg hebben dat 
een onderdeel van het beleid van een minister verandert. Daarom kan de minister 
tegen een amendement zijn. De meest krachtige uitspraak die hij in zo’n geval kan 
doen, is het amendement onaanvaardbaar verklaren. Houdt de meerderheid van de 
Kamer niettemin vast aan haar amendement, dan kunnen er twee dingen gebeuren. 
De minister vraagt de Kamervoorzitter de vergadering te schorsen voor nader beraad 
in het kabinet en besluit daarna eventueel tot intrekking van zijn wetsvoorstel. Of 
de minister dreigt met aftreden. Maar dat gebeurt niet vaak. Het is natuurlijk ook 
mogelijk dat de Kamer het wetsvoorstel in zijn geheel verwerpt. Ook dat kan leiden 
tot het aftreden van een minister of zelfs van het kabinet. Wetsvoorstellen worden 
namelijk namens de regering ingediend.
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•  het recht van initiatief. Tweede Kamerleden hebben het recht om op eigen initiatief 
een wetsvoorstel te maken en dat in de Tweede (en Eerste) Kamer te verdedigen. We 
noemen dat een initiatiefwetsvoorstel. Het komt de laatste jaren nogal eens voor dat 
Kamerleden van dit recht gebruikmaken. Hierbij moeten we bedenken dat ze bij het 
maken van een wetsvoorstel niet zoals ministers kunnen steunen op allerlei ambte-
lijke deskundigen. Ministers hebben immers een heel ministerie achter zich. Daarom 
zullen Kamerleden de regering eerder om een wetsvoorstel vragen, dan dat ze er zelf 
één maken.

In de afgelopen decennia heeft de Tweede Kamer steeds meer gebruikgemaakt van haar 
rechten, zoals het enquêterecht. De vraag is echter wat dat betekent. Voert de Tweede 
Kamer nu intensiever haar controletaken uit of is hier sprake van iets anders? De maat-
schappelijke problemen zijn steeds complexer en dynamischer geworden. De maak-
baarheid van de maatschappij is een achterhaalde illusie. Het besef dringt door dat de 
politiek steeds minder over zaken gaat. Noem het functieverlies van de politiek. De 
natuurlijke reactie op functieverlies is om dingen juist naar je toe te willen halen ter 
compensatie. Dat zien we ook terug in de houding van de Tweede Kamer. Men stelt veel 
detailvragen die ten koste gaan van discussies over belangrijke structurele vraagstukken. 
Het ambtelijke apparaat gaat zich daar vervolgens ook naar richten. De vragen moeten 
namelijk wel beantwoord worden. Erger nog, wanneer men merkt dat men afgerekend 
kan worden op kleinere beheersmatige ‘fouten’, zoals een te luxe aankleding van een 
kantoorpand, zal men risicoavers gedrag gaan vertonen. Het ‘zich houden aan de regel-
tjes’ loont dan meer dan ondernemend ‘maatschappelijk vraagstukken oplossen of kan-
sen benutten’. Een ander voorbeeld is de politieke discussie over topinkomens, vooral in 
de quartaire sector (ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, zelfstandige bestuursorga-
nen, et cetera). Het is de vraag of de politiek zich daarmee zou moeten bemoeien. Goed 
controleren vraagt om afstand. De Tweede Kamer stelt nu vaak eisen waarmee controle 
overgaat in medebestuur. Een natuurlijke reactie op functieverlies van de Tweede Ka-
mer is het plegen van meer interventies en meer beheersmatige bemoeienis. In plaats 
daarvan kan de politiek beter een zorgvuldige analyse maken van haar primaire func-
ties of kernfuncties. Dat kan bijvoorbeeld een betere regierol zijn. In het geval van de 
liberalisering van het openbaar vervoer had de Tweede Kamer zich vooraf meer moeten 
richten op de uitgangspunten en voorwaarden waaronder de liberalisering plaats zou 
kunnen vinden. Dat had een tijdens de rit voortdurend op detail moeten bijsturen kun-
nen voorkomen .
Een ander organisatorisch punt dat gevolgen heeft voor de sturing is onze staatkundige 
inrichting. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het kiezen voor de uitvoe-
rende bestuurlijke macht (regering) en de controlerende macht (Tweede Kamer), zoals 
wel het geval is in de Verenigde Staten of in Frankrijk. Hierdoor hebben de regering 
en de minister-president ook geen eigen legitimiteit. Een gevolg van deze constructie 
is dat men pas na de verkiezingen een coalitie kan vormen en er binnen heel weinig 
tijd een regeerakkoord moet worden opgesteld, dat vooral intentioneel van aard is en 
weinig concreet is over resultaten en effecten die in de regeringsperiode moeten worden 
bereikt. Ik kom daar nog op terug bij het instrumentarium (control). Het betekent dus 
dat een coalitie het na de verkiezingen met elkaar eens moet worden, wat per definitie 
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leidt tot compromissen en een lagere inzet. Immers, men is toch al gekozen dus waarom 
ambities al te hoog of concreet inzetten? Bovendien kan men het moeten sluiten van 
compromissen (‘met andere partijen regeren betekent dat ook offers moeten worden 
gebracht’) gebruiken als een excuus hiervoor. Dat zou anders zijn wanneer van tevoren 
duidelijk werd op welke regering men zou kunnen stemmen. Dan moet de kandidaat-
regering (verpersoonlijkt in de te kiezen minister-president of misschien wel formateur) 
van tevoren aan de kiezer uitleggen wat zij wil bereiken, en daar kan zij dus na afloop 
ook op worden afgerekend. Wanneer het programma te weinig ambitieus of te vaag is 
kan de kiezer dat ook mee laten wegen in zijn keuze. Bij een dergelijk model ziet men 
overigens wel een tendens naar een tweedeling in de politiek. Zo zijn er in de Verenigde 
Staten bijvoorbeeld maar twee grote partijen.

4.2.3  De opdeling in departementen

Departementen zijn ‘functioneel’ opgedeeld naar samenhangende beleidsterreinen. Zo 
hebben wij in Nederland op het moment de volgende dertien ministeries (zie figuur 11).

Figuur 11: De organisatie van de ministeries

De ministeries zijn door de tijd heen hier en daar gewijzigd, maar het ordeningsprincipe 
is voor zover bekend voornamelijk functioneel geweest. Er zijn een paar ministeries 
die in feite niet op een primair beleidsveld opereren, maar – niet oneerbiedig bedoeld 
– meer ‘ondersteunend’ zijn of ‘de bedrijfsvoering’ van de ministeries (en soms breder) 
ondersteunen. Zo kan het ministerie van Financiën worden gezien als de financiële 
functie van de rijksdienst, die de inkomende en uitgaande geldstromen bewaakt en 
de schatkist beheert. Bij Algemene Zaken zitten onder andere de Rijksvoorlichtings-
dienst (min of meer de afdeling communicatie van de rijksdienst) en de Wetenschap-
pelijk Raad voor Regeringsbeleid (de interne onderzoek- en adviesorganisatie binnen de 
rijksoverheid). Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herbergt de ‘afdeling ICT en  
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Personeel & Organisatie’ van de ministeries (met onder andere ‘bestuurlijke vernieuwing’ 
in de portefeuille). Op het gebied van ICT ondersteunt BZK zelfs de gehele overheid 
als onderdeel van het programma ‘andere overheid’. Maar bij BZK zitten ook primaire 
beleidsterreinen, zoals veiligheid (waarbij natuurlijk ook het ministerie van Justitie een 
belangrijke rol speelt). Het aspect ‘huisvesting’ van de rijksoverheid is ondergebracht bij 
de Rijksgebouwendienst, die weer onder het ministerie van VROM valt. Ergens dus wel 
opmerkelijk dat zoveel verschillende aspecten van bedrijfvoering bij zoveel verschil-
lende ministeries zijn ondergebracht. Men kan zich moeilijk voorstellen dat een bedrijf 
als Philips de corporate HRM onderbrengt bij de divisie Lightning en de corporate huis-
vesting bij de divisie Medical Systems. Deze manier van organiseren kan de sturing op 
de bedrijfsvoering van de rijksoverheid in ieder geval compliceren. 
Voor het behartigen van de Nederlandse belangen in het buitenland over de volle breed-
te van alle beleidsterreinen hebben we het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de 
verschillende ministeries hebben natuurlijk op hun beleidsterrein ook internationale 
contacten. Denk aan het ministerie van Economische Zaken die de handelsrelaties met 
het buitenland zal willen stimuleren, het ministerie van Landbouw die in EU-verband, 
maar ook breder, de belangen van belangrijke sectoren als bloementeelt en pluimvee-
houderij wil bewaken, Justitie en BZK die internationaal afspraken willen maken op het 
terrein van veiligheid, et cetera. In termen van organisatie is het de uitdaging om scherp 
te hebben welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft versus de andere ministeries.
Door de voornamelijk functionele organisatie van de ministeries kunnen maatschap-
pelijke problemen ook te verkokerd worden benaderd door de verschillende ministe-
ries. Strengere wet- en regelgeving op het gebied van milieu vanuit VROM zal invloed 
hebben op de concurrentiepositie van bedrijven die vanuit Economische Zaken wordt 
gestimuleerd. Over en weer kan sterke economische groei druk geven op het milieu. 
Goed onderwijs (OCW) in Nederland kan de concurrentiepositie van bedrijven verster-
ken (EZ), maar ook sociale problemen voorkomen (SZW, BZK en Justitie). Een betere 
gezondheidzorg (VWS) maakt dat we langer leven, maar de vergrijzing geeft daarmee 
ook druk op ons sociale zorgstelsel (SZW). Et cetera. Kortom, vrijwel geen enkel beleids-
terrein kan echt geïsoleerd worden bestuurd. 
In het volgend kader is een stukje tekst uit het rapport ‘Belang en beleid’1 van de Weten-
schappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) opgenomen, waaruit de verbindingen 
tussen de verschillende beleidsterreinen blijkt.

De grenzen van het systeem

Een analyse van de uitvoeringsproblematiek in een beleidssector wil nog niet zeggen dat de 
betreffende sector op zich beleidsmatig volledig afgegrendeld kan worden. Wat in het onder-
wijs of de sociale zekerheid gebeurt, heeft consequenties (in de vorm van substitutie-effecten) 
voor andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Met die neveneffecten dient een 
consistent beleid rekening te houden, want soms zijn ze gewenst, maar soms ook niet, en ‘onbe-
doelde’ neveneffecten frustreren het beleid. Voor een beleidsanalyse is dit inzicht van wezenlijk 
belang. Het blijkt dan steeds weer dat maatregelen om inkomensposities te beschermen (sociale 
zekerheid) of gelijke toegang te verzekeren (onderwijs, gezondheidszorg) misschien wel de 
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Een manier om verkokering te ondervangen kan ‘overleg’ zijn waarbij één departement 
leidend is. Een andere manier is de vorming van interdepartementale beleidsteams. Ook 
de functieroulatie die de Algemene Bestuursdienst onder topambtenaren hanteert moet 
bijdragen aan het elkaar interdepartementaal beter begrijpen en kunnen vinden.
Een oplossing kan zijn om het aantal departementen terug te brengen. Het samenvoegen 
van (onderdelen van) ministeries maakt het gemakkelijker om in ieder geval binnen 
de nieuwe ruimere grenzen samen te werken. Op het gebied van veiligheid wordt zelfs 
gesproken over de mogelijke vorming van een ministerie van Veiligheid, waar vooral 
taken van  BZK en Justitie worden onderbracht, misschien wel in plaats van een van 
beide ministeries.
Een extremere oplossing zou het toevoegen van een extra dimensie kunnen zijn, waarbij 
dwars op de ministeries een thematische aansturing wordt toegevoegd. In feite bouwt 
men dan een matrixorganisatie, waarbij functionele ministeries de ‘resources’ herbergen, 
ontwikkelen en leveren en de ‘thema-ministers’ de verantwoordelijkheid hebben om 
met de resources uit de verschillende functionele ministeries de maatschappelijk proble-
men op te lossen. Het toevoegen van een dimensie zal echter ook een veel complexere 
sturing vergen. De functionele ministeries kunnen dit als een ‘uitholling’ van hun macht 
ervaren en de thema-ministers zullen ‘koningen-zonder-land’ zijn, die sterk afhankelijk 
zijn van de beschikbaarheid van ‘resources’ uit de functionele ministeries. Matrixdenken 
in een organisatie past in ieder geval wel in de huidige tijd, waarin problemen te com-
plex worden om goed op te kunnen pakken in een verkokerde functionele opdeling van 
ministeries.

gewenste inkomenseffecten sorteren, maar daarnaast ook substitutie-effecten uitlokken die niet 
altijd voorzien en vaak ook niet bedoeld zijn. Een straffer volumebeleid in de WAO bijvoorbeeld 
zal via substitutie leiden tot een grotere instroom in de WW en de bijstand (ongewenst), tenzij 
er een flankerend beleid ontwikkeld kan worden van preventie en re-integratie (op zichzelf 
gewenst).
Dat laatste verhoogt evenwel het arbeidsaanbod, wat niet gewenst is in tijden van werkloosheid, 
maar wel in het kader van een participatiestrategie. Succes in het teken van de WAO dient der-
halve gepaard te gaan met een krachtig beleid ter stimulering van de werkgelegenheid. Verder is 
maar al te duidelijk gebleken dat wie de WAO bij een tekortschietende werkgelegenheid tevens 
als een verbeterde WW gebruikt (met alle aangename inkomenseffecten vandien voor de onmid-
dellijk betrokkenen), zichzelf op den duur toch tegenkomt. Probleemvelden moeten dan ook 
altijd zo gedefinieerd worden dat onbedoelde gevolgen binnen de gezichtskring blijven, als men 
wil voorkomen dat substitutie-effecten zich door het betrokken veld heen ‘verplaatsen’ zonder 
ze op te lossen. Daartoe kan het noodzakelijk zijn in de loop van de analyse het probleemveld 
aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat de ‘studiefinanciering’ een te beperkte invalshoek 
is en verruimd moet worden tot het ‘jongerendossier’.
Deze benadering impliceert dat we in het beheer en in de formulering van verantwoordelijk-
heden systeemgrenzen zo moeten leggen dat zowel de bedoelde effecten als de onbedoelde 
neveneffecten binnen de gezichtskring vallen. ‘Horizontaal’ zowel als ‘verticaal’ betekent dit dat 
overgangen tussen subsystemen binnen een samenhangend geheel zo veel mogelijk vermeden 
en in ieder geval nauwlettend bewaakt moeten worden, met oog voor een zorgvuldige afstem-
ming van belangen.
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Er zijn nog meer varianten denkbaar op de extremere matrixorganisatie. Ten eerste is dat 
de regering zich meer opstelt als een collegiaal bestuur dat gezamenlijk verantwoorde-
lijk is voor de resultaten en effecten van het gevoerde regeringsbeleid. Nu zijn de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afzonderlijke ministers duidelijker dan 
de zaken waar ze gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Naar sommige schattingen is 
een minister ongeveer 80% van zijn of haar tijd met eigen zaken bezig. Een mogelijke 
oplossing is de vorming van een integraal functionerend kernkabinet met minder minis-
ters (bijvoorbeeld vijf tot zeven) en, zoals hiervoor aangegeven, ook minder ministeries 
die elk groter zijn. Via staatssecretarissen zou men dan bijvoorbeeld de meer departe-
mentale zaken kunnen besturen.
Ten tweede kunnen de onderraden anders worden opgezet. Nu zijn er, ter voorbereiding 
van kabinetsstandpunten, zogenaamde onderraden waarin bewindspersonen, secreta-
rissen-generaal en belangrijke externe personen zitting hebben. Per onderraad is de 
samenstelling anders. In bijlage 1 is de huidige onderverdeling naar onderraden en sa-
menstellingen opgenomen. De minister-president is voorzitter van al deze onderraden. 
Het ministerie van Algemene Zaken voert ook het secretariaat voor zowel de minister-
raad als de onderraden. Het grote voordeel van deze onderraden is dat departementen 
en ook raden en planbureaus die met het betreffende beleidsterrein te maken hebben 
daar zitting in hebben. In potentie lenen onderraden zich daarmee om verkokering 
tegen te gaan en vraagstukken meer integraal te behandelen. De coördinatie van de 
onderraden is nu echter nog erg een-op-een georganiseerd met de departementen. Zo 
coördineert de minister van SZW de Raad voor het Sociaal-Economisch en Inkomens 
Beleid (RSEIB). De minister van VROM coördineert de Raad voor de Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer (RROM), de ministers van VWS en OCW coördineren de Raad 
voor Zorg, Welzijn en Onderwijs (RZWO), et cetera. Het is de vraag of de potentie van 
onderraden daarmee voldoende wordt benut. 
Wellicht kan ook een andere of een aanvullende indeling van onderraden worden ge-
hanteerd om een extra sturingsdimensie in te brengen en daarmee de verkokering te 
verminderen. Zo kan ik mij voorstellen dat een onderraad zich bezig houdt met de 
interactie met ‘Brussel’ en daartoe met de verschillende ministeries tweerichtingsverkeer 
onderhoudt (opvangen van signalen in Brussel en deze doorspelen en beleidsissues 
vanuit departementen of departementoverstijgend in Brussel op de agenda plaatsen). 
Ministers hebben dan naast de verantwoordelijkheid voor een departement ook de ver-
antwoordelijkheid voor integralere vraagstukken via de coördinatie of misschien wel het 
voorzitterschap van een of meerdere onderraden.

4.2.4  Sturingsproblemen en mogelijke oplossingen op het gebied van organisatie

Samengevat kan de organisatie van de (rijks)overheid de volgende sturingsproblemen 
geven en zijn daar in generieke zin een aantal oplossingsrichtingen bij te bedenken.
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Tabel 4:  Sturingsproblemen als gevolg van organisatie en mogelijke oplossingen 

Sturingsproblemen als gevolg 
van organisatie

Mogelijke oplossingsrichtingen

Verdeling van TVB, interventie-
mogelijkheden en financiering 
tussen de verschillende over-
heidslagen is niet duidelijk 
geregeld.

• Beter uitregelen.
•  Taken minder verdelen over overheidslagen maar ergens 

integraler beleggen, zoals de WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) of de toegenomen vrijheden van gemeenten 
om hun ruimtelijke ordeningsbeleid zelf te bepalen. Anders-
om kan ook, zoals de discussie over het bij het ministerie van 
BZK onderbrengen van alle politiekorpsen.

Te veel beheersmatige inter-
venties van de Tweede Kamer in 
reactie op functieverlies, maar 
die kunnen leiden tot risicoavers 
gedrag en te weinig aandacht 
voor structurele vraagstukken.

• Herbezinning van de Tweede Kamer op haar kernfuncties.

Regeerakkoorden die te vaag of 
te weinig ambitieus kunnen zijn 
als gevolg van coalitievorming en 
totstandkoming in korte tijd na 
de verkiezingen.

•  Als kiezer apart kunnen stemmen voor een regering (met een 
minister-president) en een controlerende Tweede Kamer.

Verdeling van de ‘bedrijfsvoering’ 
van de rijksoverheid over ver-
schillende ministeries.

•  Compensatie van het geïntegreerd benaderen van bedrijfs-
voering via het SG-beraad en het kabinet. De vraag is of daar 
in die gremia wel voldoende tijd voor kan worden genomen.

•  De vorming van een ministerie ‘bedrijfsvoering’, al dan niet 
met financiën als onderdeel of naast het ministerie van finan-
ciën. De vraag of een dergelijk departement dan niet te veel 
macht krijgt zal daarbij een rol kunnen spelen.

Verkokering en onvoldoende 
afstemming tussen departemen-
ten.

• Interdepartementale beleidsteams.
• Trekkersrol expliciet bij een departement beleggen.
•  Andere indeling van ministeries (zal ook altijd afstemming-

problemen met zich meebrengen).
• Coördinatie ‘bovenlangs’ via SG-beraad en kabinet.
• Matrixorganisatie.
•  Vorming van een integraal functionerend kernkabinet met 

minder ministers.
•  Al dan niet in combinatie met het vorige punt: minder depar-

tementen die groter zijn en waardoor minder verkokering  
(in ieder geval binnen de nieuwe grenzen).

•  Andere (complementaire) opdeling van onderraden, waar-
door een extra coördinatiemechanisme wordt ingevoerd.
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4.3   Instrumentarium (control) bij de sturing tussen Tweede Kamer, regering 
en departementen

Volgens het sturingsmodel kan bij het sturingsinstrumentarium gebruik worden ge-
maakt van de methoden, technieken en modellen op het gebied van prestatiemanage-
ment, risicomanagement, financieel management en kwaliteitsmanagement.
Aangezien het in dit hoofdstuk over twee sturingsrelaties gaat, kunnen we het volgende 
onderscheid maken:
1  Het instrumentarium dat de Tweede Kamer gebruikt om kaders te stellen voor de 

regering en deze te controleren;
2  Het instrumentarium dat het kabinet gebruikt om de voortgang op de uitvoering van 

het regeerakkoord te monitoren.

4.3.1   Het instrumentarium dat de Tweede Kamer gebruikt om kaders te stellen voor de 
regering en deze te controleren 

In de relatie tussen de Tweede Kamer en de regering denkt men wat sturingsinstrumen-
tarium aangaat natuurlijk voornamelijk aan de begroting en het jaarverslag. De term 
‘sturen’ is wellicht niet helemaal op zijn plaats, omdat de regering in feite bestuurt. De 
Tweede Kamer heeft echter wel de nodige middelen tot haar beschikking om invloed 
uit te oefenen, zoals hiervoor uiteen- gezet. Met de begroting heeft de Tweede Kamer na 
de derde dinsdag in september de mogelijkheid om via moties het voorgenomen beleid 
bij te sturen. Het jaarverslag dat uitkomt op de derde woensdag in mei geeft de Tweede 
Kamer de informatie om te kunnen beoordelen of de regering haar voornemens heeft 
gerealiseerd. In annex II ga ik uitgebreider in op het vraagstuk van publieke verantwoor-
ding, maar in het onderstaande kader doe ik een voorstel voor het anders organiseren 
van het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer.

Zou het ook anders kunnen?  
Een voorstel voor een andere opzet van het verantwoordingsdebat 

Op expliciet verzoek van de Kamer was in 2005 het voltallige kabinet in de Kamer aanwezig, maar 
uitgerekend de fractievoorzitters van de regeringspartijen waren afwezig. Zij deden een wanhopige 
‘folder’-poging om het Nederlandse volk alsnog te winnen voor de Europese Grondwet. De uitslag 
van het referendum was een duidelijk signaal dat de Nederlandse burger zich niet overtuigd voelt 
door het beleid dat door ‘Den Haag’ wordt uitgedragen. Het jaarlijkse moment waarop het kabinet 
zich verantwoordt, is een natuurlijk moment om het gevoerde beleid uit te leggen en hierover het 
debat aan te gaan. Toch leken de politici geen kans te zien om hierover een ‘brede maatschappelijke 
discussie’ te organiseren. 
Nu krijgt het parlement op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van alle ministeries aange-
boden. Meters papier, dat weliswaar onder embargo eerder is verstrekt aan onze volksvertegen-
woordigers, maar waarover de dag erop een debat in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Met zo’n 
tijdschema is het lastig een serieus maatschappelijk debat te kunnen voeren. Kamerleden moeten 
in zeer korte tijd veel informatie weten te verwerken. Bovendien beperkt deze procedure het debat 
tot een aangelegenheid van parlement en kabinet.
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In 2005 werd serieus getracht om de discussie te beperken tot de vier speerpunten van het kabinet: 
een levende democratie, een veilige samenleving, een sterke economie en een slagvaardige over-
heid. Positief was dat het parlement, in het bijzonder de oppositie, de vinger soms op de zere plek 
wist te leggen. Zo werd de vraag gesteld wat het kabinet wil doen aan het gebrek aan vertrouwen 
(19% van de bevolking had geen vertrouwen blijkens het ‘21-minuten onderzoek’), terwijl het 
herstel van vertrouwen zo hoog op de agenda van het kabinet stond. Een andere vraag was waarom 
Nederland onderaan het lijstje Europese landen bungelde als het ging om aanhaken bij de econo-
mische groei, terwijl dat een centraal punt in het kabinetsbeleid was. De reactie van het kabinet 
met als strekking “er zijn belangrijke prestaties gerealiseerd en daarvoor moesten helaas moeilijke 
en impopulaire beslissingen worden genomen”, is vanuit een verantwoordingsperspectief niet 
erg overtuigend. Bij verantwoorden hoor je tegelijkertijd met het presenteren van tegenvallende 
resultaten ook te vertellen wat daaraan gedaan gaat worden. Verder was opmerkelijk dat sommige 
Kamerleden hun mede-Kamerleden van de regeringspartijen ter verwoording leken te roepen in 
plaats van het kabinet. Wat dat betreft werkt het dualisme, waarbij een duidelijke scheiding tussen 
het parlement en het kabinet wordt aangebracht, in praktijk niet altijd zoals het zou moeten. 
Misschien dat een fundamentele vernieuwing van het debat nodig is, waarbij bewust gebruik 
wordt gemaakt van het feit dat we in een ‘mediacratie’ leven. Als het echt de bedoeling is om meer 
en intensiever te communiceren met burgers over het gevoerde en het te voeren beleid, waarom 
dan niet gebruikmaken van alle middelen die in de 21e eeuw beschikbaar zijn? De verantwoording 
over het gevoerde kabinetsbeleid is te belangrijk om alleen het onderwerp te zijn van een debat 
tussen Kamer en kabinet. 
Het is geen publiek geheim dat de Kamerdebatten niet intensief door de bevolking worden  
gevolgd. Dat zou niet eens kunnen, want in ons land worden ze niet uitgezonden zonder dat daar-
voor een bijzondere reden is. En mede door het technische karakter van het verantwoordingsdebat 
is de media-aandacht ervoor niet bijzonder groot. Het is zaak om het debat op de Verantwoordings-
dag echt in de publieke arena te houden. En bij de ‘echte publieke arena’ van de 21e eeuw gaat het 
om de talkshows, de actualiteitenrubrieken en het infotainment op televisie. Een debat bij Barend 
en Van Dorp bijvoorbeeld dringt in vele huiskamers door en bepaalt mede de discussie die daar 
wordt gevoerd. 
Als we echt een succes willen maken van het verantwoordingsdebat, dan zal het kabinet actiever 
moeten zoeken naar media-aandacht en zullen politici hun politieke oordeel over het gevoerde 
beleid in de media moeten uitspreken. Als het echt moet, blijken kabinet en Kamer overigens de 
weg naar de media wel te vinden. Kijk maar eens naar het aantal uitzendingen over de Europese 
grondwet dat in de laatste weken voor het referendum opeens op televisie te zien was. Was de 
inhoud van die grondwet ineens zo’n bijzonder interessant onderwerp geworden? Nee, de reden 
was dat via die tv-campagne getracht werd de achterstand in te halen die was ontstaan door jaren-
lang niet te communiceren over de Europese grondwet.
Het publiek maken van het debat begint al op de Verantwoordingsdag zelf. Het aanbieden van 
de stukken door de regering aan de Kamer is geen ‘event’ waar de media aandacht aan geven. Op 
Prinsjesdag is er een rijtoer van de Koningin en veel procedureel vertoon. Daar steekt de over-
handiging van de jaarverslagen (met een oranje strik...) door de minister van Financiën aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer nogal schril bij af. Daarnaast zou er een publieksvriendelijke vorm 
van de verantwoordingsinformatie moeten komen, waarin de voortgang van het kabinetsbeleid 
op hoofdpunten en gelardeerd met wat cijfers op een A4’tje te achterhalen is. In het Verenigd 
Koninkrijk speelt de rekenkamer een belangrijke rol door cijfers over de prestaties en effecten van 
het regeringsbeleid op een publieksvriendelijke manier te presenteren. Hier liggen kansen voor de 
Nederlandse Algemene Rekenkamer.
Vanaf het moment waarop de stukken zijn aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 
kan het publieke debat beginnen. Dat zou eerst in de media gevoerd moeten worden en pas een 
paar weken later moeten uitmonden in het parlementaire debat. In het publieke debat kunnen 
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de Kamerleden publiekelijk ‘de maat nemen’ en hebben kabinetsleden de kans om het door hen 
gevoerde beleid ‘te verkopen’. Met opiniepeilingen en zelfs een referendum kunnen burgers per 
speerpunt of afspraak van het kabinet aangeven in hoeverre men vindt dat deze zijn waargemaakt 
of op koers liggen. Deze ‘rapportcijfers’ kunnen dienen om de politici alert te houden en druk 
op het proces en de benodigde media-aandacht te genereren. De finale beoordeling vindt in de 
Kamer en door de Kamer plaats. ‘Government by polls’ is niet wat hier wordt bedoeld. Ervaringen 
uit Californië leren dat van dergelijke ontwikkelingen weinig heil mag worden verwacht. Voor 
de benodigde media-aandacht moet iedereen wel het perspectief krijgen dat zijn of haar mening 
gevraagd gaat worden. Dit geeft bij alle Nederlanders het gevoel dat zij zich in de discussie moeten 
mengen of zich in ieder geval zelfstandig een oordeel moeten vormen. Het (jaarlijks) organiseren 
van zo’n publiekspeiling moet goed worden doordacht. Het parlement moet namelijk de mening 
van het publiek meekrijgen in haar debat met het kabinet, maar met de nodige bewegingsruimte 
om het debat als ‘professionals’ te kunnen voeren. De uitkomst van het referendum over de Euro-
pese grondwet gaf die ruimte niet. Het ging over één issue met twee antwoordmogelijkheden 
(ja/nee). Het parlement kon de uitslag alleen maar overnemen. Nee, het voorstel zou zijn om een 
peiling te houden waarin de Nederlanders hun mening (desnoods op een glijdende schaal of met 
een rapportcijfer) kunnen geven over de afzonderlijke speerpunten van het kabinetsbeleid. Over 
sommige speerpunten is Nederland dan meer tevreden dan over andere speerpunten. Dat geeft 
het parlement richting over waar de kritische vragen over moeten worden gesteld in het debat met 
het kabinet. Een debat waar dan hopelijk ook echte aandacht voor is onder de bevolking, want 
dan wordt zichtbaar hoe de politiek met hun mening omgaat.
Het risico dat het verantwoordingsdebat verwatert tot algemeenheden en vooral gaat om imago 
van het kabinet is te prefereren boven het risico dat de Haagse werkelijkheid en de publieke opinie 
verder van elkaar verwijderd raken. Bestuurders en parlementariërs moeten toch in staat zijn om 
het publiek duidelijk te maken op welke punten de gemaakte afspraken wel of niet zijn nage-
komen en of de gewenste verbeteringen in onze maatschappij zijn gerealiseerd? Door het debat 
‘toegankelijk’ te maken kan veel worden gewonnen, ook als de beoordeling in het parlementaire 
debat wellicht anders uitvalt dan de uitkomsten van de publiekspeiling. Vanzelfsprekend moet 
dat wel worden uitgelegd.
Het voorstel ziet er als volgt uit.

Figuur 12: Een nieuw verantwoordingsproces 

Het debat over het gevoerde regeringsbeleid tijdens Verantwoordingsdag is bij uitstek een kans 
om van Haagse verantwoording een meer publieke verantwoording te maken. Om dat doel te 
bereiken moet de verantwoordingsinformatie beter toegankelijk worden, moet de Kamer zich 
beperken tot een debat op enkele hoofdthema’s en moet het debat ook in de publieke arena van de 
21e eeuw worden gevoerd: op televisie. De Nederlandse bevolking moet de mogelijkheid krijgen 
om het debat tussen parlement en kabinet te voeden met hun mening. Het eindoordeel hoort in 
de Kamer, maar politici moeten met hun verantwoording het publiek in.
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Naast de begrotings- en verantwoordingsmomenten in het jaar wordt er natuurlijk ge-
durende het gehele jaar discussie gevoerd over notities, wetsvoorstellen en verzamelen 
en beoordelen de Kamerleden voortdurend informatie waarmee het kabinet kan worden 
aangesproken. Kamervragen kunnen altijd aan ministers worden gesteld en de Kamer 
kan ook ministers oproepen.
De begroting en het jaarverslag zijn echter de momenten waarop integraal het regerings-
beleid aan de orde komt.

Prestatiemanagement
Eind negentiger jaren was een diep ongenoegen over de kwaliteit van de informatie-
voorziening ontstaan. Kamerleden eisten een beter inzicht in wat nu eigenlijk gepres-
teerd werd voor het door de burger opgebrachte belastinggeld, maar ook ambtelijk was 
de wil aanwezig om het allemaal eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Het traject ‘Van 
Beleidsbegroting Tot Verantwoording’ (VBTB) werd ingezet om hier verbetering in aan te 
brengen. Drie vragen stonden daarbij centraal:
• wat willen we bereiken?
• wat gaan we daarvoor doen?
• wat gaat dat kosten?

Deze vragen, ook wel de WWW-vragen genoemd, sloegen aan in hun eenvoud. Alle 
departementen kregen de opdracht om hun begrotingen volgens de nieuwe opzet op te 
stellen. Middeleninzet (‘waar geven we het geld aan uit?’) zou niet meer centraal staan, 
maar het moest gaan om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Eigenlijk 
was het VBTB-traject een poging om de principes van prestatiemanagement toe te pas-
sen op de begroting en het jaarverslag. In paragraaf 2.1 van annex I behandel ik VBTB 
uitgebreider, inclusief de kanttekeningen die hierbij zijn te maken en de VBTB-evaluatie  
uit 2004. 

In 2004 is door het Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken 
(IOFEZ) een evaluatie van de VBTB uitgevoerd. De VBTB-evaluatie, en de Algemene 
Rekenkamer zit ook op die lijn, gaf onder andere aan dat belangrijke winst is geboekt 
op het gebied van de structuur en de opname van doelstellingen in de begrotingen, 
maar dat het nog beter kan. Toch overheerst een breed gevoel dat het VBTB-traject is 
doorgeschoten in een technocratische cijferbrij waar niemand nog wijs uit wordt. In de 
poging om de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken te vangen in prestatie-
indicatoren is men verward geraakt. Men is dan ook huiverig om verder te gaan met 
het doorontwikkelen van doelenbomen en afgeleide prestatie-indicatoren. Het kabinet 
geeft ook een terughoudende reactie op dat punt in haar reactie op de VBTB-evaluatie. 
Enerzijds beseft iedereen dat het beantwoorden van de WWW-vragen een goed streven 
is, maar anderzijds lijkt het alsof de eenvoud van de vragen teniet wordt gedaan door de 
gigantische complexiteit die daarmee gevangen moet worden. Bovendien is het de vraag 
of het in kaart brengen van de gewenste maatschappelijke effecten en de doorvertaling 
naar wat er moet gebeuren om die te bereiken voorbehouden is aan de departementen. 
Het wekt de schijn dat de ministers meer beïnvloedingsmogelijkheden hebben dan in 
werkelijkheid het geval is. En dat in een tijd dat het kabinet terecht een oproep doet op 
de eigen verantwoordelijkheid. Misschien is het verstandiger dat de rijksoverheid het 
proces coördineert om tot beantwoording te komen van de eerste W-vraag, namelijk 
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‘wat willen we bereiken?’ en vervolgens de juiste publieke en private partijen stimuleert 
om daar, al dan niet in netwerken (zie hoofdstuk 7), creatieve bijdragen voor te ontwik-
kelen.
Uit verkennend onderzoek2 blijkt dat er meer dominante barrières zijn dan het ontbre-
ken van een duidelijk ‘papieren’ antwoord op de WWW-vragen, zoals:
•  de houding van de media die vooral interesse lijkt te hebben in schandalen en  

incidenten;
•  gepercipieerd kwaliteitsgebrek onder politici, waarvan men zich afvraagt in hoeverre 

deze de competenties hebben om zich echt te verdiepen in complexe systeemvraag-
stukken;

•  een verstrengeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarbij iedereen 
voor alles (en dus niets) verantwoordelijk lijkt te zijn;

•  de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken;
•  de beschikbare tijd en energie voor het voorbereiden en voeren van de goede (poli-

tieke) discussies (op verschillende niveaus).
In paragraaf 2.1 van annex I worden deze onderzoeksresultaten met mogelijke oplossings-
richtingen uitgebreider behandeld.
Als we wat breder kijken naar in hoeverre de uitdagingen op het gebied van prestatie-
management (zie paragraaf 2.3 uit annex I voor een uitleg van deze uitdagingen) wor-
den opgepakt, maak ik de volgende inschatting:

Figuur 13:  Uitdagingen op het gebied van prestatiemanagement voor de Tweede Kamer en de regering

1 Ontwikkel beleid dat aanhaakt op maatschappelijke vraagstukken (redelijk goed ontwikkeld). 
Het positieve van VBTB is wel dat iedere (departementale) begroting begint met de vraag 
wat men bereiken wil. Veelal is dat geformuleerd van te bereiken maatschappelijk ef-
fecten. Ook het regeerakkoord haakt duidelijk aan bij de belangrijke maatschappelijk 
vraagstukken van het moment. Natuurlijk kan het altijd beter, maar ik denk dat de eerste 

J
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uitdaging de afgelopen jaren goed is opgepakt. De departementale verkokering blijft een 
hindernis in het verbinden van de verschillende beleidsterreinen. Zelfs de speerpunten in 
het regeerakkoord zijn grotendeels langs de departementale lijnen benoemd.
Men kan de mate waarin deze uitdaging wordt opgepakt ook negatiever waarderen. Zo 
worden in ‘Lessen uit het verleden’3 citaten aangehaald als “De rijksoverheid zo inrichten 
dat maatschappelijke vragen herkend worden” en “De echte vraag is altijd hoe de samen-
leving in elkaar zit, hoe die zich ontwikkelt. Bestuurders zijn ook maar voertuigen van 
wat mensen willen”. In het rapport wordt gepleit voor het vergroten van het vermogen 
om externe maatschappelijke ontwikkelingen te detecteren. De rijksoverheid zou daartoe 
flexibeler moeten worden ingericht dan de Weberiaanse bureaucratie. Daar past risico’s 
nemen en ondernemend zijn bij, maar tegelijkertijd geeft men ook al aan dat de politieke 
werkelijkheid anders is. Als risico’s op fiasco’s uitlopen, maakt de politiek onmiddellijk 
korte metten met het ambtelijk entrepreneurschap. Wat dat betreft is er wel iets van het 
bedrijfsleven te leren. Natuurlijk worden daar topmensen ook afgestraft op fiasco’s, maar 
de beloning en het gevoel van trots en waardering die ertegenover staan als het wel lukt, 
zijn daar misschien ook beter geregeld of sterker aanwezig. Bovendien kan een bedrijf het 
zich niet veroorloven om na een fiasco al te lang ‘alleen op de winkel te passen’. Blijven 
ondernemen, vernieuwen en leren zijn daar nodig om te overleven. Het ondernemen gaat 
dus door, ook na een fiasco. Die druk is er bij de overheid vaak niet. Het ondernemen van 
het kabinet Balkenende I, waarin nogal wat ‘proefballonnetjes’ werden opgelaten, vond 
plaats in een context van interne onrust tussen de coalitiepartijen en economisch zwaar 
weer en werd daar dus mee geassocieerd. Met plukt ook vaak pas op langere termijn de 
vruchten van vernieuwende zaken, terwijl het mislukken ervan vaak eerder aan het licht 
komt. Wanneer de vruchten dan door een volgend kabinet (met daarin andere partijen) 
kunnen worden geplukt, is het logisch dat de prioriteiten daar niet worden gelegd (zie 
ook uitdaging 4: balans tussen korte en lange termijn). 

2 Maak beleid/strategie operationeel (matig ontwikkeld). Het regeerakkoord is via de depar-
tementen wel vertaald naar prestatie-indicatoren, maar er is over het geheel genomen 
zoveel dat het overzicht weg is. De Algemene Rekenkamer heeft over de afgelopen jaren 
ook een toename gezien van het aantal output- en outcome-indicatoren, maar het is nog 
lang niet compleet. Nu is niet alles zinvol om te meten, maar dan nog. Bovendien zijn de 
rijksbegroting en rijksverantwoording nog steeds een opsomming van departementale 
stukken en worden de problemen uit het regeerakkoord niet centraal gesteld. Daar komt 
bij dat een regeerakkoord door de tijd wordt achterhaald. Omstandigheden en inzichten 
wijzigen (ook bij de Tweede en Eerste Kamer die zaken kunnen blokkeren), waardoor 
bijstellingen van het regeerakkoord nodig kunnen zijn. Indien het regeerakkoord een 
statisch document wordt zal het aan waarde inboeten, alsmede eventuele voortgangs-
rapportages die daarop zijn geënt. Er is dus een (continu) proces nodig om bijstellingen 
in het regeerakkoord en de monitoring daarop te verwerken. 

3 Richt de aandacht op wat echt belangrijk is (slecht ontwikkeld). De grootste zorg, die ook 
wel breed wordt onderkend, is het gebrek aan focus in het woud aan doelen en prestatie-
indicatoren. Men is nog niet in staat geweest om zich te beperken tot de belangrijkste 
opgaven en politiek spannendste doelen. Waarom is er niet een soort A4’tje waarop de 
voortgang op de belangrijkste speerpunten uit het regeerakkoord is opgenomen?
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4 Zorg qua aandacht voor balans tussen korte en lange termijn (slecht ontwikkeld). Het is 
onbegrijpelijk dat het instrumentarium op rijksniveau zich beperkt tot jaarschijven. Er 
is bijna geen maatschappelijk vraagstuk dat zich qua maatregelen, laat staan resultaten 
en effecten, laat vangen in een jaar. De begroting wordt financieel vaak nog wel vier jaar 
doorgetrokken (hoewel dat in feite grotendeels extrapolatie of kopiëren van het verle-
den is), maar te bereiken resultaten en effecten worden vrijwel nooit in een meerjarig 
perspectief geprognosticeerd. Wellicht is men bang daar politiek te kwetsbaar van te 
worden. Er zijn natuurlijk ook nogal wat externe invloeden die men niet kan beheersen, 
maar die wel bepalen in hoeverre er iets terechtkomt van voorspelde resultaten en ef-
fecten. Dat maakt het maken van prognoses ook af toe tot ‘koffiedik kijken’. Het gevolg 
is wel dat voor de langere termijn weinig aandacht is in het instrumentarium.

5 Verzorg informatietransparantie (slecht ontwikkeld). Met de huidige mogelijkheden van 
ICT en internet zou het toch mogelijk moeten zijn om informatie over de voortgang van 
het regeringsbeleid altijd en overal toegankelijk te maken. U zult echter geen vreugde 
beleven aan een poging om via internet hier zicht op te krijgen. Er is een gigantisch ar-
chief waarin alle kamerstukken en meer op te vragen zijn, maar het is zoeken naar een 
speld in een hooiberg.

6 Bewerkstellig een heldere besturingsfilosofie en verantwoordelijkheidstructuur (matig ont-
wikkeld). Eigenlijk hoort deze uitdaging bij de onderdelen ‘organisatie van de sturings-
relatie’ zoals in paragraaf 4.2 opgenomen. Op zich zijn de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden in de relatie tussen de Tweede Kamer en het kabinet wel duidelijk, 
maar vooral de Tweede Kamer worstelt erg met de invulling daarvan, gegeven onder 
andere het beheersmatige karakter van de Kamervragen, maar ook bijvoorbeeld de grote 
afwezigheid tijdens de behandeling van het jaarverslag 2004 op de derde woensdag in 
mei (2005). Tijdens het debat bleek ook weer hoe moeilijk de Tweede Kamerleden het 
hadden met de petten van het dualisme. Kamerleden van regeringspartijen en oppositie-
partijen die daar eigenlijk beide het kabinet kritisch zouden moeten bevragen, gingen 
met elkaar in debat. Het kabinet kon daarbij op onderdelen rustig achterover leunen. 

7 Bevorder/beloon prestatiegericht gedrag (matig ontwikkeld). In de relatie tussen de Tweede 
Kamer en de regering kan dat lastig zijn gegeven de verschillende politieke stromingen 
en dus inzichten die men heeft. Toch is het van belang dat zowel Tweede Kamer als rege-
ring met elkaar een omgeving organiseren waarin openlijk kan worden gesproken over 
zaken die goed zijn gegaan en zaken die niet goed zijn gegaan. De uiteindelijke beloning 
zou natuurlijk van de kiezer moeten komen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, 
maar het is de vraag of de Tweede Kamer en de regering elkaar voldoende belonen voor 
het goede gedrag. Is het gezamenlijk belang om Nederland zo goed mogelijk te dienen 
wel bovengeschikt aan de persoonlijke of partijpolitieke belangen? De regering vertelt 
krampachtig wat zij allemaal wel heeft bereikt en de Tweede Kamer, met de oppositie 
voorop, probeert dat vervolgens gaten in te schieten. Wanneer dat de werkwijze zou zijn 
tussen het bestuur van een groot bedrijf en haar Raad van Toezicht of Algemene Aan-
deelhoudersvergadering zal dat over het algemeen niet als constructief worden ervaren. 
Ik kom daar bij het onderdeel ‘wederzijds vertrouwen’ op terug. 
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8 Stem prestatiemanagementprocessen op elkaar af (matig ontwikkeld). We hebben in Ne-
derland de begrotings- en verantwoordingscyclus zo ingericht dat zowel inhoudelijk als 
procesmatig begroting en jaarverslag goed op elkaar moeten kunnen aansluiten. In het 
voorjaar blikt men terug op de zaken die in de begroting van het voorgaande jaar waren 
afgesproken en trekt men lering uit tegenvallers. In het najaar bespreekt men de begro-
ting van het komende jaar, waar deze leereffecten in verwerkt zouden moeten worden. In 
praktijk valt dit echter vaak tegen. Men heeft in ieder geval te maken met een jaar vertra-
ging, want de lessen die in het voorjaar 2005 worden getrokken over 2004 kunnen vaak 
op zijn vroegst worden vertaald naar de begroting 2006 die in het najaar 2005 wordt 
behandeld. Diezelfde begroting 2006 is dan echter al bijna een jaar in voorbereiding en 
veel ruimte om daar nog wat in te doen is er vaak niet tussen voor- en najaar. Boven-
dien vergt het analyseren van tegenvallers en het bedenken van passende maatregelen 
vaak nog de nodige tijd. Zo geeft minister van financiën Zalm tijdens het verantwoor-
dingsdebat in mei 2005 aan dat door de Tweede Kamer de gewenste koopkrachtdoor-
rekeningen waarschijnlijk niet door het Centraal Plan Bureau kunnen zijn gemaakt voor 
de begrotingsbehandeling in september. Maar ook in de geest heeft men moeite om te 
goede verbindingen te leggen. Zo laat minister-president Balkenende in datzelfde verant-
woordingsdebat weten dat de regering tijdens het verantwoordingsdebat alleen hoeft te 
vertellen waar het beleid succesvol en minder succesvol is geweest en nog niet hoeft aan 
te geven wat zij daaraan gaat doen. Dat zou in de begrotingsbehandeling pas aan bod 
moeten komen. Kortom, op papier zijn de prestatiemanagementprocessen niet onlogisch 
op elkaar afgestemd, maar in de praktijk komt het niet goed uit de verf.

Financieel management
Hoewel het ministerie van Financiën uitgebreide eisen stelt aan de presentatie van het 
geld in de begroting en het jaarverslag, kan men zich afvragen of de financiële informatie 
die aan de Tweede Kamer wordt verstrekt tot het gewenste inzicht leidt. Natuurlijk, in 
de jaarrekening wordt precies verantwoord op welke begrotingsposten geld is overge-
houden en waar men tekort kwam. Ook wordt beter dan vroeger per departement per 
beleidsartikel een verbinding gelegd tussen de middelen en de prestaties, maar de echte 
te begrijpen causale verbanden zijn vrijwel nooit te leggen. Financiële informatie is er 
echter zoveel in begrotingen en rekeningen, dat het op een nog detaillistischer niveau 
aan elkaar proberen te verbinden van middelen, inspanningen en resultaten en effecten 
tot een nog grotere cijferbrij zal leiden. De kunst zit dus vooral in het selectief leggen van 
deze verbindingen. Het geven van eenvoudig financieel inzicht voor de hele rijksover-
heid aan Tweede Kamerleden is echter niet gemakkelijk. De fracties hebben dan ook vaak 
een financieel expert in hun gelederen om daar op te studeren. Vanzelfsprekend kun-
nen Kamerleden zich ook voeden met de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, 
maar die kan vaak alleen oordelen over de rechtmatigheid en bedrijfsvoering. Hoewel er 
ook wel gerichte doelmatigheidsonderzoeken zijn, geven die niet een totaalbeeld van de  
efficiency waarmee alle middelen zijn besteed.
Het belangrijkste probleem is dat begroot wordt op input (zie paragraaf 3.2 uit  
annex I). Dat betekent dat men aangeeft voor welke beleidsterreinen (bijvoorbeeld onder-
wijs, zorg, et cetera) meer of minder geld beschikbaar komt. De veronderstelling is dat 
men met meer geld maatschappelijke vraagstukken beter op kan lossen. Ten tijde van het 
beschikbaar stellen van geld is het vaak nog niet duidelijk wat daar precies voor gedaan 
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gaat worden en wat dat moet opleveren per wanneer. Achteraf is dan vaak ook moeilijk 
vast te stellen of middelen doelmatig zijn besteed. Nu zijn de beleidsmatige activiteiten 
van kerndepartementen ook lastig op basis van output te begroten. De ene beleidsnotitie 
kan bijvoorbeeld veel meer tijd kosten dan een volgende. Waar wel meer aandacht voor 
zou kunnen komen, is dat men als onderbouwing van de begroting beter kan aangeven 
welke activiteiten daarvoor moeten worden verricht (inspanningsbegroting) en wat men 
verwacht dat deze activiteiten moeten opleveren. Dat betekent dat departementen dus 
eerder moeten nadenken over deze zaken. Het feit dat een begrotingcyclus al anderhalf 
jaar voor het jaar van uitvoering start maakt het opleveren van activiteiten (en resultaten 
en effecten daarvan) vrij lastig en ook onbetrouwbaar. Veelal zal de werkelijkheid na an-
derhalf jaar zijn veranderd en hoeft het niet per se verstandig te zijn om de geplande ac-
tiviteiten uit te voeren. Men kan zich dus afvragen of een dergelijk systeem van begroten 
nog wel van deze tijd is en in ieder geval niet veel sneller zou moeten kunnen.
De principes van het baten-lastenstelsel (zie paragraaf 3.4 uit annex I) worden (nog) niet 
toegepast binnen de kerndepartementen, behalve interne op afstand geplaatste diensten, 
zoals de Belastingdienst. Dat is op zich ook niet onlogisch. In de uitvoerende diensten 
is het sturen op kosten en kostprijzen van producten en diensten veel relevanter dan bij 
de beleidsdepartementen. Het basten-lastenstelsel is eigenlijk met name interessant voor 
kerndepartementen met investeringen, waarvan de lasten meerjarig verdeeld zouden 
moeten worden. Het ministerie van Defensie zou bijvoorbeeld een ministerie zijn waar 
het baten-lasten-stelsel meer inzicht zou kunnen brengen dan het kasstelsel. Bijvoorbeeld 
informatie over de jaarlijkse kosten van investeringen in nieuw materieel versus de kos-
ten bij verlengd onderhoud van bestaand materieel zou binnen de administratie beschik-
baar komen. Hierdoor wordt gestimuleerd dat bedrijfseconomische overwegingen ook 
een rol spelen bij grote (vervangings)investeringen. Hetzelfde geldt voor investeringen in 
infrastructuur door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Risicomanagement
Een structurele opsomming van de belangrijkste risico’s die de regering heeft gesigna-
leerd in het kader van het bereiken van de doelstelling uit het regeerakkoord of als gevolg 
van gevoerd beleid wordt niet expliciet gemaakt. Dus kan ook niet worden verteld welke 
passende beheersmaatregelen zijn genomen om met deze risico’s om te gaan. Eigenlijk 
vreemd in een politiek klimaat waarin meer aandacht is voor schandalen en incidenten 
(en dus dingen die misgaan) dan voor het (beter) bereiken van maatschappelijke doel-
stellingen. Men zou zeggen dat een kabinet dan juist probeert om de Tweede Kamer te 
informeren over de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen. Wellicht is men bang dat 
de oppositie dit aan zal grijpen voor discussie en moties van wantrouwen zal indienen. 
Ik denk eerlijk gezegd dat het probleem instrumenteel van aard is (gewoon te weinig 
aandacht tot nu toe voor het systematisch nadenken over risico’s) en te maken heeft met 
het vertrouwen tussen de Tweede Kamer en de regering. Daarover verder meer.
Overigens worden vanuit kerndepartementen wel allerlei ‘baselines’ voor de bedrijfsvoe-
ring gehanteerd en ook aan de uitvoerende agentschappen opgelegd. Ook bij de Zelf-
standige Bestuursorganen is risicomanagement in opkomst. Misschien dat fouten in de 
uitvoering politiek ook wel gevoeliger liggen dan fouten in het maken van beleid die 
uiteindelijk ook de goedkeuring van de politiek hebben gekregen.
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Kwaliteitsmanagement
Over het gebruik van de principes van kwaliteitsmanagement in de sturing tussen Twee-
de Kamer en regering kunnen we kort zijn: die worden niet echt gebruikt. De vraag op 
welke manier de Tweede Kamer werkt aan het voortdurend verbeteren van de eigen 
organisatie is natuurlijk legitiem, maar daar sta ik hier verder niet bij stil.

4.3.2   Het instrumentarium dat het kabinet gebruikt om de voortgang op de uitvoering van 
het regeerakkoord te monitoren

De zaken die hiervoor bij het instrumentarium voor de Tweede Kamer zijn beschreven, 
gelden ook voor het instrumentarium dat binnen het kabinet wordt gebruikt.
Uit gesprekken met voormalige bewindspersonen blijkt dat de vergaderingen van het 
kabinet vaak gevuld worden door ‘de waan van de dag’. De agenda van de ministerraad 
ziet er doorgaans als volgt uit:
•  Buitenlandse Zaken informeert mondeling het kabinet over de actuele  

ontwikkelingen.
• Behandeling van belangrijke wetsontwerpen en beleidsnota’s.
• Mededelingen over voorgenomen benoemingen (verzorgd door BZK).
• Rondvraag.

Hierdoor heeft de ministerraad eigenlijk nauwelijks tijd om zich te verdiepen in structu-
rele vraagstukken of om systematisch de voortgang op de realisatie van de belangrijkste 
speerpunten van het regeerakkoord te monitoren, te analyseren en bij te sturen waar 
nodig. Hiertoe ontbreekt overigens ook (voor zover bekend) een ‘toprapportage’. De 
principes van een Balanced Scorecard zouden hiervoor goed kunnen worden gebruikt. 
De minister van Financiën zou als ‘controller’ van het kabinet de periodieke totstandko-
ming van een dergelijke rapportage kunnen coördineren.
Bij onderzoek onder grote succesvolle multinationals4 bleek dat een aantal van deze 
concerns een split aanbracht tussen aandacht voor de lopende zaken (‘going concern’) 
en (strategisch) nadenken over structurele zaken en innovaties. Naar analogie hiervan 
kan het verstandig zijn om als kabinet hier ook periodiek tijd voor te nemen. Er zijn ad 
hoc wel voorbeelden dat een kabinet (onder andere Kok) een kabinetsbijeenkomst over 
een structureel maatschappelijk probleem heeft georganiseerd waarin men zich verdiept 
in de structurele oorzaken en mogelijke oplossingen. 
Opsommend zou het kabinet dan periodiek afzonderlijke overleggen kunnen inplannen 
voor:
• lopende zaken, conform de huidige agenda van de ministerraad;
•  monitoring van de voortgang (en prognoses) op de belangrijkste speerpunten uit 

het regeerakkoord;
•  verdieping van complexe, structurele maatschappelijke vraagstukken.

Overigens kunnen de onderraden ook een belangrijke rol spelen bij de verdieping en 
monitoring van belangrijke complexe vraagstukken.
De belangrijkste conclusie is dat sturing van het kabinet eigenlijk de som van de sturing 
van ministers en hun departementen is, terwijl men een integralere sturing op kabinets-
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niveau zou verwachten met een eigen integraal departement-overstijgend sturingsintru-
mentarium. Deze zou dan een afgeleide zijn van de speerpunten uit het regeerakkoord. 
Dat komt ook terug in de organisatie van het kabinet waarin alle ministers eigenlijk 
gelijk zijn. De minister-president is ‘slechts’ de ‘primus inter pares’. 

4.3.3  Sturingsproblemen en mogelijke oplossingen op het gebied van control

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste sturingsproblemen tussen Twee-
de Kamer, regering en departementen als gevolg van het instrumentarium (control) en 
mogelijke oplossingsrichtingen.

Tabel 5: Sturingsproblemen als gevolg van control en mogelijke oplossingen

Sturingsprobleem als gevolg van control Mogelijke oplossingsrichtingen

VBTB-instrumentarium is doorgeschoten. 
Tegelijkertijd ontbreekt het instrumentarium 
op kabinetsniveau om integraal de voort-
gang van het regeerakkoord te monitoren.

Vereenvoudiging tot belangrijkste indicatoren die iets 
zeggen over de voortgang op de speerpunten uit het 
regeerakkoord in een periodieke rapportage, waarin 
(voor zover zinvol) ook prognoses worden opge-
nomen en waarin aandacht is voor de belangrijkste 
risico’s voor het niet realiseren van de speerpunten uit 
het regeerakkoord. Maak deze periodieke voortgangs-
rapportage verder publiek toegankelijk.

De afspraken uit het regeerakkoord zijn vaak 
nog weinig output- en outcome-gericht en 
bovendien tijdens de regeringsperiode aan 
wijzigende omstandigheden en inzichten 
onderhevig. Ook de Tweede en Eerste Kamer 
kunnen zaken uit het regeerakkoord 
blokkeren. 

Maak van de uitwerking, monitoring en bijstelling 
van het regeerakkoord plus de doorvertaling daarvan 
per departement een (continu) proces.

Te weinig aandacht voor middellange en 
lange termijn.

Ontwikkel (of als die er al is, expliciteer) als regering 
een langetermijnvisie op de belangrijkste maatschap-
pelijke vraagstukken (mede als kader voor de doel-
stellingen in de huidige regeerperiode).

De scheiding tussen uitvoerende (kabi-
net) en controlerende macht (Tweede 
Kamer) werkt in praktijk niet altijd goed. 
Bijvoorbeeld detailbemoeienis TK dat op 
medebestuur gaat lijken en verantwoordings-
debatten tussen TK-leden in plaats van 
debat tussen TK en kabinet.

Tweede Kamer zou zich nog eens goed op haar rol en 
kernfuncties kunnen beraden.
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Begroting en verantwoording sluiten in 
praktijk nog niet goed op elkaar aan.

Begrotings- en verantwoordingsproces vereenvoudi-
gen en versnellen, waardoor actuelere informatie kan 
worden ingebracht en de leerervaringen (al dan niet 
opgedaan tijdens het terugblikken) kunnen worden 
meegenomen in de begroting. Het kabinet zou met de 
presentatie van de prestaties tijdens de verantwoor-
ding ook al waar nodig voorstellen voor bijsturing 
moeten presenteren. Deze kunnen dan geformaliseerd 
worden in de daarop volgende begroting.

De manier waarop de Tweede Kamer en de 
regering functioneert is te weinig aan de 
principes van leren en verbeteren (kwaliteits-
management) onderhevig.

De politiek (zowel uitvoerend als controlerend) zou 
momenten van reflectie op het eigen functioneren 
kunnen inbouwen om vandaaruit te werken aan con-
tinue verbetering. De voorzitter van de Tweede Kamer 
zou daar met de minister-president het voortouw in 
kunnen nemen.

De principes van leren en verbeteren (kwali-
teitsmanagement) worden ook nog te weinig 
toegepast op de beleidsmatige sturing in de 
rijksoverheid. In de plan-do-check-act- 
cirkel blijft de nadruk op ‘plan’ (en steeds 
meer op ‘do’) liggen. 

Deze bal is aan het kabinet om op te pakken, maar 
het vergt tijd en moed om dit transparant te doen. 
Zeker in tijden waarin het vertrouwen in de politiek 
laag is. Een model als het INK-managementmodel 
kan helpen, maar is wellicht wat geforceerd.

Doordat de vergaderingen van de minister-
raad worden beheerst door ‘de waan van de 
dag’, is er weinig ruimte voor het monitoren 
van kabinetsbeleid en het zich verdiepen in 
complexe maatschappelijke vraagstukken.

Deels kan dat worden opgevangen door goed functio-
nerende onderraden. Een aanvullend alternatief kan 
zijn dat het kabinet ook aparte vergaderingen inruimt 
voor het bespreken van de voortgang op het kabinets-
beleid en de verdieping van complexe maatschappe-
lijke vraagstukken.

4.4   Vertrouwen bij de sturing tussen Tweede Kamer, regering en  
departementen

4.4.1  Vertrouwen tussen burgers en de politiek

Voor ik in ga op het vertrouwen tussen de Tweede Kamer en de regering, allereerst het 
vertrouwen van de burgers in de politiek dat op het moment van schrijven tot een his-
torisch dieptepunt is gedaald. 
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Het 21minuten.nl onderzoek 2005 

Uit het 21-minuten onderzoek van 2005 blijkt dat slechts 13% van de bevolking het eens 
is met het regeringsbeleid en tweederde van de bevolking vindt dat de politici niet over de 
juiste kwaliteiten beschikken om Nederland te besturen. Nog geen derde van de bevolking 
weet waar de verschillende partijen voor staan. Nog geen 10% van de bevolking vindt dat 
de overheid maatregelen op een goede manier uitvoert, snel genoeg reageert op nieuwe 
ontwikkelingen, effectief is in wat zij doet en burgers voldoende betrekt bij beleidsvorming. 
Opmerkelijk genoeg waren ambtenaren net zo negatief.

Vertrouwen van de burger in de overheid speelt natuurlijk ook in andere landen, maar 
is ook te verbijzonderen. Zo bleek uit het onderzoek van het Instituut voor de Overheid 
van de KU Leuven in 2002 dat tevredenheid en vertrouwen gecorreleerd zijn, maar ook 
per groep verschilt. Studenten hebben duidelijk minder vertrouwen dan arbeiders en 
gepensioneerden. Of deze resultaten altijd en overal gelden is natuurlijk de vraag. 

4.4.2  Vertrouwen tussen de Tweede Kamer en de regering

Dat het vertrouwen van de burgers in de regering geen automatische afspiegeling vindt 
in de volksvertegenwoordiging is inmiddels duidelijk geworden. Een meerderheid van 
de Tweede Kamer steunt de regering. Vertrouwen van de Tweede Kamer in de regering 
is cruciaal want zonder dat dient de regering af te treden.
Een minister is demissionair als hij/zij niet het vertrouwen heeft van (een meerderheid 
van) de Tweede Kamer. Ook een heel kabinet kan demissionair zijn.
Bij de formatie van een nieuw kabinet wordt altijd gecontroleerd of het kabinet vol-
doende vertrouwen van de Tweede Kamer zal hebben. Dat blijkt dan uit het feit dat er 
een regeerakkoord wordt gesloten door fracties die samen een meerderheid hebben. Als 
zo’n meerderheid niet te vinden is, moet er in ieder geval een meerderheid zijn die het 
kabinet gedoogt. In 1939 formeerde Colijn zijn vijfde kabinet, omdat Koningin Wilhel-
mina groot vertrouwen in hem had, maar de Tweede Kamer dacht er anders over: bij zijn 
eerste optreden werd het kabinet al naar huis gestuurd. Sindsdien is zo’n eigenzinnig 
optreden van het staatshoofd niet meer voorgekomen.
Bij het aantreden van politici wordt altijd een screening uitgevoerd om te onderzoeken 
of er sprake zou kunnen zijn van integriteitsissues. Is een kabinet eenmaal aangetreden, 
dan wordt aangenomen dat het hele kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer 
heeft, tot het tegendeel blijkt. Het tegendeel kan blijken bij een conflict tussen het ka-
binet (of een minister) en de Kamer. Bijvoorbeeld: een Kamerlid dient een motie in, het 
kabinet ontraadt de motie en geeft aan dat deze motie een vertrouwenskwestie is, maar 
de Kamer neemt de motie toch aan. Of: een minister heeft een wetsvoorstel ingediend, 
in de Kamer blijkt dat een meerderheid het voorstel wil afwijzen, de minister geeft aan 
dat afwijzing van het voorstel een vertrouwenskwestie is, maar de Kamer verwerpt het 
voorstel toch. In dit soort gevallen kan de kabinetscrisis worden afgewend als een van 
beide partijen inbindt. Het opzeggen van het vertrouwen is vormvrij. In 2002 bleek dat 
het eerste kabinet Balkenende niet meer het vertrouwen van de Kamer had, omdat de 
fractievoorzitters van CDA en VVD, Maxime Verhagen en Gerrit Zalm, dat aan de Kamer 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Minister
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Formatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Colijn&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningin_Wilhelmina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningin_Wilhelmina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maxime_Verhagen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Zalm
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meldden tijdens de regeling van werkzaamheden. Een kabinet zal ook aftreden als de 
ministers het onderling niet meer eens zijn over het kabinetsbeleid. Dit deed zich het 
laatst voor bij het tweede kabinet Van Agt in 1982.
Als een minister het vertrouwen van de Kamer verliest, moet hij zijn ontslag aanbieden 
aan de Koningin. Soms zal zij het ontslag aannemen, namelijk als het duidelijk is dat 
er snel een opvolger kan worden gevonden. Dan is de minister echt afgetreden. Is een 
opvolger niet zo eenvoudig te vinden, dan zal zij de demissionaire minister vragen om 
de lopende zaken waar te nemen en zolang in functie te blijven. Als het een heel kabinet 
is dat het vertrouwen verliest, dan is het bijna altijd onvermijdelijk dat het kabinet in 
functie blijft.
De vertrouwensregel geldt alleen tussen het kabinet en de Tweede Kamer: een kabi-
net moet bij zijn aantreden steun van een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. 
Maar die steun hoeft er niet te zijn in de Eerste Kamer. Toch kan een kabinet ook in de 
problemen komen door de Eerste Kamer. In 1999 diende het tweede kabinet Kok een 
voorstel in tot invoering van een bindend referendum. Het voorstel werd in de Eerste 
Kamer verworpen (Nacht van Wiegel). Omdat de Tweede Kamerfractie van D66 al had 
aangegeven dat het referendum een halszaak was, was het kabinet genoodzaakt zijn 
ontslag aan te bieden.
De vertrouwensregel is nergens in de grondwet  terug te vinden, het is zogeheten onge-
schreven staatsrecht, gewoonterecht. Maar daar is het niet minder bindend om. 
In het voorgaande wordt formeel beschreven wat er gebeurt bij een gebrek aan vertrou-
wen tussen de Tweede Kamer en de regering. De mate van vertrouwen is echter niet  
digitaal. Ook bij een meerderheid in de Tweede Kamer kan er meer of minder vertrou-
wen zijn tussen de volksvertegenwoordiging en de regering.

Als we de driedeling van Mayer erbij halen, kunnen we beargumenteren dat ook het 
vertrouwen tussen Tweede Kamer en regering wordt bepaald door het geloof in elkaars 
kennis en vaardigheden, welwillendheid en integriteit. 
Geloof in elkaars kennis en vaardigheden komt erop neer dat de Tweede Kamer het idee 
heeft dat de regering de capaciteiten heeft om het land goed te besturen. Kortom, wor-
den de goede dingen aangepakt en worden ze effectief en efficiënt aangepakt? Andersom 
wordt het vertrouwen van de regering in de Tweede Kamer ook beïnvloed door de erva-
ren kwaliteit van de volksvertegenwoordigers. Spreken zij de bewindslieden op de echt 
belangrijke zaken aan of verzanden zij in de ogen van de leden van het kabinet in on-
belangrijke details? De inschatting over en weer van wat belangrijk is en of zaken goed 
worden opgepakt is natuurlijk voor een groot deel subjectief en partijpolitiek bepaald.
Welwillendheid betekent dat Tweede Kamer en regering ook echt bereid zijn om met 
elkaar zo goed mogelijk het land te besturen. Daar spelen belangen natuurlijk doorheen. 
De meeste oppositiepartijen willen graag regeren en kunnen er dus belang bij hebben dat 
een zittende regering het niet goed doet. Verschillen in partij-ideologie maken dat men 
zich niet altijd even verwant aan elkaar zal voelen. De regering kan een ‘rookgordijn’ 
optrekken over behaalde prestaties, door bijvoorbeeld een veelheid aan gegevens naar 
de Kamer te sturen en daarmee meer speelruimte voor zichzelf creëren. 
Integriteit houdt in dat men over en weer grotendeels dezelfde normen en waarden 
nastreeft, open communiceert, afspraken nakomt, met één mond spreekt, et cetera. Be-
grippen die niet iedereen met de politiek associeert.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabinet-Van_Agt&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kamer_der_Staten-Generaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Kok_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_van_Wiegel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoonterecht
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Dat maakt dat in ons systeem de regering voornamelijk het vertrouwen moet behou-
den in de regeringspartijen van de Tweede Kamer. Het feit dat een regering niet direct 
gekozen is door de kiezer maakt haar positie extra kwetsbaar. Voor alles is in feite een 
Kamermeerderheid nodig. Misschien is een gezond natuurlijk wantrouwen vanuit de 
Tweede Kamer ook wel gepast gegeven de controletaken die zij heeft.
Kan er dan niet aan vertrouwen over en weer worden gewerkt? Als politici echt het 
landsbelang hoog hebben zitten denk ik van wel. Tweede Kamerleden kunnen afwe-
gingen maken tussen ‘persoonlijk scoren op detailzaken’ en ‘structurele problemen’ aan 
de kaak stellen, en kunnen door een gepaste afstand te houden blijk van vertrouwen 
geven.
De regering kan zich transparanter en daarmee kwetsbaarder opstellen door beter in-
zicht te geven op de mate waarin de belangrijkste speerpunten uit het regeerakkoord 
wel en ook niet effectief worden uitgevoerd. Met de aanwezigheid van het voltallige 
kabinet tijdens de behandeling van het jaarverslag 2004 liet zij welwillendheid blijken. 
Dat kon helaas niet worden gezegd van de Tweede Kamerleden, die tot grote ontsteltenis 
van de voorzitter van de Tweede Kamer de grote afwezigen waren tijdens het debat. Ook 
de houding van bewindspersonen kan belangrijk zijn. Uit een ‘ik-zal-het-u-nog-één-
keer-uitleggen’-houding van een bewindspersoon spreekt weinig welwillendheid en hij 
schaadt daarmee dus het vertrouwen van de Tweede Kamer.
Bewust werken aan vertrouwen tussen Tweede Kamer en kabinet zou veel goed kunnen 
doen voor de besturing van ons land en het herwinnen van vertrouwen bij burgers, het-
geen uiteindelijk ook de basis is voor het optreden van oppositiepartijen.

4.4.3 Vertrouwen binnen het kabinet
Tot nu toe is het vertrouwen tussen de Tweede Kamer en de regering aan bod geweest, 
maar ook het vertrouwen binnen het kabinet speelt een belangrijke rol. Het kabinet 
Balkenende I is onder andere gestrand door de ruzies tussen de ministers Heinsbroek 
en Bomhoff. Het werken aan vertrouwen binnen een kabinet is echter gemakkelijker, 
omdat allen er belang bij hebben dat de regering succesvol is. Vanzelfsprekend kunnen, 
zeker tegen het einde van de termijn wanneer de verkiezingen weer in het zicht komen, 
partijpolitieke belangen verstorend werken, maar de welwillendheid zal in de basis vaak 
groot zijn. Gegeven de verkokerde ministeriële verantwoordelijkheden is het echter de 
vraag hoe groot de welwillendheid is om op het eigen beleidsterrein ‘gas terug te nemen’ 
ten gunste van een ander beleidsterrein. Dat maakt de interdepartementale samenwer-
king geen vanzelfsprekendheid. Ook niet binnen een kabinet. Werken aan vertrouwen 
langs de lijnen van kennis en vaardigheden, welwillendheid en integriteit is binnen een 
kabinet echter goed mogelijk en zal de sturing onmiskenbaar verbeteren.

4.4.4 Sturingsproblemen en mogelijke oplossingen op het gebied van vertrouwen
De greep uit mogelijke sturingsproblemen als gevolg van gebrek aan wederzijds vertrou-
wen worden in de volgende tabel nog eens op een rij gezet en voorzien van mogelijke 
oplossingsrichtingen. Ongetwijfeld zijn er veel meer situaties denkbaar die kunnen lei-
den tot problemen als gevolg van vertrouwen, zowel tussen Tweede Kamer en kabinet 
als binnen het kabinet.



63STURING TUSSEN TWEEDE KAMER, REGERING EN DEPARTEMENTEN

4.5  Druk in de sturing tussen Tweede Kamer, regering en departementen

Een gezonde druk op een regering is nodig om haar scherp te houden en op de goede 
dingen te laten sturen. Die druk kan vanuit de Tweede Kamer komen, maar ook van 
allerlei andere partijen, zoals de Algemene Rekenkamer, de media, de EU, et cetera. 
Vaak laat de Tweede Kamer zich overigens voeden met signalen vanuit die andere kana-
len en dat is ook logisch.
Het is de vraag of de druk die op de regering wordt uitgeoefend de goede druk en de 
goede hoeveelheid druk is. Wanneer bijvoorbeeld de meeste druk ontstaat als gevolg van 
schandalen en incidenten, hoewel die natuurlijk altijd een uiting kunnen zijn van een 
structureel probleem, kan men verwachten daar risicoavers gedrag voor terug te krijgen. 
Mede om te voorkomen dat allerlei partijen direct ongebalanceerd druk uitoefenen op 
een regering (‘wie het hardst schreeuwt….’), is er een Tweede Kamer die geacht wordt de 
goede balans aan te brengen in de druk die wordt uitgeoefend op de regering.
De belangrijkste druk op Kamerleden is echter de steun van de kiezers, die eens in de 
vier jaar het stemhokje opzoeken. Kamerleden maken dus vooral inschattingen van wat 
‘scoort’ bij de kiezer. En een Kamerlid dat schande spreekt van de salarissen van zieken-
huisdirecteuren krijgt wellicht makkelijker media-aandacht dan een Kamerlid die een 
debat over de langetermijneffecten van een nieuw zorgstelsel probeert te voeren, waarbij 
veel kiezers misschien moeite hebben om het nog te volgen. Een dergelijk debat vraagt 

Sturingsprobleem als gevolg van vertrouwen Mogelijke oplossingsrichtingen

Regering laat onvoldoende aan Tweede Kamer 
zien hoe zij de belangrijke door burgers ervaren 
problemen wil oplossen.

Duidelijkere en vooral beknoptere informatie over 
hoe de belangrijke vraagstukken worden aange-
pakt.

Tweede Kamer stelt te veel detailvragen en beheers-
matige issues aan de orde waarmee het voor de 
regering moeilijk wordt haar nog als serieuze 
inhoudelijke partij te zien.

Als Tweede Kamerleden meer vragen om informa-
tie over, studie op en vragen stellen over belang-
rijke structurele vraagstukken. Minder detail- en 
beheersmatige kamervragen. Als regering opener 
en duidelijker communiceren over welke belang-
rijke openstaande uitdagingen nog onvoldoende 
uit de verf komen en wat daarop de bijsturing van 
de regering is.

Een belerende opstelling van een kabinet of minis-
ters, die uitstraalt dat ‘de Kamerleden het niet 
snappen’.

Als kabinet/minister laten blijken dat de argu-
mentatie van Kamerleden wordt begrepen. Des-
ondanks kan de minister een andere mening zijn 
toegedaan.

Afspraken niet nakomen of niet op belangrijke 
debatten aanwezig zijn, zoals de afwezigheid van 
veel fractievoorzitters en Kamerleden tijdens het 
verantwoordingsdebat 2005.

Voltallige aanwezigheid van kabinet en Tweede 
Kamer op het moment dat er over belangrijke 
structurele vraagstukken wordt gedebatteerd.

Tabel 6: Sturingsproblemen als gevolg van vertrouwen en mogelijke oplossingen



64 STURING IN DE RIJKSDIENST

overigens ook veel meer kennis en voorbereidingstijd dan het ter discussie stellen van 
topsalarissen. Tegelijkertijd willen burgers wel dat de overheid presteert.
Deze fenomenen vormen naar mijn mening een belangrijk sturingsprobleem. Ten op-
zichte van vijftig jaar geleden is de hoeveelheid druk op een regering weliswaar toege-
nomen, maar het is de vraag of de kwaliteit van die druk altijd even hoog en in balans 
is. Het als regering negeren van die ongebalanceerde druk middels een houding van ‘wij 
nemen toch gewoon de moeilijke beslissingen die nodig zijn’ heeft een belangrijk nega-
tief effect op het vertrouwen zoals hiervoor besproken en ondermijnt dus haar positie. 
Hoe dan toch de goede druk te creëren? In dat kader laat ik graag een piramide zien die 
wordt gebruikt bij het omgaan met weerstand. Het gaat namelijk om weerstand tegen 
het uitoefenen van gebalanceerde druk op de regering.

Figuur 14:  Vormen van weerstand en interventiemogelijkheden

Politici kunnen namelijk gebrek aan informatie over de belangrijke sturingsvraagstuk-
ken krijgen (niet weten). Ze kunnen ook de competenties of de capaciteit ontberen om 
een goed oordeel te kunnen vormen (niet kunnen). Tot slot kunnen ze de belangrijke 
vraagstukken niet willen behandelen, omdat ze bijvoorbeeld ‘makkelijk scoren’ verkie-
zen of andere vraagstukken belangrijker vinden (niet willen).
Overigens geldt dezelfde piramide voor de bestuurders (het kabinet). Ook zij moeten 
vanuit de departementen en andere kanalen hun informatie krijgen over de belangrijke 
vraagstukken en de (voortgang op) oplossingen. Zij moeten over de juiste competenties 
beschikken om te selecteren en te beslissen over de goede maatregelen. Ook zij moeten 
dit ook echt willen. Er wordt politici bijvoorbeeld nog wel eens verweten dat als zij 
eenmaal ‘op het pluche’ zitten het landsbelang onderschikt zou worden aan het blijven 
zitten.
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Dit model kan helpen bij het nadenken over het creëren van een gebalanceerde druk 
vanuit de Tweede Kamer op de regering. 
Om Kamerleden te voorzien van betere en begrijpelijke informatie over de belangrijkste 
maatschappelijke vraagstukken, voor zover beïnvloedbaar voor de (rijks)overheid, kan 
men aan een aantal maatregelen denken.
•  De regering kan (met behulp van de departementen, de onderraden, maar ook 

bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) betere informatie 
opstellen. VBTB was een poging hiertoe om rond de eenvoudige vragen ‘Wat willen 
we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten?’ betere informa-
tie te verstrekken, maar is verzand in te grote hoeveelheden informatie. Dezelfde 
techniek maar dan gedoseerd toegepast op belangrijke politieke speerpunten kan 
helpen.

•  De Kamerleden zouden ook bijvoorbeeld de beschikking kunnen krijgen over meer 
ondersteunende capaciteit. Dat kan in de vorm van meer en beter betaalde mede-
werkers, maar wellicht ook in de vorm van een netwerk van wetenschappers en 
andere geleerde mensen die gevraagd en ongevraagd hun expertise en reflectie kun-
nen inbrengen. Het is overigens wel zaak om dat goed te managen en daar goede 
spelregels voor af te spreken. De voorzitter van de Tweede Kamer zou daar, met de 
fractievoorzitters, een rol in kunnen spelen.

•  Men kan ook denken aan meer mogelijkheden van Kamerleden om via technische 
briefings direct geïnformeerd te worden door departementen, al dan niet via de 
raadsadviseurs van Algemene Zaken. Dat lijkt strijdig met de ‘richtlijn van Kok’ die 
in feite direct contact tussen Kamerleden en ambtenaren afraadt, omdat de positie 
van de minister daarmee mogelijk verzwakt zou kunnen worden.

Als het gaat om de competenties van Kamerleden kan men bijvoorbeeld denken aan:
•  opleiding en training voor Kamerleden, maar dat zal waarschijnlijk op basis van 

vrijwilligheid moeten geschieden. Men kan een gekozen parlementariër natuurlijk 
niet ‘ontslaan’;

•  werving en selectie vanuit fracties om verdieping van kennis op belangrijke vraag-
stukken te verkrijgen. Dit is over het algemeen gemakkelijker voor grotere fracties;

•  verbetering van de vergoeding voor Kamerleden, waardoor ook ‘zwaardere’ mensen 
die elders veel meer kunnen verdienen een lagere drempel ervaren om toe te treden 
tot het beroep van Kamerlid.

Aangaande de wil om de echt belangrijke vraagstukken te bespreken bepaalt uiteinde-
lijk de kiezer of een volksvertegenwoordiger dat goed heeft gedaan. Men kan echter aan 
de volgende maatregelen denken:
•  Via internet inzicht geven in de kamervragen die iedere volksvertegenwoordiger of 

partij heeft gesteld en hoe het stemgedrag in de Kamer is geweest aangaande wets-
voorstellen en moties. Het gevaar bestaat dan overigens wel dat men onevenredig 
veel kamervragen gaat stellen.

•  Via de fractietop sturing geven aan het verdiepen van te selecteren vraagstukken 
door de verschillende Kamerleden. Fracties kunnen Kamerleden extra verantwoor-
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delijkheid geven door deze te positioneren als woordvoerder/expert op een bepaald 
terrein.

•  Ook de regering kan invloed uitoefenen. Des te duidelijker en beter zij in staat 
is om in begrijpelijke taal de speerpunten van beleid onder woorden te brengen, 
inclusief de beargumentering welke maatregelen tot welke effecten zouden moeten 
leiden, des te groter zal de publieke aandacht hiervoor worden of des beter zal de 
meningsvorming van individuele burgers worden geprikkeld en des te minder kun-
nen Kamerleden heen om het behandelen van deze speerpunten. De media speelt 
hierin natuurlijk ook een belangrijke rol, maar als burgers behoefte hebben aan 
melding van in begrijpelijke taal uitgelegd beleid zal de media dit waarschijnlijk 
ook willen brengen.

Als het gaat om het weten, kunnen en willen van bewindspersonen om de (voortgang 
op de) belangrijkste vraagstukken helder en begrijpelijk naar voren te brengen, mag 
worden verwacht dat de selectie van bewindspersonen op competenties en vaardighe-
den een stuk intensiever is dan bij Kamerleden. Ik heb daar verder geen zicht op, maar 
kan mij voorstellen dat dit selectieproces altijd beter kan. Wat daar overigens doorheen 
speelt is dat na de verkiezingen bij de kabinetsformatie eerst de ministersposten worden 
verdeeld onder de regeringspartijen waarna in korte tijd een geschikte en bereidwillige 
kandidaat wordt gevonden. Gevoelsmatig zal dat niet altijd even gemakkelijk de ‘beste 
kandidaat’ voor de ‘job’ opleveren. Bij het onderdeel ‘organisatie’ is ook gesproken over 
het alternatief van een apart gekozen uitvoerende macht. Dan kan in de verkiezings-
strijd een kandidaat ook aangeven met welk kabinet hij of zij de beloftes wil realiseren 
en dat geeft ook meer tijd om goede kandidaten te selecteren. Overigens zullen ook hier 
ongetwijfeld perverse effecten aan kleven. Eenmaal zittende is het van groot belang dat 
de informatiestroom vanuit departementen, via ministers en onderraden naar het kabi-
net goed verloopt. In feite zou de minister van Financiën de rol moeten hebben om als 
‘controller’ goed te bewaken dat de financiële en niet-financiële informatie die nodig is 
om de voortgang op de speerpunten uit het regeerakkoord goed te kunnen blijven vol-
gen voorhanden is in het kabinet. Omgevingsinformatie (zoals de ‘de sociale staat van 
Nederland’ van het Sociaal Cultureel Planbureau) is nodig om eventueel bij te kunnen 
sturen op de speerpunten uit het regeerakkoord. Deze ‘staat van …’-informatie komt nu 
echter op verschillende momenten uit verschillende kanalen (departementen produce-
ren ze zelf ook, het Centraal Plan Bureau maakt berekeningen, et cetera).

We kunnen het begrip ‘druk’ voor de relatie tussen de Tweede Kamer en het kabinet ook 
met behulp van het model van Oliver invullen.
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Dimensie Uitleg Voorbeelden in de relatie 
Tweede Kamer-kabinet

Cause Is er een reden voor druk? Hoe 
groot is bijvoorbeeld de maat-
schappelijke relevantie van pres-
teren of efficiency op een bepaald 
terrein? Hoe meer reden, des te 
meer druk.

Bezuinigingen kunnen maken dat de regering 
minder middelen voor de uitvoering beschikbaar 
stelt dan voorheen. 
Inhoudelijke ontwikkelingen die om structurele 
ingrepen vragen, zoals de toenemende vergrijzing 
en de kosten voor de zorg.

Constituents Letterlijk ‘kiezer’, ‘principaal’ 
of ‘toezichthouder’. Iets breder 
geïnterpreteerd: welke en hoeveel 
partijen oefenen druk uit? Hoe 
meer partijen, des te meer druk.

De partijen die naast de Tweede Kamer druk uit-
oefenen op het kabinet zijn ‘ontelbaar’, zoals  de 
media, werknemers- en werkgeversverenigingen, 
branchegroepen, de Algemene Rekenkamer, de 
EU, de VN en andere internationale partijen, 
belangenorganisaties op terreinen als milieu, 
natuur, treinreizigers, automobilisten, et cetera. 
De media speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Content Op inhoud: welke doelstellingen, 
prestaties, normen of eisen moe-
ten worden gehaald? Hoe hoger 
de lat, des te groter de druk.

Het kabinet laat zich niet zo concreet uit over de 
bereikte effecten aan het einde van de regerings-
periode, zoals bijvoorbeeld wel het college van de 
gemeente Rotterdam heeft gedaan. Dat geeft rela-
tief weinig druk voor het huidige kabinet.

Control In hoeverre wordt op het halen 
van deze doelstellingen, presta-
ties, normen of eisen gestuurd 
en worden er consequenties ver-
bonden aan het niet halen ervan? 
Hoe meer control, des te meer 
druk.

De Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer 
zijn weliswaar kritisch bij de behandeling van 
de verantwoordingsinformatie, maar echte con-
sequenties worden hier niet aan verbonden. Het 
kabinet heeft op dit punt dus relatief weinig 
druk, tenzij zich schandalen of incidenten voor-
doen waarop een kabinet kan stranden. De echte 
consequenties worden pas zichtbaar bij de vol-
gende Tweede Kamer-verkiezingen.

Context In welke context wordt druk 
uitgeoefend? Gaan andere zaken 
goed? Hoe (politiek) gevoelig 
is de materie? Hoe onzekerder 
of instabieler de context, des te 
meer druk.

Men kan hierbij denken aan het mondiger wor-
den van burgers, de toegenomen mogelijkheden 
van ICT, de toegenomen ‘mediacratie’, et cetera.
Ook internationale context kan druk geven, zoals 
de oorlog in Irak of de aanslagen in het WTC van 
11 september. Een eerder voorbeeld is het drama 
‘Screbenica’. Het jaren later willen uitzenden van 
militairen naar de provincie Uruzgan in Afghani-
stan, een gevaarlijk gebied omdat er Taliban-strij-
ders actief waren, gaf veel druk op de besluitvor-
ming met ‘Screbenica’ nog in het geheugen. Daar 
stond tegenover dat de reputatie van Nederland 
op het spel zou staat wat tegendruk veroorzaakte.

Tabel 7: Druk tussen de Tweede Kamer en het kabinet (langs de dimensies van Oliver)
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Als ik chargeer kan men stellen dat binnen een regeringsperiode de druk om concrete 
maatschappelijke effecten te realiseren niet erg groot is, en dat de druk om niet te strui-
kelen op incidenten of de omgang met internationale gebeurtenissen erg groot is.

Noten

1  Belang en beleid, naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen, WRR, 1994, 
p. 25-26.

2   In het kader van de F.G. Kordes-trofee heeft Deloitte in 2003 verkennend onderzoek gedaan naar 
barrières voor een succesvolle uitvoering van de VBTB-principes.

3   ‘Lessen uit het verleden’, onderzoek naar veranderoperaties bij de overheid, studie in opdracht van 
het rijksbrede Programma andere overheid door Walter J.M. Kickert, 2005.

4   Een benchmarkonderzoek om ‘best practices’ op het gebied van prestatiemanagement te identifice-
ren, uitgevoerd door Arthur Andersen in 2001 in opdracht van een grote Nederlandse multinational.



5 
Sturing binnen het departement en de 
uitvoeringsorganisaties

5.1   Het sturingsmodel vertaald voor departementen en uitvoeringsorganisaties

Bij sturingsvraagstukken denkt men als eerste aan sturing binnen organisaties. Voor de 
rijksdienst zijn dit vooral de departementen en uitvoeringsorganisaties. De problema-
tiek is vaak dezelfde, maar er zijn ook verschillen als gevolg van het onderscheid tussen 
beleidmakende departementen en taakuitvoerende uitvoeringsorganisaties. De sturing 
tussen departementen en uitvoeringsorganisaties komt in het volgende hoofdstuk aan 
de orde.
We halen het generieke sturingsmodel nog even terug.

Figuur 15 : Het sturingsmodel

Wat organisatie aangaat gaat het om:
•  de gekozen organisatieopdeling (functioneel, doelgroepen, geografisch, product). 

Veel uitvoeringsorganisaties met lokale vestigingen zijn geografisch opgedeeld. Soms 
worden in aanvulling op de hoofdstructuur andere dimensies toegevoegd, zoals het 
tijdelijke project DG ‘Andere overheid’ bij het ministerie van BZK (zie de praktijk-
case in paragraaf 5.2).
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Figuur 7, 9, 15 en II.2: Het sturingsmodel
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•  het besturingsmodel. Meestal is dat het klassieke SG-DG-model van secretaris- 
generaal (SG), directeur-generaal (DG), directeur, afdelingshoofd, bureauhoofd. Op 
een gegeven moment werd het bestuursraadmodel geïntroduceerd waar men, na in-
voering bij een aantal departementen, in de pure vorm van is teruggekomen. Hierover 
later meer. Soms ziet men ook andere varianten zoals zelfsturende teams bij de Belas-
tingdienst (zie kader).

•  de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (en kwaliteiten) van de leiding-
gevenden op de verschillende niveaus.

Het organisatieontwerp van een departement of uitvoeringsorganisatie is geen onderwerp 
in dit boek, maar een gegeven. Het bepaalt echter wel de inrichting van de sturing en de 
coördinatiemechanismen die moeten worden ingebouwd om de nadelen (die er altijd 
zijn) van een gekozen organisatievorm te ondervangen. Verder kan men wat sturings-
maatregelen aangaat ook ingrijpen in de organisatie van een departement (voorgaande 
punten).

Bij control gaat het erom dat binnen het departement of de uitvoeringsorganisatie het beno-
digde instrumentarium aanwezig is om goed te kunnen sturen op de (beleids)doelstellingen 
van het departement en daarvan afgeleid de doelstellingen van iedere organisatie-een-
heid. Dan hebben we het in principe over de planning & control-cyclus binnen een  
departement, met daarin plannen en rapportages waarin zijn opgenomen de belangrijk-
ste prestaties, activiteiten en bijbehorende middeleninzet (uren en geld), de belangrijkste 
risico’s en beheersmaatregelen en verbeteractiviteiten (in de bedrijfsvoering). Idealiter 
sluit dit instrumentarium aan op de rijksbegroting en -verantwoording.
In annex I is een uitgebreide beschrijving van het beschikbare control-instrumentarium 
opgenomen. Op het gebied van prestatie-, financieel, risico- en kwaliteitsmanagement 
beschrijf ik de voorhanden methoden en concepten. Daarbij ga ik ook in op het ge-
bruik ervan in de rijksdienst en op kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen. Enkele 
onderdelen uit annex I waar ik u graag expliciet op attendeer zijn VBTB (paragraaf 2.1), 
budgettering (paragraaf 3.2) met daarin ook het controversiële ‘beyond budgetting’ en 
de relatie tussen gedrag en budgetteren en costmanagement (paragraaf 3.3), waarbij een 
prachtig praktijkvoorbeeld van het NFI is opgenomen. Deze drie paragrafen zijn extra 
van belang voor dit hoofdstuk.

Wederzijds vertrouwen gaat dan over het vertrouwen tussen politieke en ambtelijke top, 
maar ook tussen leidinggevenden en degenen aan wie ze leiding geven.

Druk gaat in deze sturingsrelatie over de prikkels die het kerndepartement of de uitvoe-
ringsorganisatie krijgt om steeds efficiënter en effectiever te werken. Soms heeft dat struc-
tureel met de positie van een departement of de (politieke) gevoeligheid van de omgeving 
te maken (context). Soms is het ook tijdelijk, omdat er grote op te lossen problemen of 
vraagstukken liggen die sterk in de belangstelling staan (cause), zoals de invoering van 
een nieuw zorgstelsel, de aandacht voor asielzoekers of terrorisme. Ook bezuinigingen 
zijn reden voor druk. Soms oefenen goed georganiseerde belangenorganisaties druk uit 
(constituents), zoals de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) bij het ministerie van LNV, 
gemeenten en provincies bij het ministerie van BZK, vakbonden bij het ministerie van 
SZW, et cetera.
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5.2  Praktijkcases

Om de hiervoor genoemde interpretatie van het sturingsmodel te illustreren zijn drie 
departementen, Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en een uitvoerende dienst, namelijk de Belasting-
dienst, geanalyseerd met behulp van het sturingsmodel. Elke analyse is gebaseerd op 
een interview met de betreffende secretaris-generaal (bij de Belastingdienst de direc-
teur-generaal). De analyses hebben tot doel om inzicht te geven in hoe de verschillende 
departementen de verschillende onderdelen van het sturingsmodel invullen. Het doel 
van de analyses is niet om er ‘gaten in te schieten’. Daarvoor zou een diepgaande studie 
per departement nodig zijn..
 

Casebeschrijving en analyse van het ministerie van Financiën (per 2005)

Organisatie
Het ministerie van Financiën is opgedeeld naar vier directoraten-generaal, te weten de Belasting-
dienst, Fiscale Zaken, Rijksbegroting en de Generale Thesaurie. Men zou kunnen stellen dat 
Fiscale Zaken (beleidsmatig) en de Belastingdienst (uitvoerend) ervoor zorgen dat het belas-
tinggeld binnenkomt, dat de Rijksbegroting het uitgeven van het geld via de verschillende 
departementen bewaakt en de Generale Thesaurie de bankiersfunctie vervult, ofwel het goed 
op elkaar afstemmen van geldstromen bewaakt door slim te lenen of geld weg te zetten. In die 
zin zou men kunnen spreken van een functioneel ingedeelde organisatie (inkoop en verkoop), 
wat ook logisch lijkt voor een departement als Financiën.
Financiën kent weliswaar een ‘bestuursraad’, maar is georganiseerd langs de lijnen van het 
klassieke SG-DG-model, waarbij men elkaar collegiaal aanspreekt en met elkaar de verant-
woordelijkheid draagt voor het ministerie. Volgens de SG van Financiën is de zuivere vorm van 
het bestuursraadmodel, dat de belofte van het doorbreken van verkokering in zich had, mis-
lukt. Alle departementen die het bestuursraadmodel hadden ingevoerd hebben dat inmiddels 
weer teruggedraaid. In het zuivere bestuursraadmodel waren verantwoordelijkheden en dus 
sturing zeer onduidelijk. Binnen het topmanagement van Financiën zijn de taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende organisatieonderdelen helder belegd en 
heerst een goede sfeer van samenwerken en een no-nonsensementaliteit. Dat is volgens hem 
geen vanzelfsprekendheid. 
De SG en plaatsvervangend SG zijn volgens hem eigenlijk één functie, waarbinnen het werk 
wordt verdeeld. Hij is er geen voorstander van om de controlfunctie van de directie Financieel 
Economische Zaken (FEZ) te verbreden naar een rol in het topmanagement omdat dit de inte-
grale verantwoordelijkheid van de lijn is. Verder is er volgens hem, departementbreed, weinig 
discussie meer over de rol van de SG. Vroeger werd nog wel eens gesuggereerd dat deze over 
niet meer dan ‘de potloden en pennen’ ging, maar tegenwoordig wordt de SG daadwerkelijk 
gezien als de voorzitter van de ‘bestuursraad’ die ervoor zorgt dat afspraken waar nodig als 
team worden gemaakt en de (gezamenlijk) gemaakte afspraken bewaakt.

Control
Het ministerie van Financiën heeft een missie (“wij bewaken de schatkist en werken aan een 
financieel gezond en welvarend Nederland”) die is vertaald naar de belangrijkste kernactivitei-
ten van het departement, namelijk: 
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• werken aan rechtvaardige en solide fiscale regelgeving;
• innen van belastingen: dat doen we rechtmatig, rechtsgelijk en rechtszeker;
•  toezien op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen en bewaken 

van de budgettaire spelregels;
•  lenen van geld tegen de laagste tarieven en beheren van staatsbezit in goed rentmeester-

schap;
• regels maken voor een stabiel financieel stelsel;
• werken aan een sterke economische structuur, stevig verankerd in een sterk Europa;
•  meewerken aan bescherming van de samenleving tegen ongewenste goederen en diensten.

Verder worden een aantal kernwaarden onderscheiden, zoals “toegewijd, deskundig en profes-
sioneel, aanspreekbaar en stimulerend”. Deze zijn gekoppeld aan een Management Develop-
ment (MD)-programma en vertaald naar een gedragscode die is opgesteld en getekend door de 
minister. Het volgende voorbeeld illustreert het in praktijk brengen van deze waarden.
Een actie die werd toegepast om het aantal regels te verminderen is het installeren van een tel-
ler via intranet die in 21 dagen terugliep naar 0. Binnen die 21 dagen had iedereen binnen het 
ministerie de mogelijkheid om alle regels die het ministerie zelf uitgevaardigd had te melden. 
Aangekondigd werd dat wat niet gemeld werd, op dag “nul” vervallen zou worden verklaard. 
Die regels waren dan zo onbekend of kennelijk zo onbelangrijk dat ze konden worden afge-
schaft. De aangemelde regels zijn vervolgens gecategoriseerd naar rood (“aanhouden, zo niet 
dan heeft dat consequenties”), blauw (“comply or explain”) en groen (“best practices”) of wer-
den alsnog bewust afgeschaft.
Binnen Financiën wordt ‘bottom-up’ gewerkt aan goede prestatie-indicatoren. Deze worden 
niet expliciet vanuit de missie of de kerntaken afgeleid, maar de SG heeft de DG’s gevraagd om 
met een goede Balanced Scorecard te komen, waarbij de vorm en invulling in eerste instantie 
vrij zijn. Belangrijk is volgens hem dat degenen die moeten sturen, zelf nadenken over de items 
waarop ze gaan sturen. Hierbij wordt VBTB meer beschouwd als een stafexercitie die is ont-
spoord in een woud aan doelen en prestaties; het speelt een te geringe rol in de besturing van 
het departement. Hij denkt dat op termijn VBTB en de intern opgestelde prestatie-indicatoren 
naar elkaar toegroeien, maar voorlopig staan ze als ontwikkeltrajecten los van elkaar. Hij ziet 
die convergentie als een volgende fase.
Naast de vraag om met Scorecards te komen is verder verzocht aan de DG’s om in de jaarplan-
nen in te gaan op de echte risico’s en daarover te rapporteren. 
Men zou dus eigenlijk kunnen stellen dat prestatiemanagement, risicomanagement en kwa-
liteitsmanagement bij het ministerie van Financiën ‘in de geest van de gedachte’ worden toe-
gepast, zonder dat daar de in hoofdstuk 3 behandelde technieken voor worden gebruikt. 

Vertrouwen
Het vertrouwen in de top van het departement is volgens de SG bijzonder groot. De top wil 
duidelijk geen ‘gehakketak’ met elkaar en er heerst een kameraadschappelijke sfeer. Volgens 
hem komt dat doordat het departement redelijk stabiel is. Doordat het ministerie van Finan-
ciën in het centrum van de macht zit, verkeert men ook in een relatief ‘luxe positie’. Een 
valkuil is dat men in deze ‘centrumpositie’ niet doorslaat naar arrogantie. De leiding van het 
departement moet daarin het voorbeeld geven en duidelijk laten merken dat dat type gedrag 
niet wordt geaccepteerd. De DG’s geven volgens hem het voorbeeld. Zij willen echt begrijpen 
wat de problemen van anderen zijn (welwillendheid), wat een belangrijke bijdrage levert aan 
het vertrouwen, zowel tussen Financiën en haar belanghebbenden als intern. Verder vindt de 
SG dat zijn departement kwalitatief zeer goede mensen heeft (kennis & vaardigheden) en ook 
de integriteit is hoog. Op alle onderdelen van de in de literatuur opgedeelde elementen van
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vertrouwen (kennis & vaardigheden, welwillendheid en integriteit) scoort het departement 
naar zijn inschatting goed.

Druk
Wat maakt dat binnen een departement voldoende druk tot steeds beter presteren of efficiënter 
werken wordt gecreëerd? De SG van Financiën gelooft niet zozeer in taakstellingen die volgens 
hem af en toe weliswaar nodig, maar vaak vluchtig en eenmalig van aard zijn. Gezonde en meer 
permanente interne druk is volgens hem beter te creëren door bijvoorbeeld een auditteam in te 
stellen dat wordt gevraagd om de top van het departement feedback te geven. De uitkomsten 
daarvan kunnen, vergezeld van een managementverklaring, worden aangeboden aan de mi-
nister. Wat hem betreft zelfs openbaar op het internet. Wat volgens hem ook helpt om dingen 
gedaan te krijgen is ‘dat de minister het wil’. De minister kan worden aangemoedigd om een 
bepaalde wens te uiten richting het departement. Verder geeft hij het belang aan van elkaar 
aanspreken. In een situatie waarin de top als kameraden met elkaar omgaat, doet het pijn als 
je merkt dat je de anderen teleurstelt. Op die manier kan elkaar aanspreken in combinatie met 
een goede sfeer in het topmanagement worden gebruikt om een gezonde druk te creëren.

Analyse van deze case
Alle onderdelen van het sturingsmodel op een rij zettend kan voor het ministerie van Finan-
ciën de volgende analyse worden gemaakt.
•  Er is sprake van een gezonde sturing binnen het departement, grotendeels te danken aan 

de goede organisatie (logische structuur, duidelijke verantwoordelijkheden, kwaliteit men-
sen) en de hoge mate van vertrouwen op alle onderdelen.

•  Wat de ‘harde’ controls aangaat is het nodige in beweging gezet, maar vooral vanuit de 
‘geest van de gedachte’ en weinig instrumenteel. Dit onderdeel van de sturingsrelatie is in 
dit departement het minst ontwikkeld.

•  Druk wordt vooral zelf gecreëerd door onder andere audits, het mobiliseren van de be-
windspersoon en het elkaar collegiaal aanspreken. Het creëren van druk staat of valt in dit 
departement in hoge mate met de gedrevenheid van de bestuursraad. Door de verschil-
lende externe belanghebbenden meer een plek te geven in de sturingsrelatie kan wellicht 
de druk van buitenaf op een goede manier worden opgevoerd. 

Casebeschrijving en analyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties (per 2005)

Organisatie
Het ministerie van BZK is opgedeeld naar vier directoraten-generaal (DG’s), te weten Konink-
rijksrelaties en Bestuur, Management Openbare Sector, Veiligheid, en Project Andere Overheid. 
Voorheen was er een veel groter aantal DG’s, maar dat is teruggebracht naar drie echte DG’s 
(het tijdelijke project ‘Andere overheid’ niet meegerekend). Verder omvat het ministerie de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Inspectie Openbare Orde en Veilig-
heid (IOOV), het Bureau Algemene Bestuursdienst, de Gemeenschappelijke Diensten en de 
Concernstaven, die direct onder de SG vallen. Organisaties die meer zelfstandig opereren onder 
de sturing van BZK zijn bijvoorbeeld de Centrale Archief Selectiedienst (CAS), het agentschap 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en het Korps landelijke politie-
diensten (KLPD).
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De opdeling naar DG’s is te beschouwen als een functioneel ingedeelde organisatie. De DG’s 
bestaan uit samenhangende clusters van inhoudelijke taken. 

De DG Koninkrijksrelaties en Bestuur houdt zich vooral bezig met het functioneren van het 
democratisch openbaar bestuur in het Koninkrijk de Nederlanden (inclusief de relaties met 
Aruba en de Nederlandse Antillen). 
De DG Management Openbare Sector bevordert de kwaliteit van de ‘bedrijfsvoering’ van de 
Nederlandse overheid op het gebied van organisatie, management, personeel, informatie en 
communicatie. 
De DG Veiligheid is gericht op openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrij-
ding en de daarvoor benodigde organisatie van politie en brandweer. Hoewel meerdere over-
heden een verantwoordelijkheid hebben op dat terrein (niet in de laatste plaats de gemeenten) 
is BZK systeemverantwoordelijk.
Verder is er een tijdelijk DG Project Andere Overheid, dat zorg draagt voor de uitvoering van 
het actieprogramma ‘Andere Overheid’. Vanwege de omvang, het belang en het niet (gemak-
kelijk) functioneel onder kunnen brengen bij een van de andere DG’s is hiervoor tijdelijk een 
aparte DG gemaakt. 
BZK hanteert het SG-DG-model. BZK kent wel een bestuursraad, maar met handhaving van 
de lijnverantwoordelijkheid van de DG voor de directoraten-generaal. De bestuursraad is een 
collegiaal overleg waarin onderlinge afstemming centraal staat. 
Het automatische nadeel van een functionele indeling is het gevaar van verkokering. In eerste 
instantie is binnen BZK geprobeerd dat te ondervangen door de managementteams van de 
verschillende DG’s met elkaar te laten vergaderen, maar dat bleek niet afdoende. Daarom zijn 
zogenaamde ‘horizontale prioriteiten’ benoemd die door de verschillende DG’s heen lopen. 
Een voorbeeld hiervan is bestuur en veiligheid. Een ander voorbeeld om nadelige effecten van 
de functionele indeling te compenseren is het centraliseren van de strategische kennis. Voor-
heen werden op verschillende plekken onderzoeken uitgevoerd zonder dat men zicht had op 
onderzoeken die vanuit andere onderdelen waren en werden uitgevoerd. Door hiervoor een 
Bureau Strategische Kennisontwikkeling als stafafdeling (direct onder de SG) te formeren kun-
nen onderzoeken nu beter worden gedeeld.
Een ander organisatorisch sturingsprobleem dat voorheen bestond is dat de staven gedecen-
traliseerd waren. Doordat de informatie bij die decentrale staven zat had de SG te weinig zicht 
op de werkelijke gang van zaken en kon er gemakkelijk worden geargumenteerd ten gunste 
van het betreffende DG. Door de staven te centraliseren (en tegelijkertijd af te slanken) is dat 
‘sturingsprobleem’ verminderd.
Wat organisatie aangaat ziet de SG van BZK uitdagingen om meer flexibele departementen te 
maken en interdepartementale verkokering tegen te gaan.

Control
Het management control systeem (MCS) binnen BZK is weergegeven in figuur 16.
Aan het begin van een jaar stelt BZK de beleidsprioriteiten vast voor het jaar erop. Dat is input 
voor de begroting die volgens de VBTB-systematiek (zie paragraaf 2.1 uit annex I) wordt op-
gesteld. De doelen uit de begroting worden op alle niveaus binnen BZK vertaald naar concrete 
werkafspraken. In een jaarlijkse directeurenconferentie worden de verbindende thema’s vast-
gesteld. De directies expliciteren hun bijdragen aan deze thema’s in de werkafspraken. In de 
werkafspraken wordt zowel aandacht besteed aan beleid als aan (knelpunten in het) beheer. 
Expliciet wordt hierbij ook aandacht geschonken aan risico’s en beheersmaatregelen. Uit de 
werkafspraken probeert men in principe per directie vijf tot acht prioriteiten te benoemen. De 
werkafspraken worden in januari vastgesteld en worden op het intranet geplaatst. Tweemaal 
per jaar wordt er gerapporteerd op de voortgang. Voorheen was dat viermaal per jaar, maar dat 
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bleek te vaak. Het kost BZK overigens wel veel tijd en moeite om de koppeling tussen (opera-
tionele) budgetten en de VBTB-doelstellingen te maken. 
De beheerrapportage geeft met name een beeld van zaken als de uitputting van het budget, 
het ziekteverzuim, openstaande vacatures en de inhuur van externen. In de toekomst is het 
de bedoeling dat hierin ook de kwalitatieve voortgang op de belangrijkste organisatie-ontwik-
keltrajecten en beheersmaatregelen wordt gerapporteerd.
De OrganisatieScan maakt (in principe jaarlijks) een ‘foto’ van een organisatieonderdeel. Het 
is een INK-achtig instrument op basis van desk research en een vragenlijst. De verbeterpunten 
die hieruit naar voren komen kunnen worden opgepakt in de werkafspraken.
De preventieve doorlichting is intensiever en gaat (eens per 3 à 4 jaar) op basis van het INK-
managementmodel dieper in op (de beheersing van) een organisatieonderdeel. Middels inter-
views wordt doorgepraat over de resultaten uit de OrganisatieScan.
Het INK-managementmodel wordt bij BZK overigens niet echt als een besturingsmodel gehan-
teerd. De SG ziet het INK-managementmodel als een hulpmiddel voor zichzelf om te beoorde-
len of er nog ‘witte vlekken’ in de sturing zitten. Die moeten worden vertaald naar activiteiten 
die te overzien zijn. Daarmee gebruikt hij dus wel de structuur van het model ten behoeve van 
‘volledigheidsdenken’, maar onderkent hij tegelijkertijd het gevaar van het initiëren van te veel 
verbeteringen (zoals ook in paragraaf 5.3 uit annex I is beschreven).
De ministers hanteren ter sturing ongeveer zestig strategische dossiers. Wekelijks wordt per 
dossier op een A4’tje over de voortgang gerapporteerd.
Ieder jaar doet BZK, in het kader van een meerjarig cultuurprogramma om de omgevings-
gerichtheid en resultaatgerichtheid te bevorderen, onderzoek onder belanghebbenden en mede-
werkers. Een hoge medewerking aan het onderzoek wordt beloond. Daarnaast organiseert BZK 
jaarlijks sessies met externe stakeholders om de strategische thema’s met hen te bespreken en 
nader te operationaliseren.

Figuur 16: Planning & Control bij het ministerie van BZK
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Vertrouwen
De SG heeft zelf zijn DG’s aan kunnen stellen en hiertussen een goede match kunnen maken. 
Er heerst een sportieve competitieve sfeer naar zijn zeggen. Het delen van problemen, het ‘tel-
len van je zegeningen’ en het van elkaar ‘oppikken’ van dingen ziet hij als kansen om het team 
nog sterker te maken. Van groot belang voor het onderling vertrouwen acht hij het voeren van 
(bilaterale) overleggen tussen de SG en de DG’s. Dergelijke gesprekken zijn een goede aanvul-
ling op de harde planning & control. Erg belangrijk acht hij verder het kunnen organiseren 
van ‘je eigen feedback’. 

Druk
De druk komt voor BZK voor een groot deel uit de omgeving (‘context’) door zaken als de 
moord op Fortuyn, het vallen van het eerste kabinet Balkenende, de invoering van de geko-
zen burgemeester (die uiteindelijk niet doorging) en het jaren achtereen moeten afsluiten van 
CAO’s op de 0-lijn (met protesterende politieagenten voor het ministerie). Daardoor ontstaan 
ook grote hoeveelheden dossiers/werk (‘content’), die grote gevolgen kunnen hebben als ze 
niet goed worden uitgevoerd (‘consequences’). Tel daarbij op de bezuinigingen (‘cause’) en het 
feit dat er veel partijen zijn (‘constituents’) die druk uitoefenen, zoals heel bestuurlijk Neder-
land (met name gemeenten, provincies en regio’s). Het ministerie van BZK hoeft er zelf dus niet 
veel voor te doen om druk te creëren op presteren en efficiënt werken. 

Analyse van deze case
Alle onderdelen van het sturingsmodel op een rij zettend kan voor het ministerie van BZK de 
volgende analyse worden gemaakt.
•  Er is de afgelopen jaren goed nagedacht over de organisatie van BZK, met onder andere 

het terugbrengen van het aantal DG’s als gevolg. Nadelen bij de sturing als gevolg van de 
gekozen organisatie (met name functionele verkokering) zijn een voortdurende uitdaging, 
maar worden grotendeels via aanvullende coördinatiemechanismen ondervangen.

•  De bezetting van de bestuursraad is naar eigen zeggen goed in evenwicht en prestatie-
gericht. Meer tijd voor reflectie en het leren van elkaar kan het team verder versterken. 
Persoonlijke periodieke overleggen zijn belangrijk binnen de leiding van BZK.

•  Als instrumentarium heeft BZK de principes van prestatiemanagement (VBTB), financieel 
management, risicomanagement (gekoppeld aan werkafspraken) en kwaliteitsmanagement 
(organisatiescan en preventieve doorlichting) samengebracht in een planning & control- 
cyclus die ook aansluit op de (rijks)begrotingscyclus. Perceptiemetingen van medewerkers 
en belanghebbenden maken expliciet onderdeel uit van de sturing.

•  Druk is er op alle fronten van buitenaf en hoeft niet door het departement zelf ‘kunstmatig’ 
te worden opgewekt. Als er al sprake zou zijn van een ‘druk-probleem’ dan is het eerder zo 
dat deze aan de hoge kant is.  
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Casebeschrijving en analyse van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(per 2005)

Organisatie
Het bestuursdepartement van OCW heeft een managementteam OCW (MT-OCW). De SG zit 
het MT-OCW voor. Hij heeft tot taak te zorgen voor een goede onderlinge afstemming van de 
verschillende beleidsterreinen en voor de uitvoering en uitvoerbaarheid van het ontwikkelde 
beleid. Hij wordt in die taak bijgestaan door de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) en 
de drie directeuren-generaal (DG’s), namelijk van Cultuur en Media (DGCM), van Hoger on-
derwijs, Beroepsonderwijs en Wetenschap (DGHBW) en van Primair en Voortgezet Onderwijs 
(DGPV).
De PSG is in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer van het departement. De PSG 
vervangt de SG bij diens afwezigheid. De DG’s zijn ambtelijk verantwoordelijk voor de be-
leidsterreinen van de directies die zij in hun portefeuille hebben en voor de samenhang tussen 
die beleidsterreinen. De leden van het managementteam sturen een aantal eenheden (interne  
directies) aan. De meeste MT-leden sturen daarnaast een aantal op afstand geplaatste organi-
saties aan, zoals de Informatie Beheer Groep, De Raad voor Cultuur, het agentschap Centrale 
Financiën Instellingen (Cfi), et cetera. De inspecties en handhaving vallen rechtstreeks onder 
de SG. Daarnaast zijn er organisatiebrede thema’s benoemd. Elk MT-lid trekt ook een aantal 
thema’s.
Toen de huidige SG in 2003 aantrad trok hij in zijn zogeheten ‘100-dagenplan’ de conclusie dat 
er veel werk was verzet, maar dat OCW was aangelopen tegen de grenzen die de toenmalige 
organisatieopzet met zich meebracht. Met andere woorden, de organisatiestructuur werkte 
verdere verbetering tegen. Om aan de externe en interne sturingseisen te kunnen voldoen, zijn 
in het zogeheten ‘100-dagenplan’ van OCW een aantal interne veranderingen aangekondigd. 
Met het 100-dagenplan was daarmee een nieuwe fase van het al langer lopende verandertraject 
OCW aangebroken. Het veranderprogramma kreeg de naam ‘Apollo’.  
De SG geeft aan dat in het Apollo-programma van de afgelopen jaren de focus op de interne 
organisatie lag. De hiërarchie werd hersteld en sturing en beheersing kregen veel aandacht. Er 
werd een Shared Service-concept ingevoerd, waarbij alle ondersteunende diensten door mid-
del van een producten-en-dienstencatalogus hun aanbod zichtbaar hebben gemaakt, zodat 
vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd. De accountantsdienst, de Inspectie van 
het Onderwijs en het Cfi gaan geïntegreerd toezicht uitvoeren op onderwijsinstellingen.
De blik van OCW zal nu meer naar buiten worden gericht. Dat betekent organisatorisch dat 
de stelseldirecties verantwoordelijk blijven voor het lopende beleid per sector en daarnaast, 
sectoroverschrijdend, themagericht nieuw beleid ontwikkeld zal worden in beleidsinnovatie-
directies. Deze themaorganisatie zal flexibel van omvang zijn (harmonicamodel), dus krimpen 
en groeien al naar gelang de maatschappelijke behoeften van het moment. De DG’s hebben 
naast hun stelseldirecties ook de verantwoordelijkheid voor één of meerdere thema’s.
De Inspectie van het Onderwijs zal door middel van proportioneel toezicht in eerste instantie 
toetsen of het horizontale toezicht (het toezicht van andere belanghebbenden op onderwijs-
instellingen) voldoende werkt. Zo niet, dan voert de inspectie zelf gericht onderzoek uit. Op 
basis van de uitkomsten van het toezicht volgt de inspectie een ‘interventieladder’, waarbij 
uiteindelijk als ultieme sanctie de wettelijke bevoegdheid van de minister om instellingen te 
sluiten in beeld komt.

Control
Met de reorganisatie is de planning & control op orde gebracht. Verder wordt binnen het 
ministerie van OCW gewerkt met het INK-managementmodel. Waarderingsmetingen onder 
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belanghebbenden zijn daarbij van groot belang. Tussen de SG en de DG’s en tussen de DG’s en 
de directeuren worden managementafspraken gemaakt. Risicomanagement is ver ontwikkeld, 
maar nog niet klaar. Aan de managementafspraken wordt een risicoanalyse gekoppeld. Verder 
is er een ‘biechtstoel’, waarbij de SG in gesprek met de DG’s en de DG’s met de directeuren 
specifieke politieke of bedrijfsmatige risico’s bespreken, zoals ‘lijken in de kast’. 

Vertrouwen
Het vertrouwen in elkaars kennis en vaardigheden en de welwillendheid binnen het MT is 
hoog. Het rouleren van directeuren en intervisie heeft daar een positieve invloed op gehad. Op 
het punt van integriteit was het vertrouwen na het rapport van de Algemene Rekenkamer over 
de beloningen van de ambtelijke top erg laag. Het rapport van de AR gaf overigens aan dat 
er heel weinig aan de hand was, maar de berichtgeving in de pers heeft tot commotie geleid. 
Intern begint dat weer bij te trekken door communicatie, het betrekken van medewerkers bij 
interne veranderingen en processen en op het juiste moment corrigerende en complimente-
rende interventies van leidinggevenden. 
De ‘buitenwacht’ heeft veel vertrouwen in de kennis en vaardigheden van OCW. De terugtrek-
kende beweging van OCW op het punt van het verticale toezicht laat de welwillendheid van 
het departement zien. Tegelijkertijd rijst de vraag ‘wie het (horizontale) toezicht nu regelt’, wat 
tot tegenstrijdige gevoelens leidt. De deuk in het vertrouwen op het punt van integriteit na de 
HBO-fraude is nog niet opgelost. Daar is meer tijd voor nodig. 

Druk
De SG van OCW geeft aan dat druk vanuit de maatschappelijke omgeving wat hem betreft cru-
ciaal is. Je moet volgens hem als departement aangehaakt zijn op maatschappelijke kwesties. 
Maatschappelijke druk komt er bijvoorbeeld door de voortijdige schooluitval van jongeren. 
Een deel van deze jongeren loopt het risico vervolgens in de criminaliteit te raken (‘cause’). 
Ook geven partijen als de Tweede Kamer, de ombudsman en de Algemene Rekenkamer druk 
(‘constituents’).

Analyse van deze case
Alle onderdelen van het sturingsmodel op een rij zettend kan voor het ministerie van OCW de 
volgende analyse worden gemaakt.
•  Met de reorganisatie van de afgelopen jaren heeft veel nadruk gelegen op het verbeteren 

van de interne organisatie van het ministerie. De organisatie is hierdoor weer duidelijker 
geworden en het control-instrumentarium is verbeterd. Ook het vertrouwen is deels her-
steld en herstellende.

•  Een kanteling naar een thematisch ingerichte organisatie voor het ontwikkelen van nieuw 
beleid in combinatie met terugtredend verticaal toezicht dat tegelijkertijd integraler wordt, 
moet het departement maatschappelijk ‘gevoeliger’ en flexibeler maken. Een dergelijke 
aanpak past in de huidige tijdgeest en is zeer vooruitstrevend en veelbelovend. Door een 
thematische aanpak worden problemen sectoroverstijgend aangepakt. Dit leidt ertoe dat 
duidelijk is dat de thematische directies aanspreekbaar zijn op het resultaat, daar waar 
bredere onderwerpen voorheen nog wel eens tussen wal en schip van verschillende be-
leidsdirecties vielen. Het bewaken van de overlap en de verbindingen tussen de verschil-
lende thema’s zijn daarbij wel een aandachtspunt. Doordat de DG’s zelf verantwoordelijk 
zijn voor de thema’s kan deze afstemming in het MT-OCW plaatsvinden. Door het in stand 
houden van de stelseldirecties voor het lopende beleid blijven deze voor de sectoren her-
kenbaar als ‘loket’. 
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•  Het toenemende interne vertrouwen is van groot belang bij een dergelijke kanteling die 
vrij snel volgt op de vorige reorganisatie. Op het punt van ‘welwillendheid’ vraagt het zeker 
iets van de organisatie. In termen van ‘sturing’ is het dan ook zaak om de kanteling niet 
alleen organisatorisch en instrumenteel uit te voeren, maar daarbij de factoren ‘vertrouwen’ 
en ‘druk’ goed te managen. Maatschappelijke druk/noodzaak van buitenaf, al dan niet 
gemobiliseerd, die ook daadwerkelijk bij de medewerkers wordt gevoeld kan daarbij een 
belangrijke succesfactor blijken.

Casebeschrijving Belastingdienst (per 2006)

Organisatie
De Belastingdienst is onderdeel van het ministerie van financiën. Het Directoraat-Generaal 
Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastingwetgeving, inclusief 
douanewetgeving en niet-fiscale wetgeving. De staf bestaat uit een managementteam en 12 
zelfsturende teams. De Belastingdienst bestaat uit verschillende onderdelen:
• 13 belastingregio’s, met in elke regio een aantal belastingkantoren; 
•  4 douaneregio’s, met in elke regio een aantal douanekantoren; 
•  de centrale administratie (B/CA), die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een aantal 

centrale processen, zoals het verwerken van de aangiftes; 
•  de FIOD-ECD, die verantwoordelijk is voor het opsporen van economische, fiscale en 

financiële fraude; 
•  Belastingdienst/Toeslagen, die verantwoordelijk is voor het verstrekken van inkomens-

afhankelijke toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg; 
• de BelastingTelefoon, die als vraagbaak dient voor zowel particulieren als ondernemers;
•  3 facilitaire bedrijven. 

In de periode voor de regio-indeling was de Belastingdienst georganiseerd naar doelgroepen. 
De reden daarvoor was het voorkomen van versnippering van de dienstverlening naar de  
belastingplichtige. Na verloop van tijd bleek echter het niveau van de directies een bureaucrati-
sche tussenlaag en waren de verschillende kantoren niet goed aangehaakt bij de beleidmakers. 
De reactie van kantoren op nieuw beleid luidde doorgaans: ‘Wie gaat dit uitvoeren?’ Verder was 
er op de kantoren op sommige onderdelen ook te weinig kritische massa.
De overgang van de indeling in doelgroepen naar een regio-indeling ging gepaard met een 
aantal principes die voordelen brachten.

• Het vergroten van de speelruimte. Regio’s waren immers groter dan kantoren. 
•  De massale processen werden centraal in een apart onderdeel ondergebracht om de schaal-

voordelen van deze ‘bulk’processen te benutten.
•  De beleidsvorming werd door de regiomanagers plus het MT Belastingdienst gedaan, waar-

door de scheiding tussen beleid en uitvoering werd weggenomen. Men moest het gemaakte 
beleid immers zelf uitvoeren. Ongeveer 150 managers zijn verdeeld over 11 beleidsporte-
feuilles op het gebied van processen, bedrijfsvoering en een aantal thema’s. Deze indeling 
is dynamisch, ofwel kan veranderen in de tijd. De portefeuilles komen alleen bij elkaar als 
men dat zelf nodig acht. Daarnaast is er de Groepsraad, bestaande uit alle voorzitters en het 
MT Belastingdienst. De Groepsraad richt zich meer op strategische vraagstukken. Het MT 
Belastingdienst is verder verantwoordelijk voor de contacten met de departementen en de 
bewindslieden.
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•  Er werden collegiale managementteams ingesteld die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de prestaties van een regio. Dat betekende dat MT-leden geen ‘alleskunners’ hoeven 
te zijn, maar dat ieder managementteam zelf de vrijheid heeft om de taken onderling te 
verdelen. Dat betekent wel dat indien een managementteam collectief faalt dit ook de bij-
behorende consequenties heeft.

•  Teams, units, en dergelijke kunnen als zelfsturend fungeren, maar daar kiest men zelf voor 
(of niet).

•  Regio’s stemmen horizontaal af. Ze beoordelen elkaars plannen en prestaties en spreken 
elkaar daar indien nodig ook op aan.

Theoretisch kan men aanvoeren dat een nadeel van deze opzet zou kunnen zijn dat de werk-
wijze tussen de regio’s gaat verschillen en wellicht ook functionele synergievoordelen worden 
gemist. In praktijk blijkt echter het tegenovergestelde. Wellicht mede doordat men elkaar hori-
zontaal aanspreekt en gezamenlijk het beleid maakt is er naar de mening van de DG Belasting-
dienst eerder sprake van een onnodige drang naar uniformering, met bureaucratie tot gevolg.

Control
De leiding van de Belastingdienst sluit prestatiecontracten met de regio’s en de andere organisatie-
onderdelen. Relevante prestaties als het aangiftegedrag, het betaalgedrag en het invulgedrag, de 
tevredenheid van klanten over de dienstverlening van de Belastingdienst, de snelheid waarmee 
klanten worden bedient, de (ervaren) kans op ontdekking en de fiscale kwaliteitsindex (een 
indicatie van de kwaliteit van de aangiftebehandeling en de invordering) worden gemeten. 
Ook worden causale verbanden onderzocht. Zo blijkt uit onderzoek dat tevreden klanten beter 
aangiftegedrag vertonen.
Verder neemt de Belastingdienst deel aan de Rijksbrede Benchmark (RBB) en internationale 
benchmarks.
De facilitaire bedrijven belasten hun diensten door. Hierdoor is het kostenbewustzijn groter 
geworden, maar aangezien sommige kosten niet beïnvloedbaar zijn zal dit deels weer worden 
teruggedraaid om het eenvoudiger te houden.
Ondanks het aanwezige control-instrumentarium is de DG Belastingdienst echter geen groot 
voorstandster van te veel nadruk hierop. De goede mensen op de goede plek met duidelijke 
verantwoordelijkheden en veel wederzijds vertrouwen is volgens haar veel belangrijker.
Doordat men elkaar horizontaal aanspreekt hoeft de DG vrijwel nooit actief in te grijpen. ‘Het 
is buitengewoon vervelend als men als MT niet presteert waardoor de collegaregio’s daar last 
van hebben en je daar dus op aanspreken’, aldus de DG. Dit heeft tot gevolg dat MT’s bij (drei-
gende) afwijkingen zelf al snel met de analyse en oplossingen komen. 

Vertrouwen
Volgens de DG Belastingdienst is veel praten als MT belangrijk voor wederzijds vertrouwen. Er 
worden kantoorbezoeken georganiseerd, die na afloop worden teruggekoppeld met het regio-
nale MT. Als er ergens afwijkingen zijn dan weet de DG dat daar een reden voor is en men er 
zelf mee zal komen. Ze grijpt bij afwijkingen dan ook niet direct in, want ruimte en vertrouwen 
geven aan mensen en zelfsturende teams vindt ze cruciaal. 

Druk
De Belastingdienst heeft veel druk van buitenaf (‘constituents’), bijvoorbeeld vanuit de poli-
tiek, van belastingbetalers, de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, Brussel, et 
cetera. Verder is er veel intrinsieke motivatie bij de managers om zichzelf hogere normen op 
te leggen (‘content’). Het elkaar horizontaal aanspreken op prestaties geeft ook druk ( ‘conse-
quences’).
Taakstellingen (‘cause’) zijn ook een vorm van druk, maar kunnen ook worden gebruikt om 
verbeteringen te realiseren die tot dan toe lastig waren om door te voeren, zoals de verplichting 
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aan ondernemers om hun aangifte digitaal te doen. Dat werd politiek haalbaar in combinatie 
met een taakstelling.
Door de specifieke politieke gevoeligheid van de invoering van het nieuwe zorgstelsel (‘con-
text’) was de druk voor de belastingdienst om de aanvragers van zorgtoeslagen snel te bedienen 
erg hoog. Veel hoger dan de druk om op dat punt efficiënt te werken. De consequentie is dat 
bewust is gekozen voor een overdimensionering van het callcenter om tachtig procent van de 
telefoontjes binnen een minuut te kunnen opnemen.

Analyse van deze case
Al met al is de Belastingdienst een prachtige case die laat zien hoe op de verschillende onder-
delen van het sturingsmodel zaken zijn verbeterd.
De kanteling naar een regio-indeling, in combinatie met regio’s die ook zelf het beleid maken 
met elkaar, zelfsturende teams, collegiale MT’s en horizontale control maakt verticale hiërar-
chische sturing voor een groot deel overbodig. De DG Belastingdienst geeft overigens zelf ook 
aan dat iedere structuur een bepaalde houdbaarheid heeft en naar verloop van tijd ook steeds 
meer nadelen zal geven.
De DG Belastingdienst legt bij de accenten in het besturingsmodel erg de nadruk op ‘organisa-
tie’ (de goede mensen op de goede plek met de benodigde verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden) en ‘vertrouwen’. Het geven van ruimte leidt tot zelfcorrectie. Verder wordt er veel 
aandacht besteed aan communicatie.
Ondanks de aanwezigheid van control-instrumentarium ligt hier niet de nadruk op. 
Druk wordt op alle dimensies van het behandelde model van Oliver ontwikkeld, zoals de 
voorbeelden laten zien. Een analyse van het jaarverslag van de Belastingdienst laat echter zien 
dat de inzichtelijkheid van de behaalde prestaties groter is dan het inzicht in de doelmatigheid 
of efficiency van de Belastingdienst. Wellicht dat de druk dan ook met name is gericht op het 
goed functioneren van de Belastingdienst, een imago dat de Belastingdienst naar mijn mening 
dan ook met recht geniet.

5.3  De verhouding tussen de politiek en de ambtelijke top

Uit het onderzoek ‘Lessen uit het verleden’1 komt naar voren dat de verhoudingen 
tussen politici en ambtenaren in de tweede helft van de jaren ’90 zijn verslechterd. 
Met name enkele affaires en incidenten waarin topambtenaren het onderspit hebben 
moeten delven, hebben een grote invloed gehad. De meest opmerkelijke affaire was 
het ontslag van Docters van Leeuwen door minister Sorgdrager, een affaire waar zelfs 
premier Kok zich openlijk laatdunkend over uitliet. Een andere bekende topambtenaar 
die zijn publieke kritische uitlatingen heeft moeten bezuren is Van Wijnbergen. Vele 
andere minder publiek bekende topambtenaren hebben ook moeten ervaren dat een 
conflict met de minister gemakkelijk kon leiden tot ontslag. Het paarse kabinet verhief 
het primaat van de politiek tot motto. De politiek moest bovengeschikt zijn aan het 
ambtelijk apparaat.
Een speciale dimensie bij sturing binnen departementen is dat de politiek (minister 
en eventuele staatsecretarissen) het ambtelijk apparaat (bestuursraad) aanstuurt. Roel 
Nieuwenkamp2 heeft een model ontwikkeld waarin hij de factoren heeft opgenomen 
die van invloed zijn op de relatie tussen bewindspersonen (lees minister of staatssecre-
taris) en de topambtenaar (lees secretaris-generaal en in tweede instantie directeuren-
generaal). De volgende figuur geeft zijn POLARIS-model weer.
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Figuur 17: Het POLARIS-model voor politiek-ambtelijke relaties (Bron: Nieuwenkamp, 2001)

In de eerste ring zijn de variabelen ‘loyaliteit’ en ‘wederzijds vertrouwen’ succesfactoren. 
Wederzijds vertrouwen definieert hij ongeveer hetzelfde als Mayer, namelijk het vertrou-
wen in elkaars competenties, vertrouwelijkheid, openheid en eerlijkheid. Welwillendheid 
ontbreekt expliciet in deze definitie. Onder ‘loyaliteit’ verstaat hij dat de topambtenaar en 
de bewindspersoon elkaar niet afvallen, maar dekken. Dat raakt ook deels ‘welwillend-
heid’ en ‘integriteit’. In de tweede ring onderscheidt Nieuwenkamp ‘personen’, ‘cultuur’ 
en ‘structuur’ (ook in die volgorde van belang) als succesfactoren. 

Persoonsfactoren die het succes van de samenwerking kunnen beïnvloeden zijn com-
petenties (vaardigheden en expertise), persoonlijke chemie (‘klikt het?’) en verenigbaar-
heid van rollen en rolopvattingen (‘zitten bewindspersonen en topambtenaren op elkaars 
stoel?’). Verder zijn wederzijds respect, de bestuurstijl van de bewindspersoon (top-down 
sturen of veel delegeren) en de persoonlijke affiniteiten van de betrokkenen van belang.
Aangaande ‘cultuur’ stelt Nieuwenkamp dat er sprake is van meerdere politieke sub-
culturen, die partijgebonden kunnen zijn. Ook kan men denken aan subculturen als 
een opleiding of beroepsgroep. Wanneer bewindspersoon en topambtenaar uit eenzelfde 
subcultuur komen is de kans groot dat dit de samenwerking ten goede zal komen. Het 
gevaar van ‘navelstaarderij’ ligt dan natuurlijk wel op de loer.

Als het gaat om structuurfactoren dan liggen de taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden tussen de minister en de ambtelijke top op hoofdlijnen vast: de minister is 
politiek verantwoordelijk (politiek primaat) en de topambtenaren voeren het beleid uit. 
Daarbinnen is echter de nodige speelruimte en er zijn diverse topstructuren denkbaar. 
Zo kunnen alle lijnen via de SG van en naar de minister lopen, maar is ook direct con-
tact tussen minister en DG’s of zelfs directeuren of specialisten mogelijk, al dan niet met 
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terugkoppeling naar de bestuursraad. Er wordt in theorie ook wel onderscheid gemaakt 
tussen het traditionele SG/DG-model, waarbij de hiërarchische bevelstructuur wordt 
gehanteerd en de DG’s vaak verantwoordelijk zijn voor een (sub)beleidsterrein, en het 
bestuursraadmodel, waarbij de SG en de DG’s een soort collegiaal bestuur vormen en de 
directeuren meer verantwoordelijkheden krijgen. De gedachte achter het bestuursmodel 
was dat op die manier de verkokering tussen DG’s effectief zou kunnen worden onder-
vangen doordat de leden van de bestuursraad min of meer thematische portefeuilles 
zouden beheren. De pure vorm van het bestuursraadmodel is in praktijk volgens velen 
niet effectief gebleken. Het leverde te veel onduidelijkheid over verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden op. Bij de meeste departementen is een soort variant op het traditionele 
SG/DG-model ontstaan, waarbij de DG’s wel hun eigen DG aansturen, maar gezamenlijk 
ook voor de totale prestaties van het departement verantwoordelijk zijn. Het blijkt overi-
gens dat structuurfactoren minder van belang zijn dan persoonskenmerken en culturele 
factoren. Onduidelijkheden in de formele posities vormen zelden een probleem in de 
samenwerkingsrelatie. De slechte (ervaren) arbeidsvoorwaarden en het ontbreken van 
prestatiebeoordeling wordt als een gevaar gezien, waarbij overigens de animo voor pres-
tatiecontracten tussen bewindspersoon en topambtenaar niet groot is. Men voelt meer 
voor het maken en volgen van procesafspraken, omdat de materie vaak te complex zou 
zijn om in kortcyclische prestatiecontracten te vangen.

De omgevingsfactoren in de derde ring hebben vooral invloed op de samenwerking via de 
eerste twee ringen. De partijpolitieke kleur van topambtenaren blijkt nauwelijks een rol 
te spelen. Wanneer bewindspersonen te veel aan de leiband van de partij lopen wordt dat 
niet in dank afgenomen door de topambtenaren, en omgekeerd zien zij het vaak als een 
deugd wanneer de bewindspersoon durft in te gaan tegen de standpunten van de partij. 
Verder is terughoudendheid in de contacten van topambtenaren met Kamerleden en de 
media de algemeen aanvaarde norm. De ‘richtlijn van Kok’, die erop neerkomt dat alles 
via de minister moet lopen, wordt in de praktijk niet gevolgd. Er wordt heel verschillend 
mee omgegaan.
Het inschakelen van zware politieke adviseurs werkt negatief op de relatie bewinds-
persoon-topambtenaar. De topambtenaar ziet zich vaak als eerste adviseur van de mi-
nister en het wordt al snel als een daad van wantrouwen uitgelegd wanneer de minister 
zich laat adviseren door andere zware adviseurs. Ondersteuning in de vorm van lichte 
assistentie is geen bezwaar.
Verkokering binnen departementen leidt tot slijtage in de samenwerking tussen bewinds-
personen en topambtenaren en interdepartementaal verkeer kan spanningen met zich 
mee brengen, vooral wanneer bewindspersonen worden geconfronteerd met uitonder-
handelde voorstellen. Dat geldt ook voor internationale onderhandelingen en onderhan-
delingen met de sector. Terugkoppeling door ambtenaren is daarbij van belang en de 
bewindspersoon moet wel de ruimte houden om te beslissen.
Tot slot kan de media invloed hebben op het gedrag van de Tweede Kamer en daarmee 
op de bewindspersonen en hun topambtenaren. De aandacht van de media gaat over het 
algemeen uit naar schandalen en incidenten, wat tot risicoavers gedrag leidt. Ook detail-
vragen van Tweede Kamerleden kunnen de informatiestroom van ambtenaren richting 
bewindspersonen als reactie daarop ‘vervuilen’, waarmee de aandacht wordt afgeleid van 
de hoofdlijnen en structurele vraagstukken. 
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Uiteindelijk komt Nieuwenkamp tot een aantal aanbevelingen om de samenwerkings-
relatie tussen bewindspersonen en topambtenaren te verbeteren. Deze worden in de 
onderstaande tabel ook verbonden aan de onderdelen van het sturingsmodel.

Tabel 8:  Aanbevelingen ter verbetering van de verhouding tussen de politiek en de ambtelijke top (naar 
Nieuwenkamp, 2001)

Nr. Aanbeveling Element uit 
sturingsmodel

1 Versterking van de interne functionele ambtelijke verantwoordelijk- 
heden door als ambtelijke top te zorgen voor een resultaatgerichte cul-
tuur. Maak resultaatafspraken (prestatiemanagement), gebruik kwali-
teitshandvesten (kwaliteitsmanagement) en implementeer een scan op 
politieke risico’s van de uitvoering op alle departementen (risicomanage-
ment). Deze risico-inventarisatie en -analyse door een onafhankelijke 
commissie laten beoordelen. 

Control

2 Ministers moeten eerder aftreden, ongeacht de verwijtbaarheid. De 
ministeriele verantwoordelijkheid is een risicoaansprakelijkheid in 
plaats van een schuldaansprakelijkheid. Aftreden zal de problemen niet 
altijd oplossen, maar het heeft een symboolfunctie richting samenleving 
die nog weinig vertrouwen heeft in de overheid. Bij gebrek aan politieke 
‘slachtoffers’ mogen ambtenaren niet worden ‘geofferd’. De ‘regel’ dat een 
bewindspersoon moet opstappen als hij de Kamer gebrekkig heeft geïn-
formeerd mag geen gewoonterecht worden om te voorkomen dat iedere 
week een bewindspersoon moet aftreden. De Tweede Kamer wordt 
immers per definitie altijd selectief en dus ‘gebrekkig’ geïnformeerd.

Organisatie en 
vertrouwen

3 De Tweede Kamer zou zich minder moeten bezighouden met details. 
Het vaker hanteren van technische briefings door ambtenaren aan 
Kamerleden kan helpen om de overbelasting van de capaciteit om infor-
matie te verwerken bij topambtenaren en bewindspersonen te voorko-
men, en daarmee ruimte te houden voor strategische hoofdlijnen.

Organisatie

4 De politiek-ambtelijke spelregels zouden kunnen worden verhelderd in 
een soort gedragscode, waarbij niet zozeer het politieke primaat, maar 
vooral het wederkerige karakter van de samenwerking tussen bewinds-
personen en topambtenaren moet doorklinken. Vanzelfsprekend blijft 
de ministeriële verantwoordelijkheid overeind.

Vertrouwen

5 Bewindspersonen en topambtenaren zouden reflectie op de succesfacto-
ren uit het POLARIS-model moeten organiseren. Op die manier komen 
maatwerkmogelijkheden ter verbetering van de samenwerking aan het 
licht, zoals het werken aan wederzijds vertrouwen en loyaliteit, maar 
ook het verbeteren van competenties, het werken aan persoonlijke  
‘chemistry’, het vermijden van rolconflicten en het opbrengen van 
wederzijds respect.

Vertrouwen
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6 Het maken van procesafspraken en het organiseren van de terugkop-
peling al dan niet in de vorm van gestructureerde overleggen of maan-
delijkse ‘benen op tafel’-sessies. Verder moet de terugkoppeling over 
en weer uit beleidsprocessen en onderhandelingen (bijvoorbeeld met 
andere departementen of internationaal) worden georganiseerd.

Organisatie 
(overlegstructuur), 
Control (afspraken 
maken en volgen) 
en Vertrouwen 
(informele 
gesprekken)

7 Het verbeteren van de selectie van bewindspersonen. Casusonderzoek 
wees uit dat men relatief weinig tijd neemt hiervoor. Bewindspersonen 
moeten beschikken over geschikte competenties en voldoende visie en 
ruggengraat hebben. De kabinetsformateur moet rekening houden met 
het profiel van de bewindspersoon en de effecten daarvan op de samen-
werking met de ambtelijke top.

Organisatie

8 Het verbeteren van de selectie van topambtenaren. De Algemene 
Bestuursdienst (in feite de HR-afdeling voor topambtenaren binnen de 
rijksoverheid, vallend onder het ministerie van BZK), de ambtelijke top 
van de betreffende ministeries en de bewindspersoon moeten bij de 
selectie van topambtenaren rekening houden met de ‘matching’ tussen 
de profielen van de bewindspersoon en de ambtenaren, bijvoorbeeld 
door teamrolassessments. 

Organisatie

9 Het beter opleiden van en overdragen van ervaringen op nieuwe 
bewindspersonen. Het begrip ‘crash course’ (‘slipcursus’) wordt hierbij 
genoemd. Ook doen politieke partijen er verstandig aan om partijleden 
op te leiden.

Organisatie

10 Het beter opleiden van (top)ambtenaren met specifieke aandacht voor 
politieke gevoeligheid bij informatievoorziening en terugkoppeling bij 
onderhandelingen en beleidsprocessen.

Organisatie

11 Het vergroten van de aandacht voor teamvorming tussen bewindsperso-
nen en topambtenaren.

Organisatie

12 Partijen zouden de gevolgen van hun partijcultuur op de verhouding 
tussen bewindspersonen en topambtenaren bespreekbaar moeten 
maken. Uit het casusonderzoek leken sommige partijen veel bewindslie-
den voort te brengen die te hiërarchisch en vanuit het politieke primaat 
omgingen met de topambtenaren, terwijl de bewindspersonen van ande-
re partijen vaak erg veel vrijheden aan de topambtenaren lieten. De aan-
beveling betreft het zich bewust zijn van partijcultuur als beïnvloedende 
factor en het nadenken over een zo effectief mogelijke samenwerking 
tussen bewindspersoon en topambtenaar.

Organisatie

13 Implementeer een topstructuur waarbij aandacht is voor langetermijn-
denken (strategie) en het oplossen van ‘verkokering’. Een SG/DG-model 
waarbij de principes van collegiaal bestuur worden toegepast lijkt het 
meest effectief.

Organisatie
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14 Reflecteer als Algemene Bestuursdienst op het vinden van de juiste 
balans tussen mobiliteit (het regelmatig verplaatsen van topambtenaren) 
en de keerzijde hiervan dat specialistische kennis en netwerken in de 
ambtelijke top daarmee kunnen verdwijnen.

Organisatie

15 Verbeter de arbeidsvoorwaarden in de ambtelijke top om kwaliteits-
erosie te voorkomen.

Organisatie

16 Bespreek als bewindspersoon en topambtenaar met elkaar in openheid 
de grenzen van terughoudendheid bij het aangaan van externe contac-
ten (met de sector, de Tweede Kamer en media) en de terugkoppeling 
hierover. In principe moeten topambtenaren daar terughoudend in zijn, 
maar een strikte uitleg van de ‘Aanwijzingen externe contacten rijks-
ambtenaren’ wordt niet als wenselijk ervaren.

Vertrouwen

17 Wees als topambtenaar terughoudend in partijpolitieke contacten en 
bevraag de bewindspersoon op zijn voorkeur op dit punt.

Vertrouwen

18 Wees als bewindspersoon terughoudend met het benoemen van zware 
politieke adviseurs. Topambtenaren kunnen dit opvatten als een inbreuk 
op de vertrouwensrelatie.

Vertrouwen

Hoewel hij begint met de aanbeveling om resultaatgericht te werken, gaan veel van 
de aanbevelingen van Nieuwenkamp over organisatie en vertrouwen. Dit onderstreept 
nog eens de beperkingen van het benaderen van sturingsvraagstukken via instrumen-
tarium.

Noten

1 Een studie in opdracht van het Rijksbrede Programma Andere Overheid, uitgevoerd door Prof. dr. 
Walter J.M. Kickert in 2005.

2 De prijs van het politieke primaat, proefschrift, 2001.

Tabel 8:  Aanbevelingen ter verbetering van de verhouding tussen de politiek en de ambtelijke top (naar 
Nieuwenkamp, 2001) (vervolg)



6 
Sturing tussen departement en 
op afstand geplaatste 
uitvoeringsorganisaties

6.1  Inleiding

De overheid vervult publieke taken. Veel daarvan zijn uitvoerend van aard, zoals het 
verstrekken van uitkeringen en studiefinanciering, het incasseren van boetes, het behe-
ren van natuurgebieden in eigendom van de Staat, het opvangen van asielzoekers, het 
controleren of APK-keuringen goed worden uitgevoerd, et cetera. Vaak zijn deze uit-
voerende taken op afstand geplaatst. De redenen hiervoor en de vormen waarin dit kan 
worden hieronder beschreven, maar de minister blijft wel eindverantwoordelijk voor 
het totale beleidsveld, inclusief de uitvoerende publieke taken. Daarom vindt vanuit 
departementen aansturing en toezicht plaats. Dit hoofdstuk gaat in op de relatie tussen 
departementen en organisaties die op afstand zijn geplaatst. Veelal zijn dit agentschap-
pen of zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Deze begrippen worden in dit hoofdstuk 
verder toegelicht. 
Een iets ruimer begrip dat in dit verband wordt gehanteerd is intermediaire organisaties, of 
zoals het ministerie van EZ het definieert: “Organisaties die in opdracht van de minister 
van Economische Zaken beleid uitvoeren en die voor EZ derhalve belangrijk zijn vanuit 
de ministeriele verantwoordelijkheid. Het gaat om intermediaire organisaties waarmee 
EZ een structurele, meerjarige relatie onderhoudt en die veelal een beslag leggen op 
begrotingsgelden bij EZ.”
Over dit onderwerp is veel geschreven en onderzocht. Het gaat immers om meer dan 
100 miljard euro’s aan publieke middelen die jaarlijks in deze organisaties omgaan. De 
‘zachtere kant’ van deze relaties, vooral het wederzijdse vertrouwen, ontbreekt echter 
vaak in de literatuur. Daarom is in het kader van dit boek aanvullend onderzoek gedaan 
onder negen grote ZBO’s. De uitkomsten zijn verwerkt in dit hoofdstuk.

6.2  Ontwikkelingen in de afgelopen decennia

Walter Kickert1 heeft een mooi overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het ter-
rein van verzelfstandiging over de afgelopen decennia. Hij onderscheidt de volgende 
ontwikkelingen.
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De privatisering in de jaren tachtig
Na de economische recessie van de jaren zeventig en de oplopende begrotingstekorten 
werd in de jaren tachtig de privatisering beschouwd als belangrijk instrument om de 
omvang van de overheid te verkleinen. De overdracht van publieke taken naar de pri-
vate marktsector ging uit van de veronderstelling dat marktwerking tot hogere efficiency 
zou leiden. Bovendien zorgde de verkoop van eigendommen van de overheid voor in-
komsten in de staatskas. Zo werden bijvoorbeeld de Postbank, de PTT en later de NS 
geprivatiseerd. Binnen privatisering worden drie vormen onderscheiden:
• de afstoting van publieke taken naar de private sector;
•  de verzelfstandiging van een overheidsdienst naar een private organisatie of een  

publiekrechterlijke organisatie;
•  de uitbesteding van bepaalde uitvoerende werkzaamheden terwijl de overheid  

verantwoordelijk blijft.
Uiteindelijk zijn de nodige vraagtekens geplaatst bij de privatisering. De efficiency-
verbetering is altijd lastig te achterhalen en sommige privatiseringsprojecten hebben 
de overheid veel geld gekost. Ook zaken als de treinvertragingen bij de NS hebben tot 
publieke kritiek geleid. Aan de andere kant is het nu nog nauwelijks voor te stellen dat 
partijen als KPN, de Postbank en TPG nog overheden zouden zijn.

Zelfbeheer en contractmanagement in de jaren tachtig
In de jaren tachtig worden, naast privatisering, ook ideeën ontwikkeld en doorgevoerd 
om onderdelen binnen departementen zelfbeheer te geven in combinatie met contract-
management, waarbij de diensten enige mate van vrijheid kregen in ruil voor het moe-
ten realiseren van de afgesproken resultaten (output). Deze afspraken werden in ma-
nagementcontracten vastgelegd en gekoppeld aan beloningen en sancties. De nadruk 
bij deze golf lag op bedrijfsmatig management. Doordat de oorspronkelijke gedachte 
werd uitgekleed door de echte prikkels en angels uit het systeem te halen, werd deze 
golf eind jaren tachtig niet als een onderverdeeld succes beschouwd. De principes van 
contractmanagement worden echter nog steeds in sturingsrelaties, zowel intern als ex-
tern, toegepast.

De herontdekking van het fenomeen ZBO eind jaren tachtig
Eind jaren tachtig werd er discussie gevoerd naar aanleiding van problemen op het 
gebied van ministeriele verantwoordelijkheid en democratische verantwoording naar 
het parlement. Of eenvoudig gesteld: de ministers werden voor individuele gevallen 
naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te beantwoorden. Dit werd doorgaans niet 
als wenselijk ervaren. Met het op afstand plaatsen van uitvoerende taken in een pu-
bliekrechterlijk zelfstandig orgaan kon men de verantwoordelijkheid voor individuele 
gevallen aan deze organisatie laten. Vanzelfsprekend bleef de minister nog wel systeem-
verantwoordelijk. 

De Grote Efficiency Operatie (GEO) begin jaren negentig
In het verlengde van de herontdekking van de ZBO’s werd in het begin van de jaren 
negentig een ‘grote efficiency operatie’ (GEO) uitgevoerd. Het publieke geheim is dat 
met deze operatie ook cosmetisch de grote taakstellingen konden worden gerealiseerd 
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binnen de ministeries. Met het buiten plaatsen van activiteiten werd het departement 
immers automatisch kleiner. De officiële overheersende redenering werd echter dat een 
op afstand van de departementale beleidmakers geplaatste dienst beter in staat zou zijn 
om zich te concentreren op de eigenlijke taakuitvoering en dus zou leiden tot een ver-
betering van de taakvervulling. Voorbeelden van ZBO’s zijn de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer (RDW), Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) en Staatsbosbeheer.
Overigens beperkte men zich niet tot het extern verzelfstandigen van uitvoerende taken. 
Een vorm van verzelfstandigen die een dienst wel op afstand plaatste, maar toch on-
derdeel van het departement bleef heette ‘agentschapsvorming’. Een belangrijke reden 
was dat men zonder verzelfstandiging toch van beheersregime kon veranderen. Een 
agentschap kreeg namelijk vooral de mogelijkheid om het kasstelsel te vervangen door 
het baten-lastenstelsel (zie paragraaf 3.4 van annex I). Later werden agentschappen of-
ficieel baten-lastendiensten genoemd. Voorbeelden van agentschappen zijn de Immigra-
tie- en Naturalisatie Dienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel  
Incasso Bureau (CJIB), Centrale Financiën Instellingen (Cfi) en Senter. 

De introductie van het concept ‘kerndepartement’ midden jaren negentig
In 1993 kwamen drie rapporten uit. Twee commissies (Wiegel en Scheltema) moes-
ten adviezen geven in het kader van de staatkundige, bestuurlijke en staatsrechterlijke 
vernieuwing en het college van secretarissen-generaal bracht een rapport uit over ‘de 
organisatie en het functioneren van de rijksdienst’. De basisgedachte op dat moment 
was dat er een duidelijke scheiding diende te worden aangebracht tussen uitvoering 
(met intern of extern verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties) en beleid (met een rela-
tief klein kerndepartement). Met het ‘weghalen’ van de uitvoerende taken bij departe-
menten konden de kerndepartementen en hun ministers zich richten op het maken en 
evalueren van beleid in het verlengde van maatschappelijke vraagstukken. 

De tegenbeweging vanaf tweede helft jaren negentig
Zoals altijd lokt actie reactie uit. Zo ontstonden in de tweede helft van de jaren negentig 
kritische geluiden over de ‘wildgroei’ aan verzelfstandigde diensten. Men begon zich 
vooral zorgen te maken over de mate waarin deze op afstand geplaatste organisaties nog 
wel onder democratische controle en het primaat van de politiek stonden. Ofwel, had 
men nog wel voldoende grip op de uitvoerende organisaties? Een rapport van de Alge-
mene Rekenkamer was bijzonder kritisch. De Rekenkamer concludeerde dat een ver-
duidelijking noodzakelijk was, dat het uitvoeren van publieke taken niet altijd wettelijk 
was vastgelegd en dat bij meer dan de helft van de verzelfstandigde organisaties sprake 
was van onvoldoende toezicht en inspectie. De parlementaire interesse was gewekt, de 
richtlijnen voor verzelfstandiging werden aangescherpt, verschillen tussen de wetgeving 
en de nieuw opgestelde aanwijzingen voor ZBO’s (blijkende uit doorlichtingen) werden 
gerepareerd en het toezicht vanuit departementen werd in veel gevallen geïntensiveerd. 
Het lag dus in de verwachting dat deze aanscherping tot een daling van het aantal ZBO’s 
zou leiden. In 1993, ten tijde van het uitkomen van het rapport van de Rekenkamer, 
waren er 545 ZBO’s. In 2000 waren er ten minste 431 ZBO’s in Nederland. In absolute 
zin dus een daling, maar tussen 1993 en 2000 werden er door fusies, wetswijzigingen en 
een definitiestrijd 324 ZBO’s opgeheven, maar zijn er ook 207 nieuwe ZBO’s opgericht. 
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Dat betekent dat bijna 50% van de ZBO’s die in 2000 bestonden, na het verschijnen van 
het rapport van de Rekenkamer zijn opgericht2.
In de eerste jaren van het nieuwe millennium werd Den Haag opgeschrikt door een in-
cident bij het UWV, waar het kantoor overdadig luxe zou zijn ingericht. De vraag rees of 
ZBO’s inderdaad wel volledige vrijheid in bedrijfsvoering mochten hebben.
Een belangrijk rapport dat in deze periode uitkwam was het rapport van de IBO-werk-
groep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau (VOR) onder voorzitterschap van 
de heer Kohnstamm, die concludeerde dat vrijwel alle op afstand geplaatste organisaties 
eigenlijk beter terug onder de hoede van de departementen konden worden gehaald. 
Vrijwel niemand omarmde dit verregaande advies. Op 21 december 2004 bracht de 
Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een briefadvies uit met commentaar op het IBO-
rapport. Ook de Rob onderstreept het belang van de ministeriële verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Dat laat, volgens de Rob, on-
verlet dat er goede gronden kunnen bestaan om de ministeriële verantwoordelijkheid te 
beperken en om te kiezen voor het ZBO als organisatievorm en kader voor slagvaardig 
management. Het kabinet sloot zich bij dit advies aan, vond de analyse en principiële 
uitgangspunten uit het rapport “een goed startpunt voor een politieke discussie”, maar 
onderstreepte dat veel departementen werk hebben gemaakt van een verbetering van 
de (sturings)relaties met ZBO’s en dat er goede resultaten zijn bereikt door de bestaande 
ZBO’s op het vlak van doelmatigheid en klantgerichtheid. Het kabinet wees op inspan-
ningen van de uitvoeringsinstellingen op het gebied van de relaties met burgers/klanten 
(via kwaliteitshandvesten en andere aspecten van kwaliteitsbeleid) en op het gebied van 
governance (bij voorbeeld via benchmarking en verantwoording). Er werd geconsta-
teerd dat er geen grote onvolkomenheden zijn in de huidige sturings- en verantwoor-
dingsrelatie tussen ministeries en ZBO’s en dat de kwaliteit van het functioneren van 
de bestaande ZBO’s in het algemeen goed is. Het kabinet gaf het belang van maatwerk 
aan en stelde ook dat er een gezonde kosten-batenanalyse moest worden gemaakt van 
het eventueel terugdraaien van een ZBO-status. De ZBO’s zullen daarom wel worden 
getoetst tegen een aantal uitgangspunten uit de concept kaderwet op de ZBO’s die op dat 
moment bij de Eerste Kamer lag, maar de ZBO’s worden eigenlijk, mede naar aanleiding 
van reacties in de Tweede Kamer, ‘met rust gelaten’. 
De korte voorgaande geschiedschrijving leert echter wel dat privatisering en verzelfstan-
diging voortdurend aan ontwikkelingen onderhevig zijn.

6.3  Redenen voor en risico’s van het op afstand plaatsen van organisaties

Redenen voor het op afstand plaatsen van organisaties
Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste motieven om departementale uitvoerende taken 
op afstand te plaatsen? Hiertoe worden vier groepen overwegingen onderscheiden3:
•  bedrijfsvoeringsoverwegingen, zoals een hogere efficiency, meer flexibiliteit in om-

vang, expertise en organisatie en een hogere klantgerichtheid.
•  bestuurlijke overwegingen, zoals het zich kunnen concentreren van het kerndepar-

tement op hoofdlijnen, een onafhankelijke en bestendige taakuitvoering, meer be-
trokkenheid van belanghebbenden en meer mogelijkheden voor draagvlakvorming 
voor genomen besluiten. Anders geformuleerd worden onder deze overwegingen 
ook wel de volgende motieven genoemd4:
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 –  het opbouwen van deskundigheid (deskundigheidsmotief);
 –   het onafhankelijk van de regering (lees politieke waan van de dag) uitvoeren van 

taken (onafhankelijkheidsmotief);
 –   het beter betrekken van diverse groepen belanghebbenden (belanghebbenden-

motief).
•  overwegingen betreffende de machtsverhoudingen, zoals het voorkomen van een 

concentratie van macht en invloed en het verminderen van de dominantie van 
beleidsontwikkelaars over uitvoering.

•  organisatorische overwegingen, zoals het doorbreken van verkokerde structuren, het 
bundelen van taken en streven naar één loket en het bevorderen van professionaliteit 
en kwaliteitsverbetering. 

Een organisatorische redenering die in het verlengde van de ‘contigency-theorie’ ook wel 
wordt gebruikt, is dat organisaties in een dynamische en complexe omgeving adaptief 
en flexibel moeten zijn om zich snel aan te kunnen passen. Adaptiviteit en flexibiliteit 
verhouden zich slecht tot hiërarchische centrale sturing en dat zou pleiten voor meer 
autonomie en het lager in de organisatie leggen van bevoegdheden tot zelfstandig han-
delen (lees verzelfzelfstandigen). Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre de meeste 
verzelfstandigde uitvoerende taken aan grote veranderingen onderhevig zijn. 
Een ander argument dat in de literatuur wordt genoemd is het verminderen van coördi-
natielast door autonomie. Daarbij wordt Galbraith aangehaald die stelt dat coördinatie-
problemen kunnen worden opgelost door het coördinatievermogen te verhogen of de 
behoefte aan coördinatie te verminderen. Autonomie zou een van de manieren zijn om 
de coördinatiebehoefte te verminderen. Als we echter naar de praktijk kijken zien we 
dat er een grote coördinatiebehoefte en veel papierwerk komt kijken bij het op afstand 
plaatsen van taken. Het is dus de vraag of deze argumentatie opgaat.
In een omgekeerde benadering kan in het verlengde van de ‘kerndepartementgedachte’ 
ook worden beredeneerd welke taken het departement wel en niet zelf moeten uitvoe-
ren. De volgende te verdelen functies kunnen daarbij worden onderscheiden:
• Functies van beleidsvorming:
 –  beleidsonderzoeken: hoeft het departement niet zelf te doen;
 –  beleidsadvisering: hoeft het departement niet zelf te doen;
 –   beleidsontwikkeling: is met name een taak voor het departement, hoewel men 

daar ook over kan discussiëren;
 –  beleidsbepaling: is aan de politiek voorbehouden;
 –  beleidsuitvoering: kan ook op afstand;
 –   inspectie, handhaving en controle: kan gescheiden binnen het departement, maar 

in ieder geval gescheiden van uitvoering;
 –   evaluatie van beleid: hoeft het departement niet zelf te doen, maar vanzelfspre-

kend zijn de uitkomsten wel ter interpretatie van het departement in de verdere 
ontwikkeling van beleid;

• Overige functies, is men name een taak voor het departement:
 –  het ondersteunen van de minister en zorgdragen voor draagvlak;
 –  het aansturen van op afstand geplaatste organisaties;
 –   het verzamelen van informatie en het verzorgen van de terugkoppeling over de 

voortgang van de uitvoerende taken richting de minister.
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Risico’s van het op afstand plaatsen van organisaties
In reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘ZBO’s en de ministeriële verant-
woordelijkheid’ wijst de regering op een aantal risicofactoren5.
•  In de instellingswet worden door de betrokken minister onvoldoende beïnvloedings-

mechanismen neergelegd. Indien blijkt dat er zich problemen voordoen en de ter 
beschikking staande instrumenten tekortschieten, kan de minister weliswaar een 
wetswijziging entameren (zoals instellen extra sturingsinstrument of terugdraaien 
verzelfstandiging), maar daarmee zijn concrete problemen vaak nog niet opgelost.

•  Een ZBO kan zich, ook al zijn er voldoende sturingsinstrumenten, een eigen posi-
tie in de beleidsbepaling verwerven die niet in overeenstemming is met haar oor-
spronkelijke taak. Gedacht kan worden aan het ontstaan van afhankelijkheid van 
het ministerie van het ZBO, omdat het orgaan door zijn uitvoerende werkzaamheden 
beschikt over informatie en expertise die voor de minister vitaal is.

•  Er bestaat geen vaste lijn bij het gebruik dat ministers van hun bevoegdheden  
jegens ZBO’s maken. Op de ministeries wordt zeer verschillend omgegaan met de 
bestaande bevoegdheden. Door het gebrek aan eenduidigheid, weten de ZBO’s en de 
Tweede Kamer niet waar ze aan toe zijn.

•  De minister kan onvoldoende zicht op het functioneren van een ZBO hebben door 
gebrekkige toezichts- en verantwoordingsstructuren. 

Dit vormde natuurlijk aanleiding tot nadenken bij betrokken partijen. Op initiatief van 
BZK is een aantal thema’s rondom “de relatie tussen de bestuurskern en het ZBO in de 
praktijk” uitgewerkt. Per thema zijn daarop ‘Handreikingen externe verzelfstandiging’ 
opgesteld.

6.4  Varianten van verzelfstandigen

Het op afstand plaatsen van activiteiten kan in verschillende gradaties, zoals de vol-
gende figuur aangeeft.

Figuur 18: Modaliteiten van het op afstand plaatsen

De minst verregaande is het geven van meer vrijheden aan een dienst binnen een de-
partement (zelfbeheer), ook wel contractmanagement genoemd, omdat het manage-
ment van een dienst een contract aangaat met de politieke en ambtelijke leiding van 
het departement, waarin uit te voeren taken, resultaatafspraken en middeleninzet zijn 
vastgelegd. Binnen de contractvoorwaarden is het management van een dienst vrij om te 
beslissen hoe de taken worden vervuld en hoe de middelen worden besteed. Aan succes-
volle uitvoering van het contract zijn premies verbonden. Aan een slechte uitvoering 
zijn sancties verbonden.

Zelfbeheer Agentschap
Zelfstandig

bestuursorgaan

Privatisering:

uitbesteding

Privatisering:

taakafstoting

Interne verzelfstandiging Externe verzelfstandiging

Figuur 16: Modaliteiten van het op afstand plaatsen
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Een stap verder is het intern op afstand plaatsen in de vorm van een agentschap. Hierbij 
wordt de ministeriële verantwoordelijkheid niet gereduceerd. Strikt genomen kan men 
dus redeneren, net als bij zelfbeheer, dat er van verzelfstandiging geen sprake is. Agent-
schappen kunnen gebruik- maken van een speciaal beheersregime (het baten-lastenstel-
sel), waardoor men agentschappen ook wel baten-lastendiensten noemt. 
Nog een stap verder is het buiten het departement plaatsen van de organisatie met een 
eigen bestuur in een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO6). Een ZBO kan worden beschre-
ven als een publiekrechtelijk orgaan van de centrale overheid waaraan de uitoefening 
van een bepaalde bestuurstaak is opgedragen zonder dat er sprake is van (volledige) 
hiërarchische ondergeschiktheid aan de minister. Dat betekent dat primair het bestuur 
van een ZBO aanspreekbaar is voor een goede uitvoering van de bij haar ondergebrachte 
taken De minister blijft eindverantwoordelijk voor een goede taakuitvoering, maar hoeft 
zich niet te buigen over individuele gevallen en de interne bedrijfsvoering. 

Taken kunnen ook worden uitbesteed aan private partijen. Daarmee blijven ze nog wel 
de verantwoordelijkheid van de overheid. In het meest extreme geval kunnen taken 
ook worden afgestoten, waarmee ze dus geen overheidstaak meer zijn. Vaak gaat dit wel 
gepaard met de nodige regulering en invloed via toezicht.
Omdat het in de praktijk nogal eens onduidelijk was waarom gekozen werd voor een 
bepaalde vorm van verzelfstandigen, heeft het college van secretarissen-generaal in 
1993 de commissie Sint ingesteld die duidelijkheid moest scheppen. Deze commissie 
heeft een systematische stapsgewijze benadering ontwikkeld waarin een aantal vragen 
volgordelijk worden beantwoord.
1 Betreft de taak een gemeenschappelijk belang? Zo niet, dan kan de taak worden beëin-
digd; zo ja, dan draagt de overheid (enige) verantwoordelijkheid.
2 Moet de overheid de taak ook zelf uitvoeren? Zo niet, dan kan de taak worden gepri-
vatiseerd. Zo ja, dan kan de taak wellicht worden gedecentraliseerd.
3 Indien het een taak voor de rijksoverheid is, zijn er belangrijke redenen om de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid over te dragen? Zo ja, dan moet de taak worden over-
gedragen aan een ZBO. Zo niet, dan is de volgende vraag of het gewenst is de taak op 
afstand van de  beleidsmatige kern van het ministerie te plaatsen. Zo ja, dan moet de 
taak worden verzelfstandigd in de vorm van een agentschap.
Dit wordt nog eens samengevat in de volgende beslisboom (zie figuur 19 op pagina 94).

Nu lijkt dit weliswaar een duidelijke beslisboom, maar hoe per geval men tot een ant-
woord op deze vragen komt is niet helder. Hoe bepaalt men bijvoorbeeld of de overheid 
een taak zelf moet uitvoeren of niet? Wanneer kan men de ministeriële verantwoorde-
lijkheid overdragen? En wat bepaalt of een taak op afstand van de beleidsmatige kern 
van een departement moet worden geplaatst? Het bedenken en wegen van de verschil-
lende argumenten is natuurlijk de echte moeilijkheid en geeft dus ook altijd ruimte voor 
verschillende interpretaties en meningen.
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6.5  Theorieën over het sturen van uitvoerende diensten

In de literatuur worden in het kader van het verzelfstandigen van uitvoerende diensten 
een aantal theorieën gevonden.

De principaal-agenttheorie
Deze theorie gaat ervan uit dat een principaal (lees in dit geval een departement) de 
uitvoering van taken delegeert aan een agent (lees in dit geval een verzelfstandigde 
dienst). De agent heeft echter ook eigen belangen. Dit kan leiden tot afwijkingen tus-
sen wat de principaal beoogt en wat de agent nastreeft. De principaal komt daarmee 
voor een dilemma te staan: inperken van deze ruimte voor afwijkingen door intensiever 
te controleren en toezicht te houden (resulterend in zogenaamde ‘enforcement costs’) 
versus versoepeling van controle en toezicht om deze kosten te beperken, maar wetend 
dat dit tot minder (goede) prestaties kan leiden (de zogenaamde ‘residual costs’). Deze 
theorie gaat ervan uit dat de mens van nature tot luiheid geneigd is en dat de agent zich 
dus niet bovenmatig zal inspannen om de doelstelling van de principaal te bereiken. Er 
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wordt dan gesproken van een ‘ontwijkprobleem’. Er kan echter ook sprake zijn van een 
‘afwijkprobleem’, waarbij de agent van een bepaalde beleidsvrijheid gebruikmaakt om 
iets anders te doen dan was opgedragen. Wilson7 stelt dat het ontwijk- en afwijkgedrag 
in publieke organisaties groter is dan in private organisaties. Hij voert hiervoor de vol-
gende redenen aan:
• de output van overheidsdiensten is niet altijd meetbaar;
• elke ondergeschikte heeft in overheidsdienst vele bazen;
•  uitvoerende ambtenaren hebben eigen politieke voorkeuren, die meespelen bij de 

(ontwikkeling en) uitvoering van beleid.

In deze principaal-agentbenadering zijn verschillende oplossingen voor het hiervoor 
geschetste dilemma mogelijk, zowel vanuit de principaal als vanuit de agent. 
De principaal zal van nature de oplossingen zoeken in:
• versterking van de centrale sturing;
• het instellen of opvoeren van een monitorfunctie;
• het (verder) detailleren van planningen en rapportages;
• het (gedetailleerder) beschrijven van taken;
• et cetera.

De agent zal daarentegen pleiten voor:
• het verminderen van centrale sturing;
• het decentraliseren van bevoegdheden;
• sturing op hoofdlijnen;
• het versterken van de verantwoordelijkheid van de uitvoerders;
• het formuleren van de kerntaak van de uitvoerders;
• et cetera.

Beide partijen hebben vanuit hun eigen positie waarschijnlijk nog gelijk ook. In praktijk 
ziet men deze tegengestelde opstellingen ook vaak: het departement heeft de neiging om 
sturing en toezicht in te richten en zeker na incidenten te vergroten. ZBO’s (en andere op 
afstand geplaatste organisaties) pleiten voor sturing op hoofdlijnen en autonomie voor 
de bedrijfsvoering en inzet van middelen.
Wilson komt verder tot een voorzichtige typologie van uitvoerende diensten op basis 
van de meetbaarheid van output (resultaten) en/of outcome (effecten) (zie figuur 20). 
Wanneer outputs en outcomes niet meetbaar (en dus op afstand beoordeelbaar) zijn kan 
dat reden zijn om deze diensten niet te verzelfstandigen is zijn redenering.
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Figuur 20: Typologie van uitvoerende diensten van Wilson

De naamgeving van de verschillende typen organisaties spreekt wellicht niet meteen tot 
de verbeelding, maar ter verduidelijking:
•  Bij productiediensten is zowel de output als outcome meetbaar, zoals bij de Belasting-

dienst en de Informatie Beheer Groep. Hoewel deze voorbeelden door anderen zijn 
aangedragen, kan men discussiëren over de mate waarin daadwerkelijk outcome 
wordt gemeten. Wilson argumenteert dat bij productiediensten op dit punt de voor-
waarden voor verzelfstandiging aanwezig zijn.

•  Bij procedurele diensten zijn wel de resultaten te meten, maar niet de effecten. Als 
voorbeeld noemt hij het leger in vredestijd. De realisatie van oefenplannen en de 
paraatheid kunnen worden gemeten, maar de effecten kunnen alleen in oorlogstijd 
worden vastgesteld.

•  ‘Craft’-organisaties kunnen niet hun resultaten meten, maar wel hun effecten. Staats-
bosbeheer zou een dergelijk voorbeeld kunnen zijn. Via een zogenaamde doeltype-
benadering kunnen zij wel aangeven in hoeverre in de door hen beheerde gebieden 
de gewenste natuurontwikkeling plaatsvindt (aanwezigheid van bepaalde flora en 
fauna bijvoorbeeld), maar of zij hun gebieden objectief goed beheren is lastiger te 
meten.

•  ‘Coping’-organisaties zijn organisaties waarbij zowel de output als de outcome moei-
lijk zijn te meten. Met kan bijvoorbeeld denken aan de adviestaken van het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ), waarbij adviezen worden gegeven over de samen-
stelling van het ziekenfondspakket. Natuurlijk kan men iets meten op het punt van 
tijdigheid van uitbrengen van adviezen, maar indien dat niet kritisch is wordt het 
meten van resultaten heel dun. Welke effecten het uiteindelijk met zich meebrengt 
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Figuur 18: Typologie van uitvoerende diensten van Wilson
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is ook buitengewoon lastig, laat staan dat deze als prestatie zijn toe te wijzen aan het 
CVZ. Volgens de argumentatie van Wilson zou in dit geval niet aan de randvoorwaar-
de van meetbaarheid worden voldaan en daarmee een dergelijke taak niet op afstand 
moeten worden geplaatst. Het aardige van dit voorbeeld is echter dat er bewust is 
gekozen voor het op afstand plaatsen van deze adviezen, om de inbreng en belangen 
van de diverse belanghebbenden min of meer onafhankelijk van het departement 
samen te brengen. Het departement ervaart geen gebrek aan prestatie-informatie, 
omdat zij kwalitatief van de belangrijke dossiers op de hoogte wordt gesteld en aan 
tafel zit bij de discussies hierover. 

Ofwel, met de beperking van deze typologie tot meetbaarheid wordt de vraag of taken 
op afstand kunnen worden geplaatst helaas te eenvoudig voorgesteld. Toch zal ik deze 
typologie verderop gebruiken in relatie tot de beheersinstrumenten, nodig voor sturing 
en toezicht.

Overigens stelt Leeuw8 de vraag of het altijd wel nodig is om via een (formele) contrac-
tuele relatie te verzekeren dat gedaan wordt wat de principaal en agent hebben afgespro-
ken. Hij geeft aan dat er vaak wat mankeert aan de contractuele relatie tussen principaal 
en agent, en wijst op de ideeën die zijn geopperd om de inrichting van de relatie op een 
zodanige wijze vorm te geven dat samenwerking tussen partijen voor beide lonend is. 
Als voorbeeld haalt hij het reputatiemechanisme aan. 

 De ‘agency-capture’-theorie
De ‘agency-capture’-theorie gaat uit van een sterke beïnvloeding van de uitvoerende 
dienst door goed georganiseerde groepen belanghebbenden. Dezelfde Wilson heeft na 
onderzoek hier vraagtekens bij gezet, omdat verschillende uitvoerende diensten een 
redelijke mate van autonomie kenden, waarbij de professionele ethiek een belangrijke 
rol speelde. Ofwel, niet alle uitvoerende diensten staan even open voor invloed vanuit 
belanghebbenden en soms zijn ze wellicht te betrappen op enige professionele ‘eigen-
wijsheid’. 

Koppeling tussen deze twee theorieën en ‘governance-scholen’ in Nederland
Vereenvoudigd kan men zeggen dat de principaal-agenttheorie uitgaat van een beno-
digde verticale sturing en toezicht en dat de ‘agency-capture’-theorie overeenkomt met 
het dominant willen maken van horizontale sturing en toezicht door belanghebbenden, 
waarbij het departement een stapje terug zou kunnen doen en zich zou kunnen beper-
ken tot zogenaamde ‘systeemsturing en metatoezicht’. Uit het onderzoek dat in het kader 
van dit boek is uitgevoerd onder negen grote ZBO’s in Nederland9 wordt dit beeld deels 
bevestigd. De meeste respondenten van ZBO’s pleitten voor een tweedelijnstoezicht van-
uit het departement en het actiever betrekken van de (horizontale) belanghebbenden. 
Vanuit departement zijn de meningen verdeeld, sommige zien het departement toch als 
de partij om namens de minister toezicht te houden op het ZBO, ondanks een actieve 
rol van de Raad van Toezicht van het ZBO en de input van belanghebbenden. Ande-
ren zouden wel graag willen dat de Raad van Toezicht van het ZBO wat intensiever en  
breder hun rol zouden oppakken, opdat het departement kan volstaan met tweedelijn-
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stoezicht. Overigens moet worden opgemerkt dat de kans aanzienlijk is dat de respon-
denten vanuit een eigen beeld van begrippen als tweedelijnstoezicht, systeemverant-
woordelijkheid en metatoezicht zullen hebben geantwoord. Het lijkt er echter toch op 
dat er zowel aanhangers zijn voor de principaal-agent- als de ‘capture-agency’-theorieën.  
De praktische werkbaarheid zal in ons Hollandse poldermodel ongetwijfeld in een com-
binatie van beide theorieën liggen: een combinatie van verticale en horizontale sturing 
en toezicht. De discussie gaat dan meer over accentverschuivingen dan dat men puris-
tisch voor een van beide theorieën zou willen kiezen. In de huidige tijdgeest is echter 
wel een verschuiving waarneembaar naar het beter organiseren van de invloed van ho-
rizontale belanghebbenden. Ik kom daar later nog op terug. 

6.6   Het sturingsmodel toegepast op sturing van op afstand geplaatste  
uitvoeringsorganisaties 

6.6.1   Interpretatie van het sturingsmodel voor sturing van op afstand geplaatste  
organisaties

We halen het generieke sturingsmodel nog even terug.

Figuur 21: Het sturingsmodel

Bij organisatie gaat het om:
•  de verzelfstandigingsvraag (wel/niet);
• de vorm van verzelfstandiging;
•  de (kwaliteit van de) entiteiten in de sturingsrelatie (bijvoorbeeld Raad van Toezicht, 

Raad van Advies, Gebruikersraad, de rol van een inspectie, et cetera) en de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden die deze hebben, evenals de rollen die zij 
meekrijgen en zich voorbehouden;
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Figuur 7, 9, 15 en II.2: Het sturingsmodel
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• de uit te voeren taken;
• de financieringswijze (input, output, via tarieven, of nog anders);
•  de interventiemogelijkheden vooral de minister (en namens hem/haar het departe-

ment).

Deze zaken zijn vaak vastgelegd in wetten en aanvullende regelingen, protocollen, richt-
lijnen, et cetera.
De organisatie van een sturingsrelatie is geen ontwerpvraagstuk in dit boek, maar een 
gegeven. De gekozen organisatie bepaalt echter wel de inrichting van de sturing en de 
coördinatiemechanismen die moeten worden ingebouwd om de nadelen (die er altijd 
zijn) van een gekozen organisatievorm te ondervangen. Verder kan men bij sturings-
maatregelen ook ingrijpen in de organisatie van de sturingsrelatie (bovenstaande pun-
ten).

Bij control gaat het erom dat de op afstand geplaatste organisatie het kerndepartement 
van de benodigde informatie voorziet om het (systeem)toezicht namens de minister 
te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat het departement minimaal inzicht zou willen 
hebben in de belangrijkste prestaties, in de doelmatigheid waarmee de taken worden 
uitgevoerd en of dit binnen het afgegeven budget gebeurd, in de belangrijkste risico’s en 
beheersmaatregelen en in de mate waarin de uitvoeringsorganisatie in staat is zichzelf 
voortdurend te verbeteren.

Wederzijds vertrouwen is vanzelfsprekend hier ook van belang, waarbij vaak spanning 
optreedt tussen een gezonde mate van wantrouwen die men vanuit het departement 
nodig acht om de toezichthoudende rol namens de minister uit te kunnen voeren en de 
ruimte en het vertrouwen die men de uitvoerende organisatie zou willen geven. Ander-
zijds zou de uitvoerende organisatie het kerndepartement graag in vertrouwen nemen, 
maar is er altijd de (al dan niet terechte) ‘angst’ dat deze haar invloed op de uitvoerende 
organisatie zou vergroten.

Druk is een belangrijk onderwerp in de sturing tussen departementen en op afstand 
geplaatste organisaties, omdat de cynicus zou kunnen stellen dat beide kanten van de 
tafel niet echt een belang hebben om de lat erg hoog te leggen. De op afstand geplaatste 
organisatie niet omdat deze dan relatief gemakkelijk haar prestaties kan halen en de 
ambtelijk toezichthouder vanuit het departement niet omdat zijn of haar ZBO of baten-
lastendienst het dan gemakkelijker ‘goed doet’.
In de volgende paragrafen zal ik dieper ingaan op de verschillende onderdelen van het 
sturingsmodel en de interpretatie daarvan voor de sturingsrelatie tussen departementen 
en op afstand geplaatste organisaties. Daarbij zullen ook de resultaten uit het in het 
kader van dit boek door mij uitgevoerd onderzoek naar de sturing tussen negen grote 
ZBO’s en hun departementen worden betrokken. Als onderzoekskader is het sturings-
model gebruikt.

In het onderzoek is voor alle ZBO’s een documentenonderzoek uitgevoerd waarbij is 
gekeken naar de gemaakte afspraken tussen ZBO en departement, veelal vastgelegd 
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in begroting, meerjaren- of jaarplannen, convenanten en/of prestatiecontracten, en de  
monitoring van deze afspraken middels periodieke rapportages en verantwoording via 
het jaarverslag/-rekening. Soms waren er ook informatieprotocollen aanwezig, waarbij 
de door het ZBO periodiek op te leveren prestatie- en beleidsinformatie is vastgelegd.
Verder zijn interviews uitgevoerd met de verantwoordelijke leidinggevenden aan zowel 
de kant van het ZBO (veelal hoofddirecteur of bestuurder) als het departement (veelal 
een directeur of DG en soms een (P)SG). In deze interviews zijn onder andere vragen 
gesteld die een indicatie geven van het wederzijds vertrouwen en de ervaren kwaliteit 
van de sturingsrelatie.
De volgende ZBO’s en departementen hebben hun medewerking aan het onderzoek 
verleend.

Tabel 9:  Deelnemers aan het onderzoek naar de sturingsrelatie tussen ZBO’s en departementen

BZK Politieacademie

LNV Staatsbosbeheer

OCW IB-Groep

V&W RDW

V&W CBR

SZW SVB

VWS CVZ

EZ CBS

VROM Kadaster

Het is belangrijk om te beseffen dat deze groep ZBO’s niet representatief is voor alle 
op afstand geplaatste organisaties. Het betreft hier grote ZBO’s die een aantal zaken 
vaak professioneler heeft geregeld dan relatief kleine op afstand geplaatste organisaties. 
Aangezien er maar negen sturingsrelaties zijn onderzocht dient men verder geen hoge 
verwachtingen te hebben van de statistische betrouwbaarheid. Desondanks kunnen met 
de nodige voorzichtigheid interessante conclusies worden getrokken op basis van het 
onderzoek. 

6.6.2   De organisatie van de sturingsrelatie tussen departementen en op afstand geplaatste 
organisaties

Gegeven de keuze voor een bepaalde vorm van verzelfstandigen dient de relatie tussen 
departement en uitvoeringsorganisatie te worden ingericht. Een belangrijk verschil tus-
sen interne verzelfstandiging in de vorm van een agentschap en externe verzelfstandiging 
in de vorm van een ZBO is dat een agentschap deel uitmaakt van het departement en de 
volledige ministeriële verantwoordelijkheid intact blijft. In het geval van een ZBO wordt 
de ministeriële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken overgedragen aan 
het ZBO. De minister blijft wel (systeem)verantwoordelijk in de rol van opdrachtgever, 
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eigenaar en toezichthouder, maar primair is het ZBO aan te spreken op het niet goed 
uitvoeren van de aan haar opgedragen wettelijke taken. Dat betekent dus dat een ZBO 
een eigen bestuur heeft en vaak ook een eigen Raad van Toezicht (RvT). De RvT dient 
toezicht te houden op goed bestuur. Vaak benoemt de RvT ook de bestuurders/directies. 
De leden van de RvT worden vaak benoemd door de minister, die op die manier toch de 
nodige waarborgen kan inbouwen. In praktijk ziet men echter verschillende invullingen 
en rolopvattingen van de RvT. Die verschillen komen onder ander tot uiting in:
•  de breedte van de expertisegebieden van de RvT, ofwel nemen er leden in deel die 

samen de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering afdekken (ICT, huisvesting, 
financiën/treasury, et cetera) gegeven de type taken die de uitvoerende organisatie 
heeft;

• aandacht voor korte en lange termijn (continuïteit);
• de rolopvatting: zit de RvT er namens de minister of vooral voor het ZBO?;
•  de functie: variërend van ‘sparring partner’/adviseur voor het bestuur tot en met 

een volwaardige toezichthouder die zich ervan vergewist dat goed bestuur wordt 
gevoerd.

De manier waarop de RvT is bemenst en haar rol oppakt kan mede bepalend zijn in 
hoe zwaar het departement haar toezicht wil inrichten. Wanneer er een volwaardige 
RvT zit die wat expertise aangaat goed is bemenst en die zich ook ziet als toezicht-
houder namens de minister, kan het departement wellicht volstaan met een vorm van 
‘tweedelijnstoezicht’, waarbij de minister zich primair laat informeren door de RvT en 
het departement aanvullend informatie kan vergaren en beoordelen wanneer dat nodig 
mocht zijn. Zo stelt de WRR in het rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ dat 
“(verticaal) toezicht te zeer doel op zich is geworden. De WRR pleit voor meer ruimte 
voor de professionals en voor open systemen waarin beïnvloeding door belanghebben-
den (cliënten en hun vertegenwoordigende organisaties) de norm is. Bij het verticale 
overheidstoezicht kan rekening worden gehouden met (intern) toezicht of van horizon-
tale verantwoordingsrelaties. Vormen van horizontale verantwoording kunnen uiteraard 
nooit het verticale overheidstoezicht volledig vervangen, maar kan de noodzaak van 
intensief toezicht door de minister zelf terugdringen.”
Niet alle departementen zijn overigens deze mening toegedaan. Sommige pleiten altijd 
voor een minimale diepgang van toezicht vanuit het departement, namens de minister. 
Vanuit het departement kan verder een onderscheid worden gemaakt tussen de opdracht-
gever en de eigenaar. De opdrachtgeverrol ligt dan in principe bij de beleids-DG’s of 
directies, die de uitvoerende organisaties opdrachten geven om bepaalde producten of 
diensten te leveren tegen een afgesproken prijs. De eigenaar (vaak elders in het kern-
departement gepositioneerd, bijvoorbeeld bij de directie financiën of bij de (P)SG) be-
waakt de langetermijncontinuïteit en kan bij spanningen tussen de opdrachtgever en de 
uitvoerende organisatie ingrijpen. Ook speelt de eigenaar vaak een belangrijke rol bij de 
bepaling van de hoogte van de vermogensopbouw bij de op afstand geplaatste organi-
satie, vaak nodig voor investeringen of het opvangen van onvoorziene fluctuaties in het 
werkaanbod of andere onzekerheden. 
Figuur 22 geeft een voorbeeld van de verschillende entiteiten in een sturingsrelatie. De 
structuur kan echter per sturingsrelatie verschillen.
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Figuur 22:  Voorbeeld relaties bij het op afstand plaatsen van een ZBO

Niet alle departementen maken een expliciet onderscheid tussen deze rollen. Soms wordt 
er ook een aparte interface gemaakt die de contacten tussen het departement en vaak 
meerdere op afstand geplaatste organisaties onderhoudt. Een voorbeeld hiervan is het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarbij een directie uitvoeringsbeleid 
de interface is tussen het kerndepartement en onder andere de UWV, CWI en de SVB.

Soms zijn er ook andere entiteiten in een sturingsrelatie, zoals een Raad van Advies of 
een Gebruikersraad. Veelal zijn hierin de horizontale belanghebbenden vertegenwoor-
digd om signalen door te geven over de samenstelling en kwaliteit van de dienstverle-
ning. 
Bij het organiseren van het op afstand plaatsen van organisatieonderdelen dienen mini-
maal de volgende zaken geborgd te zijn.
1  Het moet duidelijk zijn welke taken de organisatie gaat uitvoeren en welke doel-

stellingen worden nagestreefd. In het verlengde dient het duidelijk te zijn waar de 
uitvoering van taken begint en waar zij eindigt. Ofwel, op welke prikkels dient de 
organisatie wel en niet te anticiperen of te reageren en welke prestaties dient zij te 
leveren?

2  Er moeten middelen beschikbaar worden gesteld om de taken uit te kunnen voeren.
3  Er dient een bewakingsmechanisme (toezichtfunctie) te zijn ingericht om te borgen 

dat disfunctioneren van de organisatie wordt voorkomen of, indien nodig, wordt 
rechtgezet. In dat kader moeten de interventiemogelijkheden van de RvT en de mi-
nister ook duidelijk zijn.
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Figuur 19: Voorbeeld relaties bij het op afstand plaatsen van een ZBO
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4  Het moet helder zijn hoe de rollen (opdrachtgever, opdrachtnemer, eigenaar, toe-
zichthouder en eventuele adviesorganen) zijn verdeeld en de bijbehorende taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) zijn geregeld.

5  Belangengroepen moeten op een passende manier worden betrokken bij de uitvoe-
ring van de taken om zo maatschappelijk draagvlak te behouden.

In het onderzoek naar de sturingsrelatie tussen departementen en ZBO’s is ook de  
inrichting van de sturingsrelaties bestudeerd (zie tabel 10). De tabel geeft aan bij hoeveel 
van de onderzochte ZBO’s zaken aanwezig waren.

Tabel 10: De organisatie van de sturingsrelaties tussen ZBO’s en departementen

Structuur en rollen

Onderdelen ZBO-kant:

• Directie of Raad/college van Bestuur 9 van de 9

• Raad/college van Toezicht 8 van de 9

• Raad van Advies 3 van de 9

• Gebruikersraad of cliëntenraad 1 van de 9

Onderdelen kant departement:

• Eigenaar/opdrachtgever 3 van de 9

• Aparte eigenaar en opdrachtgever 4 van de 9

• Interface 2 van de 9

• Inspectie 3 van de 9, maar geen echte rol in de 
sturingsrelatie

Financiering

Wijze van financiering:

• Input 4 van de 9

• Output (kostprijsmodel; p*q) 2 van de 9

• Tarieven 3 van de 9

• Werk voor derden 4 van de 9

• Vermogensopbouw 8 van de 9

Interventiemogelijkheden minister

• Geven van aanwijzingen, richtlijnen en opdrachten 7 van de 9

• Zelf halen van aanvullende informatie 8 van de 9

• Benoeming/ontslag leden bestuur/directie 5 van de 9

• Benoeming/ontslag leden Raad van Toezicht 8 van de 8

• Goedkeuren plannen/begroting 7 van de 9

• Goedkeuren jaarverslag/-rekening 7 van de 9
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Vrijwel alle onderzochte ZBO’s hebben een Raad van Toezicht, hoewel de wijze waarop 
deze is bemenst en men denkt over de rolopvatting sterk kan verschillen. In een beperkt 
aantal gevallen is er ook een Raad van Advies en/of een Gebruikersraad, waarin vaak 
horizontale belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.
Het wel of niet expliciet scheiden van de opdrachtgeversrol en de eigenaarrol aan de 
kant van het departement verschilt sterk. Sommige departementen hebben een speciale 
interface unit ingericht voor de aansturing van op afstand geplaatste uitvoeringsorgani-
saties.
In een aantal gevallen speelde de inspectie ook een rol, maar die heeft dan vaak vooral 
de taak om te toetsen. Het interveniëren op basis van deze informatie ligt dan toch 
meestal bij een beleidsdirectoraat of een interface. In het geval van OCW kan de onder-
wijsinspectie overigens ook zelf tot op zekere hoogte interveniëren.
De keuze voor deze verschillen in organisatorische inrichting lijkt redelijk arbitrair. Er 
is in ieder geval geen duidelijke lijn in te herkennen.

De wijze van financiering (zie paragraaf 3.2 Budgettering uit annex I) varieert ook. In 
een beperkt aantal gevallen is sprake van echte outputsturing, waarbij het ZBO ook geld 
moet teruggeven indien achteraf blijkt dat minder hoeveelheden zijn ‘geproduceerd’. 
In de meeste gevallen van inputsturing wordt wel gebruik gemaakt van een kostprijs-
model. Een aantal ZBO’s verkrijgt haar middelen door tarieven direct in rekening bij 
afnemers te brengen (zoals het Kadaster, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)). In die gevallen worden de ta-
rieven wel gereguleerd door het departement. Soms verwerven ZBO’s nog aanvullende 
middelen door diensten aan derden te leveren. Levering van diensten die concurreren 
met de vrije markt zijn verboden of er dient een heldere scheiding in de boekhouding 
te worden aangebracht, waarbij een reële doorberekening van overheadkosten moet 
worden toegepast om te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie optreedt.
Vrijwel alle onderzochte ZBO’s mogen zelf vermogen opbouwen. De vermogensopbouw 
is vaak wel gemaximeerd op bijvoorbeeld vijf procent van de totale begroting. Dit soort 
plafonds is echter zelden onderbouwd vanuit een benadering van te plegen investerin-
gen, te beheersen risico’s of op te vangen fluctuaties in het werkaanbod. Er bestaat dan 
ook veel discussie over de hoogte van het op te bouwen eigen vermogen.

De minister beschikt vaak over een ruime set aan interventiemogelijkheden, die overi-
gens in praktijk vrijwel nooit worden toegepast bij de onderzochte ZBO’s, omdat daar de 
afgelopen jaren niet echt reden voor is geweest. De leden van Raden van Toezicht wor-
den altijd door de minister benoemd. In ongeveer de helft van de gevallen benoemd de 
minister ook de directie- of bestuurleden. In de andere gevallen wordt dat gedaan door 
de RvT. Verder kan de minister bij de meeste ZBO’s aanwijzigen en richtlijnen geven, zelf 
informatie halen en dient hij de begroting en de jaarrekening goed te keuren.
Een andere opdeling10 in interventie- of sanctiemogelijkheden is:
• een gesprek;
• een brief;
• een formele waarschuwing of in het gebreke stellen;
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• een korting op de opdrachtsom;
• het stopzetten van de relatie en wijzigen van de ‘intermediair’.

De laatste is het meest ingrijpend en betekent dat het bestaan en de organisatievorm van 
de op afstand geplaatste uitvoerende organisatie ter discussie wordt gesteld.

Uit het onderzoek bleek dat de ZBO’s de organisatie van de sturingsrelatie minder lo-
gisch en duidelijk vonden dan de departementen. Dat is op zich ook niet vreemd aan-
gezien de departementen die sturingsrelatie zelf zo hadden ingericht. ZBO’s vonden 
de rolverdeling aan de kant van het departement (tussen eigenaar en opdrachtgever) 
bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of wezen soms op het ontbreken of aanwezig zijn van 
bepaalde entiteiten in de sturingsrelatie.

6.6.3   De control van de sturingsrelatie tussen departementen en op afstand geplaatste 
organisaties

Om vanuit het departement zicht te kunnen houden op het functioneren van de op 
afstand geplaatste organisaties worden vanuit het ZBO plannen en voortgangsrapporta-
ges geleverd met daarin de belangrijkste prestaties, risico’s en beheersmaatregelen. Uit 
het onderzoek blijkt dat ZBO’s goed in staat zijn om hun strategie en doelstellingen te 
beschrijven. 

Tabel 11:  De kwaliteit van het ‘control’-instrumentarium in de sturingsrelatie tussen ZBO’s en  
departementen

Prestatiemanagement Cijfer* (schaal 1-10)

• Aanwezigheid heldere strategie en doelstellingen 8

• Strategie/doelstellingen – KSF-prestatie-indicatoren 6-

• Prestaties in balans over 4 perspectieven BSC 6,5

• Focus op wat kritisch is 6,5

Risicomanagement

• Identificatie belangrijkste risico’s gegeven doelstellingen 4

• Passende beheersingsmaatregelen 5

Draaiende PDCA-circel

• Belangrijkste prestaties en risico’s helder gepland 7

*  De cijfers zijn door de onderzoeker in zijn expertrol gegeven op basis van documentenonderzoek en 
indicatief.
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De expliciete doorvertaling naar kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren ont-
breekt echter vaak. Overigens worden de meeste operationele prestaties, zoals de tijdig-
heid en rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen, wel inzichtelijk gemaakt. Het ont-
breekt vooral aan gemeten tevredenheid van belanghebbenden11, prestatie-indicatoren 
die iets zeggen over de mate waarin de strategische langere termijn doelstellingen, zoals 
‘vermaatschappelijking’ of het uitbreiden of integreren van diensten aan burgers, wor-
den behaald. Ook de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen zijn niet expliciet 
gemaakt. 
Aangaande het expliciet maken van de langere termijn doelstellingen van ZBO’s moet 
wel een kanttekening worden geplaatst. Een belangrijke drijfveer voor de ambtenaren 
bij het kerndepartement die zicht moeten houden op het ZBO is het politieke risico dat 
de minister loopt. Dat maakt de sturing vanuit departementen op de ZBO’s vaak erg 
behoudend. Veel ZBO’s willen echter graag de ruimte om te innoveren en nieuwe taken 
te verkennen. Het ondernemen vanuit het ZBO staat echter vaak op gespannen voet met 
het streven naar minimale politieke risico’s ten behoeve van de minister op het depar-
tement. Vandaar dat ZBO’s (en ook agentschappen) vaak erg voorzichtig lijken met het 
openbaren van hun vaak ambitieuze, ondernemende langere termijn agenda.
Inhoudelijk sluiten plannen en rapportages redelijk goed op elkaar aan. Er zijn nau-
welijks afwijkingen tussen geplande en gerealiseerde afspraken gesignaleerd, wat kan 
inhouden dat de ZBO’s het erg goed doen, maar wat ook kan duiden op een gebrek aan 
uitdagende normstellingen. Daarover meer bij het onderdeel ‘druk’. Omdat prestaties 
nauwelijks afweken van plan kon ook niet worden onderzocht of passende bijsturing 
heeft plaatsgevonden.
Het instrumentarium in de sturingsrelatie tussen ZBO’s en departementen is dus erg 
financieel-operationeel van aard. De indruk bestaat dat de hoogste leiding niet intensief 
met elkaar heeft nagedacht over de ‘raakheid’ van de indicatoren en de uitdaging in 
de normstelling. Het instrumentarium wordt wel gebruikt in de sturingsrelatie, maar 
departementen gaan, aanvullend op het instrumentarium, ook erg af op de directe en 
indirecte signalen uit de omgeving van het ZBO, zoals belangengroepen. 
Met behulp van de managementtechnieken zoals beschreven in annex I kan men het 
instrumentarium in de sturing tussen ZBO en departementen verbeteren. Gegeven de 
voorgaande tekortkomingen lijken vooral toepassing van de Balanced Scorecard-tech-
nieken om de langere termijn strategie meetbaar te maken en de technieken van risico-
management op zijn plaats bij het verbeteren van de control in de sturingsrelatie tussen 
ZBO en departement.

Ten tijde van het onderzoek is niet expliciet gekeken naar financieel management. In 
paragraaf 3.3 van annex I over costmanagement, is ook het in dit kader relevante voor-
beeld van het NFI opgenomen. 
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6.6.4   Het wederzijds vertrouwen in de sturingsrelatie tussen departementen en op afstand 
geplaatste organisaties

Zoals bij de behandeling van het sturingsmodel is aangegeven wordt het vertrouwen 
bepaald door drie factoren: geloof in elkaars kennis en vaardigheden, welwillendheid 
en integriteit. In het onderzoek zijn deze zaken gemeten bij zowel het departementen 
als de ZBO’s.

Tabel 12: De mate van vertrouwen tussen ZBO’s en hun departementen

Vaardigheden Departement ZBO

• Voldoende kennis en vaardigheden 9* 4,5

Welwillendheid Departement ZBO

• Bereidheid energie te steken in goede verstandhouding 9 8,5

• Verwantschap 7,5 6

• Initiatieven 9,5 4,5

• Andere partij wil tegemoetkomen 8,5 7,5

Integriteit Departement ZBO

• Onaangename verrassingen 4 2,5

• Met één mond spreken 10 6

• Continuïteit in standpunten/beleidslijn 9,5 6,5

• Openheid communicatie 7,5 7,5

• Nakomen van afspraken 9,5 6

*  De cijfers geven het vertrouwen over en weer aan. Een laag cijfer door departementen gegeven betekent 
dat zij op dat punt weinig vertrouwen in de ZBO’s hebben. De cijfers zijn gemiddelden. Individueel 
kunnen scores daar natuurlijk van afwijken.

Een aantal zaken valt op
•  De departementen hebben wel geloof in de kennis en vaardigheden van de ZBO’s, 

maar het omgekeerde is niet het geval. ZBO’s vinden vaak dat het departement hun 
‘business’ onvoldoende begrijpt en hebben dus op dat punt weinig vertrouwen in de 
sturing vanuit het departement.

• ZBO’s vinden dat zij vaak degene zijn die initiatieven (moeten) nemen.
•  Over integriteit oordelen de ZBO’s minder over de departementen dan andersom. 

Vooral opvallend is dat men elkaar onaangenaam verrast. Doorvragen leverde op 
dat departementen zich vaak onaangenaam verrast voelden doordat de ZBO wel erg 
zelfstandig de media opzocht om hun mening (over beleidskwesties) te verkondigen. 
ZBO’s voelden zich onaangenaam verrast doordat ze dachten afspraken te hebben 
gemaakt over het op te bouwen vermogen, waar het departement dan later weer op 
terug leek te komen (de zogenaamde ‘greep naar de kas’).
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•  ZBO’s en departementen zijn beiden wel overtuigd van de goede intenties over en 
weer, blijkende uit de positieve scores op ‘bereidheid om energie in een goede ver-
standhouding’, ‘de andere partij tegemoet willen komen’ en de ‘open communicatie’. 

Ongetwijfeld zal ook het karakter van de personen in kwestie een rol spelen bij de mate 
van vertrouwen. Sommige mensen zijn nu eenmaal beter van vertrouwen dan anderen. 
Toch kan men in een sturingsrelatie aan vertrouwen werken. Wat dat betreft is het ook 
geen abstract begrip dat je ‘overkomt’. 

Wanneer duidelijk is dat ZBO’s niet het gevoel hebben dat hun zaken worden begrepen 
is dat een signaal voor departementen om daar meer tijd en energie in te steken. Overi-
gens vergt dit van ZBO’s dat zij zich vervolgens niet ‘overgecontroleerd’ opstellen wan-
neer het departement zich verdiept in de materie en bedrijfsvoering van het ZBO.
Departementen kunnen blijkbaar ook meer het initiatief nemen door bijvoorbeeld ge-
zamenlijke kennisdelingsbijeenkomsten te organiseren of mensen van de uitvoerende  
organisatie in contact te brengen met de beleidmakers op het departement om de verha-
len ‘van de werkvloer’ te vernemen.
Beide partijen hoeven elkaar niet onaangenaam te verrassen. ZBO’s kunnen even af-
stemmen met het departement alvorens in de media te treden. Departementen kunnen 
proberen (hoewel zij vaak ook gestuurd worden door de politieke ‘waan van de dag’) 
om consistentie in gemaakte afspraken aan te houden, vooral met betrekking tot ver-
mogensvorming. 

De onderdelen die negatief op het vertrouwen werken zijn dus te benoemen en zelfs te 
meten en vervolgens kan daar dus wat aan gedaan worden. Dat is effectiever dan het 
interveniëren in het sturingsinstrumentarium of ingrijpen in de organisatie.

6.6.5  Druk in de sturingsrelatie tussen departementen en op afstand geplaatste organisaties

Zoals bij de inleiding op dit hoofdstuk al gezegd is ‘druk’ een interessant onderwerp in 
de sturing tussen departementen en op afstand geplaatste organisaties. Wie heeft name-
lijk belang bij het hoger leggen van de lat? 

Wanneer we de opdeling in dimensies van Oliver erbij nemen kunnen we de volgende 
tabel voor de relatie ZBO-departement invullen (zie tabel 13).
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Tabel 13:  Druk in de sturingsrelatie tussen departementen en uitvoeringsorganisaties  
(langs de dimensies van Oliver)

Dimensie Uitleg Voorbeelden in de relatie ZBO-departement

Cause Is er een reden voor druk? 
Hoe groot is bijvoorbeeld de 
maatschappelijke relevantie 
van presteren of efficiency 
op een bepaald terrein? Hoe 
meer reden, des te meer 
druk.

Bezuinigingen kunnen maken dat departementen 
minder middelen voor de uitvoering beschikbaar 
stellen dan normaal.
Het nieuwe zorgstelsel is aanleiding om de uitvoe-
rende organisaties opnieuw vorm te geven 
(de zorgautoriteit).
De in eerste instantie toename en later afname van 
het aantal asielzoekers vergt veel van de flexibili-
teit van het COA.

Constituents Letterlijk ‘kiezer’, ‘princi-
paal’ of ‘toezichthouder’. 
Iets breder geïnterpreteerd: 
welke en hoeveel partijen 
oefenen druk uit? Hoe meer 
partijen, des te meer druk.

Naast het departement als ‘verticale’ belangheb-
bende van een ZBO kunnen ook horizontale 
belanghebbenden, zoals afnemers van producten/
diensten (bijvoorbeeld recreanten voor Staats-
bosbeheer), belangenorganisaties (bijvoorbeeld 
Stichting Vluchtelingenwerk voor het COA), 
natuur- en milieuorganisaties, et cetera, zich aan-
dienen en/of worden betrokken bij het presteren 
van de ZBO.

Content Op inhoud: welke doelstel-
lingen, prestaties, normen 
of eisen moeten worden 
gehaald? Hoe hoger de lat, 
des te groter de druk.

Na de eeuwwisseling werd een strenger toelatings-
beleid voor asielzoekers gevoerd en moesten pro-
cedures sneller. Dat gaf andere normen voor de 
IND en andere partijen binnen de asielketen.
Als gevolg van bezuinigingen worden taakstellin-
gen opgelegd om bijvoorbeeld hetzelfde werk te 
doen tegen dezelfde kwaliteitseisen, maar met 5% 
minder budget.

Control In hoeverre wordt op het 
halen van deze doelstellin-
gen, prestaties, normen of 
eisen gestuurd en worden 
er consequenties verbonden 
aan het niet halen ervan? 
Hoe meer control, des te 
meer druk.

Het voeren van voortgangsoverleggen, aanspreken 
van organisaties op prestaties die niet worden 
gehaald en het verbinden van consequenties 
hieraan door bijvoorbeeld geen bonussen uit te 
keren of leidinggevenden te ontslaan. Of door als 
departement (op basis van outputsturing) bij niet 
geleverde productie (of productie die niet aan de 
kwaliteitseisen voldeed) geld terug te vorderen 
van de ZBO.

Context In welke context wordt druk 
uitgeoefend? Gaan andere 
zaken goed? Hoe (politiek) 
gevoelig is de materie? Hoe 
onzekerder of instabieler de 
context, des te meer druk.

De affaire rondom de vermeende luxe kantoor-
inrichting bij het UWV was des te gevoeliger 
omdat het de sociale zekerheid betrof. Een bran-
che waarin burgers die zonder overheidssteun 
niet zelf het hoofd boven water kunnen houden. 
Een luxe kantoor, betaald met overheidsgelden, 
bij De Nederlandse Bank had de krant waar-
schijnlijk niet gehaald. Andere context.
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Men kan in de specifieke sturingsrelatie tussen een ZBO en het departement een kwa-
litatieve inschatting maken van de hoeveelheid druk. Wanneer een of beide partijen in 
de sturingsrelatie vinden dat de hoeveelheid druk niet goed is (te weinig of te veel) kan 
men langs de dimensies van Oliver nagaan op welke manier de hoeveelheid druk te 
beïnvloeden is. 

Dat begint bij een gevoelde noodzaak om de hoeveelheid druk te veranderen. Wanneer 
beide partijen zich eigenlijk wel comfortabel voelen bij de huidige situatie zal er niet 
veel veranderen. Wanneer de partijen een te lage hoeveelheid druk onwenselijk achten, 
omdat zij inschatten dat dit tot het ‘in slaap sukkelen’ van de organisatie zal leiden en 
daarmee tot problemen in de toekomst, kunnen zij ervoor kiezen om de druk zelf op 
te voeren onder het motto ‘druk creëren om onder de druk uit te blijven’. Dat kan dan 
door een intrinsiek zeer ambitieuze leider aan het roer van het ZBO te zetten, horizonta-
le stakeholders meer invloed te geven, rakere prestatie-indicatoren met hogere normen 
te ontwikkelen (of met minder beschikbare middelen), het verbinden van consequenties 
die men echt ‘voelt’ aan het niet halen van deze prestaties, et cetera. Druk verlagen kan 
ook door een ZBO af te schermen van horizontale belanghebbenden, lagere prestaties 
op te leggen of meer middelen ter beschikking te stellen, et cetera. Maar al dit soort 
maatregelen om de hoeveelheid druk te veranderen starten alleen met het onderkennen 
van een ongewenste hoeveelheid druk.

Sturingsrelatie departement – agentschap
In dit hoofdstuk ging het steeds over de sturingsrelatie tussen ZBO’s en departementen, 
maar dezelfde principes gelden over het algemeen ook voor andere op afstand geplaatste 
uitvoerende organisaties als agentschappen en andere Rechtspersonen met een Wette-
lijke Taak (RWT’s). 
In het volgende kader beschrijf ik de case Rijkswaterstaat, een agentschap van het minis-
terie van Verkeer & Waterstaat, waarin de sturingsrelatie met het kerndepartement goed 
is doordacht.

De casus: sturing van het toekomstig Agentschap Rijkswaterstaat

In 2002 besloot de directie van Rijkswaterstaat om een project ‘Agentschapvorming’ te starten. 
Doel van dit project was om onder andere doelmatiger en klantgerichter zou worden. De inter-
ventiemogelijkheden voor het Ministerie zijn binnen het Agentschap model groot, aangezien 
Rijkswaterstaat hiermee gewoon deel bleef van het Ministerie. 
Rijkswaterstaat (RWS) is een belangrijke uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en heeft de dagelijkse zorg voor vier kerntaken:
1.  Nederland beschermen tegen overstroming, zorgen voor schoon en voldoende water voor 

alle gebruikers, het aanleggen, beheren en onderhouden van de rijkswegen en rijksvaar-
wegen, zorgen voor vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

2. Rijkswaterstaat regisseert de uitvoering van het nationale waterbeleid. 
3. De zorg voor voldoende en schoon zout en zoet water voor alle gebruikers.
4. Rijkswaterstaat regisseert de uitvoering van het nationale verkeers- en vervoersbeleid. 
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Organisatie
Rijkswaterstaat telt ongeveer 9000 medewerkers verspreid over grofweg 160 standplaatsen. De 
organisatie is opgebouwd uit tien regionale directies, zes specialistische diensten, een hoofdkan-
toor en de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL) projectorganisatie.

De regionale directies zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de waterstaat, voorbereiding, 
uitvoering en beheer van projecten, onderhoud en verbetering van waterwerken en infrastruc-
tuur. Ook het overleg met betrekking tot de vervoers- en verkeersproblematiek vindt in de 
regio plaats. 

De zes specialistische diensten van Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelen de kennis die nodig is 
voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de RWS-taken. De kennis wordt ter beschikking 
gesteld van alle diensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en -binnen randvoorwaar-
den- ook aan overige ministeries, het bedrijfsleven en het onderwijs.
In onderstaande figuur is de organisatie van het departement Verkeer en Waterstaat in het alge-
meen en het directoraat Generaal Rijkswaterstaat in het bijzonder weergegeven.

Figuur 23: Organogram RWS
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De sturing binnen RWS is echter geen onderdeel van deze casus die ingaat op de sturingsrela-
tie tussen RWS en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat beheert voor het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat drie nationale hoofdinfrastructuur-netwerken, namelijk 
het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en de hoofdwatersystemen. De primaire processen 
zijn in het Agentschapsvormingstraject ook naar deze netwerken geordend. Dan blijft er nog een 
groep over. Deze laatste groep bevat producten en diensten die bij Rijkswaterstaat zijn belegd 
vanwege opgebouwde kennis en ervaring bij het beheren van de drie netwerken, bijvoorbeeld 
de aanleg van de HSL. Daarnaast dient vermeld te worden dat Rijkswaterstaat fungeert als het 
kennisinstituut voor het gehele departement. Zo ontstaan vier hoofdgroepen van primaire pro-
cessen. Deze zijn:

I. Netwerk- en verkeersmanagement hoofdwegennet;
II. Netwerk- en verkeersmanagement hoofdvaarwegennet;
III. Integraal waterbeheer hoofdwatersystemen;
IV. Leveren van kennis en expertise.
Bij de inrichting van Rijkswaterstaat als Agentschap is in 2004 het onderstaande model gehan-
teerd om de rollen van de partijen in de directe omgeving te beschrijven. Hierin is de SG 
opdrachtgever, hierin gevoed door de Beleidsdirectoraten en de Inspectie.

Figuur 24: Organisatie van de sturingsrelatie tussen RWS en het ministerie van V enW
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Control
Er zijn drie manieren gedefinieerd voor de wijze waarop de afspraken over die producten wor-
den vastgelegd c.q. hoe op die producten wordt gestuurd:
•  Prestatiesturing op basis van Servicelevel-agreements (SLA’s) voor onderhoud en beheer-

activiteiten waarvoor een bepaald voorzieningenniveau wordt afgesproken;
• Projectsturing voor grote infrastructuur projecten;
•  Capaciteitsturing op basis van gereed te houden als nodig én essentieel beschouwde capaci-

teit (en kennis) per kennisgebied. Ofwel, RWS moet voor het departement altijd bepaalde 
(kennis)capaciteit beschikbaar hebben.

Figuur 25: Verschillende vormen van sturing bij RWS

Prestatiesturing op basis van service level agreements
Prestatiesturing vindt plaats met dienstverleningsovereenkomsten oftewel service level agree-
ments. Bij RWS hanteert men deze sturing voor verkeersmanagement van hoofd(vaar)wegen, 
watermanagement van hoofdswatersystemen en beheer, onderhoud & ontwikkeling van 
hoofd(vaar)wegen en hoofdwatersystemen. Variabel groot onderhoud valt hierbuiten.

De essentie van servicelevel-agreements is, dat afspraken worden gemaakt en vastgelegd over 
het voorzieningenniveau dat ten aanzien van de betrokken netwerken door Rijkswaterstaat zal 
worden geleverd, en dat hier een bepaald budget aan gekoppeld wordt. Voorbeelden van  service-
niveaus zijn het percentage beschikbaarheid van rijstroken binnen de spits en de kwaliteit van 
het onderhoud, waarbij op ieder moment 95% van het wegdek aan een bepaalde norm moet vol-
doen.  Deze twee serviceniveau’s tonen overigens de inherente spanning binnen het takenpakket 
van Rijkswaterstaat: om onderhoud te kunnen doen moeten rijstroken worden afgesloten, en 
dat beperkt tijdelijk de wegcapaciteit en daarmee de doorstroming (verkeersmanagement). Deze 
spanning is in de organisatie geformaliseerd door het instellen van de functies van infraprovider 
(voor het onderhoud) en verkeersmanager als adviseurs voor de directieteams van de regionale 
diensten. Op die manier zijn deze verantwoordelijkheden ook organisatorisch belegd.



114 STURING IN DE RIJKSDIENST

De af te sluiten SLA’s hebben in principe een meerjarig karakter en zijn geformuleerd op een 
zodanig aggregatieniveau dat ze een goede basis bieden voor de jaarlijkse contractafspraken 
tussen de SG en de DG-RWS. Rijkswaterstaat rapporteert met behulp van de afgesproken indi-
catoren en een toelichting daarop over de wijze waarop het serviceniveau wordt bereikt.

De bekostiging van SLA’s is gebaseerd op een ‘ prijs maal hoeveelheid’ benadering. De hoeveel-
heid wordt uitgedrukt in areaalkenmerken, bijvoorbeeld ‘strekkende kilometers randstadsnel-
weg’. Hieruit vloeit een areaal gerelateerd tarief voort, dat verschilt per product en dienst en 
afhankelijk is van het door de opdrachtgever gekozen dienstverleningsniveau. 

De tarieven worden initieel vastgesteld op basis van een nulmeting van de kosten (zero-based 
budgeting; zie paragraaf 3.2 uit annex I). Voor de resterende looptijd van de SLA’s wordt het tarief 
jaarlijks incrementeel bijgesteld op basis van loon- en prijsontwikkelingen en tussentijdse aan-
passingen van gewenste dienstverleningsniveaus, zowel generiek als voor lokale ‘extra services’. 
Bij het afsluiten van een nieuw contract wordt opnieuw zero-based gebudgetteerd.
Objectivering van de zero-based kostenramingen vindt plaats door:
• Externe auditing op de kostenramingen
• Interne benchmarking tussen directies
•  Waar mogelijk externe benchmarking met andere infrabeheerders die een vergelijkbaar 

dienstenpakket kennen.

De tarieven worden uiteindelijk vastgesteld door de SG als eigenaar in het licht van de meer-
jarige ontwikkeling van het eigen vermogen van RWS. De efficiencyprikkel voor zowel de inzet 
van het RWS-apparaat, het beheersen van de kosten bij aannemers en het maken van optimale 
make-or-buy beslissingen komt tot uiting in de ontwikkeling van de areaalgebonden tarieven 
en de ontwikkeling van het eigen vermogen. Indien de tarieven leiden tot een meerjarige struc-
turele verhoging van het eigen vermogen, is dit een teken van efficiëntieverbetering en kunnen 
na verloop van tijd de nominale tarieven worden verlaagd. Op korte termijn kan RWS de door 
efficiency overgehouden middelen via voorstellen besteden aan andere activiteiten binnen de 
doelstellingen van het agentschap.

Projectsturing 
Projectsturing betreft de producten:
• Aanleg Hoofdwegen;
• Aanleg Hoofdvaarwegen; 
• Aanleg Hoofdwatersystemen;
• Grote Projecten;
•  Grote variabele onderhoudsprojecten Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en 
 Hoofdwatersystemen.
Binnen Rijkswaterstaat zjin spelregelkaders ontwikkeld die het voortbrengingsproces beschrij-
ven bij aanlegprojecten en de rol- en taakverdeling die daarbij binnen het departement van 
VenW van toepassing is. 

Bij projectsturing wordt een onderscheid gemaakt tussen de fase van verkenningen, planstudies 
en evaluaties en de realisatiefase. 

Bij verkenningen en planstudies hebben de beleidsDG’s de verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding van de politieke besluitvorming en de bestuurlijke afstemming. Rijkswaterstaat 
ondersteunt dit proces op basis van programma-afspraken, die worden vastgelegd in het con-
tract tussen de SG VenW en de DG-RWS. Zo ontstaat een programma verkenningen en planstu-
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dies, waarin alle op dat moment lopende verkenningen en planstudies bijeen worden gebracht. 
Wanneer de projecten in de uitvoeringsfase komen, wordt het stokje (en het financiële resultaat) 
overgedragen en gaat de verantwoordelijkheid over naar RWS. Projecten in de uitvoeringsfase 
worden bijeengebracht in een realisatieprogramma. Binnen dit realisatieprogramma worden 
per project afspraken vastgelegd in termen van scopes, mijlpalen, opleverdata en taakstellende 
budgetten. Ook over dit realisatieprogramma worden de afspraken vastgelegd in het contract. 
Over de ruimte die Rijkswaterstaat heeft binnen het uitvoeringsprogramma (het compenseren 
van mee- en tegenvallers binnen het totale programma) worden eveneens afspraken gemaakt 
in het contract.

Voor de verkenningen, planstudies en evaluaties krijgt RWS dus middelen voor de eigen 
apparaatskosten. Efficiencymeting vindt plaats door:
• Het vergelijken van voor- en nacalculaties van projecten (uren en inkoop)
• Het voor- en nacalculeren van uurtarieven;
• De bijdrage van het project aan het RWS-resultaat.

Een aandachtspunt bij verkenningen, planstudies en evaluaties is de kosten van leegloop door 
vertraagde besluitvorming bij de opdrachtgever. Deze kosten worden buiten de efficiëntie-
meting gehouden en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Het opdrachtgeverconvenant bevat afspra-
ken over het beleid in deze. Rijkswaterstaat heeft de mogelijkheid om projectresultaten binnen 
de eigen bedrijfsvoering te compenseren.

De realisatie van projecten kent een strikt onderscheid tussen kosten van het RWS-apparaat 
(direct en indirect) en de kosten van aanbesteding aan aannemers. Uitgangspunt hierbij is dat 
Rijkswaterstaat geen risico loopt over het tweede gedeelte, maar hier dan ook geen winst over 
mag maken. Dit gedeelte van de kosten wordt derhalve volledig op basis van nacalculatie in 
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Het financiële risico ligt dus bij het kerndepartement. 
Om een passende doelmatigheidsprikkel voor RWS te introduceren en om inverse prikkels te 
voorkomen, wordt er een bonus/malusregeling getroffen over het uitvoeringsresultaat van de 
aannemerskosten. Over het aanbestedingsresultaat wordt geen bonus/malusregeling getroffen, 
vanwege de onbeheersbare inkoopmarkt-risico’s en de onwenselijkheid van te hoog ramen door 
RWS. De bonus/malus is een vastgesteld percentage van het uitvoeringsresultaat. 
Budgettering van realisatie vindt per project plaats voor de looptijd van het gehele project. Dit 
is een investeringsbudget en geen jaarbudget.
Efficiencymeting op kosten van het Rijkswaterstaat apparaat vindt plaats door:
•  Het vergelijken van voor- en nacalculaties van projecten (uren en inkoop);
•  Het voor en nacalculeren van uurtarieven;
•  De bijdrage van het project aan het RWS-resultaat.

Het behalen van efficiency op de aannemerskosten bij aanleg komt tot uiting in de beheersing 
van de contractkosten door goed opdrachtgeverschap. Deze is te meten door:
•  De kwaliteit van de bedrijfseconomische raming, die wordt vastgesteld door interne en 

externe audits, die transparant zijn voor opdrachtgever en eigenaar;
•  Het verschil tussen de bedrijfseconomische raming en de uiteindelijke hoogte van de 

contractkosten na aanbesteding; hierna te noemen het aanbestedingsresultaat.
•  Het verschil tussen de hoogte van de contractkosten na aanbesteding en de uiteindelijk 

gerealiseerde contractkosten na oplevering; hierna te noemen het uitvoeringsresultaat.
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De meting van de efficiency vereist een zuivere financiële informatievoorziening. Om die te 
garanderen moet in alle rapportages � van projectniveau tot op het niveau van de financiële rap-
portage aan opdrachtgever en eigenaar - onderscheid gemaakt worden tussen:
•  Efficiency resultaten;
•  Scope wijzigingen;
•  Verschuivingen in kosten en kasritmes door versnellingen dan wel vertragingen in de 
 oplevering.

Capaciteitsturing
Capaciteitsturing wordt gebruikt voor beleidsondersteuning en -advisering. In feite wordt van 
RWS verlangd dat zij bepaalde kennis en capaciteit beschikbaar heeft, bijvoorbeeld in het geval 
van calamiteiten of als input voor beleid. De basis hiervoor vormt een raamcontract tussen 
Rijkswaterstaat en opdrachtgever. Dit contract wordt gesloten met de SG in zijn hoedanig-
heid van formeel opdrachtgever. De beleidsdirectoraten geven aan wat hun behoefte is voor de 
komende jaren. 
De kosten hebben betrekking op twee categorieën:
•  Personeel, middelen en automatisering van RWS, benodigd voor onderzoek en het kunnen 

geven van adviezen;
•  Eventuele uitbestedingsommen die aan externe bureaus of kennisinstituten worden 

betaald.

Indien de capaciteitsbehoefte van beleidsdirectoraten voor een kennisveld de overeengekomen 
capaciteitsgarantie overstijgt, zal Rijkswaterstaat de extra behoefte offreren. De kwaliteit van de 
ramingen wordt steekproefsgewijs vastgesteld door interne en externe audits, die transparant 
zijn voor opdrachtgever en eigenaar.
RWS-interne efficiencymeting vindt plaats door:
•  Het vergelijken van voor- en nacalculaties (uren en inkoop);
•  Het voor- en nacalculeren van uurtarieven;
•  De bijdrage van het project aan het RWS-resultaat.

Niet aangewende maar wel gereserveerde capaciteit door opdrachtgevers worden buiten de 
efficiencymeting gehouden en separaat verantwoord.
Naast de sturing via de opdrachtgeverslijn werd in 2004 besloten om aanvullend te sturen langs 
de lijn van de organisatie, oftewel langs de lijn  van de eigenaar, die met name de continuïteit 
van RWS in de gaten houdt. Hiervoor werd een zevental KPI’s op dienstniveau gedefinieerd. 
Dit zijn:
1. Klanttevredenheid
2. Verhouding innovatieve contracten versus traditionele contracten
3. Verhouding Eigen werk en Uitbesteed werk 
4. Medewerkertevredenheid
5. Realisatie van het programma o.b.v. liquiditeit
6. Omzet per fte exclusief overhead
7. Aantal fte’s en percentage overhead.

De KPI’s monitoren doelstellingen uit het strategisch plan, namelijk het verbeteren van de klant-
gerichtheid (1), het verschuiven van uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat naar marktpartijen (2 
en 3), het op peil houden van de medewerktevredenheid (4), en het ‘op orde krijgen van het huis’ 
op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten als  (financiële) planning, efficiency in de uitvoering 
van taken en verlaging van de overhead (5, 6 en 7). 
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De al bestaande planning en control cyclus tussen SG en Agentschap functioneerde al voor de 
bewaking van grote projecten op tijd, geld en kwaliteit en voor de bewaking van de budgetuit-
putting voor Beheer & Onderhoud, andere producten van RWS en de kosten van het apparaat. 
In het kader van Agenschapsvorming werden via de introductie van sturing op 42 producten en 
diensten met prestatie-afspraken per product een veel groter aantal activiteiten onder prestatie-
management gebracht, en de kwaliteit van prestatiemanagement verhoogt van inputsturing op 
budgetten en detailprojecten naar outputsturing op gewenste dienstverleningsniveau’s. Plan-
ning en control wordt ook versterkt doordat dezelfde producten en prestatieniveau’s worden 
gehanteerd voor de afspraken tussen Bestuur en diensten van Rijkswaterstaat. Een nieuw ele-
ment was de introductie in 2005 van de zogenaamde contractenweek. Dit was een week eind 
november waarin na vaststelling van de begroting voor het Ministerie de budgetten per product 
en per organisatie-onderdeel  werden vastgesteld.  Uitgangspunt voor zo’n contractenweek is 
een eerste verdeling van de beschikbare middelen (en de pijn van niet gehonoreerde claims) 
door het Bestuur en reacties van de diensten hierop. Vervolgens worden de knelpunten eerst 
besproken in landelijke werkgroepen per productgroep, vervolgens in het DT-RWS met Bestuur 
en de Hoofdingenieuren directeuren van de diensten, en tenslotte in bilaterale overleggen tussen 
Bestuur en de directieteams van de diensten. Dit leidt tot een breed gedragen invulling van de 
begroting naar organisatie-onderdelen.

Het realiseren van goede control is in het Agenschapsvormingstraject voor RWS zeer expli-
ciet uitgewerkt, doorgedacht en via pilots, spelsimulaties en een proefdraai-jaar uitgebreid 
getoetst.
In de bovenstaande beschrijvingen zijn prestatiemanagement en financieel management al uit-
gebreid besproken. 

Men werkte voor projecten al zeer actief met een eigen systeem voor risicomanagement  
(Risman), in het kader van Agentschapsvorming werd dit nog uitgebreid met een risico-analyse 
voor alle activiteiten ten behoeve van de Beleidsdirecties en duidelijke afspraken over de verant-
woordelijkheid voor het managen van deze risico’s en de verdeling van eventuele tegenvallers 
over Agentschap en opdrachtlevers.

Vertrouwen 
Vertrouwen speelt een belangrijke rol in een succesvolle governancestructuur tussen RWS en 
beleidskern. Zonder vertrouwen ontaarden gesprekken over de door RWS te leveren prestaties 
in een fijnmazig definiëren van de gewenste output en een wettisch controleren of deze daad-
werkelijk gerealiseerd is. De creativiteit die nodig is om te komen tot prestatieverbetering in 
de uitvoering wordt hiermee afgeknepen. De uitvoeringsorganisatie gaat meer en meer marges 
inbouwen aan de voorkant of achteraf alsnog budgetten opmaken. 
De sturingsafspraken worden dan ook gezien als de spelregels waarbinnen beleid en uitvoering 
samen werken aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Bij elke sturingsafspraak is 
aangegeven dat deze ondersteunend is, niet leidend. Beleid en uitvoering hebben in de voor-
bereiding intensief samengewerkt om de afspraken tot stand te laten komen. Er is bewust 
gebruik gemaakt van het proefdraaien om van elkaar te leren en waar nodig verbeteringen aan 
te brengen. De sturingsafspraken worden niet gezien als een eenmalige afspraak, maar als een 
(belangrijke) momentopname in een constant verbeteringstraject. Openheid is hierbij geïnsti-
tutionaliseerd doordat vertegenwoordigers van beleid en uitvoering tweewekelijks bij elkaar 
komen om knel- en verbeterpunten te bespreken. 
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Druk
De mate van druk in een bepaalde situatie is uiteraard sterk afhankelijk van het gebruik dat 
van het beschikbaar instrumentarium wordt gemaakt. In de situatie voor Agenschapsvorming 
ontbrak druk vaak, zowel in de relatie tussen Rijkswaterstaat en opdrachtgever als in de relatie 
tussen Bestuur en diensten van Rijkswaterstaat.  In het Agentschapsvormingstraject werden 
expliciet extra mogelijkheden voor het uitoefenen van druk geschapen. Er werden bijvoorbeeld 
veel meer (niet-financiële) prestatie-afspraken geïntroduceerd, en een bonus-malus regeling 
voor de kosten van aanlegprojecten (control). 
Bovendien sprak men de duidelijke intentie uit om een gedragsverandering te realiseren waarbij 
men zich veel meer gebonden achtte aan gemaakte afspraken. Dit was een belangrijk onderdeel 
van het veranderthema “Huis op orde”.  Er werd ook hard gewerkt aan het maken van hardere 
en concretere afspraken (content).
Verder oefenen diverse belanghebbenden natuurlijk druk uit op het presteren van RWS, zoals 
de weggebruikers, de ANWB, gemeenten en provincies voor de wegen en de waterschappen, 
recreatieschappen en recreanten voor het vaarwegen.

Conclusie
Het geheel overziend kan men concluderen dat het model dat voor Rijkswaterstaat ontworpen 
is duidelijke trekken van het algemene sturingsmodel vertoont. Het eerste gebruik levert zeer 
positieve resultaten op: tot nu toe hebben de betrokkenen duidelijk het gevoel dat er verbete-
ring wordt geboekt en dat men opener, doelgerichter en prettiger met elkaar omgaat. Wat de 
resultaten op langere termijn zijn, en in hoeverre men ook druk zal blijven ontwikkelen zal de 
tijd echter moeten leren.

Noten
1  W.J.M. Kickert, Aansturing van verzelfstandigde overheidsdiensten, 1998.
2  Van Thiel en Van Buuren, Ontwikkeling van het aantal zelfstandige bestuursorganen tussen 1993 en 2000: 

zijn zbo’s ‘uit’ de mode?, Bestuurswetenschappen, 2001.
3  Van Twist, Bagchus en Verhaak, Kerndepartementen op afstand?, 1996.
4  Boxum, De Ridder en Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten, 1989.
5  Kamerstukken II, 1994-1995, 24130 nr. 5.
6  In het geval van ZBO’s valt ook vaak de term Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).  

RWT’s worden geheel of gedeeltelijk met publiek geld bekostigd en oefenen een wettelijke taak uit. 
RWT’s kunnen tevens ZBO zijn, maar er bestaan ook RWT’s die geen ZBO zijn en er zijn ZBO’s die 
geen RWT zijn. RWT is een term die wordt gebruikt voor organisaties waarbij de Algemene Reken-
kamer onderzoeksbevoegdheden heeft. In dit boek wordt verder niet ingegaan op de term RWT.  

7  Wilson, Bureaucracy: What government agencies do and why they do it, 1989.
8  Leeuw, Agentschappen en de Nederlandse rijksdienst, 1992.
9  Linker, Onderzoek naar de sturingsrelatie tussen departementen en ZBO’s, 2005.
10  Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sturingsvisie en toezicht, p.153-164, SDU, 2003.
11  Er worden vaak wel klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, maar die zijn geen standaard 

onderdeel in de sturingsrelatie tussen ZBO en departement.



7 
De rol van departementen in keten- en 
netwerksturing

7.1  Inleiding op keten- en netwerksturing

7.1.1  Het toenemend belang van ketens en netwerken

De overheid verandert. In de vorige eeuw was de hiërarchische bureaucratie de domi-
nante vorm van openbaar bestuur. De complexiteit van de huidige samenleving vraagt 
om een andere, dynamischere manier van anticiperen van overheden.

Figuur 26: Het belang van ketens en netwerken

Veel vraagstukken kunnen niet geïsoleerd, technisch en sectoraal worden bekeken.  
Dit gebeurt steeds meer integraal en in samenhang met aangrenzende beleidsterreinen. 
Dit betekent ook dat veel vraagstukken niet exclusief door één (overheids)organisatie 
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kunnen worden opgepakt. Dat gebeurt in ‘ketens’ of ‘netwerken’ van organisaties, waar-
bij het denken in ketens eigenlijk voorafging aan het huidige denken in netwerken.

7.1.2  Wat is een keten?

Een keten kan worden gedefinieerd als “meerdere organisaties die deels van elkaars dien-
sten of producten afhankelijk zijn om te kunnen beantwoorden aan complexe organisatie-
overstijgende vraagstukken”. In het bedrijfsleven is de ketenbenadering al een langer 
bestaand fenomeen (integrated supply chain management). Vanuit de gedachte dat in 
het voortbrengingsproces van goederen of diensten een aantal deelprocessen is te onder-
scheiden die allemaal een aparte schakel vormen, is de metafoor van een keten ontstaan. 
Tussen deze deelprocessen bestaat een functionele relatie (de output van deelproces A is 
de input voor deelproces B), waardoor de deelprocessen een afhankelijkheidsrelatie in 
tijd vertonen. Elk deelproces wordt uitgevoerd door één organisatie en door samen te 
werken realiseren ze een product of dienst.
Een voorbeeld van een keten in het bedrijfsleven is de automobielindustrie, waarbij in 
het voortbrengingsproces van de (natuurlijke) materialen tot en met de auto verschil-
lende organisaties een stukje voortbrenging voor hun rekening nemen en de autofabri-
kanten de ‘regisseursrol’ hebben.
Voorbeelden van ketens in de publieke sector zijn de vreemdelingenketen (met daarin 
onder andere de vreemdelingenpolitie, de IND en het COA), de jeugdzorgketen (met 
daarin onder andere politie, hulpverleners, justitie, zorginstellingen, et cetera), de 
socialezorgketen (met daarin onder andere het CWI, de UWV en de SVB, maar ook 
gemeenten). 

De reden om producten of diensten voort te brengen in een keten, in plaats van door 
één organisatie, is dat de afzonderlijke ketenpartners (vaak al bestaande organisaties die 
ook andere activiteiten uitvoeren) dit beter kunnen doen. Zo is het niet logisch om een 
deel van de politie onder te brengen in een ‘jeugdzorgorganisatie’. Ook onafhankelijk-
heid kan een reden zijn. De rechterlijke macht bijvoorbeeld. Ondenkbaar dat die in 
één organisatie met de politie of het Openbaar Ministerie zouden zijn ondergebracht. 
Die ‘scheiding der machten’ is nodig om balans in het systeem te houden. Toch is niet 
iedere opdeling binnen ketens altijd even logisch of optimaal. Het is niet voor niets dat 
de socialezorgketen per 2002 ingrijpend is gereorganiseerd en hetzelfde is nu aan de 
gang in het zorgstelsel.

Niet elke vorm van samenwerking tussen organisaties valt onder de noemer ‘keten’. 
Voor ketens is kenmerkend dat iedere betrokken organisatie een daadwerkelijke bij-
drage levert aan het tot stand komen van een dienst of product. Er is dus sprake van 
een primair proces: alle organisaties hebben een operationele taak bij het realiseren van 
het ketendoel.

Dat is anders als het gaat om bijvoorbeeld een ‘netwerk’. Een netwerk wordt voorna-
melijk gevormd door partijen die bij elkaar betrokken zijn zonder altijd primaire acti-
viteiten te verrichten. Het zijn organisaties die niet noodzakelijk betrokken zijn bij de 
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voortbrenging van een dienst of product, maar die wel invloed kunnen uitoefenen op 
of zelf beïnvloed worden door de activiteiten die bepaalde organisaties ondernemen. 
Hierover verder in dit hoofdstuk meer.

7.1.3  Wat maakt een keten in de overheid speciaal?

Ketens in de publieke sector verschillen op veel punten van ketens in het bedrijfsleven. 
Een aantal verschillen zijn samengevat in de onderstaande tabel (zie tabel 14). 

Tabel 14:  Publieke versus commerciële context (Naar: Achten, Besseling en Fermin, 2002 en Peters en 
Van Eykelenburg, 1998)

Publiek Commercieel

Opgelegde keten Vrijwillige keten

Weinig selectiemogelijkheden Veel selectiemogelijkheden

Weinig motivatieprikkels Duidelijke motivatieprikkels

Meningsverschillen Gelijkgestemdheid

Autonomie organisaties Ketenbelang

De verschillen in de tabel zijn wel wat zwart-wit neergezet. Niet altijd zijn bijvoorbeeld 
de meningsverschillen groot tussen ketenpartners in de publieke sector, net zo min als 
dat er altijd gelijkgestemdheid in de commerciële sector zou zijn.

In de commerciële sector is het gebruikelijk dat organisaties ervoor kiezen om met 
elkaar samenwerkingsverbanden aan te gaan. Organisaties in de publieke sector raken 
vaak met elkaar verbonden door regelgeving van hogerhand. Zij zijn min of meer ge-
dwongen om met elkaar samen te werken en dat maakt de feitelijke bereidheid tot 
samenwerken geen vanzelfsprekendheid.
Zo beschrijven Milward & Provan (2004) dat juist samenwerkingsverbanden die zonder 
dwang uit het niets lijken te zijn gegroeid/ontstaan1 succesvoller blijken dan die die van 
bovenaf worden afgedwongen. De vrije keus om met een bepaalde organisatie samen te 
werken, wordt in de literatuur zelfs aangehaald als succesfactor voor een goede samen-
werking (Dekker, 2004). 

In de publieke sector zijn de selectiemogelijkheden binnen ketens beperkt. Er is in veel 
gevallen geen afweging mogelijk met welke organisaties succesvolle samenwerking het 
waarschijnlijkst lijkt. Een autoproducent kan bijvoorbeeld zaken doen met meerdere 
bandenfabrikanten, maar binnen de publieke sector is bijvoorbeeld het UWV hoe dan 
ook afhankelijk van de samenwerking met het CWI. En ook opdrachtgevende departe-
menten en uitvoeringsinstellingen zijn in principe ‘veroordeeld’ tot elkaar.
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Verder hebben publieke organisaties veelal meerdere doelstellingen, waarvan het par-
ticiperen in ketens er één is. “Waar het voor bedrijven onder de tucht van de markt en 
investeringen van levensbelang kan zijn in ketens samen te werken, kunnen publieke 
organisaties het veroorloven om zich terughoudend op te stellen” (Achten, Besseling & 
Fermin).

In het bedrijfsleven staat onmiskenbaar een winstoogmerk voorop. Doelen binnen de 
publieke sector zijn doorgaans veel diffuser van aard, vaag omschreven en bestrijken 
een lange(re) termijn. Denk bijvoorbeeld aan het doel “veiliger samenleving”. Doordat 
bedrijven een concreter doel nastreven is het voor hen eenvoudiger om overeenstem-
ming te bereiken binnen de keten. 
Tot slot hebben publieke organisaties vaak de neiging om hun bestaansrecht te bena-
drukken. Angst voor het verlies van eigen autonomie kan hier een grotere rol spelen dan 
binnen het bedrijfsleven.

Onderstaand overzicht (zie tabel 15) toont globaal de verschillen tussen publieke en 
commerciële organisaties. Wat op organisatieniveau geldt, is vaak ook van toepassing 
op ketenniveau.

Tabel 15:  Verschillen tussen publieke en private organisaties (bron: E. Peters en C. van Eykelenburg2)

Juridische aspecten publieke rechtspersoon Juridische aspecten private rechtspersoon

• Wet bepaalt vorm en doelstelling
• Moet opdracht uitvoeren
• Opdrachtgever eindverantwoordelijk

• Bepaalt zelf vorm en doelstelling
• Beslist zelf over opdracht
• Zelf eindverantwoordelijk

Economische aspecten
• Opdrachtgever bepaalt activiteiten
• Opdrachtgever draagt winst/verlies
• Kan niet failliet gaan
• Opdrachtgever ontwikkelt product

Economische aspecten
• Onderneemt eigen activiteiten
• Draagt zelf winst/verlies
• Kan failliet gaan
• Eigen productontwikkeling

Organisatorische aspecten
• Loyaliteit staat voorop
• Sturen op consensus
• Risico’s mijden/problemen afdekken
• Beslissingen doorschuiven

Organisatorische aspecten
• Eigen verantwoordelijkheid
• Sturen op resultaat
• Risico’s nemen
• Zelf knopen doorhakken

Politieke aspecten
• Politiek is belangrijk krachtenveld
• Ondergeschikt aan politieke belangen
• Politiek bepaalt bestaansrecht

Politieke aspecten
• Politiek is een van de speelvelden
• Politiek is vrijwillig lobbyterrein
• Klant bepaalt bestaansrecht

De uitvoering van publieke taken, vaak via ketens, kan verschillen in aansturing vanuit 
het departement. Soms maakt de uitvoering deel uit van het departement, zoals de be-
lastingdienst, soms is de uitvoeringskolom langer, zoals de uitvoering van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, die naar verwachting in 2006 van kracht wordt en waarbij 
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gemeenten het mogelijk moeten maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen mee-
doen. Soms bepaalt de centrale overheid alleen de randvoorwaarden voor een keten.
De gelaagde uitvoering van overheidstaken vertegenwoordigt geen hiërarchische bevels-
huishouding, maar een keten- of netwerkstructuur waarin zowel top-down als bottom-
up initiatiefruimte bestaat. De uitvoerende organisaties hebben altijd een zekere mate 
van beleidsvrijheid om hun taken uit te voeren. Ook hebben zij de verantwoordelijk-
heid om richting het departement terug te koppelen indien de resultaten uitwijzen dat 
het beleid beter kan.

7.1.4.  Een keten als systeem

Organisaties in een keten vormen met elkaar een systeem. Een systeem bestaat uit ver-
schillende onderdelen. Om het systeem beter te kunnen begrijpen wordt hieronder eerst 
ingegaan op de verschillende systeemonderdelen van een keten. 

Kenmerkend voor een keten is dat organisaties met vraagstukken worden geconfron-
teerd die zij niet alleen kunnen oplossen. Aan het begin van de keten staat dus een 
organisatieoverstijgend vraagstuk dat dient te worden opgelost.

Keten input

Een complex, organisatieoverstijgend vraagstuk dat aanleiding vormt voor meerdere orga-
nisaties om bepaalde acties in gang te zetten. Als voorbeeld kan de jeugdzorgketen worden 
genomen, waarbij de input ‘kinderen die zorg nodig hebben’ (bijvoorbeeld omdat ze mis-
handeld zijn) is, omdat zonder hulp van de overheid dit vraagstuk niet (voldoende) wordt 
opgepakt.

Ketensamenwerking brengt met zich mee dat meerdere organisaties in bepaalde mate 
afhankelijk van elkaar zijn om via inspanningen van de ketenpartners (‘throughput’) 
gezamenlijke resultaten (‘output’) te realiseren. 

Keten throughput en output

De werking van het proces waarin meerdere ketenpartners prestaties leveren om keten input 
te transformeren naar keten output. In de jeugdzorgketen geven actoren in de rol van ‘ver-
wijzer’ een probleemsituatie door aan Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg analyseert het 
probleem en stelt een indicatie voor de zorgbehoefte. Als duidelijk is dat een cliënt zorg 
nodig heeft, wordt via Bureau Jeugdzorg bemiddeld met zorgaanbieders. De volgende stap 
is dat een cliënt daadwerkelijk zorg ontvangt van een zorgaanbieder. De output bestaat uit 
jongeren die beter zijn berekend op bepaalde probleemomstandigheden of daar vandaan 
worden gehouden doordat bepaalde zorg verleend wordt of is.
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In de publieke sector staan resultaten niet op zich, maar is het de bedoeling dat maat-
schappelijke effecten worden bereikt (‘outcome’).

Keten outcome

Het gevolg van de ketenresultaten (jongeren die een vervelende tijd achter de rug hebben 
krijgen enigszins gelijkwaardige kansen geboden ten opzichte van leeftijdsgenoten) kan zijn 
dat de desbetreffende groep zich beter weet staande te houden in de samenleving en daarmee 
een waardevolle bijdrage kan leveren in plaats van het belasten van de samenleving met nog 
meer zorg en ondersteuning of zelfs criminaliteit en andere vormen van overlast.

In figuur 27 wordt schematisch het vereenvoudigde systeem van een keten weergege-
ven. Vaak is er een of zijn er meerdere departementen die ‘systeemverantwoordelijk’ zijn 
voor het goed functioneren van de keten.

Dit hoofdstuk gaat vooral in op de ‘sturende of regisserende’ rol die departementen kun-
nen spelen. Departementen kunnen ook te veel willen sturen en daarmee het ‘zelfstu-
rende vermogen’ van ketens frustreren, maar soms moet er ook worden ingegrepen. De 
centrale vraag in dit hoofdstuk is wanneer departementen moeten ingrijpen in ketens en 
op welke manier zij dat het meest effectief kunnen doen.
Het functioneren van de ketens kan op verschillende niveaus worden geanalyseerd. 
Deze niveaus zijn verwerkt in figuur 28.

Sturende, Regisserende rol Departement

Ketenpartner 1 Ketenpartner 2 Ketenpartner 3

Prestatie 1 Prestatie 2 Prestatie 3
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Figuur 21: De keten als systeem

Figuur 27: De keten als systeem
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In de eerste plaats dienen de individuele ketenpartners hun taken goed uit te voeren. De 
kwaliteit van een keten wordt bepaald door de zwakste schakel kan men stellen. Het 
vanuit departementen sturen van en toezicht houden op de individuele schakels is be-
handeld in het vorige hoofdstuk. 

Vervolgens is de samenwerking tussen ketenpartners belangrijk. Hierin komen een groot 
aantal factoren bij elkaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe ketenpartners met elkaar 
communiceren, afspraken nakomen en elkaar vertrouwen. De output (zowel kwantita-
tief als kwalitatief) van de ene ketenpartner is de input voor de volgende ketenpartner 
en dat dient dus goed op elkaar te zijn afgestemd. Wanneer bijvoorbeeld de politie 
ineens meer criminelen weet te vangen moet de rechterlijke macht wel in staat zijn om 
die allemaal binnen een bepaalde tijd te berechten. Als de rechterlijke macht vervolgens 
een versnelling in het afhandelen van zaken weet te bewerkstelligen (of een zwaardere 
strafmaat gaat toepassen), moeten er bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wel vol-
doende cellen zijn om deze veroordeelde criminelen onder te brengen. Dat vergt niet 
alleen organisatorische afstemming en goede informatie-uitwisseling, maar ook zaken 
als welwillendheid om samen te werken, wederzijds vertrouwen, et cetera. Daarover 
verder in dit hoofdstuk meer.

Ten slotte is het sturingsniveau van de werking van de keten als totaalsysteem van belang. 
Een keten kan met ingrijpende omstandigheden worden geconfronteerd die het functio-
neren van de keten als geheel onder druk zet. De omgeving kan zo snel veranderen dat 
volumes of prioriteiten dusdanig verschuiven dat druk ontstaat op de oorspronkelijke 

Departement

Ketenpartner 1 Ketenpartner 2 Ketenpartner 3

= Sturing van de individuele ketenpartners

= Sturing/samenwerking tussen ketenpartners

= Sturing van de totale keten

Figuur 22: Verschillende sturingsrelaties binnen een keten

Figuur 28: Verschillende sturingsrelaties binnen een keten
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manier waarop de keten altijd heeft kunnen functioneren. Als er bijvoorbeeld grote et-
nische conflicten of oorlogen in de wereld uitbreken kan dat leiden tot een aanzienlijke 
stijging van het aantal asielaanvragen en nemen de volumes in de vreemdelingenketen 
mogelijk toe. Ketenpartners dienen hierop in te kunnen spelen anders kunnen zij de 
toegenomen vraag niet verwerken. Maar ook de eisen aan een ketenproduct of -dienst 
kunnen wijzigen. Zo is de (organisatie van de) socialezorgketen ingrijpend veranderd 
omdat de outcome (veel en steeds meer mensen in de WAO) zich niet wenselijk ontwik-
kelde.

Een andere indeling die door de WRR3 wordt gemaakt is het onderscheid tussen drie 
niveaus: macro, meso en micro. Op macroniveau gaat het om de verhouding overheid- 
uitvoerende organisatie en andere factoren die van invloed zijn. Op mesoniveau gaat het 
om de relatie tussen het bestuur/directie en de uitvoerende functionaris/professional en 
op microniveau gaat het om de relatie tussen de uitvoerende functionaris/professional 
en de burger/klant. 

De WRR geeft daarbij aan dat de probleemstelling zich toespitst op de volgende vragen:
•  Welke instrumenten, prikkels, informatie- en controlemechanismen moeten worden 

ingebouwd om de intermediaire actoren voldoende te binden aan de doelen van de 
opdrachtgever? (deze vraag geldt ook op meso- en microniveau)

• Welke vrijheidsgraden horen bij een optimale uitvoeringsstructuur?
•  Hoe zorgen we voor voldoende terugkoppelingsmechanismen wanneer omstandig-

heden veranderen?
•  Hoe flexibel zijn de betrokken relaties en besturingsmechanismen en hoe moeten zij 

worden bijgesteld als de opdrachtgever (de overheid) haar doelstellingen bijstelt?
•  Wie heeft welke bevoegdheden en welke sancties zijn voorzien ter ondersteuning 

daarvan?
•  Welke resultaten worden nagestreefd en is de instrumentenkeuze daarop  

toegesneden?

Deze vragen corresponderen in hoge mate met de onderdelen van het sturingsmodel uit 
dit boek.

7.1.5.  Ketensturing: de hiërarchische benadering versus de organismemetafoor

Binnen (bureaucratische) overheidsorganisaties geldt sturing vaak ook nog als iets nor-
matiefs, alsof een organisatie, of in dit geval een keten, op te delen in allerlei denk-
beeldige lopende banden. Max Weber heeft het bijvoorbeeld over het “bureaucratische 
ideaaltype”, waarbij hij een aantal voorwaarden benoemt voor een goed functionerende 
bureaucratie. De kern bestaat uit een strikt pakket formele regels en een scherpe contro-
le op de uitvoering daarvan via hiërarchische supervisie. Departementen zouden dan als 
systeemverantwoordelijke de taak hebben om regels (beleid) te bepalen en de uitvoering 
daarvan te controleren. Ketenpartners worden geacht loyaal te zijn aan de regels/het be-
leid en geen eventuele eigen doelstellingen na te streven. Denk aan een fabriek waar aan 
de lopende band onderdelen worden geassembleerd zodat uiteindelijk een eindproduct 
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ontstaat. Een dergelijk systeem is redelijk eenvoudig te sturen. Het is duidelijk welke 
handelingen nodig zijn om een eindproduct te realiseren. Hiervoor wordt een planning 
gemaakt en deze wordt opgedragen aan de verschillende ketenpartners.
Het is echter niet realistisch om alle partijen die met elkaar een keten vormen als een 
soort ‘machine’ af te schilderen. Die vergelijking gaat pas op als sprake is van:
• een duidelijk, afgebakend doel;
• een stabiele omgeving met een stabiel wensenpatroon;
• het keer op keer produceren van een exact gelijk product;
• precisie in het productieproces;
• medewerkers die bereid zijn zich ondergeschikt te maken aan het systeem.

Niet veel ketens voldoen aan deze voorwaarden. Ketenpartners in veranderende com-
plexe omgevingen proberen dan krampachtig deze te reduceren tot grijpbare groot-
heden. Er ontstaat dan frictie tussen de steeds veranderende en complexe omgeving en 
de starre, niet adaptieve manier van sturen. Ketenpartners (vaak op afstand geplaatste 
diensten) willen hun dienstverlening bijvoorbeeld mogelijk aanpassen op basis van wen-
sen uit het veld. Dat kan echter frictie opleveren met de sturing vanuit departementen.
De benadering van organisaties en ketens als constant en technisch aan te sturen sys-
teem (‘machine’) verandert dan ook steeds meer in de richting van een organisatie als 
‘organisme’. Dat wil zeggen een organisatie als informeel systeem dat constant in be-
weging is onder invloed van een breed scala actoren en factoren en zich aanpast aan 
veranderende omstandigheden. 
Dit wordt ook herkend binnen de overheid hoewel de relaties tussen departementen 
en uitvoeringsorganisaties, mede door de ministeriële verantwoordelijkheid, vrij hiërar-
chisch zijn ingericht. In de praktijk zijn hiërarchische verhoudingen niet altijd bepalend 
bij het nemen van beslissingen. Nieuwenkamp (2001) wijst erop dat bestuurders vaak 
een beperkte ‘span of control’ en expertise hebben. Daardoor wordt de kracht van de 
hiërarchie teruggedrongen. Bestuurders worden dan juist afhankelijk van de informatie 
die wordt aangeleverd door de professionals lager in de organisatie. Volledige loyaliteit 
aan de hiërarchische verhoudingen is dus op voorhand een utopie.

Het denken in politiek primaat en ministeriële verantwoordelijkheid voortkomend uit 
de klassieke organisatietheorieën gaat ervan uit dat ministers en uitvoerende organisa-
ties congruente (gemeenschappelijke) doelen hebben, dus ook met betrekking tot de 
keten. Deze veronderstelling gaat voorbij aan het verschijnsel dat binnen de keten los 
van de formele regels, informele processen kunnen ontstaan die leiden tot situaties die 
afwijken van de formele regels. 

Veel empirische studies van groepen in formele organisaties tonen aan dat de informele 
organisatie die ontstaat in een groep een heel eigen rol kan gaan spelen, los van de for-
mele regels.
Er zijn een aantal wezenlijke verschillen te benoemen tussen een meer ‘klassieke’, hië-
rarchisch geïnspireerde manier van sturing en sturing waarbij een systeem (lees: keten) 
vergeleken wordt met een levend organisme.
De kern van de organismemetafoor zoals beschreven door Morgan (1996) is dat alle 
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schakels binnen een systeem met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Dit staat 
lijnrecht tegenover de gedachte van een centrale, oppermachtige actor die in de positie 
verkeert om het geheel te overzien en autonoom beslissingen te kunnen nemen. 
In het verlengde van de organismemetafoor kan worden opgemerkt, dat een lichaam 
(het systeem) zoekt naar balans en daartoe ook in staat is door de goede communicatie 
en samenwerking. Immers het menselijk zenuwcentrum, de hersenen, staan constant 
open voor signalen vanuit het lichaam (pijn, honger, dorst, temperatuur). Op basis van 
die signalen wordt actie ondernomen. Wanneer de hersenen geen of vertroebelde signa-
len krijgen wordt de sturing beperkt. 

Er zijn verschillende aanwijzingen waarmee onderbouwd kan worden dat de oorspron-
kelijke, hiërarchische manier van sturen steeds meer wordt vervangen door sturings-
vormen die geen plaats inruimen voor een centrale ‘alleswetende’ actor. Uiteraard  
behouden de departementen een centrale positie, maar dat kan ook in de vorm van 
regisseur, informant, financier, opdrachtgever, coach et cetera. 

•  Van publieke organisaties en samenwerkingsverbanden kan niet gezegd worden dat 
ze werken aan een concreet, eenduidig doel (veiligheid, werkgelegenheid, naleving 
leerplicht). Eigenlijk kan een doel als veiligheid nooit echt worden bereikt (‘af zijn’), 
maar zal er constant aan moeten worden gewerkt.

•  Organisaties opereren in een snel veranderende omgeving. Sturing dient dan vooral 
te zijn gebaseerd op informatie die is verkregen uit een fijn vertakt netwerk van 
waaruit nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium kunnen worden waargeno-
men.

•  De markt/cliënt kan niet meer aanbodgestuurd worden benaderd. Innovaties en ver-
beteringen om de cliënt/burger steeds beter te bedienen staan dus voortdurend cen-
traal. De levenscyclus van bepaalde werkprocessen wordt korter omdat ontwikkelin-
gen elkaar steeds sneller opvolgen. Dit vraagt om een meer creatieve en dynamische 
manier van sturing.

•  Bij complexe processen waarbij veel professionals betrokken zijn, is vooraf vaak 
een lastige inschatting te maken van doorlooptijden, productiedoelen, tussendoe-
len, caseloads, et cetera. Sturing richt zich in veel gevallen op een complex veld 
met uiteenlopende actoren, waarbij waarschijnlijk veel tussentijdse veranderingen 
plaatsvinden. Het is slechts beperkt mogelijk om te sturen op basis van een (vooraf 
opgesteld) strak omlijnd kader van taken en verantwoordelijkheden.

•  Een centraal sturende partij vereist niet in de laatste plaats organisaties en actoren 
die bereid zijn zich ondergeschikt te maken aan het systeem. In de publieke sector 
leveren veel organisaties juist grote inspanningen om hun legitimiteit te laten gelden. 
Ten tweede wordt in veel gevallen gebruikgemaakt van de diensten van professio-
nals. Het is een bekend verschijnsel dat die zich slechts tot op zekere hoogte regels 
laten voorschrijven.

Kernwoorden die samenhangen met een meer moderne manier van sturing kunnen 
worden afgezet tegen die van klassieke sturing (zie tabel 16).
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Tabel 16: De hiërarchische benadering versus de organismemetafoor

Hiërarchische benadering Organismemetafoor

• Wantrouwen
• Formele controleerbaarheid
• Geslotenheid
• Gereduceerde werkelijkheid
• Hiërarchie
• Delegeren
• Continueren
• Aanbodgericht
• Organisatiegericht

• Vertrouwen
• Publieke verantwoording
• Openheid
• Complexe werkelijkheid
• Gelijkwaardigheid
• Interacteren
• Innoveren/leren
• Vraaggericht
• Procesgericht

Ongetwijfeld zal de organismemetafoor de meeste lezers meer tot de verbeelding doen 
spreken in het huidige tijdsgewricht. Toch houdt dat niet in dat departementen achter-
over kunnen leunen en ervan uit mogen gaan dat de ketenpartners er met elkaar en de 
verschillende belanghebbenden wel uitkomen. De politiek namelijk bepaalt nog steeds 
in grote lijnen de gewenste output en outcome en de middelen die zij daar, gegeven 
ook andere maatschappelijke vraagstukken die middelen vereisen, voor over hebben. 
Dat betekent dat departementen nog steeds een systeemverantwoordelijkheid hebben. 
De kunst voor departementen is echter om alleen indien nodig in te grijpen en dat 
vervolgens ook op een effectieve manier te doen. De hiërarchische benadering is bij de 
meeste departementen nog steeds leidend, hoewel de druk vanuit ketenpartners en de 
omgeving om dat veranderen steeds groter wordt. Wellicht is een rapport als dat van 
Kohnstamm wel een laatste ‘Ardennen-offensief’ in een poging om ketens weer onder de 
centrale hiërarchie van het departement te plaatsen.

Grofweg zou men kunnen stellen dat departementen in moeten grijpen indien:
•  een ketenpartner niet goed ‘draait’ en daarmee de hele keten doet disfunctioneren 

(ingrijpen op niveau 1);
•  de samenwerking tussen twee of meerdere ketenpartners niet goed loopt waarbij de 

ketenpartners er met elkaar niet uitkomen (sturing op niveau 2);
•  de keten in zijn totaliteit niet goed functioneert vanwege structurele oorzaken of 

externe oorzaken (sturing op niveau 3).

Het is echter de vraag hoe departementen de signalen tijdig kunnen herkennen die dui-
den op problemen van welk niveau, en vervolgens hoe zij daar dan adequaat op kunnen 
ingrijpen. Het vervolg van dit hoofdstuk gaat daar, aan de hand van het sturingsmodel, 
op in.
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7.2  Interpretatie van het sturingsmodel voor ketensturing 

We halen het generieke sturingsmodel nog even terug.

Figuur 29: Het sturingsmodel

Bij organisatie gaat het in grote lijnen om:
•  de vraag of er een keten nodig is en zo ja, uit welke partijen die keten moet bestaan;
•  de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de verschil-

lende ketenpartners en de bijbehorende vrijheidsgraden van handelen;
•  de organisatie van de aansluiting tussen de ketenpartners in termen van processen, 

informatie(systemen), et cetera;
•  de financieringswijze van de keten en de afzonderlijke ketenpartners, opdat de goe-

de prikkels worden gegeven om de ketendoelen efficiënt te realiseren;
•  de interventiemogelijkheden van met name de minister (en namens hem/haar het 

departement) en in het geval van betrokkenheid van meerdere departementen de 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sturing en toe-
zicht.

Het organisatieontwerp van een keten is geen onderwerp in dit boek, maar een gege-
ven. Het bepaalt echter wel de inrichting van de sturing en de coördinatiemechanis-
men die moeten worden ingebouwd om de nadelen (die er altijd zijn) van een gekozen 
organisatievorm te ondervangen. Verder kan men bij sturingsmaatregelen ook ingrijpen 
op het organisatieniveau van de keten (bovenstaande punten).

Bij control gaat het erom dat het sturingsinstrumentarium gericht is op het realiseren van 
de ketendoelstellingen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Iedere ketenpartner heeft, in 
meer of mindere mate, voor zichzelf doelstellingen bepaald en het instrumentarium om 
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te kunnen sturen ontwikkeld, maar wie bewaakt het totaal? Men zou kunnen stellen dat 
het departement als systeemverantwoordelijke de middeleninzet en te produceren een-
heden (input), en de resultaten (output) en effecten (outcome) van de totale keten volgt, 
maar het is ten eerste de vraag of dat goed gebeurd. Ten tweede wordt dat onduidelijker 
wanneer er meerdere departementen betrokken zijn, zoals bij de jeugdzorgketen (BZK, 
VWS en Justitie) en ten derde is het de vraag of op basis van die informatie goed wordt 
bijgestuurd in de keten, waarin veel ketenpartners vaak ook nog een redelijke mate van 
autonomie hebben. Ook voor ketensturing gelden de principes van:

•  Prestatiemanagement: ketendoelen doorvertalen naar kritische succesfactoren en pres-
tatie-indicatoren. Speciaal aandachtspunt daarbij is ‘goal alignment’ of ‘goal congru-
ence’, ofwel streven alle partners dezelfde ketendoelen na en hebben ze ook dezelfde 
interpretatie van die doelen? Ketendoelen en prestaties dienen vervolgens weer goed 
vertaald te zijn naar de doelen en prestaties van de afzonderlijke ketenpartners.

•  Financieel management: hoe worden de middelen verdeeld over de ketenpartners op-
dat het optimale resultaat voor de keten als totaal wordt behaald? Een lastige spagaat 
daarbij is dat inefficiënte ketenpartners eigenlijk relatief te veel middelen krijgen. 
Als men prikkels zou willen inbouwen om deze partijen efficiënter te laten werken 
(bijvoorbeeld taakstellingen, ofwel minder budget) kan dat, in ieder geval op korte 
termijn, leiden tot problemen voor andere ketenpartners, wanneer de ketenpartners 
door hun taakstelling niet meer voldoende (wat doorlooptijden, hoeveelheden of de 
gewenste kwaliteit aangaat) kunnen leveren. Andere problemen zijn de benodigde 
middelen voor investeringen in de infrastructuur, waarbij vooral ICT-investeringen 
een discussiepunt is. Hoe wordt verder voorkomen dat ketenpartners in totaal niet 
de optimale investeringen in ICT-systemen doen die goed op elkaar aansluiten? Tot 
op een bepaald niveau zijn ze vaak autonoom in de manier waarop ze hun bedrijfs-
voering inrichten. Dit soort optimalisatieproblemen heeft een directe link met finan-
cieel management, waaronder de vraag hoeveel vermogen ketenpartners mogen op-
bouwen en welke eenheidsprijzen of tarieven zij mogen hanteren.

•  Risicomanagement: is vaak een onderbelicht onderdeel in sturing (ook bij individuele 
ketenpartners), zoals we hebben gezien in het vorige hoofdstuk. Laat staan dat goed 
wordt nagedacht over risico’s en beheersmaatregelen voor de keten als totaal.

•  Kwaliteitsmanagement: op welke manier wordt de keten voortdurend verbeterd? Hoe 
kan worden voorkomen dat iedere ketenpartner zijn of haar eigen ambitieniveau van 
kwaliteitsmanagement laat prevaleren boven de verbetering van de keten als totaal?

Het ontwikkelen van een goed sturingsinstrumentarium voor de keten als geheel met 
het draagvlak van alle ketenpartners is een bijzondere uitdaging waar nog veel te win-
nen is.

Wederzijds vertrouwen tussen de verschillende ketenpartners en de betrokken departe-
menten is van groot belang. Vertrouwen is namelijk nodig voor ketensamenwerking, wat 
nodig is om de keten als totaal beter te laten functioneren. Vertrouwen is vooral belang-
rijk omdat ketenpartners elkaar niet hiërarchisch en formeel kunnen aansturen. Er komt 
dus veel neer op de welwillendheid om met elkaar het totale ketenresultaat zwaarder 
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te laten wegen dan het belang van de individuele ketenpartner. In commerciële ketens 
echter is vrijwel altijd sprake van klant-leverancier verhoudingen met marktwerking en 
concurrentie als prikkel. Hoewel hiërarchie en formele aansturing tussen de ketenpart-
ners vaak ontbreekt, is er soms wel sprake van een ketenpartner die relatief machtiger is 
en daarom meer invloed heeft. Die (potentiële) machtstrijd tussen ketenpartners is vaak 
niet bevorderlijk voor het vertrouwen (vooral op het punt van welwillendheid).

Druk kan op verschillende niveaus worden bezien. De keten kan als totaal onder druk 
staan door bijvoorbeeld media en politieke aandacht voor onwenselijke ‘outcome’ van de 
keten (zoals het stijgende aantal asielzoekers in Nederlands of het stijgende aantal WAO-
ers), of een schaarste aan middelen die beschikbaar zijn (bezuinigingen), of schandalen 
die bij een van de ketenpartners aan het licht zijn gekomen (zoals de UWV-affaire), of 
structurele politieke discussies over het dichter bij departementen halen van op afstand 
geplaatste uitvoerende organisaties (zoals de commissie Kohnstamm adviseerde). Verder 
kan men kijken naar de mate waarin er druk is om samen te werken tussen ketenpart-
ners. Ook kan men het hebben over de druk die op individuele ketenpartners ligt, maar 
dat laatste is al in het vorige hoofdstuk aan de orde geweest.

In de context van een keten kan men ook spreken over ‘voorwaartse’ en ‘zijwaartse’ 
druk. Dit is weergegeven in het onderstaande schema (zie figuur 30). 

Voorwaartse druk is druk die een positieve bijdrage levert aan het bereiken van de 
gewenste ketenresultaten en -effecten. Zijwaartse druk is druk die juist een negatieve 
invloed heeft op het bereiken van de gewenste ketenresultaten en -effecten. Het betreft 
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Figuur 23: Zijwaartse-, en voorwaartse druk

Figuur 30: Zijwaartse en voorwaartse druk
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zaken die de aandacht van de ketenpartners wegnemen van het ketenproces en het ke-
tendoel. Bijvoorbeeld als ketenpartners worden geconfronteerd met verschillende vraag-
stukken waarbij de prioriteit niet vanzelfsprekend bij de keten komt te liggen.
In de onderstaande tabel (zie tabel 17) staan een aantal voorbeelden (niet limitatief) van 
factoren die voorwaartse en zijwaartse druk op ketens kunnen veroorzaken, geordend 
langs de inmiddels bekende dimensies van Oliver.

Tabel 17: Voorbeelden van voorwaartse en zijwaartse druk (langs de dimensies van Oliver)

Dimensie Uitleg Voorbeelden voor ketens

Cause Is er een reden 
voor druk? 
Hoe groot is 
bijvoorbeeld de 
maatschappe-
lijke relevantie 
van presteren of 
efficiency op een 
bepaald terrein? 
Hoe meer reden, 
des te meer druk.

Hoe groter de reden of gevoelde noodzaak (vanwege bij-
voorbeeld media-aandacht en politieke aandacht voor de 
output en outcome) des te groter de voorwaartse druk om 
de ketendoelen beter te realiseren en dus des te minder 
weerstand van ketenpartners tegen interventies vanuit het 
departement.

Media-aandacht en politieke aandacht kunnen ook verlam-
mend werken op de ketenpartners of tot ‘gekke sprongen’ 
leiden. In dat geval is er eerder sprake van zijwaartse druk.

Constituents Letterlijk ‘kiezer’, 
‘principaal’ of  
‘toezichthouder’. 
Iets breder geïn-
terpreteerd: welke 
en hoeveel par-
tijen oefenen druk 
uit? Hoe meer 
partijen, des te 
meer druk.

Individuele (groepen) belanghebbenden kunnen tegen-
gestelde of afwijkende doelstellingen hebben. Dat geeft 
zijwaartse druk. Wellicht dat het departement van Justitie 
lagere eisen stelt aan de opvang van asielzoekers (mogelijk 
in het kader van het ontmoedigingsbeleid). Belangenorgani-
saties als vluchtelingenwerk zullen daartegen in het geweer 
komen. Het COA, als ZBO, heeft binnen grenzen de moge-
lijkheid om het opvangproduct te bepalen, maar als de mid-
delen vanuit het ministerie minder worden heeft het COA 
ook minder speelruimte. Horizontale belanghebbenden 
kunnen overigens ook voor voorwaartse druk zorgen wan-
neer hun belangen overeen komen met de ketendoelen.

Het kan ook voorkomen dat ketenpartners ten behoeve van 
andere ‘klanten’ diensten en producten leveren. Zo heeft de 
politie meer taken dan het “uit huis halen van mishandelde 
kinderen”. Dat kan de aandacht voor het ketendoel wel eens 
doen verslappen (zijwaartse druk).

De aandacht die andere ‘klanten’ van ketenpartners vragen 
kan ook een belangrijke reden zijn voor departementen om 
‘diensten voor derden’ te verbieden aan uitvoerende orga-
nisaties, omdat dit (naast andere mogelijke bezwaren) de 
aandacht kan afleiden.
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Dimensie Uitleg Voorbeelden voor ketens

Content Op inhoud: 
welke doelstel-
lingen, prestaties, 
normen of eisen 
moeten worden 
gehaald? Hoe 
hoger de lat, des 
te groter de druk.

Departementen kunnen de druk op de keten beïnvloeden 
door hogere prestaties te verwachten van de ketenpartners 
of minder middelen beschikbaar te stellen.
Ketenpartners kunnen andere of aanvullende doelstellingen 
hebben die mogelijk op gespannen voet staan met de keten-
doelen, zoals het uitbreiden van hun takenpakket, het voor 
zichzelf houden van kennis of het op andere wijze vergroten 
van hun invloed door bijvoorbeeld de keten-ICT naar zich 
toe te willen trekken. Dit soort zaken heeft vaak te maken 
met een natuurlijke drang om het eigen voortbestaan vei-
lig te stellen. Die doelen kunnen incongruent zijn met de 
ketendoelen (zijwaartse druk op de keten). 
Het kan ook voorkomen dat doelstellingen en prestaties 
van individuele ketenpartners niet goed ‘in lijn’ zijn met de 
ketendoelen. Dat creëert ook zijwaartse druk.

Control In hoeverre wordt 
op het halen van 
deze doelstel-
lingen, prestaties, 
normen of eisen 
gestuurd en 
worden er conse-
quenties verbon-
den aan het niet 
halen ervan? Hoe 
meer control, des 
te meer druk.

Het sturen op de realisatie van ketendoelen en het verbin-
den van consequenties aan het behalen van de daarvan afge-
leidde prestaties kan voorwaartse druk genereren wanneer 
bijvoorbeeld alle ketenpartners worden beloond (positieve 
prikkels ontvangen) voor het realiseren van de gezamenlijke 
ketendoelen. Wanneer de ketenpartners met elkaar in staat 
waren om efficiënter te werken en vervolgens worden de 
budgetten ‘afgeroomd’ geeft dat mogelijk zijwaartse druk.  
De mate van formele regelgeving levert ook weerstand en 
dus zijwaartse druk op het realiseren van de ketendoelen 
op. Te veel ‘control’ kan dus ook averechts werken.

Context Welke contextuele 
factoren zijn van 
invloed op voor- 
en zijwaartse 
druk? 

Eenduidigheid versus meerduidigheid van de ketenopvat-
ting. Bij eenduidige ketens definiëren ketenpartners en 
omgeving de structuur en het doel van de keten op dezelfde 
wijze. Ketendoelen kunnen echter strijdig zijn met andere 
belangrijke maatschappelijke doelen en daarmee veel zij-
waartse druk opleveren. Zo kan het opleggen van TBS maat-
schappelijk gezien wenselijker zijn dan het iedereen maar 
opsluiten achter de tralies. Wanneer er echter een TBS-
patiënt ontsnapt en vervolgens een misdrijf pleegt genereert 
dit een hoop zijwaartse druk. Het blijkt dan dat de doelstel-
ling om plegers van een misdrijf te behandelen en terug te 
laten keren in de maatschappij op gespannen voet kan staan 
met de veiligheid(sgevoelens) van burgers. Incidenten kun-
nen (tijdelijk) een hele andere context geven.

Tabel 17: Voorbeelden van voorwaartse en zijwaartse druk (langs de dimensies van Oliver) (Vervolg)
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Dimensie Uitleg Voorbeelden voor ketens

Aanbodgestuurde versus vraaggestuurde keten. Een keten is 
aanbodgestuurd indien de wensen van degene die de keten 
doorloopt niet of nauwelijks van invloed zijn. Een voor-
beeld is de strafrechtketen. Een verdachte of veroordeelde 
heeft zich te schikken in de gerechterlijke stappen. In vraag-
gestuurde ketens zijn de partners die de activiteiten uit-
voeren mede afhankelijk van het gedrag en de wensen van 
degene die de keten doorloopt (bijvoorbeeld het onderwijs). 
Een aanbodgestuurde keten heeft als nadeel dat ketenpart-
ners weinig prikkels ondervinden om het voorwaartse pro-
ces te verbeteren. Een vraaggestuurde keten heeft vooral het 
risico van een hoge doeldivergentie.

Stabiele versus dynamische keten. Een dynamische keten-
structuur impliceert dat er vrije partnerkeuze is in de keten. 
Er zijn activiteiten waarvoor meerdere concurrerende 
aanbieders in de markt zijn, wat bevorderlijk is voor voor-
waartse druk. 

Veel versus weinig concurrerende afhankelijkheid. Veel 
ketens hebben zijwaartse verbindingen, voortkomend uit 
afhankelijkheidsrelaties van individuele ketenpartners met 
partijen van buiten de keten. Hoe meer zijwaartse verbin-
dingen, hoe groter de kans op doeldivergentie. Dit punt is 
ook aan bod gekomen onder ‘constituents’.

Veel versus weinig machtsconcentratie. Een geconcen-
treerde machtsverdeling kan een belemmering voor voor-
waartse druk zijn indien de partijen waar de macht zit geen 
noodzaak tot verandering zien. Het kan ook gemakkelijker 
voorwaartse druk genereren dan bij een versnipperende 
machtsverdeling als die macht daar op inzet. 
Een andere (context)factor is de historie en cultuur van 
de ketenpartners. Ketenpartners met een ‘open mind’, een 
hoge veranderbereidheid en inspirerend leiderschap zullen 
gemakkelijker met elkaar voorwaartse druk creëren dan 
ketenpartners waar de angst, onzekerheid, onderlinge con-
flicten/machtstrijd en bureaucratie de boventoon voeren.

Tabel 17: Voorbeelden van voorwaartse en zijwaartse druk (langs de dimensies van Oliver) (Vervolg)
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De hoeveelheid druk kan ook worden gezien als het gemak waarmee kan worden 
(bij)gestuurd. Ofwel, ‘druk’ is de stuurbekrachtiging in sturingsrelaties. Het is ‘zwaar 
sturen’ in een keten waarin nauwelijks noodzaak tot meer efficiency of effectiviteit wordt 
gevoeld, met relatief weinig belanghebbenden, met afwijkende doelen van individuele 
ketenpartners, ‘dichtgesmeerd’ met formele regelgeving, weinig consequenties wanneer 
afspraken niet worden nagekomen en een stabiele omgeving waarin ketenpartners rela-
tief beperkt zijn verbonden met de omgeving. 

7.3   Mogelijke ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor  
departementen

Zoals uitgelegd aan de hand van het sturingsmodel kan men de kwaliteit van de sturing 
positief beïnvloeden door het goed organiseren van de sturingsrelatie (organisatie), zorg 
te dragen voor een goed instrumentarium om te kunnen sturen (control) en te werken 
aan wederzijds vertrouwen tussen de aansturende partij en de partij die wordt aange-
stuurd. Daarnaast is ‘druk’ in het systeem nodig om tot effectiever en efficiënter preste-
ren te komen. De mate van druk is deels beïnvloedbaar.

In principe is de keten in dit hoofdstuk ‘de partij’ die aangestuurd wordt door ‘het de-
partement’. Er zijn echter een aantal complicerende factoren in het spel, namelijk:
1  ‘De keten’ is niet één partij, maar bestaat uit meerdere ketenpartners, die elkaar wel-

iswaar formeel niet aansturen, maar elkaar wel kunnen beïnvloeden.
2  Vaak is er sprake van betrokkenheid van meerdere departementen in de ‘aansturing’ 

van de keten (en dus meerdere ‘kapiteins’ op één schip). Men zou kunnen stellen 
dat het kabinet uiteindelijk ‘de kapitein’ op een keten is. De metafoor ‘kapitein op 
het schip’ is zelfs discutabel in dit verband, omdat in ketens en netwerken vaak niet 
sprake is van een hiërarchische bevelstructuur.

Een louter hiërarchische benadering van het sturen van ketens is dus een achterhaald 
beginsel. Het is een utopie om te veronderstellen dat ‘het kerndepartement’ als beleid-
maker de alwetende actor is die de veranderende omgeving goed in beeld heeft en 
aangeeft wat welke ketenpartner moet doen, op welk moment, in welke hoeveelheden, 
tegen welk kwaliteitsniveau en met welk middeleninzet. Dat betekent dus dat keten-
partners worden geacht om zelf ook de veranderende omgeving te monitoren en (bin-
nen kaders) bij te sturen waar nodig om een zo goed mogelijke bijdrage aan de realisatie 
van de ketendoelen te kunnen leveren. Departementen geven daarbij, als systeemver-
antwoordelijken, wel de kaders en randvoorwaarden aan ofwel dienen deze randvoor-
waarden te verzorgen. Wat dat betreft is ketensturing qua denklijn niet wezenlijk anders 
dan sturing binnen organisaties. In een organisatie wordt ook door het bestuur of de 
directie aangegeven wat de doelstellingen zijn. Leidinggevenden en medewerkers op 
verschillende niveaus leveren daar hun bijdrage aan en sturen, grotendeels naar eigen 
inzicht, hun werkzaamheden binnen de voor hen gestelde kaders. Over het algemeen 
krijgen hoog opgeleide professionals daarbij relatief veel vrijheid en verantwoorde-
lijkheid om binnen (ruime) kaders hun werkzaamheden te sturen. Draagvlak voor de  
organisatiedoelstellingen is daarbij belangrijk en persoonlijke doelstellingen kunnen wel 
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eens op gespannen voet staan met organisatiedoelstellingen. Het kan ook voorkomen 
dat medewerkers bewust op ‘kennis blijven zitten’ om zogenaamd onmisbaar te blijven, 
of hun invloed proberen uit te breiden al dan niet ten koste van anderen. Samenwerking 
tussen medewerkers en afdelingen (en dus ook ketenpartners) is vaak erg belangrijk om 
doelen te kunnen realiseren. De vraag ‘wanneer grijpt de leidinggevende in?’ geldt ook 
voor ketens, namelijk ‘wanneer grijpt het departement in?’. Niets nieuws dus zou men 
zeggen, mits departementen passende ‘leidinggevenden’ of regisseurs in het systeem 
kunnen zijn en ook als zodanig worden geaccepteerd in de keten. 

Sommige activiteiten zijn echter ‘geoutsourcet’, ofwel uitbesteed, maar ook dan gaat de 
vergelijking redelijk goed op, namelijk dat in plaats van medewerker nu leveranciers 
(lees ZBO’s en andere extern verzelfstandigde organisaties) een bijdrage leveren aan de 
realisatie van de doelen. Die leveranciers zijn dan echter nog wel in eigendom en de 
invloed is groot, omdat vaak het departement de enige substantiële opdrachtgever is en 
de interventiemogelijkheden groot zijn. De doelen van de ‘leverancier’ worden in hoge 
mate bepaald door de minister. 

Kortom, de basisprincipes om een keten goed te besturen zijn niet echt anders dan stu-
ring binnen organisaties. Het probleem is echter vaak dat het veel complexer is en dus 
moeilijker te organiseren en te besturen, en dat een louter hiërarchische bevelstructuur 
niet effectief is en vaak ook niet mogelijk is. Het scherp hebben van de ketendoelen en 
-prestaties, daarvoor draagvlak creëren bij de ketenpartners en borgen dat het gat tussen 
doelen van ketenpartners en de ketendoelen niet te veel uit elkaar lopen is misschien 
wel de belangrijkste uitdaging bij het sturen van ketens.

Net zoals leidinggevenden hun medewerkers kunnen ‘over-managen’, door binnen de 
vrijheidsgraden van de medewerkers toch (ongevraagde) sturing te geven (wat tot veel 
frustratie kan leiden), kunnen departementen de keten ‘over-managen’ door zich te veel 
met de bedrijfsvoering van ketenpartners te ‘bemoeien’. Van ketenpartners mag verder 
worden verwacht dat zij de samenwerking met andere ketenpartners opzoeken en ge-
bruiken om de keten te optimaliseren (zelfsturend vermogen van de keten). Een depar-
tement grijpt in principe alleen in als:
• individuele ketenpartners niet goed functioneren (zie het vorige hoofdstuk);
• ketenpartners niet voldoende (effectief) met elkaar samenwerken;
•  de keten in zijn totaliteit niet goed (genoeg) functioneert gegeven de organisatie, de 

ketendoelen, de beschikbare input en de gewenste output en outcome.

Onder andere op basis van de literatuur zijn ketenproblemen geïnventariseerd die te 
maken hebben met de kwaliteit van de sturing en ‘druk’. Deze zijn geordend naar de 
onderdelen van het generieke sturingsmodel en voorzien van mogelijke interventie-
mogelijkheden van het departement.
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Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen

Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Onderdeel ‘organisatie’ van het sturingsmodel

Structuur, bemensing, TVB en rollen

Problemen als gevolg van een onlogi-
sche opdeling van de keten in entitei-
ten (ketenpartners). 

Interventies zijn ingrijpend, namelijk het voorstellen van 
structuur-/stelselwijzigingen (bijvoorbeeld de sociale keten). 
Dit moet via voorstellen van het kabinet worden goed-
gekeurd door de Tweede Kamer (TK).

Over- of onderdimensionering van 
structuur. Te weinig structuur kan tot 
chaos leiden, te veel structuur kan de 
keten ‘op slot zetten’.

Departementen kunnen, aanvullend op wetten, richtlijnen 
of protocollen opstellen. Uiteindelijk zouden ze ook wets-
voorstellen kunnen inbrengen. Het verminderen van struc-
tuur vindt men vaak lastiger, maar zonder bevoegdheden 
formeel te verruimen kunnen departementen hun eigen 
sturing naar ketenpartners losser maken. Het losser maken 
van ‘dichtgetimmerde’ structuren tussen ketenpartners is 
moeilijker rechtstreeks te beïnvloeden voor departementen. 
Departementen kunnen structuurwijzigingen voorstellen, 
maar dat is vaak ingrijpend. 

Onduidelijkheden welk departement 
welke taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden (TVB) in de aanstu-
ring van een keten heeft. Gray noemt 
in dit verband het ontbreken van een 
duidelijke regiefunctie in een keten.

De betreffende ministers kunnen daar met elkaar helderheid 
in proberen te brengen of anders wordt het een ‘horizontaal’ 
(door departementen heen) sturingsitem van het kabinet. 
Een voorbeeld is de afstemming tussen het ministerie 
van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in de veiligheidsketen. Er wordt soms 
wel eens gesproken over een apart ministerie van Veiligheid 
om hier meer duidelijkheid in te brengen. 

Onduidelijkheid welke ketenpartner 
welke taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden (TVB) in de keten 
heeft.

In eerste instantie mogelijk door ketenpartners zelf op te los-
sen. Zo niet, dan kan het departement hier duidelijkheid in 
brengen, mogelijk te verwerken in aanvullende richtlijnen, 
brieven of, indien nodig, via wetswijzigingen.

Processen en systemen tussen keten-
partners sluiten niet goed op elkaar 
aan. Johnsson geeft in dit verband 
aan dat ketenafspraken niet in over-
eenstemming kunnen zijn met inter-
ne afspraken en procedures.

In eerste instantie mogelijk door ketenpartners zelf op te los-
sen. Zo niet, dan kan het departement samenwerking op dit 
onderdeel stimuleren of regisseren. Afdwingen is vaak maar 
beperkt mogelijk vanuit het departement.
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Een gebrek aan organisatieoverstij-
gende afspraken. Formele afspra-
ken ontbreken op basis waarvan 
nagegaan kan worden welke acties 
ketenpartners in het belang van de 
keten dienen te ondernemen. In dat 
geval ontbreekt een kader op basis 
waarvan eventuele bijsturing kan 
plaatsvinden. De onduidelijkheid die 
hiermee gepaard gaat creëert conflict-
potentieel (Kuldeep en Van Dissel). 
Hoe complexer de (omgeving van de) 
keten (bijvoorbeeld de hoeveelheid 
ketenpartners), des te belangrijker 
organisatieoverstijgende afspraken 
worden.

Departementen kunnen een belangrijke rol spelen bij 
het opstellen of verbeteren van organisatieoverstijgende 
afspraken of het verduidelijken van het ketenbelang of de 
ketendoelen. Draagvlak bij de verschillende ketenpartners is 
daarbij vaak wel een belangrijke voorwaarde. 

Financiering

Verkeerde financiële ‘prikkels’ (niet 
in lijn met de ketendoelen) richting 
ketenpartners.

Financiering van de keten anders inrichten (bijvoorbeeld de 
allocatie van middelen aan huisartsen deels via zorgverzeke-
raars laten lopen).

Interventiemogelijkheden

Departement heeft te weinig goede 
mogelijkheden om in te grijpen 
bij ketenpartners of in de keten als 
totaal.

Vergroten interventiemogelijkheden van de minister of 
‘dichterbij het departement halen’ van ketenpartners. Voor 
dit soort maatregelen zijn wetswijzigingen nodig.

Onderdeel ‘control’ van het sturingsmodel

Prestatiemanagement

Ketendoelen zijn niet duidelijk, wor-
den niet eenduidig geïnterpreteerd of 
niet door alle partijen gedragen.

Duidelijk beleid maken vanuit het departement. Door dit 
interactief met uitvoeringsorganisaties en belanghebbenden 
te doen, kan het draagvlak worden vergroot en wordt inter-
pretatieruimte bij ketenpartners verkleind.

Ketendoelen zijn niet goed vertaald 
naar ketenprestaties in termen van 
gewenste output en outcome (en 
benodigde input).

Neem als departement de tijd om op hoog management-
niveau samen met de ketenpartners de ketendoelen te verta-
len naar kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren.

Doelen en -prestaties van keten-
partners zijn niet goed ‘in lijn’ met 
de ketendoelen en prestaties (goal 
alignment).

Stimuleer (en regisseer) als departement dat de ketenpart-
ners met elkaar de afgeleide doelen en prestaties delen (en 
de onderliggende veronderstellingen). Evalueer periodiek 
samen met de ketenpartners het samenspel van doelen,  
kritische succesfactoren en prestaties.

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Totaalsturing (in termen van plannen, 
monitoren en bijsturen) op de keten 
ontbreekt of is onvoldoende.

Zie voorgaande interventiemogelijkheden. Departementen 
kunnen samen met de ketenpartners allereerst voor de keten 
als totaal de doelen vertalen naar prestaties en daarna per 
ketenpartner de afgeleide doelen en prestaties doornemen. 
De realisatie van ketendoelen en prestaties kan wellicht 
gekoppeld worden aan beloning of positieve prikkels voor 
alle ketenpartners. Men zou ook een periodiek gezamenlijk 
overleg kunnen organiseren waarbij het departement samen 
met de ketenpartners de realisatie van de ketendoelen door-
neemt.

Te weinig aandacht voor lange 
termijn.

Een mogelijkheid is om een onderscheid te maken tussen 
enerzijds de jaarlijkse sturing op operationele prestaties van 
de keten en de ketenpartners en anderzijds de ontwikkeling 
in effecten, waarbij een analyse wordt gemaakt van trends in 
effecten en de mogelijke oorzaken (beïnvloedbaar en niet-
beïnvloedbaar). Men zou kunnen stellen dat dit de taak is 
van de beleidmaker op het departement, maar het maken 
van langere termijn analyses samen met de ketenpartners 
kan het inzicht bij het departement vergroten en tot meer 
begrip en draagvlak bij de ketenpartners leiden.

Financieel management

Budgettaire sturingsinstrumenten 
vanuit het kerndepartement kunnen 
beperkingen opleggen voor de wijze 
waarop de ketenpartners kunnen 
functioneren:
•  De intra- en interdepartemen-

tale toetsingsprocedure voor 
begrotingswijzigingen, vergt tot 
en met de goedkeuring door de 
Kamer enkele maanden, vaak te 
lang om flexibel te handelen in de 
bedrijfsvoering.

•  De budgetdisiciplineregels vergen 
bij overschrijdingen vrijwel direct 
compensatiemaatregelen binnen 
een departement, hetgeen de 
begrotingsuitvoering fors kan ver-
storen, bijvoorbeeld in geval van 
bezuinigingen tijdens het lopende 
jaar.

Een oplossing is om ketenpartners te laten beschikken over 
een gelimiteerd vermogen waarmee zij flexibel kunnen han-
delen. De grootte van het vermogen dient wel beredeneerd 
te zijn door bepaalde risico’s af te dekken, benodigde inves-
teringen te doen of pieken in de werkbelasting op te vangen.

Door outputsturing of niet te gedetailleerde inputsturing 
behouden ketenpartners zelf de mogelijkheid om substitutie-
keuzen tussen eigen personeel, inhuur of ICT te maken.

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

•  Belemmeringen m.b.t. de  
reallocatie van middelen en 
eventuele subsitiutie tussen bij-
voorbeeld personele en materiele 
budgetten lokken ondoelmatig 
gedrag uit. 

Financieel management per keten-
partner kan maatschappelijk gezien 
suboptimaal zijn.

Door ketenpartners vooral op output te sturen kunnen 
prikkels ontstaan om efficiënter te werken. Ketenpartners 
kunnen dan bijvoorbeeld via gezamenlijke activiteiten (zoals 
shared service centers) kosten besparen of klantvriendelijker 
opereren (één-loketfunctie).  

Risicomanagement

Risico’s voor de keten als totaal zijn 
niet ontwikkeld en helder.

Departementen kunnen een trekkers- of regisseursrol pak-
ken door interactief met uitvoeringsorganisaties en belang-
hebbenden de risico’s voor de keten als totaal in te schatten 
en beheersmaatregelen te ontwikkelen. Op die manier wordt 
verder het draagvlak vergroot en de interpretatieruimte bij 
ketenpartners verkleind. Ketenpartners kunnen hun eigen 
risico-inschattingen en beheersmaatregelen hierop 
afstemmen. 

De gevolgen van risico’s binnen een 
ketenpartner voor andere ketenpart-
ners worden onvoldoende doordacht 
en gedeeld.

Risico’s binnen een ketenpartner zijn vaak ook van invloed 
op andere ketenpartners. Wanneer de politie zich bijvoor-
beeld niet houdt aan de regels voor opsporing en aanhou-
ding kan het Openbaar Ministerie wel eens een ‘zwakke 
zaak’ te verwerken krijgen. Met name ook risico’s met 
betrekking tot vertragingen in de keten hebben effect op 
andere ketenpartners. Ketenpartners delen daarom idealiter 
hun risico’s en beheersmaatregelen om zodoende op elkaar 
te kunnen anticiperen. Departementen kunnen dat proberen 
te stimuleren. Bij de departementen en intern verzelfstan-
digde diensten zijn vaak zogenaamde ‘baselines’ in omloop 
die een systematische risico-inventarisatie voorschrijven (op 
bijvoorbeeld financieel beheer, ICT en P&O). 

De totaalsturing op beheers-
maatregelen ontbreekt.

Ketenpartners kunnen, naar analogie van prestatiemanage-
ment de uitvoering van beheersmaatregelen ten behoeve van 
risico’s voor de keten als totaal gezamenlijk monitoren. Het 
departement kan daarin een trekkers- of regisseursrol 
pakken.

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Te weinig aandacht voor lange 
termijn.

Een mogelijk is om een onderscheid te maken tussen ener-
zijds de jaarlijkse sturing op operationele risico’s van de 
keten en de ketenpartners en anderzijds de langetermijn-
risico’s (die bij beheersmaatregelen vaak tijdige invester-
ingen vragen, zoals het tijdig vervangen van ICT-systemen). 
Departementen doen er verstandig aan om dit ook samen 
met de ketenpartners in gang te zetten. Een expliciete schei-
ding tussen korte- en langetermijnrisico’s kan helpen om 
te voorkomen dat er te weinig aandacht is voor de langere 
termijn risico’s.

Kwaliteitsmanagement

Het voortdurend verbeteren wordt 
niet voor de keten als totaal opge-
pakt, maar per ketenpartner.

Het invoeren van kwaliteitssystemen, handvesten of model-
len kan de kwaliteit van het functioneren van de totale keten 
bevorderen. Het departement kan dit faciliteren door bij-
voorbeeld dit soort initiatieven financieel te ondersteunen, 
waarbij het gevaar van schijnsamenwerking altijd op de loer 
ligt. Men kan ook de vorming van een gezamenlijke audit 
of consultancy pool bevorderen, waardoor ketenpartners 
elkaars ‘business’ beter leren begrijpen.

Onderdeel ‘vertrouwen’ van het sturingsmodel

Geloof in elkaars kennis en vaardigheden

Ketenpartners hebben geen vertrou-
wen dat ketenpartners hun taken 
naar behoren kunnen uitvoeren, 
al dan niet gebaseerd op reputatie 
of eerdere contacten en interacties, 
waardoor ze zich niet committeren 
aan ketenafspraken, omdat ze de kans 
van slagen laag achten (Johnson).

Departementen zouden bijvoorbeeld periodieke ‘feedback’ 
van ketenpartners op elkaar (en het departement) kunnen 
organiseren, van waaruit afspraken ter verbetering kunnen 
worden gemaakt.

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Een keten heeft tijd nodig om te 
groeien. Als het onmogelijke wordt 
nagestreefd, verliezen organisaties 
vertrouwen en de motivatie omdat 
het bijna onmogelijk wordt successen 
te boeken. Dit heeft ook een relatie 
met te veel ‘druk’.

Het departement kan de haalbaarheid van ketenprestaties en 
de prestaties van ketenpartners beter proberen te beoordelen 
door deze intensiever met de ketenpartners te doordenken 
(zie ook prestatiemanagement). Vaak weten departementen 
nu ook niet in hoeverre geldende prestatienormen nodig en 
haalbaar zijn.

Welwillendheid

Ketensamenwerking begint bij het 
punt dat organisaties beseffen dat 
geen van allen een bepaald vraagstuk 
alleen kan oplossen. Voordat dit leidt 
tot een goed functionerende keten 
zal heel wat tijd verstrijken. Organi-
saties zullen dus moeten beschikken 
over een bepaalde ‘stamina’, ofwel 
uithoudingsvermogen (Huxham en 
Vangen). Gebrek aan uithoudings-
vermogen bij de ketenpartners is dan 
het probleem.

Dit is een punt dat lastig te beïnvloeden is vanuit een depar-
tement. Het topmanagement van de verschillende keten-
partners is daar bepalend in. Soms heeft het departement 
daar directe of indirecte (via een Raad van Toezicht) zeggen-
schap in, maar veranderingen in de leiding van een keten-
partner zijn vrij ingrijpend en het is de vraag of daarmee 
het ‘uithoudingsvermogen’ een nieuwe impuls krijgt. Een 
andere mogelijkheid is om ‘bij te springen’ (met mensen of 
middelen) wanneer ketenpartners dreigen af te haken, maar 
dat kan ook een averechts effect hebben.

Organisaties staan niet zomaar posi-
tief ten opzicht van toenemende 
interdependentie en interorganisatio-
nele samenwerking. Vaak zijn organi-
saties op hun hoede voor de negatieve 
aspecten die samenwerking met zich 
mee kan brengen. Ze denken dan eer-
der aan de kosten dan de baten van 
een mogelijke keten. Kosten dient in 
dit verband breed te worden opge-
vat. Daar kan ook het verliezen van 
autonomie, middelen, reputatie en 
legitimiteit onder vallen. 

Mogelijke kosten bestaan bijvoor-
beeld uit minder (beslissings)bevoegd
heden, investeringen in bijvoorbeeld 
ICT, onderlinge afstemming, toene-
mende bureaucratie, sluimerende 
conflicten en reputatieverlies door de 
(mindere) kwaliteit en reputatie van 
de samenwerkingspartners (Alter en 
Hage).

Naarmate organisaties meer gedeelde opvattingen hebben 
over een na te streven organisatieoverstijgend ketendoel, 
zullen organisaties zich meer realiseren dat er een onderlin-
ge afhankelijkheid bestaat om dit doel te behalen. Consen-
sus over bepaalde organisatieoverstijgende doelen is nodig 
om partijen in een keten aan elkaar te binden (Sherif, 1958; 
Gray, 1985).

Hoe sterker de dissatisfactie met de huidige situatie, hoe 
eerder organisaties geneigd zullen zijn om oplossingen te 
zoeken voor die situatie (Hay, 1983; Gray, 1985). In feite 
genereert dit extra druk (zie verder). 

Mogelijk kunnen de ketenpartners worden geïnspireerd 
door een meer ambitieus organisatieoverstijgend ketendoel 
te formuleren of innovatie te bevorderen, zonder dat sprake 
is van een probleem. 

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Van Venrooy stelt dat publieke orga-
nisaties, vaak bij wet vastgelegd, ver-
antwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van enkele specifieke taken. In het 
verlengde hiervan is het bestaans-
recht van deze organisaties afhanke-
lijk van hun functionele specialisatie 
waardoor de bereidheid en mogelijk-
heid om taken te herverdelen binnen 
de keten beperkt zijn. Het centraal 
stellen van een gezamenlijk belang/
product moet in zulke situaties vaak 
plaatsmaken voor individuele belan-
gen van organisaties, wat resulteert 
in een onderlinge competentie- en 
machtsstrijd.

Een verregaande manier om dit te doorbreken is het reorga-
niseren van de keten.

Minder verregaand is het belonen van gezamenlijk te beha-
len prestaties (al dan niet via outputsturing), zodat er een 
belang is om beter samen te werken en herverdelingsafwe-
gingen te maken.

Een derde vorm kan zijn om marktwerking te introduceren, 
maar dat kan niet altijd.

Partijen hebben het idee langs elkaar 
heen te praten en zijn niet bereid naar 
elkaar te luisteren of te investeren in 
middelen die de communicatie zou-
den kunnen verbeteren (Johnson). 
Het doodzwijgen van conflicten of 
verschillen van inzicht werkt ook 
negatief. Huxham en Vangen noemen 
het probleem van complexe commu-
nicatie doordat actoren verschillende 
achtergronden hebben en vanuit 
diverse specialisaties en organisa-
tieculturen met elkaar moeten inter-
acteren.

Departementen kunnen moeilijk een betere communicatie 
tussen ketenpartners afdwingen. Ze kunnen wellicht aan-
wijzingen geven of bijeenkomsten organiseren waarbij de 
verschillende ketenpartners aan tafel worden gezet.

Goed voorbeeldgedrag bij de leidinggevenden van de keten-
partners kan ook helpen. Soms kunnen departementen daar 
direct of indirect invloed op uitoefenen.

Ketenpartners motiveren elkaar niet 
om bepaalde afspraken daadwer-
kelijk na te komen. De prioriteit 
verschuift snel naar werkzaamheden 
waarvoor harde afspraken gelden die 
verantwoord dienen te worden aan 
het departement. Ketenpartners zijn 
eerder loyaal aan het departement en 
interne procedures dan aan andere 
ketenpartners (Johnson).

Voor departementen is het belangrijk om zicht te hebben 
op situaties waarin loyaliteit aan het departement strijdig is 
met samenwerking tussen ketenpartners. Mogelijk kan het 
departement haar één-op-één-afspraken met een ketenpart-
ner ‘laten vieren’ als dit de totale effectiviteit van de keten 
ten goede komt. Het gezamenlijk doorleven van doelen en 
afgeleide prestaties, zoals beschreven onder prestatiema-
nagement, kan mogelijk dergelijke situaties voorkomen.

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Een ketenpartner kan te machtig 
worden en daardoor minder nood-
zaak voelen om zich constructief op 
te stellen naar de ketenpartners. Of, 
zoals Kemp en Ghauri het stellen, 
“As the interdependency becomes 
more asymmetric, the more powerful 
partner has less motivation to avoid 
conflict”.

Een departement kan er in zo’n situatie voor kiezen om 
dergelijke macht te doorbreken, door bijvoorbeeld taken 
of middelen te herverdelen of voor een ander systeem 
van financieren te kiezen. De keten herstructureren kan 
ook, maar is al snel ingrijpender. Macht kan verschillende 
grondslagen hebben, zoals het beschikken over specifieke 
informatie en deskundigheid of charismatisch leiderschap. 
Dat soort macht kan mogelijk worden doorbroken door een 
ketenpartner op te delen, te voorzien van een nieuwe leider 
of de specifieke informatie en deskundigheden ook elders 
op te bouwen. 

Integriteit

Gebrek aan vertrouwen bij keten-
partners dat algemene waarden en 
normen en wetgeving worden nage-
leefd.

Een departement kan natuurlijk het een en ander aan inte-
griteitsrichtlijnen en beleid voorschrijven of hier aanwijzin-
gen voor geven, maar de vraag is of dit effectief is. Departe-
menten kunnen ook uitwisseling van normen en waarden 
tussen ketenpartners faciliteren.

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Onderdeel ‘druk’ van het sturingsmodel

Cause

Voor ketenpartners kan het onvol-
doende helder zijn wat de toege-
voegde waarde is van een gemeen-
schappelijke uitvoeringspraktijk. Er 
is onvoldoende resource afhankelijk-
heid tussen de partijen, waardoor 
er weinig gemeenschappelijke of 
aanvullende belangen zijn. De meer-
waarde voor de organisaties om een 
gemeenschappelijke uitvoeringsprak-
tijk te ontwikkelen, waarin de klant 
centraal staat, is vaak niet aanwezig. 
Hierdoor is er een gebrek aan nood-
zaak tot veranderen. De reden dat er 
dan toch gemeenschappelijke dienst-
verlening wordt gerealiseerd is vaak 
toe te wijzen aan imagoverbetering, 
het vergroten van de eigen legitimiteit 
en het verkrijgen van externe hulp-
bronnen in de vorm van bijvoorbeeld 
subsidies. De betrokken organisaties 
worden dan min of meer gedwongen 
om deel te nemen aan de samenwer-
king, maar proberen deze dan zo veel 
mogelijk te beperken door de eigen 
belangen te beschermen. Het gevolg 
is, dat de gemeenschappelijkheid van 
de dienstverlening beperkt blijft. Er 
kan in deze situaties eerder worden 
gesproken over schijnsamenwerking. 
(Venrooy, 2002: 173).

Het departement kan proberen om resourceafhankelijkheid 
te creëren door de gezamenlijke output te vergoeden (via 
budgettering). Samenwerking wordt dan alleen beloond 
indien de gezamenlijke output effectiever of efficiënter 
wordt bereikt. Subsidies ter ondersteuning van alleen 
inspanningen vervallen.

Het departement kan initiatieven ontplooien op het terrein 
van liberalisering of het dichter bij het departement halen 
van ketenpartners. Vaak ziet men dan een grotere pro-actie 
bij de ketenpartners om met elkaar zaken te regelen.

Constituents

Vanuit de omgeving worden organisa-
ties geconfronteerd met tegengestelde 
belangen. Meerdere groepen oefenen 
druk uit om bepaalde activiteiten 
uit te voeren. Organisaties kunnen 
zich niet volledig richten op de keten 
omdat ze ook buiten de keten afspra-
ken/procedures moeten nakomen 
(Aa, van der, 2002: Serrane, 2003).

Op het moment dat activiteiten te veel gaan afleiden van de 
realisatie van ketendoelen kan een departement zwaardere 
consequenties verbinden aan het niet realiseren van de afge-
sproken bijdrage aan de ketendoelen (control), of zelfs een 
aanwijzing geven dat bepaalde activiteiten niet meer kunnen 
worden uitgevoerd. 

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)



147DE ROL VAN DEPARTEMENTEN IN KETEN- EN NETWERKSTURING

Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Content

Ketenpartners kunnen andere of 
aanvullende doelstellingen hebben 
die mogelijk op gespannen voet staan 
met de ketendoelen.

Departementen kunnen proberen te bewaken dat er vol-
doende prikkels zijn voor het realiseren van de prestaties ten 
behoeve van de ketendoelen. De ketenpartner dient dan zelf 
de goede balans tussen tegengestelde doelen te vinden.

Indien andere doelen echt te strijdig worden kunnen aan-
wijzingen worden gegeven of kan zelfs organisatorisch 
worden ingegrepen. Een lichte vorm is bewaking via door de 
minister aangestelde leden van de Raad van Toezicht (als het 
een ZBO betreft). Zwaardere vormen zijn het weghalen van 
taken bij de ketenpartner en het samenvoegen of opdelen 
van ketenpartners.

Prestatienormen voor ketenpartners 
zijn te laag en niet uitdagend genoeg 
gesteld.

Het vaststellen van realistische, haalbare en uitdagende 
normen is vaak lastig omdat veel ketenpartners een lastig 
vergelijkbaar product of dienst leveren. Internationaal 
benchmarken met soortgelijke taakorganisaties biedt dan 
misschien meer mogelijkheden. Departementen kunnen ook 
via historische trends de spanningsboog opvoeren of aan de 
inputkant minder middelen ter beschikking stellen. Bij het 
analyseren van trends dienen wel veranderende omgevings-
factoren meegewogen te worden. Het verdient aanbeveling 
om normstelling samen met de ketenpartners te doen en af 
te stemmen op de prestatienormen  elders in de keten moe-
ten worden gerealiseerd.

Control

De consequenties van het niet halen 
van prestaties of taakstellingen in lijn 
met de ketendoelen worden onvol-
doende gevoeld door de ketenpart-
ners.

Indien het departement opdrachtgever is kan zij zelf meer 
consequenties verbinden aan het (niet) realiseren van pres-
taties, middels prestatiebeloning, outputsturing of minder 
materiële vormen van ‘straffen en belonen’. Indien andere 
partijen opdrachtgever/klant zijn kan het departement pro-
beren om deze partijen meer invloed in de sturingsrelatie te 
geven door bijvoorbeeld de instelling van een gebruikers-
raad. Zij kan de waardering van horizontale belanghebben-
den ook onderdeel laten uitmaken van de te behalen presta-
ties en koppelen aan budgettering/beloning.

De consequenties van het niet halen 
van prestaties of taakstellingen in 
lijn met de ketendoelen worden als 
beklemmend gevoeld door de keten-
partners, waardoor verstarring en 
verlamming optreedt.

Een departement kan ook ‘oversturen’ of te veel druk leg-
gen op ketenpartners. In zo’n geval moet het departement 
wellicht een pas terug doen om ruimte te geven aan de 
ketenpartner(s) (binnen wat ruimere kaders). Ketenregie 
kan een goed alternatief zijn voor te hiërarchische sturing 
vanuit het departement. 

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Mogelijk ketenprobleem Interventiemogelijkheden departement

Context

Meerduidigheid van de ketenopvat-
ting, leidend tot zijwaartse druk.

Het departement kan in haar rol als ketenregisseur de keten-
partijen bij elkaar brengen om meer eenduidigheid in de 
ketendoel, -problemen en oplossingen te brengen. 

Stabiele, politiek rustige omgeving 
waardoor weinig druk wordt ervaren.

Een mogelijkheid is het bemensen van de ketenpartners met 
een zeer intrinsiek gedreven leidinggevende. Departementen 
gaan daar echter niet altijd over en het gevaar bestaat dat de 
leidinggevende zich naar verloop van tijd gaat vormen naar 
het systeem.

Wellicht kan het departement op andere elementen zoeken 
naar manieren om druk te organiseren, bijvoorbeeld door 
het geven van meer invloed aan de (horizontale) belangheb-
benden (constituents) of het opvoeren van prestatienormen 
(content) of consequenties (control).

Veel afhankelijkheidsrelaties van 
individuele ketenpartners met par-
tijen van buiten de keten leiden tot 
zijwaartse druk.

Een lastig te beïnvloeden factor vanuit het departement. 
Interventies leiden snel tot neveneffecten. Afhankelijkheids-
relaties die niet nodig zijn voor de realisatie van ketendoelen 
kunnen misschien via aanwijzingen worden opgeheven. 
Wanneer afhankelijkheidsrelaties wel nodig zijn kan de 
ketenpartner misschien worden geholpen om minder afhan-
kelijk te worden van deze relaties.  

Veel machtsconcentratie met een 
belang om status quo te handhaven.

Zie het betreffende punt onder vertrouwen/welwillendheid 
hiervoor.

Een ketencultuur waar de angst, 
onzekerheid, onderlinge conflicten/
machtstrijd en bureaucratie dominant 
zijn, waardoor weinig voorwaartse 
druk.

Een ketencultuur is moeilijk om te buigen. Vaak is hiervoor 
een crisis nodig. Het voert ver om als departement een crisis 
te veroorzaken, maar er kan wel van een crisis gebruik wor-
den gemaakt om krachtig in te grijpen in een keten. 

Zoals te zien is in de voorgaande lijst van mogelijke problemen en beïnvloedings-
mogelijkheden voor departementen komen een aantal zaken steeds terug (zie tabel 18). 
Het opvoeren van druk kan bijvoorbeeld door de prestatienormen te verhogen (link 
met prestatiemanagement). Om onwelwillendheid als gevolg van machtconcentratie te 
doorbreken kan wel eens moeten worden ingegrepen in de organisatie van de keten, 
et cetera. Hoewel de voorgaande lijst is ‘gevoed’ door veel ketenproblemen zoals in de 
literatuur genoemd, zal de lijst nooit limitatief zijn en is overlap en wederkerigheid niet 
te voorkomen.
Concreet heeft een departement een aantal hardere (meer hiërarchisch) en zachtere 
(meer vanuit de rol van ketenregisseur) middelen om ketenpartners beter te sturen, te 
motiveren en ze de juiste randvoorwaarden te bieden (zie tabel 19).

Tabel 18: Ketenproblemen en interventiemogelijkheden voor departementen (Vervolg)
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Tabel 19:  Harde en zachte ketenstuurmiddelen voor departementen

Hard

• Aanpassen wetgeving (ten behoeve van bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie van de keten)
• Beïnvloeding via financiering/budgetten
•  De wijze van financiering koppelen aan ketenprestaties (outputsturing over de grenzen van 

ketenpartners heen)
• Eisen stellen aan informatievoorziening
• Maken van resultaatafspraken (prestatiemanagement)
• Competentie-eisen stellen voor (aan te stellen) bestuurders en toezichthouders
• Benoemen van bestuurders en toezichthouders
• Geven van aanwijzigen of richtlijnen

Zacht

• Samen met andere departementen eenduidige signalen afgeven over ketendoelen
•  Ketenpartijen bij elkaar brengen om ketendoelen, -prestaties, risico’s, et cetera, samen te ontwik-

kelen en scherp te stellen
•  Bevorderen leren van elkaar via ‘best-practices’, benchmarks, interactie (symposia, congressen, 

workshops), trainingen/cursussen of het oprichten van een centraal ketenplatform/Kennis-
centrum

• Mobiliseren van ‘maatschappelijke druk’ (politiek, media, cliëntenpanels, onderzoeken)
• Problemen bespreekbaar maken/conflictpotentieel luidop benoemen
• Niet alleen ketenpartners betrekken maar ook netwerkpartners (zie verder)

Met tabel 18 (problemen en oplossingen) kan per keten een analyse worden gemaakt 
van de mogelijke problemen en wordt richting gegeven aan het type interventiemoge-
lijkheden van departementen waaraan vervolgens gedacht kan worden. Hierna volgen 
twee praktijkcases waarbij een analyse wordt gemaakt van de problemen, de oplossin-
gen en de mate waarin deze effectief zijn gebleken.

Casus 1: De sociale zekerheidketen: de ‘keten voor werk en inkomen’

Wat ging mis en waarom?
Nadat in de jaren vijftig en zestig Nederland haar verzorgingsstaat had opgebouwd, bleek na de 
crisis van de jaren zeventig dat het stelsel een geaccepteerde uitlaatklep was geworden van de 
economische structuur. We hadden met elkaar een stelsel gebouwd waarin men veel was gaan 
verdienen, in combinatie met een grote afdracht van premies en belastingen waarmee mensen 
die buiten het arbeidsproces vielen konden worden onderhouden. Re-integratie van deze groep 
was steeds moeilijker geworden omdat deze mensen moeite hadden om de hoge toegevoegde 
waarde te leveren die de hoge lonen moesten rechtvaardigen. De toestroom van WAO’ers werd 
steeds groter, hetgeen tot onaanvaardbare maatschappelijke kosten leidde. Men kwam relatief 
‘gemakkelijk’ door de keuringen heen. Keuringsartsen hadden te maken met een maatschap-
pelijke context die het moeilijk maakte om mensen af te keuren zonder in een moeizaam traject 
van bezwaren, herkeuringen, moeilijke vragen, et cetera te komen. Voor werkgevers boden de 
regelingen de mogelijkheid om makkelijk te saneren en voor de werknemers werd een ‘comfor-
tabel’ vangnet geboden. Samen wentelden ze toenemende lasten af op de collectieve voorzie-
ningen en verzekeringen.
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De organisatiestructuur van de ‘keten’ was complex, liep over veel schijven en de taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden waren niet erg scherp. De volgende figuur geeft de situatie 
van voor 2002 weer (zie figuur 31).

Figuur 31: De uitvoeringsorganisatie arbeidsmarkt en sociale zekerheid voor 2002

Tot 1994 zaten werkgevers en werknemers, die via de bedrijfsverenigingen ook deels de uitvoe-
ring voor hun rekening namen, in de toezichthoudende Sociale Verzekeringsraad (SVR). Een 
situatie waarbij men dus in feite toezicht op zichzelf hield. De SVR wordt in 1994 vervangen 
door het onafhankelijke College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). 

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) was tot 2002 opdrachtgever van de uitvoe-
ringsinstellingen voor onder meer de volgende wetten: WW, WAO, WAZ, Wajong en ZW.

Onder het CBA zaten de arbeidsbureaus. 
 
In 1992 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit over het toezicht van de Sociale 
Verzekeringsraad (SVR) op de uitvoering van sociale wetten, in het bijzonder van de WW, ZW, 
AAW en WAO. Volgens de Rekenkamer was het toezicht niet overeenkomstig de bedoelingen 
van de wetgever. De conclusie uit het rapport: “De bevindingen van het onderzoek toonden 
aan dat de bijdrage van de arbeidsbureaus aan de bestrijding van langdurige werkloosheid en 
werkloosheid onder minderheden op onderdelen nog belangrijke tekortkomingen vertoonde. 
Verbeteringen waren met name noodzakelijk ten aanzien van registratie, begeleiding en omgang 
met verzuim. De Rekenkamer vond tevens dat de tijdens het onderzoek geconstateerde weinig 
zakelijke en vrijblijvende opstelling van de arbeidsbureaus ten opzichte van langdurig werklo-
zen verbetering behoefde”.

De Tweede Kamer wilde naar aanleiding van dit rapport meer inzicht krijgen in het functione-
ren van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) en de uitvoeringsorganen. Er werd besloten tot een 
parlementaire enquête. Deze richtte zich vooral op verbetering van de uitvoering en het toezicht 
op de sociale zekerheid. 
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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht het rapport ‘Belang en 
beleid: naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen’ uit. In het rapport 
wordt geadviseerd om participatiebevordering als maatschappelijk doel centraal te stellen en 
uitvoeringsorganisaties ook sterker daarop aan te sturen en de mogelijkheden en handelings-
vrijheid te geven om ‘de cliënt’ bij een baan te houden of te krijgen. De volgende tekst uit het 
rapport geeft het spanningsveld tussen meerdere doelen aan.

“Gegeven de dubbele doelstelling om iedere burger passend werk, dan wel de garantie van een 
adequate uitkering te bieden, zoekt dit rapport naar de optimalisering van de aansturing van 
het uitvoeringssysteem. Een dubbel doel impliceert per definitie een spanningsveld, waarin 
afwegingen zullen moeten worden gemaakt. De raad bepleit de aansturing van de uitvoerings-
organisaties meer te richten op hun re-integratie-inspanningen en niet langer alleen als eis te 
stellen, c.q. voorop te stellen, dat het soepel lopende uitkeringsinstanties moeten zijn. Dat laatste 
wordt zeker ook van de uitvoerende organisaties verwacht, maar het is niet genoeg.”

De conclusies die in het rapport worden getrokken, na een zeer leerzame terugblik op de ver-
wording van het socialezekerheidsysteem in Nederland, duiden op grote sturingsproblemen in 
de elementen ‘organisatie’ en ‘vertrouwen’ uit het sturingsmodel.

“Concluderend kunnen we stellen dat de Nederlandse uitvoeringsstructuur:
(1)  onhelder is; de uitvoering ligt in handen van de sociale partners, niettemin wordt de over-

heid aangesproken – en rekent dat ook terecht tot haar verantwoordelijkheid – op de onbe-
heerste groei van het beroep erop en de financieel-economische gevolgen daarvan;

(2)  incomplete verantwoordelijkheden kent, vooral de WAO als afschuifmechanisme
ten laste van het collectief;
(3)  systeemovergangen kent waarbij de toegangspoort onvoldoende bewaakt wordt, bijvoor-

beeld de vrijwel automatische overgang van ZW naar WAO; en
(4)  het bestaan van een uitgangspoort zelfs vergeten lijkt; weinig aandacht voor re-integratie.

Een betere beheersbaarheid van de sociale zekerheid vergt een uitvoeringsstructuur met hel-
dere en complete verantwoordelijkheden – van wie is de sociale zekerheid?  – , het blokkeren 
van afschuifmechanismen en zo min mogelijk overdrachten van het ene subsysteem naar het 
volgende.”

Er werd geconcludeerd dat het stelsel van werknemersverzekeringen dringend aan herziening 
toe was. 

Analyse op basis van de theorie per onderdeel van het sturingsmodel

Organisatie
• Ontoereikend toezicht.
•  Veel schakels (‘systeemovergangen’) in de keten, waardoor inperking van verantwoordelijk-

heden per schakel, veel overdrachtspunten van bevoegdheden, informatie, sancties, et 
cetera, met daarom meer kans op processen en systemen tussen ketenpartners die niet goed 
op elkaar aansluiten.

• Een gebrek aan organisatieoverstijgende afspraken.
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Control
• Gebrek aan sturing van/regie op de totale keten. 
• Instrumentarium per ketenpartner gericht op het soepel uitvoeren van de eigen taken.
• Er zaten geen financiële prikkels in het systeem om werkelozen weer te re-integreren.
• Ontbreken gezamenlijk risicomanagement en kwaliteitsmanagement.

Vertrouwen
•  Weinig vertrouwen (in het bijzonder door inactieve ketenpartijen en onwelwillendheid) van 

de Tweede Kamer in het functioneren van de keten.
•  Zoals het WRR-rapport aangaf was er sprake van ‘georganiseerd wantrouwen’ tussen de 

ketenpartners.

Druk
De reden dat het zo lang heeft geduurd dat werd ingegrepen in het systeem is dat veel belangrijke 
partijen (werkgevers en werknemers vertegenwoordigd in bedrijfsverenigingen, de SVR en de 
SER) daar geen belang bij hadden en gezamenlijk de problematiek afwentelden op de collectieve 
lasten. Er was dus lange tijd sprake van te weinig druk in het systeem. Op een gegeven moment 
liep de problematiek dusdanig uit de hand dat de druk om in te grijpen zo groot werd dat het 
systeem organisatorisch moest veranderen.
• Cause: de kosten van de collectieve voorzieningen en verzekeringen werden te hoog.
•  Constituents: in eerste instantie waren er te weinig partijen die belang hadden bij het veran-

deren van het systeem. Door het rapport van de Algemene Rekenkamer en de parlementaire 
enquêtecommissie moest de Tweede Kamer wel tot ingrijpen besluiten, waartoe de organi-
saties uit het systeem niet bij machte waren geweest.

•  Content: in eerste instantie werd geen druk gecreëerd door uitdagende te behalen keten-
prestaties. Vooral het feit dat er te weinig uitstroom uit de collectieve regelingen was, gaf op 
een gegeven moment druk om beter te presteren op re-integratie en de roep om een strengere 
toelating maakte dat men meer verwachtte van de ‘poortwachtersfunctie’.

•  Control: de consequenties werden bestuurlijk afgewenteld op de collectieve lasten. Te lang 
werden er geen consequenties verbonden aan de ‘matige’ prestaties van de keten.

•  Context: in de maatschappelijke context van de jaren zeventig was het redelijk aanvaardbaar 
dat men zich bewust onttrok van het arbeidsproces. Pas in de tachtiger jaren veranderde de 
algemene opvatting (mede omdat het systeem te duur werd) en kwam er vanuit die context 
meer druk om in te grijpen.

Wat is er daadwerkelijk gebeurd en hoe pakte dat uit?
De omvang van het ‘ketensturingsprobleem’ was zo groot dat alleen ingrijpen op instrumen-
tarium (control) en het werken aan wederzijds vertrouwen tussen de ketenpartners de sturing 
niet echt zou hebben verbeterd. Ingrijpen in de organisatie van de keten was nodig om de 
sturingsfilosofie ‘werk boven inkomen’ te operationaliseren. Er moest een logischere opdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen die over minder schijven werd 
verdeeld. Er moesten meer ‘marktprikkels’ ingebouwd worden. Daarnaast moest de sturing 
en het bijbehorende instrumentarium (prestatie-, financieel, risico- en kwaliteitsmanagement) 
voor de totale keten worden ontwikkeld. De nieuwe organisatie van de keten zou ook een frisse 
start geven om als nieuwe ketenpartners elkaar op te zoeken en te werken aan wederzijds ver-
trouwen. Druk om het systeem te veranderen was er na zoveel jaren van discussie en oplopende 
collectieve lasten voldoende.
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Om de samenwerking op regionaal niveau tussen de drie uitvoeringkolommen (uitvoerings-
instellingen, gemeenten en Arbeidsvoorziening) te verbeteren, werd in de periode 1995-1997 
geadviseerd om in het hele land Centra voor Werk en Inkomen op te zetten waarin de drie 
kolommen op één locatie moesten samenwerken. Op 1 januari 2002 zou een landelijk net-
werk van ongeveer 220 CWI’s moeten zijn gerealiseerd. Uiteindelijk zijn het er ongeveer 130 
geworden. In die periode voltrokken zich ook binnen ieder van de uitvoeringskolommen grote 
veranderingen. Een van deze veranderingen was de splitsing van de uvi’s in een publiek deel 
en een privaat deel. Het publieke deel van de uvi’s is samengevoegd in het latere UWV en de 
private belangen moesten worden verkocht aan de markt. Hierdoor ontstond één uitvoerder 
voor de werkgeversverzekeringen. Gemeenten kregen vanaf 1996 te maken met een nieuwe 
bijstandswet (nABW). 

In het regeerakkoord van 1998 heeft de overheid de opdracht gegeven om de uitvoeringsstruc-
tuur van de sociale arbeidsbemiddeling te wijzigen. Gezocht is naar een uitvoeringsstructuur 
waarin de cliënt centraal staat en waarin een heldere scheiding is aangebracht tussen de publieke 
en private uitvoering van taken. De nieuwe structuur is ingegaan in januari 2002. Doelen daarbij 
waren: 
1 werk boven inkomen; 
2 klantgerichte dienstverlening;
3 doelmatige en rechtmatige uitvoering van werkprocessen;
4 lagere kosten en minder administratieve lasten voor werkgevers.

Aan het begin van de veranderingsoperatie is veel wet en regelgeving omgezet en afgestemd op 
de nieuwe manier van ketensamenwerking. Denk daarbij aan nieuwe aanvraagprocedures voor 
uitkeringen en bijvoorbeeld de invoering van persoonsgebonden (re-integratie)budgetten. Er 
werd een planning gemaakt welke veranderingen gewenst waren en wanneer de bijpassende 
wet- en regelgeving moest zijn doorgevoerd.

De nieuwe structuur zag er als volgt uit (zie figuur 32).

Figuur 32: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen per 1-1-2002
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De wetsvoorstellen werden door het kabinet met de volgende argumentatie onderbouwd.

• Effectiviteit. Het voorgestelde stelsel is duidelijk in de toedeling van taken en verantwoorde-
lijkheden. Er is een helder vormgegeven samenwerking met sociale partners en gemeenten. Er 
is een heldere verdeling van taken over publieke uitvoering en private markt. Het nieuwe stel-
sel sluit logisch aan op de in de materiewetten neergelegde prikkels voor bevordering van de 
arbeidsparticipatie. Het aantal (publieke) organisaties vermindert aanzienlijk. De taakverdeling 
tussen hen is logisch en samenhangend. De landelijke publieke organisaties zijn goed stuurbaar 
door de minister, die daardoor zijn politieke verantwoordelijkheid beter kan waarmaken. Er 
wordt optimaal gebruik gemaakt van de prikkel die uitgaat van een concurrerende markt voor 
taken waarbij dat mogelijk en doelmatig is. 

• Klantgerichtheid. Het nieuwe stelsel voorziet in één loket voor ontslagwerklozen, bijstands-
gerechtigden en overige werkzoekenden op de CWI-locatie. Het stelsel is er voorts op gericht 
(onder meer door de opzet van een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur) een snelle, goede 
en op de persoon gerichte benadering van de cliënt mogelijk te maken. 

• Doelmatigheid. De bundeling van alle taken op het terrein van werk en inkomen in een beperkt 
aantal logisch samenhangende organisaties draagt bij aan de doelmatigheid door schaalvoor-
delen en door de vermindering van lagen en systeemovergangen. De uitbesteding van preven-
tie- en re-integratietaken aan private re-integratiebedrijven zal door de werking van de markt 
eveneens bijdragen aan een doelmatiger uitvoering. De doelmatigheid van de bedrijfsvoering 
van de publieke instanties zal door een aantal maatregelen worden gestimuleerd. Zo zullen de 
uitvoeringskosten van het UWV en de Centrale Organisatie Werk en Inkomen worden gebud-
getteerd. Voorts zal onder andere benchmarking worden ingezet. Op centraal niveau zullen de 
verschillende vestigingen van de uitvoeringsorganisaties met elkaar worden vergeleken, mede 
aan de hand van kengetallen.

• Beleidsmatige aansturingsmogelijkheden. De minister krijgt alle noodzakelijke instrumenten om 
aan te kunnen sturen en zo nodig bij te sturen.

• Toezichtbaarheid. De transparantie van de uitvoeringsstructuur en de duidelijkheid in de verde-
ling van de taken en verantwoordelijkheden die wordt aangebracht, hebben tot gevolg dat de 
toezichtbaarheid van de uitvoering wordt vergroot.

Gemeenten werden gestimuleerd om ‘bedrijfsverzamelgebouwen’ op te zetten waar plaats was 
voor samenwerking tussen de sociale dienst, CWI, UWV en eventuele overige partijen. Kwa-
liteitsbewaking werd nagestreefd door gezamenlijke kwaliteitsmetingen aan de hand van met 
elkaar vastgestelde prestatie-indicatoren. 

In de praktijk bleek het toch niet eenvoudig om een keten ‘van de grond te krijgen’ dan wel 
ketengerelateerde verbeteringen door te voeren. Het blijkt niet gemakkelijk om gezamenlijk 
de ketenprestaties (outcome) te benoemen. Ketenpartijen worden zoals voorheen vooral afge-
rekend op het aantal, de tijdigheid en de rechtmatigheid van slechts hun eigen producten (de 
output). Daarbij komt dat de betrokken organisaties hun handen vol hadden aan het omvormen 
van hun organisaties waardoor ze tijdelijk meer intern dan extern (klant) gericht waren. Het 
ministerie van SZW moest er via het DG Uitvoering Werk en Inkomen op toezien dat het stel-
sel goed ingevoerd werd. De nu samenwerkende organisaties waren enkele jaren daarvoor nog 
onafhankelijk en een cultuuromslag is niet snel gemaakt. Te meer omdat de organisaties voor-
heen erg verkokerd waren, waarbij de onderlinge ‘relaties’ zich kenmerkten door wantrouwen 
en geslotenheid ten opzichte van elkaar. De overheid diende een evenwicht te vinden tussen het 

http://www.st-ab.nl/ad10c.htm
http://www.st-ab.nl/wetten.htm
http://www.st-ab.nl/ad06b.htm
http://www.st-ab.nl/ad06a.htm
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sturen op ketendoelstellingen en de procesvoortgang van de keten enerzijds en het sturen op de 
afzonderlijke bijdragen van de ketenpartners anderzijds.

In het rapport bij het jaarverslag (2004) van het ministerie van SZW opgesteld door de Algemene 
Rekenkamer, blijkt de sturingsrelatie nog niet optimaal.

“De Algemene Rekenkamer concludeert dat de minister in de afgelopen jaren de onvolkomen-
heid in de sturing en het toezicht bij het UWV en het CWI niet heeft opgelost. De minister geeft 
in zijn reactie aan dat het UWV in een grootschalig reorganisatieproces zit, met doorgaande 
reguliere activiteiten en dat het UWV daarnaast geconfronteerd wordt met een cumulatie van 
doelstellingen. De Algemene Rekenkamer vraagt zich af of het UWV, gezien deze context, ook 
feitelijk wel de ruimte krijgt van de minister om te kunnen verbeteren. De Algemene Reken-
kamer heeft daarom twijfels bij het realiteitsgehalte van de verwachting van de minister dat 
rechtmatigheid van de uitvoering van de werknemersverzekeringen in 2005 zal verbeteren.”

Desbetreffende organisaties komen regelmatig negatief in het nieuws door bijvoorbeeld de sol-
licitatieplicht die vaak tot bureaucratische taferelen leidt, naar aanleiding van woedende en 
agressieve cliënten en het politieke geluid om in het bijzonder het UWV (na de affaire van over 
de luxe kantoorinrichting van het bestuur) als uitvoeringsorganisaties weer ‘terug te halen’ naar 
het kerndepartement. 

In zijn jaarlijkse voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer schrijft minister De Geus dat er al 
wel degelijk resultaten zijn geboekt en dat de ketenpartners gezamenlijk de ketensamenwerking 
verder gestalte willen geven middels een SUWI-ketenprogramma, waarin de volgende speer-
punten worden uitgewerkt:
1  Het gezamenlijk definiëren van ketenprestatie-indicatoren.
2  Het afstemmen van ICT-investeringen.
3   Een gezamenlijke aanpak van re-integratie voor de verschillende doelgroepen, waarbij 

ketenpartners gezamenlijk hun financiële middelen in kunnen zetten.
4  De vorming van bedrijfsverzamelgebouwen.
5  Gezamenlijke handhaving.

De ketenpartners willen de sturing dus op alle onderdelen van het sturingsmodel verbeteren:
• de organisatie van de keten wordt verder ingevuld na de grote structuurwijziging;
•  de ketensturing (‘control’) wordt verder ontwikkeld met de gezamenlijke definiëring van 

ketenprestatie-indicatoren;
•  door samen op te trekken zou het vertrouwen tussen de ketenpartners verder moeten toenemen.

Of inderdaad voldoende financiële prikkels aanwezig zijn om het werk efficiënt uit te voeren 
valt te bezien. De budgettering vanuit het ministerie is voor een groot deel een onderhandelings-
proces, waarbij de inschatting van de benodigde kosten van de reorganisatie en verdere ontwik-
kelslagen enigszins arbitrair is. (Gezamenlijk) risicomanagement blijft ook nog een onderge-
schoven kindje. Het streven om gezamenlijke verbeterprojecten op te starten en ‘best practices’ 
uit te wisselen lijkt een eerste dunne invulling van gezamenlijk kwaliteitsmanagement.
De Tweede Kamer (via de vaste kamercommissie) blijft echter kritisch. Het vertrouwen van de 
parlementariërs is nog niet gewonnen en er heerst anno 2005 nog een licht verkrampte sfeer 
tussen het ministerie en de ketenpartners, hoewel alle partijen hun beste intenties tonen. 
Toch is deze enorme operatie om een keten beter bestuurbaar te maken een indrukwekkend 
voorbeeld in de Nederlandse overheidsgeschiedenis. Tijdens de evalutie van de SUWI-wet in 
2006 zal de discussie over de mate waarin de beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd ongetwij-
feld weer hoog oplaaien.
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Casus 2: De jeugdzorgketen 

Wat ging mis en waarom?
In het verleden was jeugdzorg niet direct een taak voor de overheid. Vanuit de diverse zuilen 
werden voorzieningen getroffen om jeugdigen op te vangen. Een en ander resulteerde in een 
grote verscheidenheid aan instellingen. Dus historisch gezien heeft de zorg voor en hulp aan 
verschillende doelgroepen kinderen zich min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. 
Dit gegeven droeg niet bij aan goede communicatie en samenwerking, wat wel een belangrijke 
voorwaarde is voor een integrale aanpak van complexe probleemgevallen.

Jeugdzorg beperkte zich niet meer tot de hoogst noodzakelijke zorg, maar breidde zich uit naar 
preventie, consultatie, nazorg, et cetera. Het veld werd complexer. Dat was ook van toepassing 
op de geldstromen. Deze waren ondoorzichtig ingericht.
De overheid werd geconfronteerd met een aantal excessen in de jeugdzorg. Tegen wil en dank 
liet zij zich in de praktijk meer sturen door de wens om knelpunten in de gegeven situatie op te 
lossen, dan om vanuit overwogen waarden de zorg (opnieuw) in te richten. 
Voor jeugdigen en hun ouders was het absoluut onhelder tot wie ze zich moesten wenden bij 
een bepaald probleem. De Jeugdzorg was feitelijk ontoegankelijk voor wie er gebruik van moest 
maken. De wachtlijsten in de zorg maakten de ontoegankelijkheid nog groter. 
Daarbij kampte de overheid met een ongewenste toename in bureaucratie. Hoewel regels de 
werking van de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening behoorden te verbeteren, leidden zij vooral 
tot lange procedures, onheldere afspraken en veel papierwerk.

Analyse op basis van de theorie per onderdeel van het sturingsmodel

Organisatie
•  Verkokering en ondoorzichtige ketenstructuren met onduidelijke verdeling van taken,  

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
• Er was deels en nauwelijks sprake van ketenregie. 
• Processen, werkwijzen en systemen tussen ketenpartners sloten niet goed op elkaar aan. 
• Een gebrek aan interventiemogelijkheden vanuit het departement.
• Ondoorzichtige financieringsystematiek. 

Control
•  De financiers hadden een gebrek aan inzicht in de aard en inhoud van de door hen gefinan-

cierde activiteiten. 
• De ‘bezettingsgraad’ was de belangrijkste indicator voor de prestaties van zorgaanbieders.
•  Prestatie-indicatoren voor de bureaus jeugdzorg (BJZ) waren onvoldoende duidelijk gede-

finieerd, zodat prestaties moeilijk beoordeelbaar waren. 
•  Gebrekkige registratiesystemen maakten prestaties van BJZ en zorgaanbieders ondoorzichtig. 
• Financiering van capaciteit in plaats van financiering van het gebruik van capaciteit.
• Geen of nauwelijks toepassing van risicomanagement en kwaliteitsmanagement. 

Vertrouwen
•  Groot gebrek aan vertrouwen tussen alle partijen: VWS, provincie, gemeenten, BJZ, zorg-

aanbieders. In het verleden werd van zorgaanbieders verwacht dat zij steeds meer prestaties 
gingen leveren voor steeds minder geld, wat een negatieve invloed op het vertrouwen heeft 
gehad. Overheden gaven hiermee een signaal af dat zij van zorgaanbieders inschatten dat zij 
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onvoldoende kennis en vaardigheden hadden of deze niet goed benutten en zorgaanbieders 
zijn daardoor minder welwillend geworden. Provinciebestuurders reageerden vooral op 
incidenten waardoor provincie als een onvoorspelbare partner werd gezien (integriteit).

•  Ontbreken van (landelijke) beroepsnormen voor methodiek, werkwijze, kwaliteit.

Druk
•  Cause: wachtlijsten waren lang, het was voor jeugdigen en ouders onduidelijk tot wie ze 

zich moesten wenden en een aantal incidenten (de drama’s Roermond en Savanna) leverde 
grote druk op voor politici. 

•  Constituents: media, rijksbestuur, provinciaal bestuur, gemeentelijk bestuur, ministerie van 
VWS, ministerie van Justitie.

•  Content: provinciale besturen bemoeien zich met name met de inputvariabelen zoals de 
beschikbare capaciteit per hulpvariant of uit te voeren taak. De kwaliteit van de geleverde 
zorg (en de effectiviteit) is nooit een vooraanstaand thema geweest. 

Control
•  De aansturing van de jeugdzorg gebeurt al decennia lang op basis van bezettingsgraden in 

een stabiele, voorspelbare omgeving. De recente dynamiek met onder meer concurrentie en 
outputfinanciering is voor bestuurslagen en bestuurde lagen nieuw en in de praktijk lastig. 
Er heerste verder in de keten een harmoniecultuur, waarbij men elkaar niet hard aansprak 
op het niet nakomen van afspraken.

•  Context: de maatschappelijke aandacht voor de jeugdzorg is groot. Het disfunctioneren van 
de gehele (zorg)sector heeft geleid tot een VWS-breed beleid richting outputfinanciering. 
Het ontstaan van wachtlijsten heeft de context versneld rijp gemaakt voor de benodigde 
veranderingen.

Kortom: op alle onderdelen (organisatie, control en vertrouwen) was de kwaliteit van de stu-
ring voor verbetering vatbaar, maar ook de druk was zo groot daar er iets aan moest worden 
gedaan.

Wat is er daadwerkelijk gebeurd en hoe pakte dat uit?
In 1994 besloot de overheid tot het instellen van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) in iedere provincie 
of grootstedelijke regio. Daarmee probeert men één centrale, herkenbare toegang te realiseren tot 
de jeugdzorg. Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening moeten als een keten van in elkaar passende en 
elkaar aanvullende voorzieningen gaan functioneren. 

BJZ stelt de indicatie. Dat wil zeggen dat (een medewerker van) het Bureau Jeugdzorg het kind 
volgens gestandaardiseerde methoden onderzoekt, en op grond van de uitkomsten bepaalt, of 
het kind recht heeft op een door de overheid gefinancierde vorm van zorg, en zo ja, welke zorg 
hier aan de orde moet zijn. Als er eenmaal een indicatie door BJZ is vastgesteld, heeft de cliënt 
wettelijk recht op de daaruit voortvloeiende toewijzing van hulp uit de keten. 

BJZ is de toegang tot zorg, aangeboden door een zorgaanbieder die de provincie betaalt. Ook 
is BJZ de weg tot Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg of een civiele plaatsing in een Justitiële 
Jeugdinrichting; dit laatste kan overigens alleen na tussenkomst van een rechter. Tot slot moet 
het bureau op termijn de toegang zijn tot door de overheid betaalde zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapte jeugdigen. 
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Er zijn producttyperingen met normprijzen voor zorgaanbieders en de BJZ’s ontwikkeld. Deze 
worden nu ingevoerd. Hierdoor worden prestaties beter meetbaar en vergelijkbaar. Voor zorg-
aanbieders geldt nu in feite outputfinanciering en waarschijnlijk zullen normprijzen ook zwaar 
gaan wegen in de financiering van de BJZ’s. 

Zorgaanbieders die een contract hebben met de provincie, hebben voortaan een wettelijke plicht 
om zorg te leveren indien het Bureau Jeugdzorg een bijpassende indicatie daarvoor stelt. De 
enige uitzondering op de acceptatieplicht is een gebrek aan capaciteit. Dit is belangrijk om 
te vermelden gezien de wachtlijsten die zich voordoen in de verschillende instellingen voor 
Jeugdzorg. 
De regiefunctie voor de jeugdzorg is – binnen de kaders van het Landelijke Beleidskader Jeugd-
zorg – gedelegeerd naar de provinciale bestuurders. Nog veel sterker dan in de andere casussen 
heeft de provincie in de rol van regisseur te maken met een veelheid aan partijen met versnip-
perde taken en bevoegdheden. Voor de totstandkoming van het Provinciale Beleidskader Jeugd-
zorg moet bijvoorbeeld wettelijk afstemming plaatsvinden met:
• Bureau Jeugdzorg;
• zorgaanbieders;
• ministerie van Justitie;
• gemeenten;
• Raad voor de Kinderbescherming;
• zorgverzekeraars;
• cliëntraden.

Het Rijk treedt op als de financier van de jeugdzorg, middels een doeluitkering aan de provincies. 
Het Rijk treedt hierbij op met één stem, namens het ministerie van Justitie en het ministerie van 
VWS. Beide ministeries formuleren los van elkaar beleid ten aanzien van justitiële en vrijwillige 
jeugdzorg. De provincie moet binnen beide beleidskaders het BJZ aansturen en financieren. 

De wet schrijft voor dat het Rijk een genoegzaam financieel kader biedt. Echter, de financiële 
macrokaders zijn vooralsnog vast. Dat betekent dat niet zonder meer duidelijk is op welke wijze 
een stijgende vraag naar jeugdzorg moet worden gefinancierd. Vast staat wel dat de provincies 
verantwoordelijk zijn om de groei van jeugdzorg twee jaar zelf te financieren. Pas na twee jaar 
wordt de doeluitkering aangepast op de nieuwe omvang van de vraag.

De praktijk van nu
De nieuwe wetgeving is pas vanaf 1 januari 2005 van kracht. Zowel vanuit de regiefunctie 
(provincie) als bij de uitvoeringsinstanties (BJZ, zorgaanbieders) wordt echt nog afgewacht en 
gezocht naar hoe de verschillende facetten van de wet zich in de praktijk laten aanzien. 
Wel kunnen voorzichtig een aantal verwachtingen worden geformuleerd.

Organisatie
•  De regiefunctie is nu duidelijk belegd bij de provincie, wat een verbetering moet opleveren. 

De verantwoordelijkheden van de gemeenten – uitgedrukt in vijf functies – blijven voorals-
nog onvoldoende duidelijk.

•  Processen, werkwijzen en systemen zullen waarschijnlijk beter op elkaar worden afgestemd. 
De coördinatieplicht van zorgaanbieders en de invoering van de casemanager vanuit BJZ kan 
daar een positieve bijdrage aan leveren. 

•  De financieringsystematiek wordt door de introductie van producttyperingen en norm-
prijzen verbeterd.

•  Provincies zijn echter niet gewend te opereren als inkoper in een marktstelsel. Het gedrag 
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van de provincie is sterk geënt op haar rol van subsidieverstrekker. Deze rollen verdragen 
elkaar slecht, aangezien een subsidieverstrekker véél meer eisen kan stellen aan bijvoorbeeld 
de informatievoorziening (zoals inzicht in de kostprijzen) dan een inkoper.

•  De provincies moeten hun (enige) bureau jeugdzorg laten aansluiten op de lokale jeugd-
voorzieningen (zoals scholen, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, peuterspeel-
zalen, consultatiebureaus, schoolgezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg) van tientallen 
gemeenten binnen haar provinciegrenzen. Al deze gemeenten voeren eigen jeugdbeleid met 
duidelijk verschillende ambitieniveaus.

•  De provincie heeft tegelijkertijd slechts beperkte invloed op de omvang van jeugdzorg, 
aangezien preventie een lokale (= gemeentelijke) verantwoordelijkheid is.

•  Het recht op jeugdzorg is wettelijk verankerd. Vanwege rechtsgelijkheid zou dit recht in alle 
provincies gelijk moeten zijn, zodat de provincie de toegang tot jeugdzorg niet kan indam-
men. De provincie lijkt naast de toegang ook de intensiteit, duur en aard van de geïndiceerde 
jeugdzorg te kunnen beïnvloeden. Dit heeft tot gevolg dat feitelijk geen enkele partij verant-
woordelijk is om de schaarse middelen in de jeugdzorg te verdelen. Door het uitblijven van 
(politieke) keuzes over de verdeling van schaarse middelen ontstaan wachtlijsten en ontstaat 
druk bij de bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders.

•  Bureau jeugdzorg heeft een groot aantal ketenpartners, met veelal verschillende financiers 
en verschillende bestuurlijk verantwoordelijken. De provincies zijn nog niet in staat om het 
bureau jeugdzorg ten aanzien van al deze ketenpartners een heldere opdracht te geven. Hier-
door moet BJZ zelf sterk improviseren en zelf beslissingen nemen over de inzet en verdeling 
van haar middelen.

Control
•  De prestaties van de BJZ’s en zorgaanbieders worden beter inzichtelijk gemaakt. Ook wordt 

gewerkt aan betere registratiesystemen.
• De financiers krijgen beter inzicht in de aard en omvang van de gefinancierde activiteiten.
•  De bezettingsgraad is afgeschaft en vervangen door het aantal dagen verblijf en het aantal 

uren jeugdhulp. De financiering vindt nu in plaats op basis van het gebruik van capaciteit 
en niet op de aanwezigheid van capaciteit.

•  Op het gebied van kwaliteitsmanagement is nu wettelijk is geregeld dat BJZ’s en zorginstel-
lingen een kwaliteitssysteem moeten hebben en moeten rapporteren over de kwaliteit van 
hun dienstverlening.

•  Op het gebied van risicomanagement wordt nog niet veel ondernomen.
•  Samengevat zou men op het punt van control kunnen stellen dat er verbeteringen zijn 

te verwachten op het gebied van prestatie-, financieel en kwaliteitsmanagement voor de 
afzonderlijke ketenpartners en dat risicomanagement een onderbelicht item blijft. Het toe-
passen van de verschillende managementtechnieken voor de keten als geheel is nog een 
openstaande uitdaging.

•  De zorgaanbieders zijn gesubsidieerde instellingen. Een subsidieverstrekker mag vanwege 
de Algemene Wet Bestuursrecht een bestaande subsidie niet zomaar stopzetten. Dit is een 
lastige beperking met het oog op de rol van de provincie als inkoper van zorg.

•  De kwaliteit en effectiviteit zijn moeilijk meetbaar. De overheid kan hierdoor haar inkoop-
beleid moeilijk baseren op de prestaties van de zorgaanbieders.

•  De subsidie aan een zorgaanbieder geldt als een maximum aan de uitgaven. Wanneer een 
aanbieder méér zorg levert dan geraamd, ontvangt deze géén extra vergoeding. Dit kan er 
(theoretisch) toe leiden dat zorgaanbieders ‘aan het einde van het jaar moeten sluiten’ omdat 
de productie voor dat jaar al is geleverd en het budget (dus) op is.

•  Zorgaanbieders zijn niet gewend te concurreren en zijn niet in staat hun prestaties (bijvoor-
beeld: effectiviteit) transparant te maken. 
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•  De provincie ontvangt van het Rijk een begrensd budget voor de uitvoering van jeugdzorg, 
terwijl het recht op jeugdzorg feitelijk onbegrensd is. 

Vertrouwen
•  Bij de BJZ’s en de zorgaanbieders is er hoop dat het nieuwe systeem meer duidelijkheid zal 

geven, maar tegelijkertijd is er de vrees dat er onvoldoende geld beschikbaar zal zijn. De 
zorgaanbieders vrezen verder de bemoeizucht van de BJZ’s als indicatiesteller. De provincie 
wantrouwt de gemeenten of zij wel voldoende aan preventie doen. Kortom, op het gebied 
van vertrouwen is nog veel winst te behalen.

•  De regering heeft een initiatief genomen om te komen tot één integraal jeugdbeleid: Operatie 
Jong. Vanuit Operatie Jong worden best practices ontwikkeld voor de realisatie van integraal 
jeugdbeleid, zodat de verschillende ketenpartners in staat worden gesteld van elkaars erva-
ringen te leren. Deze operatie leidt naar verwachting tot een toenemende welwillendheid 
van de ketenpartners.

•  (Landelijke) beroepsnormen voor methodiek, werkwijze en kwaliteit ontbreken nog 
steeds.

Druk
• Theoretisch wordt de druk verminderd doordat de wachtlijsten zouden moeten oplossen.
•  Tegelijkertijd is de verwachting dat de druk op de keten toeneemt omdat nu wettelijk het 

recht op jeugdzorg is vastgelegd.
•  De druk zal ook groter worden omdat prestaties nu beter zijn geformuleerd en daar ook meer 

op gestuurd gaat worden met budgettaire consequenties.

7.4  Netwerkmanagement

7.4.1  Wat is een netwerk?

In dit hoofdstuk is tot nu toe voornamelijk geschreven over ketens. Een netwerk4 onder-
scheidt zich van het veel gebruikte begrip ‘keten’. Een keten wordt gezien als een sa-
menwerkingsverband op een bepaald primair proces, gericht op het voortbrengen van 
producten of diensten. In een netwerk kunnen ook partijen een rol spelen die niet deel-
nemen aan het voortbrengingsproces van het product of de dienst, maar die wel invloed 
uitoefenen (zie figuur 33). 

Verder kan een netwerk, al dan niet tijdelijk, worden geformeerd om een bepaald pro-
bleem of kans op te pakken. Het netwerk krijgt dan meer een projectmatig karakter, 
hoewel het in die gevallen ook niet per se een gedefinieerd eind heeft. Het netwerk kan 
groter of kleiner worden, van samenstelling veranderen, et cetera. Dat alles om flexibel 
op de beste manier toegevoegde waarde te leveren.
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De verschillen tussen ketens en netwerken kunnen als volgt worden weergegeven (zie 
figuur 34).

Figuur 34: Verschillen tussen ketensamenwerking en de netwerkoverheid

De overheid verandert van een organisatie die gericht was op dienstverlening en be-
leidsvorming naar een overheid die zich richt op het creëren van een zo hoog mogelijke 
toegevoegde waarde in het publieke domein. In plaats van het managen van eigen pro-
gramma’s en eigen ambtenaren staat nu samenwerking centraal met andere overheden, 

Figuur 33: Voorbeeld van een netwerk 

Figuur 27: Verschillen tussen ketensamenwerking en de netwerkoverheid
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non-profitorganisaties en bedrijven. Het begrip ‘samenwerking’ duidt op interactie. De 
nieuwe vorm van overheidsbestuur wordt dan ook gekenmerkt door een conglome-
raat van interactieve overheden, interactieve organisaties en intersectorale betrekkingen. 
Deze bestuursvorm noemen we het besturen van de netwerkoverheid. Hij lijkt op een 
flexibel computernetwerk dat organiseert en reorganiseert, uitbreidt of inkrimpt, naar 
gelang de actuele problemen. Dit wijkt af van de traditionele structuur van vastomlijnde 
organisaties die in het gunstigste geval ieder voor zich bedenken hoe zij een bijdrage 
kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Het is de vraag of de optelsom van 
al die ‘bijdragen’ maatschappelijk gezien de beste oplossingen genereert. 

De netwerkoverheid kan ook worden gezien als het overkoepelende begrip voor een 
verschuiving in het denken van (overheidsorganisaties) van intern gericht naar extern 
georiënteerd. 

Homeland security

Bijvoorbeeld, op het gebied van veiligheid in de VS is het opsporen en aanhouden van 
terroristen niet alleen voorbehouden aan de FBI en de CIA. Er is een netwerk van politie 
en ordehandhavers dat alle diensten en regionale overheden betrekt bij die taak. Er is een 
communicatienetwerk voor het vastleggen, analyseren en vertalen van informatie. Dit maakt 
het mogelijk actie te ondernemen op informatie via publieke en private instellingen met 
een snelheid en efficiency die vroeger ondenkbaar was. Om een antrax- of pokkenepide-
mie of soortgelijke bioterroristische aanval te bestrijden worden niet alleen de centra voor 
epidemiebestrijding en -preventie maar ook andere organisaties gewaarschuwd. Instanties 
voor volksgezondheid en alarmcentrales worden geactiveerd. In een geglobaliseerde wereld 
waarin westerse open samenlevingen bedreigd worden door illusionaire, gedecentraliseerde, 
niet-staatgebonden groepen zoals Al Qaeda, Hezbollah of drugskartels, is een netwerk van 
groot belang voor onze nationale veiligheid. John Arquilla en Dave Ronfeldt, onderzoekers 
van RAND, hebben hiervoor gepleit in hun artikel ‘Networks and Netwar’: “It takes a network 
to fight a network.”5

In Nederland is het programma Andere Overheid onder andere gericht op het vergroten van 
de samenhang tussen verschillende overheidsorganisaties bijvoorbeeld op het terrein van het 
jeugdbeleid, het ruimtelijk beleid en het vastgoedbeleid. Ook zoekt men naar nieuwe wegen 
om de effectiviteit van publiek-private samenwerking te vergroten.

De ontwikkelingen op het gebied van netwerktechnologie zorgen ervoor dat de trans-
actiekosten van ‘samenwerken’ tussen verschillende organisaties dramatisch zijn ver-
laagd. De neiging van overheden om activiteiten zelf uit te voeren neemt hierdoor af wat 
een belangrijke stimulans betekent voor de ontwikkeling naar een netwerkoverheid.

7.4.2 Praktijkvoorbeelden van netwerken

Voordat men een netwerk ontwikkelt dient men de juiste vragen te stellen en daarbij 
buiten kaders kunnen denken.
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Hieronder volgen enkele voorbeelden van netwerken.
We hebben hiervoor de ingrijpende reorganisatie in de keten werk en inkomen in Ne-
derland beschreven waarin ook al elementen van een netwerk te herkennen zijn door 
het openen van de re-integratiemarkt voor private partijen. Toch blijven veel activiteiten 
in die keten bij het monopolie van publieke organisaties. Overigens is dat een bewuste 
keuze. Het volgende voorbeeld uit de Verenigde Staten laat zien dat men daarin nog 
verder kan gaan.

Wisconsin Works

De hervorming van de sociale wetgeving, een wetsvoorstel van een Republikeinse afgevaar-
digde naar het US Congres, aangenomen door een Democratische president, en ingevoerd door 
gouverneurs van beide partijen, werd algemeen gezien als een groot succes in overheidsbeleid. 
Wisconsin slaagde als staat het beste erin om een hulpverleningssysteem op basis van uitkerin-
gen te transformeren naar een hulpverleningssysteem op basis van werk. Bijstandsuitkeringen 
daalden met 89 procent en het armoedepercentage voor eenoudergezinnen zakte van 30 procent 
naar 25 procent.

De kern van Wisconsin Works (W-2), de lang aangekondigde hervorming van de sociale dien-
sten, was een fundamentele verandering van concept. In plaats van eenvoudigweg geld aan 
bijstandsgerechtigden uit te keren, kreeg de staat de taak om gezinnen te helpen economisch zelf-
standig te worden. Rechten op uitkeringen waren uit, recht op werk en tijdslimieten waren in. 
Veel minder bekend maar even belangrijk als deze verandering van beleid, was de ingrijpende 
bestuurswijziging die als onderdeel van W-2 werd geïntroduceerd. De verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van het beleid werd gedelegeerd aan 72 W-2-diensten die verspreid waren 
over de hele staat. Ze kregen allemaal een basisbedrag om het beleid uit te voeren en grote vrij-
heid van uitvoering. In ruil voor deze flexibiliteit, moesten de W-2-diensten aan een aantal strikte 
prestatie-eisen voldoen.
Wisconsin maakte hiermee een eind aan het monopoie dat de provincies hadden bij de beleids-
uitvoering en bood een opening in het systeem voor uitvoering door private partijen. Nooit had 
een staat zoiets geprobeerd. Voor de hervorming van de sociale dienstverlening in 1996 mochten 
staten zelfs geen private organisaties inschakelen voor families die sociale dienstverlening nodig 
hadden. 

Tegenwoordig wordt bijna 72% van het werk van de W-2 in Wisconsin door private partijen 
uitgevoerd. Het meest verbluffende voorbeeld is Milwaukee, waar alle vijf W-2-diensten private 
organisaties zijn – vier non-profit en een commercieel bedrijf. Een bijstandsgerechtigde kan 
het hele hulpverleningscircuit doorlopen in Milwaukee zonder ooit een ambtenaar tegen te 
komen.

Wisconsin W-2 laat zien dat een overheid via netwerken een grote toekomst kan hebben. De 
voordelen van het overgaan op een netwerk van dienstverleners waren meer aandacht voor 
de behoeften van individuele cliënten, een breder aanbod van diensten en vooral beduidend 
betere resultaten in het begeleiden van mensen naar werk. Er zijn ook problemen geweest zoals 
geruchten van misbruik van overheidsgeld. W-2-dienstverleners hebben sindsdien ook bij de 
staatsoverheid geklaagd dat de belofte van administratieve lastenverlichting niet is nagekomen.
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Hulpverlening in Birmingham

Illustratief is ook de wijze waarop de stad Birmingham in Engeland hulp biedt aan alcohol- en 
drugsverslaafden. Gemeenteambtenaren van Birmingham ontdekten dat meerdere plaatse-
lijke instanties financiële middelen ontvingen van verschillende instanties van de landelijke 
overheid. Dit betekende dat iedere hulpverleningsinstantie zijn eigen behandelmethode han-
teerde en zijn eigen contracten sloot met locale hulpverleners. “We moesten uit de verkoke-
ring komen die werd veroorzaakt door de versplinterde toewijzing van financiële middelen,” 
zegt Jamie Morris van de Public Safety Partnership van Birmingham. De stad slaagde hierin 
door alle financiële middelen van de landelijke autoriteiten in een fonds bijeen te bren-
gen. Daarna benoemde de gemeente een commissie waarin alle instanties vertegenwoordigd 
waren. Deze commissie beheerde het fonds en sloot contracten af met dienstverleners. Het 
resultaat: een overheidsnetwerk dat een netwerk van non-profit en commerciële dienstver-
leners aanstuurt.

Gezondheidszorg in Washington

Bijvoorbeeld, een bestuurder van een dienst huisvesting kan zich afvragen: “Is het mijn taak 
om sociale woningen te bouwen of om een groter aantal mensen in staat te stellen hun eigen 
woning te kopen en te bewonen? In het laatste scenario zou het mogelijk kunnen zijn dat 
de kerntaak van de dienst niet is: het bouwen van sociale woningen of het contracteren van 
derden om dit te doen, maar om de financiële middelen bij elkaar te krijgen, deze in te zetten 
en te sturen, zodat het tweede scenario kan worden gerealiseerd.”

Dit was de gedachtegang van de burgemeester van Washington, Anthony Williams en zijn 
staf toen zij de gezondheidszorg in de stad onder de loep namen. Bijna twee eeuwen was het 
General Hospital van Washington de spil van de gezondheidszorg in de regio geweest. De 
laatste jaren had het ziekenhuis, dat eigendom van de stad was, te kampen met slecht bestuur 
en grote verliezen. In plaats van te vragen: “Hoe kunnen we het ziekenhuis redden?” vroeg 
Williams een fundamentelere vraag: “Is het mijn taak om een stadsziekenhuis te besturen of is 
het mijn taak om de inwoners de beste kwaliteit gezondheidszorg te garanderen?” Voormalig 
stadsbestuurder John Koskinen herinnert zich de discussie: “Het district (Columbia) scoorde 
veel te laag op de landelijke statistieken van de gezondheidszorg. De discussie was niet of we 
het ziekenhuis wel of niet moesten faciliteren, maar hoe we de statistieken konden verbe-
teren. We gingen een stap terug en vroegen: “Waardoor zou de gezondheidszorg in de stad 
kunnen verbeteren?” Toen de vraag zo was geformuleerd was het antwoord meteen duidelijk. 
Sluit het General Hospital en gebruik de financiële middelen van de stad die het ziekenhuis 
in stand hielden voor een netwerk van private ziekenhuizen en gemeentelijke gezondheids-
centra. Het stadsbestuur meende dat dit niet alleen belastinggeld zou besparen, maar ook 
meer gezondheidszorg zou leveren voor meer mensen. “We besloten dat het stadsbestuur 
zich niet moest bezighouden met het besturen van ziekenhuizen, maar met het leveren van 
gezondheidszorg voor mensen die het nodig hebben,” zei Koskinen. “We bieden nu een beter 
vangnet in gezondheidszorg voor de stadsbewoners dan vroeger met het General Hospital 
van Washington het geval was.”
Het vormen van een gezondheidszorgnetwerk voor Washington en omstreken bracht bur-
gemeester Williams nog een voordeel: de ondercapaciteit van de talloze klinieken en private 
ziekenhuizen verspreid over de stad was opgelost. Door de gezondheidszorg met overheids-
geld samen te smelten tot een netwerk kon hij over de hele linie betere dienstverlening bieden 
dan toen zij afzonderlijk van elkaar opereerden.
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US Coast Guard Deepwater

De US Coast Guard Deepwater bedacht een nieuwe strategie voor het inkopen van goederen en 
diensten in een project voor modernisering van de diepwatervloot die uit 90 schepen en 200 
vliegtuigen bestond. De vloot was oud, functioneerde niet goed en was niet geschikt voor moder-
ne doeleinden. De standaardprocedure voor het vervangen van de vloot met een waarde van $ 
10 miljard zou zijn geweest het geleidelijk en afzonderlijk kopen van elk vliegtuig, elke boot en 
alle afzonderlijke technologieën en daarna te bestuderen hoe ze samen konden opereren.

De Coast Guard koos ervoor om de diepwatervloot anders te benaderen. Ze sloot een meerja-
rencontract af met een consortium voor vervanging van de inventaris als integraal geheel. De 
dienst stelde de leveranciers voor de opgave om de effectiviteit van haar missies te verbeteren 
door betere en nieuwere technologieën en een nieuwe wijze van opereren. De RFP zette nauw-
gezet uiteen wat de dienst wilde bereiken en welke operaties het moest uitvoeren – zoek- en 
reddingsacties, waarneming van drenkelingen, noodoperaties voor nationale veiligheid, en 
rampbestrijding – en liet het over aan de bieders (met behulp van specialisten van de Coast 
Guard die aan de drie winnende bieders waren toegevoegd) om het geheel van boten, schepen, 
vliegtuigen, satellieten, informatietechnologie en onbemande vliegtuigjes te ontwerpen. Het 
doel: revolutionaire verbetering van kwaliteit in de werkzaamheden van iedere man en vrouw 
bij de Coast Guard.

Belastingaangifte

De Internal Revenue Service (IRS) zette een verrassende innovatieve samenwerking met private 
belastingaangiftespecialisten en softwarefabrikanten op. Om geld te besparen, sneller teruggave 
te realiseren en de boosheid van de Amerikaanse burger op de verguisde IRS te reduceren, droeg 
het Congres de IRS in 1989 op dat 80% van alle belastingaangiftes – meer dan 120 miljoen per 
jaar – in 2007 elektronisch moest kunnen worden ingediend.

De begrotingsspecialisten van het Congres waren van mening dat de enige manier om absurde 
bedragen toekomstig belastinggeld te besparen, gezien het steeds grotere aantal aangiften per 
jaar, was om het Amerikaanse publiek ervan te overtuigen dat elektronische aangifte de enige 
oplossing was. “In de komende tien jaar zullen we 40 miljoen extra aangiften behandelen voor 
hetzelfde geld,” zei Terry Lutes, de IRS-werknemer die carrière maakte met het opzetten van 
e-file, het elektronisch aangifte-initiatief van de IRS. “De enige manier om dit te doen is om nog 
40 miljoen meer mensen elektronisch aangifte te laten doen.”

Terwijl het voordeel van online aangifte doen nooit werd betwist, waren de doelstellingen die 
door het Congres werden opgelegd ongelooflijk ambitieus. In die tijd ontving de belastingdienst 
slechts 20% van alle aangiftes elektronisch – ongeveer 24 miljoen per jaar. Een enorme 70% 
van de Amerikaanse bevolking wist niet eens dat zij een federale belastingopgave online konden 
indienen. 

Het duurde niet lang voordat de IRS zich realiseerde dat ze hulp nodig had om de doelstel-
lingen van het Congres tot stand te brengen. Ze wendde zich tot de private sector en besloot 
gebruik te maken van de technologische en marketingkennis van belastingsoftwarebedrijven, 
nationale belastingspecialisten en ook miljoenen individuele relaties tussen belastingadviseurs 
en cliënten. “Het was niet moeilijk om dit uit te denken,” vertelt Lutes. “Meer dan de helft van 
alle belastingaangiftes kwam van belastingadviseurs; miljoenen belastingbiljetten werden inge-
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vuld met behulp van belastingsoftware. We moesten met de private sector samenwerken als we 
wilden bereiken wat we wilden.”

Lutes trok een handvol nationale accountmanagers aan – een functie die nooit eerder was voor-
gekomen bij de overheid – en gaf hen één enkele opdracht: Vraag softwarebedrijven zoals Intuit, 
belastingspecialisten zoals H&R Block en Jackson Hewitt, internetproviders zoals AOL en MSN, 
individuele belastingadviseurs en banken en andere financiële instellingen mee te werken aan 
de overgang naar het indienen van belastingopgaven via internet.

De strategie was eenvoudig. In plaats van te proberen om het te regelen via de IRS of andere 
overheidssites, waarom niet gebruikmaken van commerciële partners die alles al geregeld had-
den? Een samenwerking met partners in meerdere sectoren verschafte de IRS het voordeel van 
kosteloze marketing en een betere kans om haar ambitieuze doel te bereiken. Zo gebeurde het 
dat commerciële e-file partners de IRS hielpen met elektronische aangifte en het verwerken van 
aangiften en de elektronische aangiften rechtstreeks indienden bij de IRS. Belastingplichtigen 
werden gedwongen elektronisch aangifte te doen met behulp van online aangifteformulieren 
van een van deze commerciële partners in plaats van hun aangifte rechtstreeks in te dienen bij 
de IRS.

Binnen drie jaar was het percentage van de Amerikaanse burgers dat bekend was met e-file 
gestegen tot 80% en 46 miljoen aangiftes werd elektronische ingediend – ongeveer 35% van alle 
aangiftes. Deze stijging was voor een groot deel te danken aan massale advertentiecampagnes 
van de partners in de private sector. “Ze zijn een machtige bondgenoot in het communiceren 
van de boodschap dat online aangifte moet worden gedaan,” zei Lutes.

7.4.3  Het laten werken van netwerken

Voor het functioneren van netwerken is netwerkmanagement een wezenlijke succesfac-
tor. Hierbij spelen de volgende aandachtspunten een rol:
• helderheid en congruentie in doelstellingen;
• stabiliteit tussen partijen in het netwerk;
• de juiste vaardigheden om het netwerk te managen;
• managen van communicatie in het netwerk;
• goede coördinatie en klantgerichtheid;
• beschikbaarheid van informatie over kosten en prestaties.

Deze aandachtspunten vormen de uitdagingen van een netwerkoverheid. De netwerk-
overheid kan de uitdagingen aangaan door een goede invulling te geven aan bestuur en 
management van het netwerk, een flexibele werkwijze die wordt opgebouwd uit vijf 
bouwstenen. Zoals men ziet komen alle onderdelen die de kwaliteit van de sturings-
relatie bepalen in het sturingsmodel (organisatie, control en vertrouwen) terug in de 
bouwstenen (zie figuur 35).

In een netwerk participeren verschillende (overheids)organisaties met verschillende rol-
len, bijvoorbeeld de rol van leverancier van bepaalde diensten en producten. Een spe-
ciale rol in een netwerk is die van integrator. De integrator heeft een voortrekkersrol bij 
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het activeren van een netwerk voor een bepaald doel. De rol van de integrator van het 
netwerk is een belangrijke factor voor succesvolle (netwerk) samenwerking. 
De integrator:
•  houdt toezicht op de gemeenschappelijke doelen.
  De integrator neemt het initiatief om gemeenschappelijke doelen en prestatie-

indicatoren voor het netwerk te definiëren. De integrator gaat in gesprek met de 
netwerkpartners over het eventuele spanningsveld tussen gemeenschappelijke en 
individuele belangen en zoekt naar oplossingen. 

•  zorgt dat de partijen verantwoording af leggen.
  De integrator maakt afspraken met de netwerkpartners over de wijze en frequentie 

van verantwoording over de gemaakte netwerkafspraken.
• stuurt op optimalisatie van het netwerk.
  De integrator evalueert continu welke partijen welke taken in het netwerk het beste 

kunnen uitvoeren en zoekt naar verbetermogelijkheden in het netwerk.
• stuurt op goede communicatie tussen partijen.
  De integrator faciliteert de communicatie in het netwerk door het organiseren van 

(bilateraal) overleg. De integrator neemt het voortouw bij het introduceren van sys-
temen die gegevens- en kennisuitwisseling ondersteunen.

•Stel de juiste vraag
•Denk buiten de kaders
•Welk rendement in het publieke
domein streeft men na?
•Definieer het vraagstuk
•Formuleer het doel van het beleid

•Wie moet het netwerk activeren ?
•Welk soort netwerk functioneert het
beste?
•Wat zijn de wettelijke eisen ?
•Hoe lopen de geldstromen ?
•Wie moet het netwerk integreren ?
•Hoe ziet het netwerk er uit ?

•Welke nieuwe vaardigheden
moeten ambtenaren bezitten ?
•Wat is de verantwoordelijkheid van
het senior management ?
•Trek nieuw personeel aan en leidt
het aanwezige personeel op
•Ontwerp een opleidingstraject
•Zet kenniscentra op voor kwaliteit
en rendement
•Houd kennis bij

•Hoe zorg je voor interconnectiviteit
•Hoe coordineer je
informatieuitwisseling
•Hoe zorg je ervoor dat alle partners
on line op de hoogte zijn?
•Hoe regel je kennismanagement ?
• Hoe zorg je voor een eenduidig
klantbeeld?

•Wie is verantwoordelijk als het
mis gaat ?
•Hoe ga je om met het
spanningsveld tussen flexibiliteit 
en aansprakelijkheid ?
•Hoe breng je partijen op een lijn ?
•Hoe meet je de prestaties ?
•Hoe stimuleer vertrouwen ?
•Hoe deel je het risico ?

Figuur 33: Voorbeeld van een netwerk 
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Men zou eigenlijk kunnen stellen dat de integrator de ‘hoeder van het sturingsvraagstuk’ is.
De vraag welke partij het beste de rol van integrator op zich kan nemen is niet standaard 
van tevoren te beantwoorden. De keuze voor een integrator hangt af van meerdere fac-
toren zoals macht, geld en vaardigheden om verbindingen te leggen tussen mensen en 
organisaties.
Overheden maken vaak al deel uit van één of meer (informele) netwerken. Organi-
saties overleggen met elkaar en stemmen af of maken gezamenlijk plannen. Netwerk-
management zoals wij dat zien heeft echter een meer doelgerichter en structureler ka-
rakter waarin minder ruimte is voor vrijblijvendheid en netwerkpartners de gezamenlij-
ke doelstelling centraal stellen. Dat kan zelfs als consequentie hebben dat partijen bereid 
zijn om bepaalde activiteiten over te dragen op andere partijen, omdat dit de hoger 
gelegen doelstelling beter dient. Wanneer binnen netwerken op voorhand de bestaande 
structuren en taken/activiteiten als vast gegeven worden beschouwd, zal er minder toe-
gevoegde waarde met het netwerk worden bereikt. De ervaring leert dat veel samenwer-
king verkennend en vrijblijvend is. Samenwerken is ‘hip’ en komt in de beleving inno-
vatief over. Het samenwerken wordt dan vaak een doel op zich in plaats van een middel 
om meer maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren. Netwerkmanagement is een 
manier om gezamenlijke doelen scherper te krijgen, de meest optimale verdeling van 
inspanningen (en dus allocatie van middelen) te ontwerpen met elkaar, opdat meer 
toegevoegde waarde wordt geleverd dan zonder netwerk het geval was geweest. Acti-
viteiten worden afgestemd en uitgevoerd en de daartoe benodigde informatiestromen, 
mensen, middelen (in brede zin) en kennis worden geleverd door de verschillende net-
werkpartners. Net als binnen een organisatie. In een netwerk spreekt men elkaar aan op 
gemaakte afspraken en wordt er ingegrepen wanneer een netwerkpartner zijn afspraken 
niet nakomt. Het realiseren van gezamenlijke doelstellingen is het uitgangspunt. Goed 
netwerken vraagt dus om substantiële inspanningen. Dat betekent dat een netwerk met 
name wordt ontworpen en gemanaged voor zwaardere of belangrijkere vraagstukken.

De volgende figuur geeft weer dat netwerkmanagement de logische volgende stap is na 
of bovenop ketenmanagement en vrijblijvende verkennende samenwerkingsverbanden 
(zie figuur 36).

Figuur 36: Netwerkmanagement: evolutie of revolutie? 

7.4.4  Sturing van netwerken

Sturing van netwerken kan goed met behulp van het sturingsmodel worden ingericht. 
Voor de organisatie van de sturingsrelatie is het van belang dat de rol van integrator goed 
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is belegd, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de netwerkpartners 
duidelijk zijn, en dat er helderheid is over de geldstromen en de interventiemogelijk-
heden. 
Voor de bewaking van de voortgang op de netwerkdoelen dient passend instrumenta-
rium (control) te worden ontwikkeld waarmee de belangrijkste prestaties, risico’s en be-
heersmaatregelen, financiële parameters en voortgang op (verbeter)activiteiten kunnen 
worden gevolgd. Hoewel de integrator daar een trekkende rol in heeft is het verstandig 
dit instrumentarium gezamenlijk met de belangrijkste netwerkpartners te ontwikkelen.
Vertrouwen en druk zijn vanzelfsprekend ook van belang, maar omdat netwerken toch 
vaak vrijwillig tot stand komen mag worden verondersteld dat in ieder geval bij aanvang 
het vertrouwen groot is en de nodige ‘drive’ aanwezig is om wat te doen. Het kan lastiger 
worden om het netwerk daadwerkelijk te operationaliseren en de gang erin te houden. 
Netwerkpartners zouden wellicht andere doelen belangrijker kunnen vinden en de aan-
dacht voor hun bijdrage aan het netwerk zou kunnen verslappen. Daarom is het ook 
belangrijk om een netwerk op te tuigen als een organisatie, met afspraken, sturing en 
de nodige prikkels voor de netwerkpartners om hun afspraken na te komen. Ook in 
netwerken is het zaak om oog te houden voor het vertrouwen in elkaar en op het geloof 
in elkaars kennis en vaardigheden, welwillendheid en integriteit. 

Noten

1  ‘Emergent networks’. 
2  E. Peters en C. van Eykelenburg, ‘Mag de burger ook een klant zijn?’, Bestuurskunde jaargang 7, 

1998 nr. 3, blz. 119-126.
3  ‘Belang en beleid: naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen’, 1994.
4  Deloitte Research heeft in samenwerking met de Harvard University studie gedaan naar netwerk-

management en op basis hiervan een visie en een aanpak ontwikkeld voor de netwerkoverheid 
(‘governing by network: the new shape of the public sector’). Ook in Nederland wordt dit concept 
toegepast in diverse overheidsopdrachten.

5  John Arquilla and David Ronfeldt, ‘Fighting the Network War’, WIRED, December 2001, blz. 151.



8 
De essentie van sturen

Het sturingsmodel dat ik u heb gepresenteerd heb ik toegepast op verschillende sturings-
relaties. Ik geef u verder een overzicht van de belangrijkste sturingsinstrumenten, -me-
thoden en -technieken in annex I. Wanneer we alles laten bezinken zou ik graag:
1  de naar mijn mening belangrijkste verbetermogelijkheden per type sturingsrelatie in 

algemene zin opsommen;
2  mijn principes aangaande sturing aangeven;
3 willen besluiten met een beschouwing over mijn sturingsmodel. 

8.1  De belangrijkste verbetermogelijkheden per type sturingsrelatie

In verschillende hoofdstukken heb ik het sturingsmodel vertaald per type sturings-
relatie. In onderstaande tabel ziet u voor de verschillende sturingsrelaties de naar mijn 
mening  belangrijkste uitdagingen (zie tabel 20).

Tabel 20: Uitdagingen per type sturingsrelatie

Organisatie Control Vertrouwen Druk

Sturing tussen de Tweede Kamer, kabinet en departementen

•  Het anders organiseren 
van de departementen 
en/of onderraden om 
verkokering tegen 
te gaan. Het centraal 
stellen van samenhan-
gende maatschappe-
lijke vraagstukken. Een 
kernkabinet met een 
beperkt aantal zware 
ministers die ‘dwars-
verbanden’ leggen kan 
daar een onderdeel van 
uitmaken.

•  Het gebruik van instru-
mentarium om de 
ontwikkelingen in de 
(internationale) omge-
ving beter in kaart te 
brengen en daaraan de 
kansen en bedreigingen 
(en dus uitdagingen) 
voor Nederland te ont-
lenen. Het vervolgens 
begrijpelijk uit kunnen 
leggen van deze uitda-
gingen (signalering en 
activering).

•  Een meer onderne-
mende opstelling van 
de Tweede Kamer, wat 
inhoudt dat meer het 
accent komt te liggen 
op pro-actieve kader-
stelling en minder op 
re-actieve controle.

•  Het ontwikkelen van 
gezondere druk door 
als rijksoverheid beter 
inzicht te geven in de 
echt belangrijke maat-
schappelijke vraagstuk-
ken en de voortgang 
daarop.
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Organisatie Control Vertrouwen Druk

•  Het bij elkaar brengen 
van de ‘bedrijfsvoering’ 
van de rijksoverheid, 
zoals financiën, perso-
neel, ICT, huisvesting, 
et cetera.

•  Professionalisering van 
de politiek, waaron-
der een herbezinning 
op kerntaken van de 
Tweede Kamer, en bij-
behorende beloning en 
afrekening (hoewel de 
kiezer uiteindelijk  
‘afrekent’).

•  Het organiseren en 
faciliteren van netwer-
ken in de maatschappij 
(privaat en publiek) 
om maatschappelijke 
vraagstukken effectie-
ver op te pakken.

•  Het beter organiseren 
van de sturingsrelatie 
met ‘Brussel’.

•  Het ontwikkelen van 
instrumentarium waar-
uit blijkt in hoeverre 
uitdagingen effectief 
worden opgepakt 
(monitoring). Het 
in dat kader actiever 
ontwikkelen van inter-
nationale benchmar-
kinformatie.

•  Het professionaliseren 
van de relatie tussen 
bewindslieden en top-
ambtenaren.

•  Het beter benutten van 
de media en (techni-
sche) mogelijkheden 
om feedback uit de 
maatschappij te krij-
gen.

Sturing binnen departementen

•  Het omvormen van 
beleidsmedewerkers tot 
medewerkers die maat-
schappelijk inzicht 
verschaffen en de maat-
schappij slim activeren.

•  Het doorbreken van 
verkokerde structu-
ren binnen en tussen 
departementen.

•  Het onderzoeken en 
doorgronden van de 
complexiteit in maat-
schappelijke vraagstuk-
ken en dat begrijpelijk 
communiceren.

•  Een kwetsbaardere 
opstelling van departe-
menten.

•  Het opvoeren van de 
interactie met de maat-
schappij.

•  Het explicieter benoe-
men van prestaties die 
departementen zich 
toerekenen.
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Organisatie Control Vertrouwen Druk

Sturing tussen departementen en op afstand geplaatste uitvoeringsorganisaties

•  Minder energie steken 
in de discussie over 
de organisatie(vorm), 
waaronder de verzelf-
standigingsdiscussie en 
meer aandacht voor de 
echte werking.

•  Verbeteren van de 
afstemming tussen 
extern en intern  
toezicht.

•  Horizontale belangheb-
benden een explicietere 
rol geven in de sturings-
relatie.

•  Meer ruimte geven 
voor ondernemerschap 
op uitvoeringsniveau 
in combinatie met pas-
sende verantwoording.

•  Beter instrumentarium 
om op efficiency te stu-
ren (waar uitvoerende 
taken zich doorgaans 
goed voor lenen).

•  Meer aandacht voor 
langere termijn (stra-
tegische doelen) en de 
vertaling daarvan naar 
prestaties, middelen-
inzet, benodigde duur-
zame aanpassingen in 
de bedrijfsvoering en 
daarmee een betere 
onderbouwing voor 
een eventuele vermo-
gensopbouw.

•  Explicieter gebruiken 
van risicomanagement-
technieken om de 
belangrijkste risico’s 
inzichtelijke te maken 
en te beheersen en 
daarmee ook de ruimte 
te verdienen voor 
ondernemerschap.

•  Bewuster in kaart bren-
gen op welke onder-
delen het vertrouwen 
tussen kerndeparte-
menten en uitvoerings-
organisaties verbeterd 
kan worden en daaraan 
werken.

•  Meer druk in het 
systeem bouwen door 
het geven van een actie-
vere rol aan horizontale 
belanghebbenden en 
het organiseren van een 
echt tegenwicht vanuit 
het departement (nu 
heeft vaak niemand 
belang bij het ‘hoger 
leggen van de lat’).

De rol van departementen in keten- en netwerksturing

•  Zorgen dat passende 
ketens en netwerken 
ontstaan om uitdagin-
gen voor Nederland op 
te pakken.

•  Ingrijpen in structuren 
indien echt nodig.

•  Bewaken dat keten- en 
netwerkregierol wordt 
opgepakt.

•  Organiseren en facili-
teren van professiona-
lisering van ketens en 
netwerken.

•  Bewaken dat keten- en 
netwerkdoelen worden 
gesteld en worden uit-
gewerkt naar sturing 
op keten- en netwerk-
niveau.

•  Explicieter in kaart 
brengen van factoren 
die wantrouwen tussen 
ketenpartners veroor-
zaken en ingrijpen 
indien nodig (in plaats 
van het hard proberen 
te reguleren van ketens 
via ‘organisatie’ en  
‘control’).

•  Explicieter de hoeveel-
heid druk op ketens en 
netwerken inschatten 
en proberen te regule-
ren.

Tabel 20: Uitdagingen per type sturingsrelatie (vervolg)
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8.2  Mijn principes aangaande sturing

Principe 1: sturen = met vertrouwen een zeker cynisme hebben in de bestuurbaarheid der dingen

Sturen veronderstelt dat dingen beïnvloedbaar zijn. Wie daar helemaal niet in gelooft 
moet geen leidinggevende functie ambiëren. Het blijkt overigens uit onderzoek (Brow-
nell) dat leidinggevenden met weinig geloof in de beïnvloedbaarheid der dingen ook 
minder goed presteren. Het principe dat een leidinggevende moet ingrijpen wanneer 
hij (of zij) ziet dat dingen niet goed gaan of dreigen te gaan is breed geaccepteerd. Daar 
is goede informatie, verstandig redeneren, veronderstellingen kunnen maken, intuïtie/ 
gevoel en wellicht enig geluk bij nodig. 

De case Belastingdienst geeft aan dat hier ook varianten op denkbaar zijn. Een leiding-
gevende kan ook bewust niet (meteen) ingrijpen, omdat er een zeker zelfregulerend 
en lerend vermogen in de organisatie wordt verondersteld aanwezig te zijn. Daar moet 
ook ruimte aan worden gegeven. Men zou kunnen stellen dat te snel en te pro-actief 
ingrijpen dergelijke zelfregulering frustreert. Wanneer een vader iedere keer dat zijn 
kind iets niet lukt ingrijpt om het nog eens voor te doen leert dat kind waarschijnlijk 
suboptimaal. Ik ben van mening dat sturen ook de kunst is van ‘ruimte laten’. Instru-
mentarium, methoden en technieken kunnen daar wel eens contra-productief bij zijn, 
omdat de menselijke (en vooral mannelijke) neiging is om informatie ook (meteen) te 
gebruiken om in te grijpen. Misschien zou de titel van dit principe dan ook ‘sturen = een 
zeker geloof of vertrouwen in mensen hebben’ moeten zijn.

Niet voor niets geef ik wederzijds vertrouwen zo’n prominente plaats in het sturings-
model. Vertrouwen is nodig omdat niet alles te controleren is. Niet alleen is dat metho-
disch onmogelijk, het wordt ook al snel te kostbaar en het is destructief voor vernieu-
wing, initiatief, ondernemerschap, verantwoordelijkheid nemen, et cetera. Het adagium 
‘vertrouwen is mooi, controle is beter’ hang ik dan ook niet aan. Overigens wil dat niet 
zeggen dat men niet met elkaar kan afspreken om eens in de zoveel tijd een aantal zaken 
langs te (laten) lopen. Verder is elkaar blind kunnen vertrouwen mooi, maar soms te 
veel gevraagd. Het mooie is wel dat men kan werken aan vertrouwen. De theorie van 
Mayer die ik in dit boek behandel geeft daar een begrijpelijk kader voor, waarmee men 
ook de mate van vertrouwen op de diverse onderdelen in kaart kan brengen. Mensen 
moeten een zeker geloof hebben in elkaars kennis en vaardigheden, welwillend zijn en 
integriteit tonen om vertrouwen te wekken. Als men van elkaar weet door welke pun-
ten, of onderliggende punten, het vertrouwen laag is kan men daar vervolgens iets aan 
doen. Dat kan wel eens effectiever zijn dan het opvoeren van de controle. 

Een zeker cynisme in de bestuurbaarheid der dingen is zeker nodig bij overheden. De 
maakbaarheid van de maatschappij is al lang een utopie gebleken. De minister van 
SZW en zijn ambtenaren zijn niet verantwoordelijk voor de werkeloosheid. Zij proberen 
hooguit een steentje bij te dragen aan de oplossing van het probleem. De werkelozen 
zelf, hun ouders, onderwijsinstellingen, werkgevers, de wereldeconomie, en ga zo maar 
door, zij dragen allemaal verantwoordelijkheid. Ministers zijn geen alwetende actors die 
door een aantal rake maatregelen de problemen oplossen. Wellicht dat de VBTB-exerci-



174 STURING IN DE RIJKSDIENST

tie die indruk wekte door aan te laten geven wat de gewenste maatschappelijke doelen 
(effecten) zouden moeten zijn en welke acties nodig waren om die te bereiken. Toch is 
die manier van denken wel nodig. Wat willen we bereiken?, Wat is daarvoor nodig? en 
Wat mag dat kosten? zijn slimme vragen in hun eenvoud. De rijksoverheid is naar mijn 
mening wel verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de ‘staat van Nederland’ op 
de verschillende beleidsterreinen en het liefst in samenhang. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) stelt de sociale staat van Nederland op. En zo zijn er wel meer ‘staten 
van…’. Maar probeert u ze maar eens allemaal te bemachtigen, daar de samenhang in 
te vinden en de conclusies te verkrijgen die onze bestuurders daaruit trekken. Dat is 
naar mijn mening de eerste taak van de rijksoverheid. Waar staat Nederland? In de tijd 
en in vergelijking tot het buitenland? Dan is het vervolgens niet aan de rijksoverheid 
in haar oneindige wijsheid om daar alleen zelf in de marge of via ingrijpende stelsel-
wijzigingen met alle ongewenste neveneffecten van dien iets aan te doen, maar om ons 
allen uit te leggen hoe we ervoor staan en hoe dat komt. Er is genoeg denkkracht in 
alle geledingen van onze maatschappij om met die kennis onze eigen bijdragen te kun-
nen bedenken. ‘Wat willen we bereiken?’ wordt dan gevolgd door ‘Wie kunnen daarbij 
helpen?’. Natuurlijk moet de overheid soms een ‘handje helpen’ om ons eigenbelang en 
kortetermijndenken niet altijd te laten prevaleren, maar het is goed om te beseffen dat 
de keerzijde is dat mensen zich daardoor zelf minder verantwoordelijk gaan voelen. 
Sturen is ook de kunst van weten wanneer je niet moet (bij)sturen. Sturen in de rijksoverheid 
is naar mijn mening vooral macro en meso foto’s en filmpjes maken van de ontwik-
kelingen en toekomstscenario’s van Nederland en deze zo duidelijk naar voren bren-
gen dat alle belanghebbenden ze te zien krijgen, zich bewust worden van de mogelijke 
gevolgen en hun verantwoordelijkheid nemen om daaraan bij te dragen. De principes 
van netwerkmanagement, waarbij slimme combinaties van publieke en private partijen 
worden gevormd om met professionele managementtechnieken deze vraagstukken op 
te pakken, zijn daarbij naar mijn mening de sleutel voor succes (zie ook principe 4). 
Geen vrijblijvende intenties tot samenwerken, maar professionele resultaatgerichte net-
werken. Soms zal de (rijks)overheid daar de rol van netwerkintegrator oppakken, maar 
soms kan dat net zo goed of beter door andere partijen worden gedaan. In termen van 
het sturingsmodel: sturen is vooral de goede druk of prikkels creëren. 

Is de rest dan overbodig? Nee, de rijksoverheid moet een aantal benodigde collectieve 
diensten en producten goed neerzetten (organiseren), het instrumentarium (‘control’) 
hebben om ons duidelijk te maken wat de staat van Nederland is en niet alleen vragen 
om vertrouwen of roepen dat er aan vertrouwen gewerkt moet worden, maar gericht 
analyseren waardoor zij niet vertrouwd wordt en daaraan werken en bepalen waarom 
zij anderen niet altijd vertrouwd en daaraan werken. Dat is de essentie van mijn sturings-
model.

Principe 2: sturen = complexiteit omarmen

Keep It Stupid Simple (KISS) betekent ‘ik ben niet slim genoeg of te gemakzuchtig’. 
‘Only stupid people keep it simple’. Het doorgronden van de werkelijkheid in al haar 
relaties om daar vervolgens op te sturen is namelijk niet simpel dus laten we ook niet 
doen alsof.



175DE ESSENTIE VAN STUREN

‘Niet  op meer dan tien stoplichten sturen, want meer kan een manager toch niet bevat-
ten’. Ik heb er zelf ook lange tijd aan meegedaan moet ik toegeven. Het resulteert in 
scorecards waarmee men oogkleppen opzet en die het creatief denken over de zin en 
onzin van dingen smoort. Men mag hopen dat deze scorecards niet echt gebruikt wor-
den om bij te sturen. Dat kan namelijk desastreuze gevolgen hebben. 

Een kanttekening maak ik bij het ambitieniveau dat men in de verschillende stadia 
van ontwikkeling van een instrumentarium zou moeten nastreven. Het is niet verstan-
dig om als directieteam bij het ontwikkelen van de juiste sturingsvariabelen meteen de 
hoogste graad van complexiteit en oorzaak-gevolgrelaties na te streven. Eerst maar eens 
het antwoord op de vraag wanneer men vindt dat de doelen zijn bereikt en waar dat 
dan aan wordt afgemeten (voor zover zinvol en haalbaar). Daarna verder ontwikkelen 
en proberen oorzaak-gevolgrelaties in kaart te brengen en deze in de tijd ook te valide-
ren (‘komen onze veronderstelde oorzaak-gevolgrelaties ook uit?’). Een mooi voorbeeld 
was de Belastingdienst die de veronderstelde relatie tussen de tevredenheid van klanten 
en het aangiftegedrag ook heeft gevalideerd door onderzoek. Dat is van groot belang 
voor het sturen op tevredenheid van belastingbetalers over de dienstverlening van de 
Belastingdienst. Had onderzoek uitgewezen dat die relatie helemaal niet aanwezig was, 
dan kon men zich de vraag stellen waarom een hoog tevredenheidsniveau zou moeten 
worden nagestreefd. 

Werkt het Balanced Scorecard-denken, systematisch risico- en costmanagement of wer-
ken met het INK-managementmodel voor iedereen? Ik denk het niet. Onderzoek van 
André de Waal wijst uit dat managers of beleidsmedewerkers die van nature meer sys-
teemdenkers zijn eerder dit type technieken omarmen. Ik ben verder van mening dat 
ook dan een belangrijke voorwaarde voor succes is dat men het instrumentarium ge-
bruikt om de complexiteit der dingen zo goed mogelijk te begrijpen. Causale verbanden 
veronderstellen kan voor analytische managers (‘systeemdenkers’) heel goed werken, 
mits deze veronderstelde verbanden ook worden getoetst en daarvan wordt geleerd (zie 
mijn kanttekeningen bij VBTB en de BSC in annex I). Voor intuïtieve, mensgerichte 
managers die graag veel ruimte laten aan anderen zullen dit soort instrumenten niet 
(optimaal) werken. Een verspilling van hun vaak tomeloze energie die zij veel beter over 
kunnen brengen op anderen. Men mag overigens wel hopen dat er onder die anderen 
wel analytische systeemdenkers zijn. ‘De goede mensen om zich heen verzamelen’ heet 
dat dan. Overigens mogen evenzeer de analytische systeemdenkers hopen dat er de 
nodige intuïtieve, mensgerichte teamgenoten zijn. De gewenste mate van (on)balans in 
een team is overigens ook weer afhankelijk van de omgeving en het moment, maar nu 
begeef ik mij op een terrein waar anderen meer verstand van hebben. 

Ik ben verder van mening dat het door directie- of managementteam gezamenlijk in 
kaart brengen van veronderstelde oorzaak-gevolgrelaties een nuttig proces is. Vooral 
in situaties waarin gezamenlijke richting en ambitie ontbreken of men elkaars taal niet 
goed lijkt te spreken. Tijdens dit soort sessies worden namelijk de gedachtewerelden 
van de verschillende teamleden expliciet gemaakt (‘uit de hoofden gehaald’) en gedeeld. 
Nog even los van de vraag of dit uiteindelijk een goed en gebruikt instrument oplevert 
zit er veel waarde in het proces ( ‘the profit is in the process’). Of men dan de Balanced 
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Scorecard, het INK-managementmodel of andere (zich bewezen) technieken gebruikt 
maakt dan voor het proces niet heel veel uit.

Complexiteit moet men dus willen doorgronden. Voor bepaalde type mensen is sys-
teemdenken en het bijbehorende instrumentarium daarvoor een handig hulpmiddel, 
maar dat geldt niet voor iedereen. ‘Complexity masters’ die de complexe verbanden 
doorgronden en begrijpelijk uitleggen (daarin herkent men ook de meester) zijn naar 
mijn idee de helden van de toekomst. De KISS-aanhangers zullen de verliezers zijn.

Principe 3: sturen =verantwoordelijkheden benoemen ook bij collegiaal bestuur

‘We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het totaal’. Dat is prettig, want als het niet 
goed gaat heeft niemand het gedaan en als het wel goed gaat vieren we samen feest. 
Hoewel, in de strikte toepassing van collegiaal bestuur stapt het hele bestuur of manage-
ment ook op wanneer de organisatie niet conform verwachtingen presteert. Collegiaal 
bestuur of zelfsturende teams kunnen echter als voordeel hebben dat niet iedereen al-
les hoeft te kunnen, maar ieders talenten ten volle benut worden. Ook de gedachte dat 
men door een gezamenlijke verantwoordelijkheid minder verkokerd voor eigen succes 
gaat is een goede. Het moet echter wel duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is 
en er moeten ‘prikkels’ in het systeem zitten om elkaar te helpen en de veronderstelde 
synergie te krijgen. 

In de verkokerde rijksoverheid is nog veel te winnen op dit punt. Het kabinet is in feite 
nog een optelsom van bewindslieden met hun eigen beleidsterrein. Als er een (collegi-
aal) kernkabinet zou komen dat de sturing van de ministeries overlaat aan staatssecreta-
rissen, dan is de uitdaging om ministers in het kernkabinet duidelijke verantwoordelijk-
heden te geven die toegesneden zijn op hun talenten. Of liever andersom, om ministers 
aan te trekken die geschikt zijn voor de verantwoordelijke portefeuilles. Een dergelijk 
kernkabinet zou als uitdaging hebben om de complexe verbanden tussen de verschil-
lende beleidsterreinen te doorgronden en de belangrijke uitdagingen voor Nederland 
helder onder de aandacht te brengen van de vele partijen die elk hun verantwoorde-
lijkheid moeten nemen (zie eerder onder ‘omarm complexiteit’). De verbinding met de 
EU moet dan veel proactiever worden, in de zin dat wij weten wat wij als Nederland 
willen bereiken met en via de EU. Dergelijke verbindende thema’s of nationale uitda-
gingen kunnen bij de verschillende kabinetsleden worden gelegd. Die zijn per thema of 
uitdaging verantwoordelijk voor het vertalen van ‘staat-van-Nederland-informatie’ naar 
uitdagingen voor Nederland, het goed voor het voetlicht brengen van de verschillende 
partijen (publiek en privaat) en proactief relatiemanagement met de EU in Brussel. De 
huidige organisatie van de rijksdienst, alsmede de type ambtenaar die daarvoor nodig 
is ter ondersteuning en uitvoering van deze opgave staat wat mij betreft daarmee ook 
ter discussie. Dergelijke ministers dienen ook ‘zware’ toppers te zijn die een beloning 
zouden moeten krijgen die voor hen marktconform is.

Hetzelfde principe geldt voor bestuursraden. De gedachte om via een collegiaal bestuur 
(bijvoorbeeld bij beleidsrijke departementen als OCW en LNV) op thema’s te sturen 
kan goed werken om zaken sectoroverschrijdend op te pakken. Dan dient echter wel  
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duidelijk te zijn wie voor wat verantwoordelijk is. Het betreft verder een verantwoorde-
lijkheid voor het inzichtelijk maken van uitdagingen voor Nederland en het ‘verleiden’ 
van de verschillende actoren (ook in het veld) die daar hun verantwoordelijkheid in 
moeten nemen. Departementen met een zwaar accent op de uitvoering van overheidsta-
ken, zoals Justitie (met een Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Immigratie en Na-
turalisatie Dienst (IND)) en Financiën met de Belastingdienst, schatkistbeheer, et cetera, 
lenen zich minder voor een dergelijke interpretatie van de bestuursraad. Voor hen is de 
vertrouwde SG-DG-structuur functioneler.

Principe 4: sturen = netwerken 

Van oudsher zit de hiërarchisch functionele opvatting in ons bloed dat iedere overheids-
laag, ieder departement, ieder directoraat-generaal of uitvoeringsorganisatie, iedere  
directie en afdeling zijn bijdrage aan het grotere geheel moet leveren. Vanuit het ei-
gen verantwoordelijkheidsgebied wordt hierover nagedacht. Wij hopen dat de som der  
delen van al dat nadenken (dat hopelijk ook wordt uitgevoerd) maatschappelijk gezien 
de meeste toegevoegde waarde oplevert. Daar twijfel ik echter ernstig aan. Ik denk dat 
moderne overheden, de rijksoverheid voorop, in het verlengde van het voorgaande veel 
meer de rol krijgen van het monitoren van de Staat van Nederland, verbindingen leg-
gen, deze informatie duiden, daaruit problemen en kansen (uitdagingen) destilleren 
en dat op een begrijpelijke manier (gericht) uitleggen aan de verschillende publieke en 
private partijen die daar een verantwoordelijkheid in moeten of kunnen nemen. Voor 
het vertalen van deze maatschappelijke uitdagingen naar oplossingen en actie lenen de 
huidige hiërarchisch functionele overheidsstructuren zich niet optimaal. Daarvoor zijn 
netwerken nodig van partijen die zich gezamenlijk tot taak rekenen om een maatschap-
pelijke uitdaging aan te gaan. Dat hoeft zich overigens niet te beperken tot Nederland. 
Een voorbeeld hiervan is Aqua for All, een netwerk van diverse publieke en private 
organisaties dat zich inzet voor verbetering van drinkwater- en sanitaire voorzieningen 
in derde- wereldlanden. Dergelijke netwerken dienen niet vrijblijvend te zijn. Net als 
bij een ‘echte’ organisatie moet de organisatie en sturing professioneel worden ingericht. 
Ook daar geldt het belang van alle onderdelen van het sturingsmodel (de opzet van de 
sturingsrelatie, het ondersteunende instrumentarium en vertrouwen). 
De consequentie is dat (rijks)overheden in alle geledingen zich niet primair richten op 
de vraag hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een uitdaging voor Nederland, 
maar hoe zij hiertoe netwerken in het leven kunnen roepen die professioneel worden 
opgezet en bestuurd. Ook in het toezicht op deze netwerken zou de (rijks)overheid een 
rol kunnen spelen. Daarnaast pleit ik ervoor dat het identificeren van maatschappelijke 
problemen en kansen niet is voorbehouden aan de rijksoverheid of zelfs de bestuurlijke 
lagen in Nederland, maar dat ook uitvoeringsorganisaties die rol zouden moeten vervul-
len. Het maken van integrale afwegingen in het publieke domein zijn vanzelfsprekend 
wel voorbehouden aan de politiek. 

Slotprincipe: sturen = net werken

Sturen is niet een kwestie van ‘op het dashboard kijken’ en vervolgens de nodige mensen 
vertellen waar het beter moet. Sturen is continu informatie verzamelen en verwerken tot 
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inzichten en weten wanneer je wel en niet ingrijpt en op welke manier. En ingrijpen kan 
op verschillende manieren, zoals het sturingsmodel probeert aan te geven. Hoe inten-
siever men met gevoelsmatig ‘echt werken’ bezig is, des te meer materiaal heeft men in 
handen om goed te kunnen sturen, maar des te moeilijker is het ook om te ordenen en 
het juiste abstractieniveau te vinden. Sturen is net werken: meestal dwingt de waan van 
de dag je tot ‘klussen’ en vind je nauwelijks de rust om het overzicht te bewaren. Maar 
sturen is ook net niet werken. Daarmee bedoel ik dat je soms het werk even neer moet 
leggen om tijd te investeren in het vergaren van inzichten. Door na te denken over de 
manier waarop zaken georganiseerd zijn, door bezig te zijn met instrumenten en door 
tijd te investeren in het onderhouden en verwerven van vertrouwen. Maar ook dat hoort 
bij werken. 

8.3  Het sturingsmodel tot slot

Tot slot kom ik tot de kern van wat ik vind dat goede sturing is aan de hand van mijn 
sturingsmodel.

1  Grijp niet te snel in een bestaande situatie in om sturing te verbeteren, maar analy-
seer eerst (op het niveau van het sturingsmodel, dus organisatie, control, vertrouwen 
en druk) waar de barrières zitten en welke oplossingen het meest effectief zullen 
zijn. 

2  Wanneer belangrijke oorzaken in de organisatie van een sturingsrelatie zitten dient 
men te onderzoeken of dat het gevolg is van het niet goed functioneren van mensen 
of dat structuren, de onduidelijkheid van taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden en interventiemogelijkheden goed functioneren in de weg zitten. Zware orga-
nisatorische (stelsel)ingrepen lijken aantrekkelijk door hun veronderstelde impact, 
maar zijn vaak erg kostbaar, hebben aanloopproblemen en hun eigen neveneffecten. 
Besef dat iedere structuur voor- en nadelen heeft en een beperkte houdbaarheids-
datum. De houdbaarheidsdatum van het huis van Thorbecke en de opdeling van 
ministeries en onderraden is wat mij betreft al lang verstreken.

3  Wanneer uit analyse blijkt dat belangrijke sturingsproblemen het gevolg zijn van een 
gebrek aan informatie en inzicht kunnen instrumenten (op basis van bewezen me-
thoden en technieken) helpen. Diverse instrumenten zijn beschikbaar op het terrein 
van prestatiemanagement (indien men beter wil sturen op doelrealisatie), financieel 
management (indien men beter wil sturen op middeleninzet), risicomanagement 
(indien men bewuster de belangrijkste risico’s wil beheersen en de beheersing op 
minder belangrijke risico’s wil terugdringen) en kwaliteitsmanagement (indien men 
voortdurende verbetering systematisch wil inbedden in de organisatie). Waak daar-
bij voor het ‘verdrinken’ in onsamenhangende systemen en voorkom overlap. De be-
schikbare instrumenten en de onderlinge samenhang beschrijf ik in annex I. De toets 
moet zijn of de (ontwikkeling van) instrumenten het benodigde inzicht oplevert dat 
na analyse (zie 1) ontbreekt. De winst zit daarbij vaak in het proces en degenen die 
het ontbrekende inzicht zouden moeten verkrijgen dienen dan ook actieve actoren 
in dat proces te zijn. Specifieke aandachtspunten bij het invoeren van instrumenta-
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rium is de balans in aandacht tussen korte en lange termijn, het operationaliseren 
van het ontwerp, de IT-ondersteuning daarbij en het effectief leren omgaan met het 
instrumentarium. Een valkuil is het blind afgaan op de signalen van het instrumen-
tarium, het uitschakelen van het gezonde verstand of het verwaarlozen van andere 
signalen. Kortom: blijf altijd ook de betrekkelijkheid van het instrumentarium in het 
achterhoofd houden.

4  Sturingsproblemen kunnen ook het gevolg zijn van een gebrek aan vertrouwen. Ik 
durf te stellen dat in beginsel iedereen de kans moet krijgen om vertrouwen te win-
nen. Dat kan alleen wanneer men feedback, ook op zachtere aspecten, organiseert, 
krijgt en geeft. Een gebrek aan geloof in elkaars kennis en vaardigheden kan uitein-
delijk onoverkomelijk zijn, maar ook op een mistverstand berusten. Soms zijn er 
ook mogelijkheden om daar aan te werken, zoals een kerndepartement dat zich in-
tensiever kan interesseren in de business van een uitvoeringsorganisatie. Een gebrek 
aan gemeende welwillendheid is ernstig. Door dit bespreekbaar te maken kan echter 
mogelijk blijken dat de wensen nog niet zover uit elkaar liggen. Een gebrek aan inte-
griteit is vaak goed bespreekbaar, zolang er geen sprake is van fraude, maar het gaat 
over zaken als openheid in communicatie, afspraken nakomen, et cetera. Ik ben er 
stellig van overtuigd dat een gebrek aan vertrouwen niet effectief gecompenseerd kan 
worden met het versterken van de ‘control’. Dat is een veel gemaakte fout. Herstel 
van vertrouwen kan, indien niet meer te redden, wel door ingrijpen in de organisatie 
(door de sturende en gestuurde uit elkaar te halen).

5  In alle gevallen moet een inschatting worden gemaakt van de daadwerkelijke en 
ervaren hoeveelheid druk die bij de actoren in een sturingsrelatie wordt gevoeld om 
steeds doeltreffender en doelmatiger te opereren. Zonder druk houdt alles op. Druk 
is mijns inziens ten dele beïnvloedbaar. De dimensies van Oliver helpen daarbij. 
Ondanks een kwalitatief goede sturingsrelatie kan gebrek aan druk toch leiden tot 
te weinig verbetering in prestaties en efficiency. Druk kan ook een belangrijke motor 
zijn om de sturingsrelatie te verbeteren. Door de druk op de WAO werd uiteindelijk 
de sociale keten herzien. Het verbeteren van de sturingsrelatie kan ook de hoeveel-
heid druk beïnvloeden. Door de prestatienormen bijvoorbeeld te verhogen of meer 
consequenties te verbinden aan het niet halen van prestaties. Druk kan ook te hoog 
worden, maar naar analogie van het voorgaande is ook het verlagen van druk ten 
dele beïnvloedbaar. Schat de druk daarom goed in en probeer deze ten gunste te 
beïnvloeden of aan te wenden.

Zie mijn sturingsmodel als een denkraam. Vertaal de onderdelen van het model voor uw 
specifieke situatie, zoals ik ook heb gedaan met een aantal specifieke sturingsrelaties in 
de rijksoverheid. Met het maken van uw eigen vertaling komen de mogelijkheden om 
uw sturing te verbeteren vanzelf naar boven. Zo niet, dan wil ik u met plezier helpen. 



Annex I  
Een verdieping van het 
‘control’-instrumentarium

1  Inleiding

In hoofdstuk 3 is het sturingsmodel behandeld. Indien duidelijk is geanalyseerd op 
welke onderdelen (organisatie, control, vertrouwen of druk) sturing dient te worden 
verbeterd en de uitkomst daarvan is dat men het onderdeel ‘control’ wil versterken, zijn 
er diverse hulpmiddelen voorhanden in de vorm van concepten, modellen en theorieën. 
De volgende figuur geeft aan hoe dit hoofdstuk dient te worden geplaatst.

Figuur I.1: Plaats van deze annex in het sturingsmodel

Control wordt in dit boek dus beschouwd als:
• het vertalen van doelstellingen naar meetbare prestaties (prestatiemanagement);
•  het vertalen van deze te behalen prestaties naar inspanningen, activiteiten of inves-

teringen waar geld voor nodig is en het managen van de inzet van deze middelen 
(financieel management);

•  het daarbij in de gaten houden van risico’s en het passend beheersen van deze risico’s 
met beheersmaatregelen of verbetermaatregelen (risicomanagement); en

•  ervoor zorgen dat doelen en prestaties, middeleninzet, risico’s en beheersmaatre-
gelen niet alleen worden gepland, maar ook worden uitgevoerd, gemonitord en 
bijgesteld waar nodig, opdat de organisatie zich voortdurend verbetert (kwaliteits-
management).

Organisatie VertrouwenControl Druk

Verdieping Control

•Prestatiemanagement

•Financieel management

•Risicomanagement

•Kwaliteitsmanagement

Figuur I.1: Plaats van deze annex in het sturingsmodel 
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Het management van prestaties, financiën, risico’s en kwaliteit is dus te beschouwen 
als de instrumentele gereedschapskist van de sturende manager. Deze annex biedt een 
overzicht van de beschikbare theorieën, modellen en concepten die kunnen worden 
gebruikt om het sturingsinstrumentarium vorm te geven. Ook geef ik aan welke zaken 
worden gebruikt in de rijksoverheid en wat kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen 
zijn.

De opbouw van deze annex is weergegeven in figuur I.1

Tabel I.1: De gereedschapskist

Cluster Gereedschap Paragraaf Te gebruiken voor/als:

Prestatie-
management

VBTB (Van Beleidsbegroting Tot 
Beleidsverantwoording)

2.1 Het doordenken en meten van de 
relaties tussen te bereiken maat-
schappelijke effecten, hoe deze te 
bereiken en het leggen van de koppe-
ling met middeleninzet.

 Balanced Scorecard 2.2 Het vertalen van strategische doel-
stellingen naar meetbare prestaties 
vanuit verschillende perspectieven.

 Prestatiemanagement: 
8 uitdagingen 

2.3 Denkkader voor het ontwikkelen van 
een samenhangend systeem om pres-
taties te managen.

Financieel 
management

Inleiding 3.1

 Budgettering 3.2 Het alloceren en beheersen van mid-
delen (en prestaties).

 Costmanagement 3.3 Het inzichtelijk maken van de kosten 
per activiteit of product, zodat hierop 
beter kan worden gestuurd.

 Baten-lasten versus kasstelsel 3.4 Het kiezen van een passend stelsel 
om middelen te managen.

Risico-
management

Risicomanagement: 
een totaalaanpak

4 Het identificeren en beheersen van 
de belangrijkste risico’s.

Kwaliteits-
management

Deming-cirkel: plan-do-check-act 
(PDCA)

5.1 Denksystematiek om tot een zichzelf 
continu verbeterende organisatie te 
komen.
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Cluster Gereedschap Paragraaf Te gebruiken voor/als:

 NEN-ISO-9000-normen 5.2 Kapstok van minimale eisen om de 
organisatie zo in te richten dat het 
gewenste kwaliteitsniveau wordt 
geborgd.

 INK-managementmodel 5.3 Integraal diagnose-instrument en/of 
besturingsmodel voor organisaties.

 Kwaliteitshandvesten 5.4 Gegarandeerde meetbare prestatie 
naar de klant en daarmee stok achter 
de deur om benoemde minimale 
kwaliteitsnormen te behalen.

Overige 
gerelateerde 
begrippen

Benchmarking 6.1 Het vergelijken met ‘de beste’ om als 
organisatie te leren of te verantwoor-
den.

 New Public Management 6.2 Verzamelbegrip van een aantal van 
de eerder genoemde ‘gereedschap-
pen’.

Public Governance 6.3 Het waarborgen van goed bestuur.

 Planning & control 6.4 Denkwijze die grote overlap vertoont 
met de Deming-cirkel en waarbij het 
plannen en rapporteren van pres-
taties, risico’s en middelen centraal 
staat.

Combinaties 
en samen-
hang

De Balanced Scorecard en risico-
management in combinatie met 
het INK-managementmodel 

7.1 Een combinatie waarbij de 
Balanced Scorecard-technieken wor-
den gebruikt om de resultaatgebie-
den van het INK-managementmodel 
focus en inhoud te geven en waarbij 
de risicomanagementtechnieken 
worden gebruikt om de organisatie-
gebieden van het INK-management-
model focus en inhoud te geven.

 Control-instrumenten in relatie 
tot de acht uitdagingen van pres-
tatiemanagement

7.2 Het verkrijgen van inzicht welke 
‘gereedschappen’ kunnen worden 
gebruikt om inhoud te geven aan de 
8 uitdagingen van prestatiemanage-
ment.

 De totale samenhang begrepen 7.3 Inzicht en bewustwording verkrijgen 
in de dubbelingen die toepassing 
van verschillende gereedschappen 
in eenzelfde organisatie met zich 
meebrengt.
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Deze belangrijkste ‘gereedschappen’ zullen in deze annex worden gehandeld, waarbij 
ook relaties zullen worden gelegd tussen de verschillende concepten. De opsomming is 
niet limitatief. Per model of concept zal de theorie worden uitgelegd, vervolgens wordt 
aangegeven in hoeverre en hoe het wordt toegepast binnen de rijksdienst en tot slot 
worden de nodige kanttekeningen geplaatst en een doorkijk gegeven naar nieuwe ont-
wikkelingen.
Enkele voorbeelden worden in deze annex gegeven, maar meer voorbeelden zijn opge-
nomen in de hoofdstukken 4 tot en met 7, waarin deze concepten zijn toegepast op de 
verschillende sturingsrelaties.

2  Prestatiemanagement

Prestatiemanagement1 is het proces waarin de organisatie stuurt door:
•  het systematisch formuleren van beleid, strategie en doelstellingen van een  

organisatie;
• het vertalen van beleid, strategie en doelstellingen naar alle organisatieniveaus;
•  het meetbaar maken van de doelstellingen met kritische succesfactoren en prestatie-

indicatoren;
•  het opzetten van een rapportage op basis waarvan acties voor bijsturing van de orga-

nisatie kunnen worden bepaald. 

De deelprocessen van prestatiemanagement zijn weergegeven in de onderstaande figuur 
(zie figuur I.2).

Figuur I.2: Deelprocessen van prestatiemanagement

Prestatiebeoordeling

Budgettering/

normstelling

PrestatiemetingPrestatiebeloning

Ontwikkeling en

vertaling van

strategie & beleid

Figuur I.2: deelprocessen van prestatiemanagement en

Figuur I.23: Prestatiemanagementprocessen
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De deelprocessen houden het volgende in.
•  Ontwikkeling en vertaling van strategie en beleid: het formuleren van een eenduidig 

en kernachtig beleid en daarvan afgeleide doelstellingen en de vertaling daarvan naar 
te behalen prestaties (resultaten en effecten) en de daarvoor benodigde activiteiten 
(inspanningen). Dit proces kan worden gezien als een ontwikkelactiviteit die perio-
diek moet worden herijkt of opnieuw moet worden uitgevoerd indien de strategische 
koers of het beleid wordt veranderd.

•  Budgettering/normstelling (zie ook paragraaf 3.2 uit deze annex): het toewijzen 
(alloceren) van middelen en mensen om de activiteiten waarmee de doelstellingen 
moeten worden gerealiseerd uit te kunnen voeren en het normeren van de ontwik-
kelde prestaties. Ofwel, wanneer het ‘percentage klachten binnen 7 dagen afgehan-
deld’ een van de doelstelling afgeleide prestatie zou zijn, dan is bijvoorbeeld 90% de 
normstelling. Men zou kunnen stellen dat dit proces het opstellen van begrotingen 
en plannen behelst, waarin wordt vastgelegd welke prestaties (meetbaar met norm-
stelling) worden afgesproken, welke activiteiten daartoe worden uitgevoerd en hoe-
veel middelen (geld en uren of fte2) daarvoor worden ingezet.

•  Prestatiemeting: het meten, verwerken en distribueren van gegevens en informatie. 
In praktijk is dat het opleveren van rapportages over de voortgang van de begrote/
geplande prestaties en activiteiten.

•  Prestatiebeoordeling: het periodiek beoordelen van de geleverde prestaties ten op-
zichte van de gestelde normen, de voortgang op de afgesproken activiteiten en de 
uitputting van geld en uren, zodat tijdig preventieve en correctieve actie kan worden 
ondernomen om de organisatie op koers te houden of weer terug op koers te bren-
gen. In praktijk betekent dit het analyseren van de informatie uit de opgeleverde 
rapportages en het in gang zetten van de benodigde bijsturingsmaatregelen.

•  Prestatiebeloning: het koppelen van gemaakte prestatieafspraken aan beloning-
(sstructuren). Deze beloning(sstructuren) kunnen zowel financieel (salarisstijging 
en/of bonus) als niet-financieel (bijvoorbeeld het ‘schouderklopje’, congresbezoek of 
meer vrijheidsgraden in het werk) van aard zijn. In feite gaat het om het verbinden 
van consequenties aan het wel en niet behalen van de afgesproken prestaties.

Om prestatiemanagement in te voeren zijn een aantal gereedschappen of technieken 
beschikbaar die elkaar overigens deels overlappen. In deze annex behandel ik:
• de VBTB: Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording;
• de Balanced Scorecard;
• prestatiemanagement in bredere zin: acht uitdagingen.



185EEN VERDIEPING VAN HET ‘CONTROL’-INSTRUMENTARIUM

2.1  Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)

De theorie

Eind negentiger jaren kwam in de rijksoverheid een beweging op gang die het begroten 
en verantwoorden fundamenteel moest verbeteren. De aanleidingen3 voor deze beweging, 
die Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) werd genoemd, waren:
1  de departementale begrotingen voldeden niet langer aan de eis van gemakkelijk toe-

gankelijke informatie;
2  de hoofdlijnen van het beleid waren vaak moeilijk te herkennen;
3  er werd vaak geen directe verbinding gelegd tussen beleid, prestaties, activiteiten en 

middeleninzet;
4  de samenhang tussen en binnen begrotings- en verantwoordingsstukken was onvol-

doende; en 
5  begrotingsstukken waren dichtgegroeid met allerlei gegevens over adviesorganen, 

archiefbeleid, garanties, leningen, subsidies en de wijze waarop met de aanbevelin-
gen van de Ombudsman werd omgegaan. 

Hoewel bovenstaande aanleidingen vrij ernstig klinken dient men te beseffen dat tot 
die tijd rechtmatigheid en beheersbaarheid hoog op de agenda hadden gestaan. Een 
belangrijke basiswaarde is dat iedereen in Nederland onder dezelfde condities dezelfde 
behandeling krijgt. In breed verband ontstond eind negentiger jaren echter een diep 
ongenoegen over de kwaliteit van de informatievoorziening. Kamerleden eisten een be-
ter inzicht in wat nu eigenlijk gepresteerd werd voor het door de burger opgebrachte 
belastinggeld, maar ook ambtelijk was de wil aanwezig om het allemaal eenvoudiger en 
inzichtelijker te maken. Het ministerie van Financiën pakte de handschoen op en in het 
rapport ‘Van Beleidsbegroting tot Verantwoording’ werd duidelijk gemaakt dat het in de 
begroting in essentie gaat om het beantwoorden van drie vragen:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat gaat dat kosten?

Deze vragen, ook wel de WWW-vragen genoemd, sloegen aan in hun eenvoud. Alle 
departementen kregen de opdracht om hun begrotingen volgens de nieuwe opzet op 
te stellen. Middeleninzet (‘Waar geven we het geld aan uit?’) zou niet meer centraal 
staan, maar het moest gaan om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Ver-
der moest het accent worden verlegd van aandacht voor het begroten naar aandacht 
voor het verantwoorden over wat was bereikt. Maar een goede verantwoording zou niet 
mogelijk zijn zonder aan de voorkant, dus in de begroting, de doelstellingen, te behalen 
prestaties, activiteiten en middeleninzet duidelijk op te schrijven.

De begroting en verantwoording (jaarverslag) werden als volgt opgezet (zie figuur I.3).
De kern wordt gevormd door de beleidsparagraaf. Eerst komen de belangrijkste speer-
punten van het beleid aan de orde en daarna worden de WWW-vragen (en in de verant-
woording de HHH-vragen) per beleidsartikel beantwoord.
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Voor de uitwerking betekent dit dat ieder departement aangeeft welke maatschappe-
lijke effecten moeten worden bereikt (outcome), welke producten of resultaten daarvoor 
worden geleverd (output), welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd (throughput) 
en welke middeleninzet daarvoor nodig is (input). Hoe beter de inspanningen tot het 
gewenste effect leiden, des te groter is de doeltreffendheid of effectiviteit. Hoe minder 
middelen nodig zijn voor dezelfde producten of diensten, des te groter is de doelmatig-
heid of efficiency. De volgende figuur (zie figuur I.4) geeft dit weer.

Begroting Verantwoording

Begrotingsstaat Verantwoordingsstaat

Leeswijzer Leeswijzer

Beleidsparagraaf:

•Beleidsagenda

•Beleidsartikelen

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Beleidsparagraaf:

•Beleidsagenda

•Beleidsartikelen

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Verdiepingsbijlage

Oordeel van de controleur

Verdiepingsbijlage

•Wat willen we bereiken?

•Wat gaan we daarvoor

doen?

•Wat gaat dat kosten?

•Hebben we bereikt wat we

wilden?

•Hebben we gedaan wat we

zouden doen?

•Heeft het gekost wat het

zou kosten?

WWW-vragen
HHH-vragen

Figuur I.3: opzet van de VBTB begroting en –verantwoording

Figuur I.3: Opzet van de VBTB-begroting en -verantwoording

Doelmatigheid/

efficiëncy

Doeltreffendheid/

effectiviteit

Effecten
Inspanningen/

activiteiten

Resultaten/

producten

Maatschappelijke vraagstukken/ problemen

Doelen overheidsorganisatie X

Middelen-

inzet

Beïnvloedingsmogelijkheden

Figuur I.4: causale verbanden binnen overheidsbeleid 

Figuur I.4: Causale verbanden binnen overheidsbeleid



187EEN VERDIEPING VAN HET ‘CONTROL’-INSTRUMENTARIUM

De figuur geeft echter nog een aantal zaken aan die niet zelden worden vergeten. 
Maatschappelijke vraagstukken of problemen zijn vaak maar voor een deel en soms 
in zeer beperkte mate beïnvloedbaar door een departement. Ten eerste dient daarom 
aangegeven te worden welke maatschappelijke vraagstukken aandacht behoeven. Ten 
tweede moet duidelijk worden gemaakt welke beïnvloedingsmogelijkheden een depar-
tement heeft om direct of indirect invloed uit te oefenen op het betreffende vraagstuk. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan het vergroten van de verkeersveiligheid op de 
weg als doel stellen en dat vertalen naar bijvoorbeeld ‘het aantal doden in het wegverkeer’ 
als meetbare prestatie. Het ministerie oefent daar echter niet alleen invloed op uit. Delen van 
het wegennet zijn in eigendom en beheer van gemeenten of provincies. Voor een deel kan 
het ministerie daar ook wel invloed uitoefenen via wet- en regelgeving, maar de meest directe 
invloed heeft het ministerie op de rijkswegen. Een andere manier om de verkeersveiligheid te 
vergroten kan zijn door hogere veiligheidseisen te stellen aan auto’s en andere vervoersmid-
delen. Dat type maatregelen heeft (mogelijk) wel een effect op alle wegen. Er zijn echter ook 
andere partijen die invloed uitoefenen op een dergelijke doelstelling. Zo zijn er organisaties 
als Veilig Verkeer Nederland die campagnes voeren. Het ministerie kan daar aan bijdragen. 
Wanneer bijvoorbeeld overwogen wordt om hogere veiligheidseisen aan vrachtwagens te 
stellen zal ook de brancheorganisatie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), of specifieker 
die van de vervoerders, zich laten gelden. Kortom, de principes klinken gemakkelijk, maar 
in praktijk is het scherp krijgen van prestaties die kunnen worden toegerekend aan in dit 
geval het ministerie van Verkeer en Waterstaat een lastige zaak.

De techniek die bij VBTB wordt gebruikt om doelstellingen te vertalen naar meetbare 
prestaties is de volgende.

Stap 1: Scherpstellen strategische doelen
Als eerste moet het de organisatie helder zijn welke strategische doelen zij nastreeft. 
Strategische doelen zijn in feite de politieke speerpunten uit het regeerakkoord, vertaald 
naar de verschillende departementen of beleidsterreinen. Het is belangrijk dat de for-
mulering van de doelen richtinggevend is. Bij VBTB zijn strategische doelen synoniem 
voor het bereiken van de belangrijkste maatschappelijke effecten.

In het hierboven beschreven voorbeeld is het ‘vergroten van de veiligheid in het wegverkeer’ 
bijvoorbeeld de doelstelling.

Stap 2: Afleiden en uitwerken doelen op lagere niveaus in de organisatie
De strategische doelen worden doorvertaald naar tactische en operationele doelen op 
de lagere managementniveaus in de organisatie. Deze doelen worden geïdentificeerd 
door de beantwoording van twee vragen: ‘Hoe kan (vanuit het betreffende organisatie-
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onderdeel, cluster of beleidsveld) worden bijgedragen aan de verschillende strategische 
doelen?’ (resulterend in tactische doelen). Hierdoor ontstaat een doelenboom (zie figuur 
I.5) die inzichtelijk maakt op welke manier de gehele organisatie haar beleidsdoelen 
denkt te gaan realiseren. 

Binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat is er bijvoorbeeld een Directoraat-Generaal 
Goederenvervoer (DGG). Hun bijdrage aan de strategische doelstelling kan dan ‘het bevor-
deren van veilig vervoer op het logistieke netwerk’ zijn. 

N.B: In de bijgaande doelenboom wordt dit niveau beschouwd als een strategisch doel voor DGG, 
terwijl men zuiver gezien zou moeten spreken van een tactisch doel. Belangrijker dan de formulering 
is echter het aanbrengen van logische oorzaak-gevolgrelaties, waarbij uiteindelijk die activiteiten 
worden uitgevoerd die de beste bijdrage (in termen van kosten-baten) leveren aan de te realiseren 
doelstellingen.

Figuur I.5: Voorbeeld van een doelenboom 

Om te kunnen volgen of de doelstellingen worden bereikt en de inspanningen die 
daarvoor nodig zijn worden uitgevoerd, worden de doelstellingen op de verschillende  
niveaus vertaald naar prestatie-indicatoren. Voordat een prestatie-indicator wordt be-
dacht wordt een tussenstap ingebouwd, namelijk het ontwikkelen van zogenaamde Kri-
tische Succes Factoren. Deze tussenstap dient ervoor te zorgen dat de juiste interpretatie 
van de doelen wordt gemaakt.

Missie goederenvervoerbeleid
Missie goederenvervoerbeleid
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Veilig

goederenvervoer
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Figuur I.5: Voorbeeld van een doelenboom 
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Een Kritische Succes Factor (KSF) is het kwalitatieve antwoord op de vragen ‘wanneer is het 
doel bereikt?’ en ‘wat is echt nodig om dit doel te bereiken?’. 
Deze kritische succesfactoren (KSF’en) zijn dus kwalitatief en worden meetbaar gemaakt 
met behulp van prestatie-indicatoren (PI’en), ook wel maatstaven of kengetallen ge-
noemd. 

Een prestatie-indicator (PI) is de kwantitatieve meting die een indicatie geeft van een Kritische 
Succes Factor.
N.B.: Bij het ontwikkelen van KSF’en wordt wel eens het onderscheid gemaakt tus-
sen resultaat-KSF’en (‘het antwoord op de vraag wanneer het doel is bereikt) en  
inspannings-KSF’en (het antwoord op de vraag wat nodig is om het doel te bereiken). 
Dit onderscheid kan behulpzaam zijn, maar het is goed om te beseffen dat in plaats van 
deze tweedeling net zo goed een driedeling of nog complexere oorzaak-gevolgrelaties 
zijn te bedenken dan een eenvoudig twee-dimensionaal onderscheid.

Een voorbeeld om het eenvoudig te houden.

In ons voorbeeld kan de doelstelling het ‘vergroten van de veiligheid in het wegverkeer’ als volgt 
worden vertaald (zie figuur I.6).

Figuur I.6: Voorbeeld vertaling van een doelstelling naar KSF’en en PI’en

Bij de opmerkzame lezer komen meteen allerlei kritische vragen op, bijvoorbeeld inhoudelijke 
vragen zoals:
• Is dit nu wel de beste manier om de veiligheid te vergroten?
•  Als de Tweede Kamer na veel protesten van belangengroepen besluit om de snelheid niet te 

verlagen kan deze prestatie het departement dan nog wel worden aangerekend of had het 
departement dan blijkbaar op een betere manier draagvlak moeten proberen te krijgen voor 
haar voorgenomen maatregel?

• Et cetera…

Door doelstellingen zo expliciet te formuleren en door te vertalen naar de manier waarop ze gerealiseerd 
worden, wordt een goede discussie mogelijk over het nut en de noodzaak van de doelstellingen en het 
geloof in de effectiviteit van de maatregelen (gegeven de bijbehorende kosten). Bij het uiteindelijk terug 
rapporteren over het niet behalen van de beoogde prestaties kan een departement aangeven waardoor 
dat komt. Daar kunnen dan kritische vragen over worden gesteld. 

Doelstelling: hetvergrotenvan deveiligheid in hetwegverkeer

Kritische Resultaat Succes Factor: demate
waarin dodelijkeverkeerslachtoffersvallen (op

Rijkswegen)

Prestatie-indicator:hetaantalverkeersdoden
(op Rijkswegen)

Kritische InspanningSucces Factor: het
verlagenvan de snelheid(op Rijkswegen).

Prestatie-indicator:% wegdelenwaarop
conformplande snelheidis verlaagden/ofde
gemiddeldegemetensnelheidsverandering
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Men kan ook vragen stellen ten aanzien van de manier van ontwikkelen van de indicatoren, 
zoals:
•  Zijn er niet allerlei ‘vervuilende’ zaken die het beeld vertekenen, zoals een toename van het 

wegverkeer?
• Is het verlagen van de snelheid een Kritische Succes Factor of een tactische doelstelling?
• Et cetera…

Er zullen altijd vervuilende zaken zijn bij het toepassen van prestatie-indicatoren. Daarom heten ze ook 
indicatoren (ze geven een indicatie). Toch is het zaak om indicatoren zo ‘raak’ mogelijk te laten zijn. 
Bovendien kunnen altijd nog aanvullende verklarende factoren worden betrokken bij de interpretatie 
van scores op prestatie-indicatoren. Aangaande het tweede punt is het grote gevaar dat het vertalen van 
doelstellingen naar prestaties, op verschillende niveaus in de organisatie, verwordt tot een technocrati-
sche exercitie, waarbij veel semantische discussie ontstaat over ‘begrippen en termen’. Tip: sta daar niet 
te lang bij stil, want uiteindelijk gaat het om het expliciet maken van logische oorzaak-gevolgrelaties en 
het ontwikkelen van zinvolle metingen als indicatie daarvan.

Departementen zijn sinds de introductie van VBTB druk bezig geweest om hun doelen-
bomen te ontwikkelen en in het verlengde daarvan aan te geven op welke wijze deze 
zouden moeten worden gerealiseerd en tegen welke kosten. Deze zaken worden in de 
begroting opgenomen en in de jaarverslagen wordt hierover verantwoording afgelegd. 
Bijgaand een deel uit de begroting 2005 van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) (zie fi guur I.7).

Figuur I.7: Begroting 2005 van het ministerie van LNV
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Figuur I.7: Begroting 2005 van het ministerie van LNV (vervolg)
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Figuur I.7: Begroting 2005 van het ministerie van LNV (vervolg)
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Figuur I.7: Begroting 2005 van het ministerie van LNV (vervolg)
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De begroting uit dit voorbeeld kan als volgt worden ontleed.
•  “Versterking van het landelijk gebied” is de algemene beleidsdoelstelling. Wanneer we de 

doelstellingen van het kabinet beschouwen als de strategische doelstellingen van het Rijk 
kunnen we deze LNV-doelstelling als ‘tactisch’ beschouwen. N.B.: De aansluiting met de 
strategische doelstellingen van het kabinet (vastgelegd in de miljoenennota) is hier niet expliciet 
gelegd. Dat komt waarschijnlijk omdat deze doelstelling niet echt bijdraagt aan de speerpunten 
van het kabinet. Dat wil overigens niet zeggen dat een dergelijke doelstelling dan niet belangrijk 
wordt geacht. Veel overheidstaken vinden gewoon doorgang zonder dat dit een speerpunt hoeft 
te zijn.

•  Deze tactische doelstelling valt uiteen in zes operationele doelstellingen, waaronder 
“gebiedenbeleid: een verbetering van de fysieke leefomgeving en de ruimtelijke struc-
tuur”.

•  Om deze doelstelling te realiseren wordt onder andere 35 000 hectare in 2005 opnieuw 
ingericht. Landinrichting is te beschouwen als de kritische (resultaat) succesfactor. De 
prestatie-indicator is het ‘aantal hectares dat opnieuw is ingericht’ en de norm is ‘35 000 
in 2005’. In 2005 zal daar ongeveer 41,5 miljoen euro aan worden uitgegeven (input-
indicator). Hoe het beoogde effect van de landinrichtingen (de verbetering van de fysieke 
leefomgeving en de ruimtelijke structuur) wordt gemeten, wordt in dit voorbeeld niet 
duidelijk gemaakt.

N.B.: Deze informatie is een deel van drie pagina’s. Alleen de begroting van het ministerie van 
LNV telt (zonder bijlagen) ongeveer 150 pagina’s. Er zijn departementen met een dikkere 
begroting. U kunt zich voorstellen dat zoveel informatie over beleidsdoelen, afgeleide doelen, 
prestaties en middeleninzet moeilijk te verwerken is voor de Kamerleden die op basis hiervan 
hun kaderstellende en controlerende taak moeten uitvoeren.

Stap 3:  Ontwikkelen rapportages om de voortgang te monitoren en verantwoording af te 
leggen

Het afleggen van verantwoording naar de maatschappij wordt steeds belangrijker voor 
overheden. Een goed jaarverslag is hiervoor een belangrijk hulpmiddel doordat deze 
leesbaar weergeeft wat de doelstellingen van de organisatie waren, in hoeverre deze zijn 
gerealiseerd en wat dat heeft gekost. Om de doelstellingen te kunnen behalen is een goe-
de interne sturing, op basis van actiegerichte managementrapportages, nodig. Figuur I.8 
laat de relatie zien tussen begroting, managementrapportages en het jaarverslag, gekop-
peld aan de WWW-vragen van VBTB (zie pagina 195).

Het opleveren van ontwikkelde prestatie-indicatoren vergt heel wat meer werk dan het 
bedenken ervan. Als eerste moet een prestatie-indicator goed worden uitgedefinieerd. 
Per prestatie-indicator zouden minimaal de volgende zaken in beeld moeten worden 
gebracht (in een definitiedocument):
• de omschrijving van de indicator;
• de verantwoordelijke leidinggevende/afdeling;
• de definitie (bijvoorbeeld A gedeeld door B maal 100%);
• de omschrijving van de elementen uit de definitie (Wat is A en B precies?);
• de procedure van het verzamelen en verwerken van de gegevens;
• de bronnen waar gegevens vandaan worden gehaald;
• de frequentie van opleveren.
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Additioneel zou verder in kaart kunnen worden gebracht:
•  aantekeningen aangaande de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de indicator;
• een toelichting op de interpretatie van de indicator (hoe deze te lezen?);
•  de weergave (tabel of grafiek, welk soort grafiek, in welke doorsnijding, over welke 

periode met welke intervallen van datareeksen, waartegen afgezet, et cetera). 

Vervolgens dienen de indicatoren periodiek te worden opgeleverd. Wanneer de beno-
digde gegevens al beschikbaar zijn is dat wellicht een kwestie van verwerken in een 
grafiek, maar wanneer de benodigde gegevens nog niet aanwezig zijn of vervuild of 
niet betrouwbaar zijn, kan dat wel eens veel meer werk met zich meebrengen. Veel or-
ganisaties onderschatten de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het opleveren van 
prestatiegegevens.
De verzamelde prestatiegegevens worden weergegeven in een rapportage die in één 
oogopslag moet laten zien waar mogelijke problemen zijn. Daar kunnen bijvoorbeeld 
‘stoplichtenrapportages’ voor worden gebruikt. Tevens moeten analyses, afwijkingen en 
acties om bij te sturen duidelijk worden weergegeven. Bij het ontwikkelen van rappor-
tages is een ondersteuning door de juiste informatietechnologie vaak van groot belang 
(zie het kader ‘IT-ondersteuning bij prestatiemanagement’.

• Wat willen we bereiken?

• Wat gaan we daarvoor doen?

• Wat mag het kosten?

• Hebben we bereikt wat we

hebben beoogd?

• Hebben we gedaan wat we

daarvoor zouden doen?

• Heeft het gekost wat we

dachten dat het zou kosten?

• Hoe doen we het ?

• Welke acties zijn nodig?

• Wat kost het tot nu toe?

• Hoe doen we het ?

• Welke acties zijn nodig?

• Wat kost het tot nu toe?

Begroting Jaarverslag

Managementrapportages

Figuur I.8: de relatie tussen begroting, managementrapportages en jaarverslag 

Figuur I.8: De relatie tussen begroting, managementrapportages en jaarverslag
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IT-ondersteuning bij prestatiemanagement

In rapportages worden de prestatie-indicatoren vaak geclusterd naar verantwoordelijkheids-
gebied, opgenomen in standaardrapporten. Daarnaast worden de prestatie-indicatoren steeds 
vaker gepresenteerd in zogenaamde portals. 
Veel organisaties kiezen ervoor de rapportages of portals te automatiseren. De ervaring leert 
namelijk dat aan het handmatig maken van rapportages met prestatie-indicatoren een aantal 
wezenlijke nadelen kleeft:
•  het kost de organisatie veel tijd om de rapporten te maken;
•  het handmatig opstellen van rapporten vergroot de foutgevoeligheid;
•  het handmatige proces is oncontroleerbaar voor derden en kan daardoor aanleiding vormen 

voor een discussie over de totstandkoming van de cijfers in plaats van over de inhoud. 

Deze nadelen vormen de belangrijkste afbreukrisico’s voor een goede prestatiemeting en daar-
mee een goede uitvoering van het prestatiemanagement. Automatisering van dit proces biedt 
hiervoor een duidelijke oplossing. Automatisering van de rapporten leidt er namelijk toe dat:
•  het management de informatie snel beschikbaar krijgt, waardoor het mogelijk is eerder bij 

te sturen;
•  de organisatie minder tijd kwijt is met het opstellen van rapporten en daardoor meer tijd 

krijgt voor de analyse van de inhoud; 
•  de foutgevoeligheid van het proces afneemt (bijvoorbeeld door het inbouwen van geauto-

matiseerde controles);
•  de inhoud van de rapporten eerder geaccepteerd wordt, doordat de cijfers opgesteld zijn 

aan de hand van een vastgelegd (functioneel ontwerp) proces, zonder tussenkomst van 
individuen. 

Als de organisatie ervoor kiest de rapportages te automatiseren, dient zij wel rekening te houden 
met een substantiële investering in kosten en tijd. De gegevens voor het samenstellen van de 
prestatie-indicatoren worden vaak in verschillende systemen en spreadsheets bijgehouden. Dit 
maakt het verzamelen en integreren van deze gegevens een complexe en daardoor tijdrovende 
aangelegenheid. Daar komt bij dat tijdens dit proces maar al te vaak blijkt dat de kwaliteit van de 
gegevens onvoldoende is of dat een deel van de gegevens gewoonweg niet geregistreerd wordt. 

Activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van gegevens zijn zeer arbeidsintensief. Om de 
gegevens vervolgens op het juiste kwaliteitsniveau te houden, is daarnaast de inrichting van 
een goed gegevensbeheer een randvoorwaarde. Hierdoor worden de noodzakelijke kenmerken 
per gegeven vastgelegd en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan expliciet binnen 
de organisatie gelegd.

Door het gebruik van nieuwe technieken op het gebied van Business Intelligence vergt het 
maken van nieuwe (varianten op bestaande) rapporten weinig inspanning. De toename van 
het aantal beschikbare rapporten hoeft echter niet te leiden tot een verbetering van de infor-
matievoorziening. Door te veel informatie aan te bieden ontstaat een zogenaamde ‘information 
blindness’, waarbij door de vele bomen het spreekwoordelijke bos niet meer gezien wordt. 

Als reactie op deze ontwikkeling is de vraag om gepersonaliseerde portals toegenomen. In deze 
portals wordt de informatie die relevant is voor de gebruiker op een hoog aggregatieniveau 
gepresenteerd. Hierdoor is de gebruiker in staat het overzicht te behouden. Als de gebruiker dat 
wenst, biedt de portal tevens de mogelijkheid door te klikken naar de onderliggende gegevens, 
rapportages of toepassingen. 
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Voorwaarde voor het automatiseren van rapporten is een volledig uitgewerkt definitiedocument 
(zoals hiervoor in de tekst aangegeven), waarin de organisatie aangeeft wat de exacte definitie is 
van de indicator en tegen welke dimensies de indicator afgezet dient te worden. 
Een prestatie-indicator is opgebouwd uit één of meerdere gegevens. Aan de hand van het 
definitiedocument wordt geïnventariseerd welke gegevens nodig zijn. Hierop volgt een analyse 
waarbij gekeken wordt of en hoe de benodigde gegevens uit de registratiesystemen kunnen 
worden geëxtraheerd en gecombineerd. Figuur I.9 geeft een voorbeeld van een IT-architectuur 
om dit allemaal mogelijk te maken.

Figuur I.9: Voorbeeld architectuur voor een prestatiemanagementsysteem

Indien bepaalde gegevens niet aanwezig zijn, dient de organisatie een besluit te nemen of zij 
deze gegevens alsnog wil gaan registreren. Deze beslissing zal gebaseerd zijn op het belang dat de 
organisatie hecht aan het inzicht dat de prestatie-indicator hen geeft. De beschikbare gegevens 
worden vervolgens (geautomatiseerd) uit de bronsystemen gehaald en centraal opgeslagen in 
een structuur die aansluit op de rapportage- en analysebehoefte. 
Om de continuïteit en kwaliteit van deze processen te kunnen garanderen, dient het gegevens-
beheer zowel technisch als organisatorisch te worden ingericht. Hierbij worden de gegevens 
over de gegevens (bijvoorbeeld over de kwaliteit, de bron en de definitie) vastgelegd en het 
onderhoud bij personen in de organisatie gelegd. Dit is essentieel voor de onderhoudbaarheid 
van de rapportages. 
Voor het ontwikkelen van de rapporten zelf kan gebruikgemaakt worden van standaardpakket-
ten of maatwerk. Voordeel van het gebruik van standaardpakketten is de uitgebreide functiona-
liteit waarover men kan beschikken, zoals het koppelen van acties aan een indicator, persona-
lisatie of het automatisch laten versturen van mailberichten. Een ander voordeel is de snelheid 
waarmee rapporten ontwikkeld kunnen worden. Het voordeel van maatwerk is een grotere 
flexibiliteit waardoor de organisatie meer keuze heeft in de functionele mogelijkheden. 
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In beide gevallen zullen de rapporten veelal ter beschikking worden gesteld in een webomgeving 
aangezien hierdoor geprofiteerd kan worden van de eigenschappen van het internet (anytime, 
anywhere). Laatste stap is het automatisch vullen van de rapporten met de gegevens vanuit de 
hiervoor ingerichte centrale omgeving.

Belangrijke voorwaarden voor het succesvol invoeren van VBTB
Bij de invoering van de VBTB (maar ook van de Balanced Scorecard die hierna wordt 
behandeld) dient men met een aantal zaken rekening te houden.
•  Pas de organisatiestructuur niet te snel aan de nieuwe doelenboom aan. De verantwoor-

delijkheid voor elk doel moet worden toebedeeld aan één directoraat-generaal of één 
directie, echter de uitvoeringsactiviteiten om dat doel te realiseren zal vaak DG- of 
directieoverschrijdend plaatsvinden. Dit betekent dat organisatieonderdelen gedeeld 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelen, of dat de organisatiestructuur 
moet worden aangepast aan de nieuwe doelenboom. In het eerste geval kan, in ieder 
geval op de korte termijn, de organisatiestructuur intact blijven. Voordeel is dat de 
samenwerking tussen DG’s/directies/afdelingen verbeterd wordt. Nadeel kan zijn dat 
niemand zich echt verantwoordelijk voelt of dat de verantwoordelijkheden ondui-
delijk zijn. Op langere termijn moet wel kritisch naar de organisatiestructuur en de 
verantwoordelijkheidsstelling worden gekeken.

•  Maak de personeelsplanning flexibeler. Het gebruiken van prestatie-informatie kan lei-
den tot een reallocatie van middelen en aanpassing van werkprocessen binnen de 
organisatie, om een betere afstemming tussen in te zetten capaciteit en uitvoering en 
doelen te bereiken. Hiervoor is het nodig de personeelsplanning flexibeler te maken, 
zodat personeel ingezet kan worden in afdelingen waar het op dat moment nodig is.

•  Beschouw invoering als een langetermijnproject. Bij het invoeren van een doelenboom 
is een ‘groene weide’-benadering vaak moeilijk omdat over veel zaken al besluitvor-
ming heeft plaatsgevonden en beleid vaak een lange doorlooptijd heeft. Daarnaast 
kan het voorkomen dat de organisatie activiteiten van oudsher uitvoert, die nu niet 
meer in de doelenboom passen. Het is niet altijd mogelijk om deze activiteiten op 
korte termijn te beëindigen. Dit betekent dat de eerste jaren de doelenboom dan 
ook slechts bij benadering ‘ideaal’ kan zijn. Accepteer dit en probeer jaarlijks tot een 
verdere aanscherping te komen. Voordeel is dat gewenste aanpassingen in doelen en 
activiteiten geleidelijk kunnen plaatsvinden.

•  Maak de doelenboom leidraad van nieuw beleid. Nieuw beleid wordt vaak ingegeven 
door de behoefte gesignaleerde problemen in de maatschappij op te lossen. Echter, 
de organisatie moet elk nieuw beleid voortaan afmeten aan de bijdrage die het levert 
aan de gestelde doelen. Hierdoor wordt zeker gesteld dat de organisatie gefocust 
blijft op de juiste activiteiten.

•  Er zal integraal management per jaarcyclus ontstaan. Voor een jaar komen de doelstel-
lingen, normen, inspanningen en benodigde middelen (personeel) vast te staan. De 
manager kan tijdens het jaar hier geheel over beschikken. Na een jaar vindt evalu-
atie en bijstelling plaats, over de gehele organisatie. Voordeel is dat er rust ontstaat 
in de organisatie en duidelijk is waar iedereen voor verantwoordelijk is. Nadeel kan 
zijn dat tijdens het jaar blijkt dat doelstellingen, normen, inspanningen en middelen 
achterhaald blijken te zijn door de werkelijkheid en dus suboptimaal zijn.
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Minstens zo belangrijk als de organisatorische aspecten is het omgaan met weerstand 
binnen de organisatie. Deze ontstaat over het algemeen omdat medewerkers én leiding-
gevenden de toenemende transparantie als gevolg van invoering van prestatiemanage-
ment als bedreigend ervaren. Er bestaat geen standaard aanpak om met deze weerstan-
den om te gaan; iedere organisatie is verschillend. Belangrijk is dat de organisatie zich 
bewust is van het mogelijk ontstaan van weerstanden en probeert daar in iedere fase van 
het proces zo goed mogelijk mee om te gaan. De organisatie kan te maken krijgen met 
de volgende veranderingsaspecten.
•  Mobiliseer de hele organisatie en vooral de lijn bij het ontwikkelen van de doelenboom. 

Vaak is er aanvankelijk weinig belangstelling binnen de organisatie voor begroting, 
sturing en verantwoording, en dus voor de invoering van VBTB of prestatiemanage-
ment. Dit komt omdat deze zaken gezien worden als de verantwoordelijkheid van de 
financiële afdeling. Om te komen tot een zo goed mogelijke inhoudelijke invulling 
van de doelen is het belangrijk dat de lijn hierbij het initiatief neemt. Daarnaast moet 
draagvlak worden ontwikkeld bij de medewerkers om niet eenmalig de doelen vast 
te stellen, maar deze ook daadwerkelijk als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen 
van nieuw beleid. Draagvlak kan worden ontwikkeld door ervoor te zorgen dat alle 
managementniveaus actief en intensief betrokken zijn bij het ontwikkelen van de 
doelenboom en het nieuwe prestatiemanagementsysteem. Vervolgens moet manage-
ment zichtbaar gaan sturen op prestaties en medewerkers daarop aanspreken. Dit 
betekent niet afrekenen op, maar leren van en open staan voor feedback. Gebeurt 
dit op de juiste wijze, dan zullen medewerkers zich niet bedreigt voelen door het 
systeem, maar gaan ze het zien als hulpmiddel om continu de prestaties van de or-
ganisatie te verbeteren.

•  Definieer van tevoren duidelijke doelstellingen en maak heldere afspraken over uitvoering 
van iedere fase in het invoeringsproces. Veel VBTB- of prestatiemanagementprojecten 
mislukken omdat de noodzaak niet voldoende gevoeld wordt bij de medewerkers. 
Hierdoor blijft prestatiemanagement te veel een papieren exercitie. Maak dus van 
tevoren duidelijk waarom VBTB wordt ingevoerd en welke resultaten de organisatie 
ervan kan verwachten. Daarnaast moet het topmanagement voldoende betrokken-
heid tonen en voldoende middelen vrijmaken. Verder is het verstandig de invoering 
van prestatiemanagement te faseren. De invoering kan een complexe exercitie zijn, 
met een moeilijk te definiëren eindresultaat. Door per fase vast te leggen wat moet 
worden bereikt, kunnen steeds op korte termijn successen worden gevierd.

•  Er is nu een doelenboom, maar de werkwijze van de medewerkers is onvoldoende veran-
derd. Voor goed werkend VBTB/prestatiemanagement is een cultuur nodig waarin 
leren centraal staat, medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen (individueel 
of in teams) en waarin open over prestaties wordt gecommuniceerd (transparantie). 
Prestatie-informatie moet gebruikt worden om de prestaties met betrekking tot de 
uitvoering van programma’s te verbeteren en daarin te excelleren. Prestatiemanage-
ment helpt om de organisatie te focussen op programma-evaluaties en op knelpun-
ten. Het is niet bedoeld om de schuld over slechtere prestaties toe te wijzen aan 
specifieke managers. Wanneer de ‘blame’-cultuur wordt tegengegaan, zal de imple-
mentatie van prestatiemanagement minder bedreigend zijn voor managers.
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•  De gestelde doelen liggen binnen de beïnvloedingsmogelijkheden van de organisatie. Effec-
ten zijn vaak lastig om te meten, het vaststellen van de eigen bijdrage aan die effecten 
is nog moeilijker te identificeren. Wanneer doelen buiten de beïnvloedingssfeer van 
de organisatie liggen, ontstaan prestatie-indicatoren die niet stuurbaar blijken te zijn. 
Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat effectinformatie vaak pas over langere ter-
mijn te meten is. Daardoor vormt deze soort informatie eerder ‘leerinformatie’ dan 
stuurinformatie. De organisatie dient, zodra de effectinformatie beschikbaar is, deze 
nader te analyseren, te bekijken of de organisatie het effect (nog) kan beïnvloeden, 
en correctieve actie te ondernemen.

•  Focus en beperk de hoeveelheid doelen en prestatie-indicatoren tot de (bestuurlijk) meest 
belangrijke. Het is het gemakkelijk om te verzanden in een ondoorgrondelijk woud 
van doelstellingen, afgeleide doelstellingen, kritische succesfactoren en prestatie- 
indicatoren waar niemand meer het zicht op heeft. Op zo’n moment wordt het het 
speeltje van een beperkt aantal (staf)functionarissen en niet echt meer gebruikt. Door 
selectief te zijn in het benoemen van de meest spannende doelen en prestaties blijft 
het overzichtelijk en werkbaar. Dat kan wel eens betekenen dat er gaten vallen in het 
expliciet maken van de relaties tussen inspanningen, resultaten en effecten.

Het gebruik in de rijksoverheid
VBTB is verplicht voor alle departementen. In de meer uitvoerende organisaties van 
de rijksdienst, zoals ZBO’s en agentschappen, wordt veel minder gebruikgemaakt van 
de VBTB- denklijn, hoewel bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten het VBTB-
gedachtegoed heeft toegepast in haar begroting en verantwoording4. Dat uitvoerende 
organisaties in de rijksoverheid VBTB minder toepassen is niet verwonderlijk, omdat 
deze grotendeels duidelijk afgebakende taken hebben. Ofwel, de inspanning en het 
resultaat is vrij duidelijk vastgelegd. VBTB biedt vooral het gereedschap om het gat tus-
sen inspanningen en uiteindelijk te realiseren maatschappelijke effecten te dichten. De 
uitvoerende taken van op afstand geplaatste organisaties passen, als het goed is, dan ook 
in het bredere VBTB-kader van de betreffende departementen. Zo zal het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van haar uitwerking van doelen naar 
inspanningen, resultaten en effecten ook de verbinding leggen naar de taken van het 
UWV, CWI en SVB. Bijgaande figuur I.10 illustreert dit.
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Figuur I.10:  Delen uit de begroting 2005 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(pagina’s 46 en 49) 
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Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen

De VBTB-evaluatie in 2004
In 2004 is er een VBTB-evaluatie uitgevoerd door het Interdepartementaal Overleg-
orgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ). Daarbij is gekeken naar de bijdrage 
van VBTB aan:
• de toegankelijkheid van de begroting en het jaarverslag;
•  de onderliggende doelstelling van VBTB, namelijk de verbetering van de doelmatig-

heid van het overheidsbeleid; en
•  de aanwezigheid, de benutting en de kwaliteit van evaluatieonderzoeken.

In het onderzoek zijn verschillende documenten, zoals begrotingen, jaarverslagen, 
beleidsnota’s en evaluatieonderzoeken, geanalyseerd door externe deskundigen en di-
verse interviews afgenomen met Kamerleden en andere betrokkenen.
De VBTB-evaluatie gaf aan dat belangrijke winst is geboekt op het gebied van de struc-
tuur en de opname van doelstellingen in de begrotingen. De WWW-benadering geeft 
richting aan het beleid en de uitvoering. De beleidsagenda, waarin de belangrijkste 
speerpunten voor het beleid zijn opgenomen, en de beleidsartikelen, die redelijk dek-
kend de activiteiten van een departement behandelen, zijn structuurelementen die be-
houden kunnen worden en kunnen worden uitgebouwd. 
Hoewel de begrotingen over 2004 versus 1997 veel beter voldoen aan de letterlijke 
VBTB-vereisten, zoals tabel I.2 aangeeft, is er inhoudelijk veel kritiek. 

Tabel I.2:  Aanwezigheid van VBTB-vereisten in begroting 1997-2004  
(bron: ministerie van Financiën 2004)

VBTB-eis Begroting 1997 Begroting 2004

Zijn de doelstellingen kwalitatief op orde? 5-10% 66%

Zijn de beleidsartikelen kwalitatief op orde? 5-10% 61%

Is er informatie over prestaties of resultaten 
van beleid?

10-15% 51%

Komt er zicht op effectiviteit? n.v.t. 50%

Verder heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek5 gedaan naar de bruikbaarheid 
van de beleidsinformatie in de departementale jaarverslagen over 2004. De conclusie 
uit het onderzoek was dat beleidsinformatie een opgaande lijn laat zien, maar nog be-
perkt bruikbaar is. Vooral de beleidsinformatie over de gerealiseerde maatschappelijke 
effecten die met het beleid waren beoogd, schoot nog tekort. Slechts 41% van alle ef-
fecten waren concreet (dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, tijdgebonden) geformuleerd. 
Daarvan is slechts 40% voldoende relevant. Dat betekent dat ministeries voor slechts 
16% van alle doelstellingen een concreet en relevant beeld gaven van de beoogde en 
gerealiseerde maatschappelijke effecten. Het kabinet vond overigens in een reactie dat 
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de Algemene Rekenkamer te veel nadruk legde op de mate waarin doelstellingen zijn 
voorzien van indicatoren. Het kabinet gaf aan in het bijzonder verbeteringen te willen 
realiseren door een beter onderbouwde koppeling tussen doelstellingen, instrumenten 
en middelen, en door na te denken over de maatschappelijke problemen en de rol van 
de overheid bij de aanpak ervan. Ofwel, de oplossing zit niet direct in het verder laten 
toenemen van de hoeveelheid indicatoren.
Kamerleden en externe deskundigen vinden de begrotingen nog moeilijk leesbaar. Be-
grotingen worden als te omvangrijk beschouwd, evenals de hoeveelheid doelstellingen 
en ook blinken de doelen niet uit in helderheid. De politieke hoofdlijnen worden niet 
goed zichtbaar gemaakt en de lezer moet zich door veel informatie heen worstelen om 
vervolgens tot de conclusie te komen dat de meest essentiële vragen6 onbeantwoord 
blijven, namelijk:
• wat is het probleem dat aanleiding is voor beleid?
• wat zijn de oorzaken van het probleem?
•  waarom rekent de overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem  

(mede) op te lossen?
•  waarom ligt de verantwoordelijkheid op rijksniveau (en niet op decentraal of Euro-

pees niveau)?
• welke doelstelling kan worden geformuleerd voor de oplossing van het probleem?
• welke instrumenten kunnen worden ingezet?
•  welke bijdrage leveren de voorgestelde instrumenten aan de geformuleerde  

doelstellingen?
•  wat zijn de kosten en mogelijk belangrijke positieve en negatieve neveneffecten?
•  welke stappen moeten worden gezet om het beleid goed te kunnen evalueren?

Het taalgebruik is vaak wollig en er is veel overlap met beleidsnota’s. De suggesties 
wordt dan ook gedaan om vanuit de begroting veel meer te verwijzen naar beleidsnota’s. 
De onderzochte beleidsnota’s blinken volgens het onderzoek echter ook niet uit in kwa-
liteit bij koppeling tussen doelstellingen, instrumenten en middeleninzet.

Een ander kritiekpunt is dat VBTB alles reduceert tot meetbare grootheden en dat de 
nadruk te veel is komen liggen op het in streefcijfers uitdrukken van doelstellingen. Ten 
eerste zijn sommige zaken heel moeilijk te kwantificeren en ten tweede wordt hierdoor 
te weinig aandacht besteed aan het onderbouwen van beleid. In begrotingen en jaar-
verslagen krijgt de lezer niet of nauwelijks contextinformatie die antwoord geeft op de 
eerste vier vragen uit de bovenstaande lijst. Men begint vaak direct met doelstellingen, 
die ook vaak in abstractieniveau enorm verschillen en soms ook met de instrumenten 
door elkaar lopen. De activiteiten die worden ontplooid liggen vaak niet expliciet lo-
gisch in het verlengde van de doelstellingen en bij de indicatoren vraagt de lezer zich 
vaak af waar het een indicatie van is. De nadruk zou dus moeten verschuiven van een 
technische exercitie, zoals die nu wordt uitgevoerd, naar het beter uitleggen en onder-
bouwen van beleid.

Voor het jaarverslag geldt grotendeels dezelfde kritiek als voor de begrotingen.  
Debeoordeling van de ministeriële jaarverslagen over 2003 in het kader van de  
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F.G. Kordes-trofee bevestigt dat beeld. De jaarverslagen zouden eigenlijk een spiegel 
moeten zijn van de begrotingen waarin verantwoording wordt afgelegd over de voor-
genomen activiteiten, de resultaten en effecten die dat heeft opgeleverd en de middelen 
die daar voor zijn uitgegeven. Het probleem bij de jaarverslagen, nog meer dan bij de 
begrotingen, is dat de verantwoording zich veelal beperkt tot het verslagjaar terwijl re-
sultaten en effecten van beleid vaak pas zichtbaar worden na enkele zo niet vele jaren. 
In de verantwoordingsinformatie ligt de nadruk daarom vaak op de in het verslagjaar 
uitgevoerde activiteiten, zoals het schrijven van beleidsnota’s, het voeren van overleg-
gen, et cetera. Maar met de wetenschap dat een nota geschreven is of dat er overleg is 
gevoerd blijft de lezer nog steeds in het ongewisse of problemen adequaat worden opge-
lost. In annex II van dit boek wordt uitgebreider ingegaan op het afleggen van publieke 
verantwoording.

Aanvankelijk verwachtte men dat met het expliciteren van beleid en het meetbaar ma-
ken van resultaten en effecten,  men na verloop van tijd ook inzicht zou krijgen in de 
doelmatigheid van beleid. Van dit optimisme blijft niet veel over in de VBTB-evaluatie. 
Als belangrijkste oorzaken hiervoor worden genoemd:
•  De matige onderbouwing van beleid, zowel in begrotingen als in beleidsnota’s. De 

causale samenhang tussen verschillende onderdelen is vaak onduidelijk. Ofwel, wan-
neer aan de voorkant al niet helder is wat precies de doelstelling is, wanneer deze is 
bereikt en welke activiteiten met welke middeleninzet worden uitgevoerd, kan aan 
de achterkant ook niet worden vastgesteld of dit beleid doelmatig is geweest.

•  Doelstellingen kunnen conflicteren of in elkaars verlengde liggen. Ofwel, activiteiten 
of instrumenten kunnen aan een bepaalde doelstelling een bijdrage leveren, maar ten 
koste gaan van een andere. Er wordt onvoldoende zichtbaar gemaakt in hoeverre dat 
het geval is.

•  Evaluatieonderzoek geeft vrijwel nooit het antwoord op de doelmatigheidsvraag. 
Evaluatieonderzoek is ook lastig. Niet alleen moet worden geanalyseerd of een doel-
stelling is bereikt dankzij het gevoerde beleid, maar ook dienen de neveneffecten van 
beleid in beeld te worden gebracht. In de VBTB-evaluatie wordt geconcludeerd dat 
er erg weinig effectevaluaties worden uitgevoerd en dat geen enkele beleidsevaluatie 
erin slaagt om de effecten van beleid in beeld te brengen. Een sombere constatering. 
Overigens bleek dat beleidmakers zelf wel vonden dat er bruikbare uitkomsten uit 
de evaluaties waren gekomen. Wellicht dat men, ondanks het gebrek aan hardheid 
in de effectevaluaties, toch lering trekt uit de evaluaties.

•  Beschikbare informatie (uit verantwoordingsdocumenten of onderzoeken) worden, 
indien beschikbaar, ook nauwelijks benut. Een helder overzicht waarbij de verschil-
lende informatiestromen worden beoordeeld, gewogen, met elkaar in verband wor-
den gebracht en worden voorzien van beleidsconclusies ontbreekt.

Op dit laatste punt gaat de VBTB-evaluatie verder niet in. 

Verkennend onderzoek naar mogelijke VBTB-barrières
In het kader van de F.G. Kordes-trofee is in 2003 door Deloitte verkennend onderzoek 
gedaan naar barrières voor een succesvolle uitvoering van de VBTB-principes. Aanlei-
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ding was het over 2002 verschijnen van de eerste VBTB-jaarverslagen nieuwe stijl, welke  
waren opgebouwd rondom de VBTB-vragen ‘wat willen we bereiken, wat gaan we daar-
voor doen en wat mag het kosten’. Op de daarna ingestelde Verantwoordingsdag – de 
derde woensdag in mei – zou in de Tweede Kamer worden teruggekeken op deze vragen, 
waarbij de effectiviteit en doelmatigheid van het ingezette beleid aan de orde zou zijn. 
Op grond van ervaringen uit het veld, en later ook blijkens de VBTB-evaluatie, bleek 
echter, dat het ontwikkelen van transparante informatie alléén – in de vorm van verbe-
terde begrotingen en jaarverslagen – niet per definitie leidt tot betere politieke discussie, 
beter bestuur en doelmatiger beleid. Nu kan daarvoor natuurlijk als argument worden 
aangevoerd dat er met de uitgangspunten van VBTB niets mis is en het gewoon nog ont-
breekt aan een adequate uitvoering van de onderliggende principes, maar intussen was 
een breed gedragen gevoel ontstaan dat alleen in het verder technisch verbeteren van de 
informatiestromen niet de oplossing ligt besloten. Sterker nog, VBTB dreigde intussen 
het speeltje te zijn geworden van de financiële functie en de meeste politici hadden het 
concept al losgelaten voordat zij het überhaupt hadden omarmd. Daarom is een verken-
nend onderzoek verricht onder ambtenaren, bestuurders en politici om in beeld te bren-
gen wat de mening is over de huidige stand van zaken van VBTB, een beeld te schetsen 
van barrières die worden gezien en van mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor.

Er is daartoe een aantal interviews gehouden met ‘ervaringsdeskundigen’ uit het veld, 
waaronder secretarissen-generaal (of hun plaatsvervanger) en leden van de Tweede Ka-
mer7. Deze gesprekken zijn gevoerd op basis van een vragenlijst over de huidige en 
wenselijke situatie ten aanzien van VBTB en mogelijke barrières. De respondenten is 
gevraagd om de barrières te beoordelen vanuit het perspectief van de eigen organisatie. 
Wanneer een barrière naar de inschatting van de respondent niet speelt (omdat dat 
punt op orde is) werd dat aangemerkt als ‘niet van toepassing’. Wanneer een barrière 
wel speelt was de vervolgvraag hoe belangrijk deze barrière wordt ervaren in het kader 
van het bereiken van de gewenste VBTB-situatie. Bij de analyse van de gesprekken is 
ook onderzocht in hoeverre ambtenaren en politici hierover van mening verschilden. 
Gegeven het relatief beperkte aantal interviews is de statistische betrouwbaarheid niet 
hoog en moet men voorzichtig zijn bij de interpretatie van de uitkomsten. Een aantal 
speerpunten is echter wel te herkennen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens de uitreiking van de F.G. Kordes-trofee 
2003 gepresenteerd. Ook is de mening van het publiek tijdens dit symposium gevraagd 
over een aantal zaken, wat is verwerkt in de resultaten.

Op de vraag wat tot nu toe de behaalde resultaten en effecten van VBTB zijn, antwoordt 
driekwart van de geïnterviewden dat nu inzichtelijk wordt gemaakt welke doelen moe-
ten worden bereikt, waaraan dat afgemeten moet worden en tegen welke kosten. Slechts 
één geïnterviewde geeft aan dat er eigenlijk alleen een hoop werk voor ambtenaren is bij 
gekomen. Verder geven enkele geïnterviewden aan dat er al wel stappen zijn gezet naar 
een volgende ‘fase’ in VBTB, maar dat er nog tijd nodig is om daar te komen. Dit beeld 
is in overeenstemming met de VBTB-evaluatie.
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Volgens een kwart van de respondenten heeft VBTB er al wél toe geleid dat men nu 
achteraf aangeeft of doelen en prestaties wel of niet zijn bereikt (inclusief een eventuele 
toelichting en acties), of wordt zelfs een betere (politieke) discussie gevoerd over toe-
komstig beleid waarbij leerervaringen en prestaties uit het verleden als input worden 
gebruikt. Meer dan 60% van de bezoekers van het Kordes-symposium geeft aan dat 
VBTB positieve effecten heeft gehad voor het verbeteren van de interne sturing. Dit 
beeld wordt bevestigd uit de VBTB-evaluatie (zie figuur I.11). Niet iedereen is dus even 
somber over de resultaten van VBTB.

Figuur I.11: VBTB: waar staan we nu?

In het beeld dat geïnterviewden schetsen op de vraag waar VBTB uiteindelijk toe moet 
leiden, komen verschillende elementen regelmatig terug. Een belangrijk element is een 
transparante begroting en verantwoording. Hiermee ontstaat er meer grip op de beste-
ding van publieke middelen en resultaten van beleid, waardoor een debat over effec-
tiviteit en efficiency van beleid mogelijk wordt. Het zou daarnaast moeten leiden tot 
een betere politieke discussie over de vormgeving van toekomstig beleid op basis van 
concrete leerervaringen en prestaties. Dit hangt samen met een betere strategische afwe-
ging en politieke prioritering bij de allocatie van publieke middelen. Wenselijk is ook 
dat beter inzicht ontstaat over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 
actoren op een beleidsterrein bij het realiseren van beleidsdoelen.

Een grote meerderheid van de bezoekers van het Kordes-symposium vonden dat poli-
tici tot nu toe de eerste VBTB-resultaten nog niet goed hebben gebruikt. Blijkbaar zijn 
er dus meer barrières dan alleen het gebrek aan transparante doelen en prestaties om 
te komen tot de gewenste VBTB-effecten. Een ruime meerderheid geeft verder aan dat 
VBTB niet heeft geleid tot een betere politieke dialoog en een betere afweging van be-
leidsalternatieven.

De geïnterviewde bestuurders, politici en ambtenaren hebben van twintig barrières aan-
gegeven in hoeverre deze wel en niet van belang zijn bij het realiseren van de gewenste 
VBTB-effecten. Een ruime meerderheid van de bezoekers van het Kordes-symposium 
gaven aan deze barrières te herkennen. Globaal kunnen vier groepen barrières worden 
onderscheiden.

Figuur I.11: VBTB: waar staan we nu?
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Dominante barrières:

• Houding media: interesse in schandalen / incidenten.

• Kwaliteitsgebrek politici: verdiepen in systeemvraagstukken?

• Verstrengeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

iedereen voor alles (en dus niets) verantwoordelijk.

• Complexiteit maatschappelijke vraagstukken.

• Kwaliteit beschikbare informatie als input voor discussies.

• Beschikbare tijd en energie voor het voorbereiden en voeren van

discussie (op verschillende niveaus).

Figuur I.12: Dominante barrières: vaak genoemd en belangrijk

De eerste groep kan worden aangemerkt als dominante barrières (zie figuur I.12); hier-
van geeft steeds een meerderheid van de geïnterviewden aan dat ze belangrijk of zelfs 
kritiek zijn. De top drie van barrières zijn: de complexiteit van maatschappelijke vraag-
stukken, de beschikbare tijd en energie voor het voorbereiden en voeren van discussies 
en ten slotte de kwaliteit van de beschikbare informatie als input voor discussies.
Als wordt ingezoomd op de ‘achtergrond’ van de geïnterviewden vallen enkele zaken op. 
De ‘kwaliteit van de beschikbare informatie als input voor discussies’ is volgens relatief 
veel ambtelijke geïnterviewden niet van toepassing, maar wordt door veel bestuurlijke 
en politieke geïnterviewden juist als belangrijk en kritiek ervaren. Veel interviewpart-
ners van het rijk geven aan dat het ‘gebrek aan kwaliteit bij politici om zich echt te 
verdiepen in systeemvraagstukken’ niet van toepassing is, terwijl dit vooral op lokaal 
niveau (gemeenten en provincies) wel belangrijk wordt gevonden.

Figuur I.13: Polariserende barrières: niet van toepassing, of als van toepassing dan belangrijk

Figuur I.13: Polariserende barrières: niet van toepassing, of als van toepassing dan

belangrijk

Polariserende barrières:

• Onwil van politici om zich echt te verdiepen in

systeemvraagstukken.

• Individuele politieke belangen/ individuele perceptie van

wat belangrijk is.
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Een tweede groep van barrières heeft het kenmerk dat ze voor veel geïnterviewden niet 
van toepassing zijn, maar áls ze worden genoemd, worden ze als belangrijk of kritiek 
aangemerkt (zie figuur I.13). Bij deze ‘polariserende’ barrières vallen enkele zaken op. 
De groep geïnterviewden die ‘onwil van politici om zich te verdiepen in systeemvraag-
stukken’ als barrière ziet, bestaat vooral uit personen op ambtelijk niveau.

Figuur I.14: Barrières met veel variatie: niet eenduidig ervaren

Een derde groep bestaat uit barrières waarover de meningen sterk verdeeld zijn (zie 
figuur I.14). De groep kenmerkt zich dus in feite door variatie in opvattingen. Als wordt 
gekeken naar de achtergrondkenmerken van de geïnterviewden, vallen echter twee za-
ken op. De barrière ten aanzien van ‘de mate waarin bestuurders doelen kunnen onder-
bouwen vanuit beperkte beïnvloedingsmogelijkheden’ is vooral op rijksniveau niet van 
toepassing, maar als deze wél belangrijk wordt gevonden is dit vooral op lokaal niveau. 
Dit is opmerkelijk, want uit de VBTB-evaluatie blijkt het tegenovergestelde en wordt 
juist het onvoldoende duidelijk maken van de beïnvloedingsmogelijkheden vanuit 
rijksniveau als belangrijke tekortkoming gezien. Ik schaar mijzelf overigens achter die 
opvatting en ben van mening dat de geïnterviewden op rijksniveau de zaken te positief 
inschatten. Verder wordt het ‘politieke en ambtelijke krachtenveld’ overwegend door 
gesprekspartners uit de rijksdienst meer als een barrière gezien dan door lokale ge-
sprekspartners.

Figuur I.14: Barrières met veel variatie: niet eenduidig ervaren

Barrières met veel variatie:

• Te weinig tijd of kwaliteit bij ambtenaren.

• De mate waarin bestuurders kunnen onderbouwen waarom

doelstellingen moeten worden bereikt en zich daarbij bewust zijn van

hun beperkte beïnvloedingsmogelijkheden.

• Het politieke en ambtelijke krachtenveld (discussiebepalers).

• Het gebrek aan wil om verantwoordelijkheid te nemen.

• Het gebrek aan urgentiebesef van vraagstukken.

• Het gebrek aan (kwalitatieve) dialoog tussen (top)ambtenaren en

bestuurders.
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Figuur I.15: Weinig relevante barrières: vaak niet van toepassing geacht

Tot slot is er een vierde groep barrières die de geïnterviewden overwegend als niet van 
toepassing omschrijven (zie figuur I.15). Deze barrières worden blijkbaar niet of nauwe-
lijks herkend in de eigen organisatie.

Opvallend is wel dat dit overwegend barrières zijn die tornen aan de goede wil, geres-
pecteerde normen en waarden of het basisvermogen van collega’s om te leren. Wellicht 
is het dan ook sociaal wenselijk gedrag geweest om zo te antwoorden, of zou men het 
aanmatigend hebben gevonden om dit te zeggen van mensen uit de eigen organisatie.

Hoe kunnen barrières worden geslecht?

De bestuurders, politici en ambtenaren die in deze verkenning zijn betrokken hebben 
verschillende suggesties gedaan om de geconstateerde barrières op te lossen.
Hoewel er een aantal dominante barrières uit het onderzoek naar voren komen kan niet 
automatisch worden gesteld dat dit voor alle organisaties geldt. Iedere organisatie kan 
specifieke barrières hebben en binnen de organisatie kan men daar ook nog van mening 
over verschillen. Daarom lijkt het verstandig om binnen de eigen organisatie nader onder-
zoek te verrichten door meerdere personen te ondervragen. Dit kan een gedeeld besef 
opleveren van de barrières waar wat aan gedaan zou moeten worden, waardoor mede 
draagvlak wordt gecreëerd voor vervolgacties. Ongeveer de helft van de bezoekers van 
het Kordes-symposium schatte in dat er binnen de eigen organisatie nog geen gedeeld 
besef is van dominante barrières.

De barrière waar men tot nu toe veel aan heeft gewerkt is ‘de kwaliteit van de informatie 
als input voor de politieke discussie’. Begrotingen, voortgangsrapportages en jaarversla-
gen zijn verbeterd en soms heeft men de daarin opgenomen doelen en prestaties ook al 
doorvertaald naar de verschillende plannen en rapportages lager in de organisatie. Ook 
de meeste aanbevelingen uit de VBTB-evaluatie haken hier op aan, namelijk:

Figuur I.15: Weinig relevante barrières: vaak niet van toepassing geacht

Weinig relevante barrières:

• Barrières voor topambtenaren om transparant te zijn.

• Risicoaverse houding van bestuurders.

• Gebrek aan lerend vermogen bij ambtenaren.

• Gebrek aan lerend vermogen (het gebruiken van prestatie-

informatie als input voor beleid) bij bestuurders en politici.

• Individuele politieke belangen / individuele perceptie van wat

belangrijk is.

• Bestaan van een gedoogcultuur.

• Persoonlijke belangen (bij politici).
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1  Er moeten vooral inhoudelijke verbeteringen plaatsvinden en VBTB moet iets worden 
van de beleidmakers.

2  Maak VBTB concreter: geef aan wat de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid 
en die van andere partijen is, wat de overheid concreet gaat doen en wanneer. Maak 
overheidsprestaties meetbaar als het zinvol is.

3  Probeer de VBTB-doelstellingen niet langer met één instrument – de begroting – te 
realiseren, maar in de combinatie van begroting, jaarverslag, beleidsnota’s en evaluatie-
programmering. Stem begroting en jaarverslag beter op elkaar af.

4  Zorg voor een goede inhoudelijke onderbouwing van beleid in de beleidsnota’s en in 
de beleidsvoorstellen die naar de Kamer gaan.

VBTB vraagt volgens de geïnterviewden om een andere wijze van informatieverzameling 
en verstrekking. Zo zou er op meer structurele basis (periodieke) beleidseffectmeting 
moeten worden verricht. De kwaliteit en de beschikbaarheid van gegevens die als on-
derbouwing kunnen dienen moet daarvoor sterk verbeteren. Ook dit is conform de aan-
bevelingen uit de VBTB-evaluatie.

Jaarlijks zou door verantwoordelijke bestuurders voor beleid ook een verslag ten behoeve 
van publieksverantwoording behoren te worden gepubliceerd. In beleidsprogramma’s 
zou een beperkt aantal speerpunten moeten worden geformuleerd en uitvoerders zou-
den juist ook op die speerpunten moeten worden aangesproken. Tot nu toe gaat het op 
de momenten dat het júist zou moeten, zoals in een Algemeen Overleg, helaas niet over 
VBTB. Tegelijkertijd zou VBTB volgens geïnterviewden niet onnodig behoren door te 
slaan in ‘ongebreidelde detailzucht’. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld onnodig dikke 
stukken door politici zouden moeten worden teruggestuurd naar stafleden, met het ver-
zoek de inhoud kernachtiger weer te geven. Vrijwel alle bezoekers van het symposium 
waren het daarmee eens. Overigens wordt hierin wel een nuance aangebracht: het stellen 
van de juiste vragen aan ambtenaren zou de kwaliteit van informatievoorziening al sterk 
kunnen verbeteren.

Tot slot, aangaande de kwaliteit van de informatie, zou volgens meer dan 80% van de 
symposiumbezoekers het kabinet een jaarlijks kabinetsverslag moeten uitbrengen met 
daarin de voortgang op de hoofdlijnen uit het regeerakkoord.

Toch zijn er, vooral op de andere dominante barrières, ook andere interventiemogelijk-
heden te bedenken. Wij kunnen ons voorstellen dat die soms zelfs effectiever kunnen 
zijn dan het steeds verder perfectioneren van de informatiestroom door middels van de 
genoemde instrumenten. 

VBTB zou opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht en daarbij is een belang-
rijkere rol weggelegd voor het ministerie van Financiën en de Commissie Rijksuitgaven 
in de Tweede Kamer. Het ministerie van Financiën heeft de operatie in gang gezet en is nu 
opnieuw aan zet om een doorstart te maken zodat de resultaten binnen departementen 
worden geborgd en verbeterd. Soms noemt men dat een nieuwe naam voor VBTB nood-
zakelijk is, omdat het als aandachtsgebied op de achtergrond dreigt te raken. 
Bewindslieden kunnen ook meer doen om tot de gewenste VBTB-effecten te komen. Zo 
vindt een ruimte meerderheid van de symposiumbezoekers dat bewindslieden de durf 



211EEN VERDIEPING VAN HET ‘CONTROL’-INSTRUMENTARIUM

moeten hebben om gemotiveerd detailvragen van de Kamer niet te beantwoorden. Ook is 
vrijwel iedereen van mening dat bewindslieden veel actiever de media moeten gebruiken 
om behaalde resultaten te communiceren.
Om tot een betere politieke discussie te komen over de echt belangrijke systeemvraag-
stukken zouden deze moeten worden ingepland en goed voorbereid, zo vinden ook vrij-
wel alle symposiumbezoekers. 
Daarnaast komt soms naar voren dat betere selectie, training, opleiding en coaching van 
politici kan bijdragen aan betere verantwoording. Met het trainen van politici was zelfs 
het grootste deel van het publiek tijdens het Kordes-symposium het eens. Over het bre-
der oppakken van ontwikkeling van politici waren de meningen verdeeld. Ook het inten-
siveren van directe contacten tussen ambtenaren en politici zou volgens de meerderheid 
van de symposiumbezoekers een goed idee zijn. 
Aangaande de Tweede Kamer zijn suggesties gedaan om te streven naar een kortere eerste 
termijn en lange tweede termijn bij de begrotingsbehandeling waardoor betere debatten 
ontstaan.

Wat kunnen we verwachten? 
Een tegenbeweging gericht op vereenvoudiging en beperking
Het is op het moment van schrijven van dit boek onduidelijk hoe het VBTB-proces zich verder zal 
ontwikkelen. Echter, als men verder terugblikt dan is het beter inzichtelijk maken van (prestaties 
van) beleid al in de zeventiger jaren gestart en misschien nog wel eerder. Ofwel, in een steeds com-
plexer wordende samenleving zal de behoefte aan ordening, beperking en vereenvoudiging als-
maar groter worden. Zo is te verwachten dat als tegenreactie op de doorgeslagen bureaucratisering 
van VBTB een nieuwe golf zal ontstaan die het beperken van het aantal (politiek spannende) doelen 
zal uitdragen. En waarschijnlijk zal daarna op die vereenvoudiging een reactie komen om de com-
plexiteit en integraliteit van maatschappelijke vraagstukken weer beter in beeld te krijgen.
Persoonlijk denk ik echter dat het de uitdaging is om niet iedere keer terug te vallen in het verbete-
ren van methodieken en instrumenten, in een voortdurende poging om de kwaliteit van de infor-
matie als input voor de discussie die niet komt te verbeteren. Natuurlijk, men zal veel meer dan nu 
moeten aangeven waarom voor bepaald beleid wordt gekozen en zich moeten verantwoorden voor 
de resultaten en effecten ervan, maar het is de vraag of dat wordt gerealiseerd alleen met behulp 
van hulpvragen, formats, richtlijnen, et cetera. Er is weinig aandacht voor andere onderontwik-
kelde competenties, zoals het kunnen ‘verkopen’ van een verhaal door vanuit de behoefte van de 
ontvanger te denken. In feite vergt het voor het voetlicht brengen van beleid een zeker commercieel 
talent. Andere competenties betreffen het kunnen doorgronden van complexe vraagstukken, mits 
natuurlijk de wil daarvoor ook aanwezig is. 
Een andere ontwikkeling die te verwachten is betreft het oppakken van maatschappelijke vraag-
stukken in (publiek-private) netwerken. Daar waar ministeries nu vanuit maatschappelijke pro-
blemen proberen te bedenken met welke activiteiten en instrumenten daar het beste oplossingen 
voor kunnen worden geboden, zullen zij in de toekomst daar ook andere partijen voor moeten 
mobiliseren. Het bedenken van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken is niet het unieke 
domein van de beleidmakers van de kerndepartementen. Het is de kunst om de creativiteit en 
actiebereidheid waar dan ook in de maatschappij te benutten. Dat betekent misschien dat de over-
heid verantwoordelijkheden loslaat of meer op afstand plaatst. Iets dat we al in bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg zien met de toenemende verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars. Depar-
tementen behouden dan natuurlijk altijd te rol om te bewaken dat individuele belangen niet voor 
het publieke belang worden gesteld. Het opstellen van doelenbomen wordt dan echter meer een 
activiteit van de netwerkpartners en niet alleen van het kerndepartement.
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2.2  De Balanced Scorecard

De theorie

De Balanced Scorecard (BSC) is ontwikkeld door Kaplan en Norton uit een onderzoek onder 
excellente organisaties naar het beter kunnen inspelen op veranderingen. Deze organisaties 
hadden behoefte aan een instrument om de uitvoering van het beleid (strategische doelen)  
beter te kunnen volgen. De Balanced Scorecard bevat prestatie-indicatoren die zijn afgeleid van 
het beleid van een organisatie. Het raamwerk bestaat uit vier perspectieven (zie figuur I.16). 

Figuur I.16: De Balanced Scorecard 

De methode om tot een Balanced Scorecard te komen is in systematiek vergelijkbaar met 
de VBTB-methode (die welbeschouwd is afgeleid van de BSC), en is opgebouwd uit de 
volgende stappen:
1 helder maken van beleidsdoelstellingen;
2  vertaling van beleidsdoelstellingen naar Kritische Succes Factoren (KSF’s), ofwel ‘wat 

zijn de belangrijkste ‘drivers’ voor het huidige en toekomstige succes van onze orga-
nisatie?’;

3  vertaling van Kritische Succes Factoren in prestatie-indicatoren met normen.

De doorvertaling kan men ‘top-down’ naar de verschillende (functionele) eenheden van 
de organisatie maken, zodat iedereen stuurt op de eigen bijdrage aan het realiseren van 
de beleidsdoelstellingen8.

Kaplan en Norton presenteerden in 1992 hun ideeën over een manier om vanuit meer-
dere gezichtspunten naar de prestaties van een bedrijf te kijken9. Dit concept is ont-
wikkeld als reactie op de kritiek dat prestatiemeting traditioneel te veel gericht was op 

Figuur I.16: De Balanced ScoreCard
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zuiver financiële variabelen en daarmee prestaties uit het verleden te veel benadrukte. 
Kaplan en Norton hebben een onderzoek naar het functioneren van het management 
bij een aantal grote Amerikaanse bedrijven uitgevoerd. De conclusie van dat onderzoek 
was dat er behoefte was aan een instrument waarmee organisaties kunnen volgen in 
hoeverre hun strategie succesvol wordt ingevoerd. Op basis van het onderzoek is een  
Balanced Scorecard (BSC) ontwikkeld waarin traditionele financiële maatstaven aan-
gevuld worden met een set aan kengetallen/prestatie-indicatoren die een compleet beeld 
geven van het presteren van een organisatie.

In de BSC worden vier prestatieperspectieven onderscheiden:
1 het klantperspectief (hoe beoordelen de klanten ons?);
2 het intern perspectief (waar moeten we in excelleren?);
3 het innovatie- en leerperspectief (hoe kunnen we ons constant verbeteren?);
4 het financieel perspectief (hoe beoordelen de aandeelhouders onze resultaten?).

Men kan stellen dat de financiële resultaten het resultaat zijn van datgene wat zich in 
het verleden heeft afgespeeld. De mening van de klant en de procesprestaties zijn zaken 
waarop in het heden kan worden gestuurd. Werken aan verbetering en vernieuwing is 
in feite een investering in de toekomst.

Een ander onderscheid in de Balanced Scorecard is dat de perspectieven financiën en 
klanten extern gericht zijn (‘hoe doen we het in de ogen van?’) en dat de perspectieven 
processen en innovatie en leren intern van aard zijn. 

Uit voorgaande korte beschrijving blijkt al dat de BSC oorspronkelijk is ontwikkeld 
voor ondernemingen. Een onderneming moet volgens Kaplan en Norton presteren op 
alle vier perspectieven om levensvatbaar te blijven. Het klantperspectief is daarbij cru-
ciaal in een omgeving van (internationale) concurrentie. Aspecten als klanttevredenheid 
en marktaandeel kunnen in het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Het interne per-
spectief geeft aan welke aspecten van de bedrijfsvoering kritisch zijn voor het realiseren 
van de door de klant gewenste prestaties. In dit perspectief vindt men vaak indicatoren 
als levertermijnen en doorlooptijden. Het innovatieperspectief geeft aan in hoeverre de 
onderneming in staat is om te vernieuwen, te leren en te verbeteren om zodoende tege-
moet te blijven komen aan de voortdurend veranderende wensen en eisen van klanten. 
Het financieel perspectief geeft aan in hoeverre uiteindelijk ook de gewenste financiële 
resultaten worden behaald. Zaken als toegevoegde waarde, rentabiliteit, solvabiliteit en 
liquiditeit zijn voor veel ondernemingen kritisch.

De basis voor het ontwikkelen van een BSC is de missie en strategie van de organisatie. 
Vanuit de strategische doelen van de organisatie dient het management te bepalen welke 
aspecten het meest kritisch zijn en hoe deze gemeten kunnen worden. Met behulp van de 
BSC krijgt het management een afgewogen beeld van in hoeverre de ondernemingstrate-
gie wordt gerealiseerd. In theorie is er een verband tussen de kritische succesfactoren in 
de verschillende perspectieven. Zo zou het beter benutten van capaciteit (in het interne 
perspectief) moeten leiden tot lagere kosten (in het financiële perspectief). Dit soort ver-
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banden wordt door Kaplan en Norton wel voorzien van de nodige kanttekeningen: de 
relatie tussen verbeterde operationele prestaties en financieel succes is volgens hen vaak 
zwak. Een verbetering van de efficiency, leidend tot bijvoorbeeld overcapaciteit, zal pas 
betere financiële resultaten opleveren als deze overcapaciteit wordt afgebouwd dan wel 
voor andere bestemmingen kan worden ingezet. Bij de kanttekeningen bij het gebruik 
van de BSC kom ik daar op terug.

Uit een benchmarkstudie10 is gebleken dat organisaties die focussen op prestatie-
management, al dan niet met behulp van een Balanced Scorecard, niet alleen financieel 
succesvoller zijn, maar ook innovatiever en kwalitatief hoogwaardiger werk leveren dan 
bedrijven waarin prestatiemanagement onderontwikkeld is.

Het gebruik van de BSC in de rijksoverheid
Ook ervaringen in de publieke sector in het buitenland tonen aan dat, door het invoe-
ren van prestatiemanagement, doelstellingen eerder worden behaald, een betere service 
aan klanten wordt geleverd, efficiënter gewerkt wordt en de tevredenheid onder de 
werknemers groter is. Overheidsorganisaties verschillen hierin niet wezenlijk van pri-
vate organisaties. Het gaat alleen binnen de overheid niet om winst, maar om het op 
doelmatige wijze realiseren van beleidsdoelstellingen. In dat opzicht is VBTB (zie de 
vorige paragraaf) wat denklijn aangaat afgeleid van de BSC. Immers, ook hier gaat het 
om het vertalen van doelstellingen naar kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren. 
Bij VBTB staat de realisatie van gewenste beleidseffecten echter centraal en blijven de 
perspectieven ‘klanten’ en ‘innovatie en leren’ echter buiten beschouwing, waardoor de 
expliciete controleslag of er wel voldoende zicht is op het oordeel van de diverse belang-
hebbenden, of de interne processen wel goed aansluiten op het realiseren van de doelen 
en of de organisatie in voldoende mate in staat is om te vernieuwen en te verbeteren, 
wordt overgeslagen. Om die reden zou toepassing van de BSC voor departementen een 
goede aanvulling op VBTB kunnen zijn, in het bijzonder om het interne sturingsinstru-
mentarium binnen organisaties vorm te geven.
Het belangrijkste verschil tussen private ondernemingen en publieke organisaties is dat 
de eerste groep over het algemeen tot doel heeft om winst of aandeelhouderswaarde te 
genereren en. te maximaliseren. Publieke organisaties zijn over het algemeen opgericht 
om maatschappelijke waarde of nut te creëren en te maximaliseren. Soms wordt gek-
scherend ook wel eens gesteld dat private ondernemingen gericht zijn op het verdienen 
van geld en publieke organisaties gericht zijn op het uitgeven van geld. In beide gevallen 
worden echter producten of diensten verleend waar klanten en belastingbetalers (via 
ons democratisch bestel) bereid zijn om geld voor te betalen. 
In die gedachtelijn kan men dus stellen dat de BSC-benadering ook toepasbaar is voor 
publieke organisaties. Men dient daarbij echter wel een interpretatieslag te maken. Bij-
voorbeeld zoals weergegeven in figuur I.17.

Primair dient een publieke organisatie haar taken goed uit te voeren. Soms zijn dat 
voornamelijk uitvoerende taken en soms is dat het ontwikkelen van beleid. Voor het 
uitvoeren van de taken worden publieke middelen besteed (1), waarbij de vraag is 
of de middelen aan de juiste activiteiten (gegeven de doelstellingen) worden besteed  
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(effectief) en of deze middelen doelmatig worden ingezet (efficiënt). Een goede uitvoering 
van taken lijkt ook van belang om het goed te doen in de ogen van de belanghebbenden 
(2), hoewel hier meer zaken meespelen dan het feitelijk goed uitvoeren van de taken. 
De tevredenheid of waardering van belanghebbenden wordt immers bepaald door het 
verschil tussen verwachting en de gepercipieerde werkelijkheid en er zijn, behalve de 
feitelijke prestatie, diverse factoren die beide kunnen beïnvloeden. Natuurlijk is ook de 
mate waarin de publieke middelen effectief en efficiënt worden besteed van invloed op 
de waardering door belanghebbenden (3). Het vernieuwen en verbeteren is geen doel 
op zich, maar kan belangrijk zijn om de publieke taak beter (5) of efficiënter (5 en 1) 
uit te voeren. De mate waarin een publieke organisatie bekend staat als een organisatie 
die vernieuwing en/of voortdurende verbetering hoog in het vaandel heeft staan, kan dat 
zelfs een direct effect hebben op de waardering van belanghebbenden (4).

Met de invoering van VBTB wordt de BSC eigenlijk nauwelijks gebruikt binnen depar-
tementen. Bij op afstand geplaatste uitvoerende organisaties wordt de BSC of in ieder 
geval het basisprincipe intensief gebruikt.
Dat blijkt uit een steekproef onder twaalf uitvoerende organisaties in de rijksdienst11. 
De twaalf deelnemers vertalen, op een enkele organisatie na, allemaal de doelen via kri-
tische succesfactoren naar prestatie-indicatoren. De helft van de organisaties geeft aan 
daarbij gebruik te maken van een BSC. De helft van de deelnemers (niet per se dezelfde 
helft die een BSC gebruikt) geeft verder aan de sturing goed voor elkaar te hebben, dat 
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Figuur I.17:  Interpretatie van en interactie tussen de perspectieven uit de BSC voor publieke organisaties
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wil zeggen dat plannen en rapportages inhoudelijk de kern van de doelen en taken 
raken en constructief worden gebruikt om de voortgang te volgen en waar nodig bij te 
sturen. De andere helft geeft aan dat het instrumentarium wel aanwezig is, maar inhou-
delijk nog niet goed is ontwikkeld. 

Een voorbeeld van de toepassing van de Balanced Scorecard is SenterNovem (zie figu-
ren I.18 en I.19). Deze organisatie heeft echter een andere interpretatie gemaakt van 
de Balanced Scorecard door de verschillende belanghebbenden centraal te stellen in de 
doelformulering. De doelen corresponderen weer een-op-een met de perspectieven.

 Figuur I.19: Balanced Scorecard van SenterNovem (detail) 

Figuur I.18: 
Balanced Scorecard 
van SenterNovem 
(bron: jaarverslag 
2004)
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Wellicht is het beperkte gebruik van de BSC in de (rijks)overheid ook dat, behalve dat 
de energie vooral is gestoken in het invoeren van VBTB, de BSC geassocieerd wordt 
met het bedrijfsleven, omdat er geen expliciete plek wordt gegeven aan het realiseren 
van maatschappelijke effecten. Een andere reden kan zijn dat er in het model weinig 
aanknopingspunten zijn om de interne organisatie (bedrijfsvoering) te verbeteren. Zui-
ver gezien kan men ook het verbeteren van de bedrijfsvoering kwijt in het perspectief  
innovatie en verbetering, maar het model biedt hiervoor geen hulpstructuren zoals wel 
in het INK-managementmodel (zie paragraaf 5.3).

Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen
Een goed ontwikkelde BSC is het resultaat van een goed doordachte beleidsuitwerking 
of beleidskaart. Het in kaart brengen van causale verbanden is daarbij, net als bij VBTB, 
de grote uitdaging. 

“De nadruk op oorzaak en gevolg bij het construeren van een scorecard dwingt tot  
dynamisch systeemdenken. Het stelt individuen in de verschillende onderdelen van een 
organisatie in staat te begrijpen hoe de stukjes van de legpuzzel in elkaar passen en hoe 
hun persoonlijke rol anderen beïnvloed (en uiteindelijk de hele organisatie).” (Op kop 
met de Balanced Scorecard, Kaplan & Norton: pagina 31)

Het opstellen van een BSC dwingt managers en beleidmakers dus tot het proberen te be-
grijpen wat maakt dat maatschappelijke effecten worden bereikt. Oorzaak-gevolgrelaties 
zijn in het kader van het bereiken van maatschappelijke effecten echter vaak vele malen 
complexer dan het creëren van waarde in private ondernemingen.

Omgevingsfactoren
Net als bij private ondernemingen is er bijvoorbeeld sprake van vele (onbeïnvloedbare) 
omgevingsfactoren, maar vaak zijn deze veel omvangrijker. 

Meerdere factoren
Bovendien zijn er in het publieke domein vaak meerdere (vaak onafhankelijke) partijen 
die allemaal invloed uitoefenen op maatschappelijke vraagstukken. Het vraagstuk van de 
werkloosheid is bijvoorbeeld niet het exclusieve domein van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Daar spelen vele andere partijen een rol, zoals het ministe-
rie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
provincies, gemeenten, vakbonden, werkgevers, de Europese Unie, et cetera. Om nog 
maar te zwijgen van de invloed van allerlei adviesorganen. Wanneer het bestrijden van 
de werkloosheid dus een doelstelling is voor het ministerie van SZW, dient zij expliciet 
te maken op welke zaken zij wel (direct al dan niet indirect) invloed kan uitoefenen.

Belang van rechtmatigheid en gelijke behandeling in publieke organisaties
In tegenstelling tot private ondernemingen dienen publieke organisaties iedereen gelijk 
te behandelen. Dat wil zeggen, onder dezelfde condities. Burgers voelen nogal eens de 
gedwongen winkelnering bij de overheid. Iedereen moet belasting betalen en daarvoor 
worden publieke diensten geleverd, zoals we met elkaar in onze democratie hebben 
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bepaald. Dat betekent dat alle Nederlandse burgers zich daaraan moeten houden. Dat 
betekent ook dat alle burgers recht hebben op dezelfde behandeling. Overheden moeten 
ervoor zorgen dat het belastinggeld wordt besteed zoals afgesproken met de volksver-
tegenwoordiging en dat de wetten worden uitgevoerd zoals afgesproken. Dat betekent 
dat studenten allemaal studiefinanciering krijgen conform de wettelijke afspraken. Voor 
mensen in de bijstand geldt hetzelfde. De scholen krijgen conform de afspraken een 
bepaalde vergoeding per (afgeleverde) student, de gemeente per bijstandsgerechtigde, et 
cetera. Daar komt bij dat mensen geen misbruik mogen maken van deze voorzieningen. 
Er moet dus geborgd worden dat alleen iemand die echt wel studeert en uitwonend is 
de betreffende studiefinanciering krijgt. Dat vergt activiteiten en controles daarop, die 
veel zorgvuldigheid vereisen en dus veel (doorloop)tijd kosten. In een ontwikkeld land 
als het onze is dat voor veel mensen een vanzelfsprekendheid (totdat we weer eens wor-
den opgeschrikt door incidenten als de bouwfraude of de HBO-fraude). De Algemene 
Rekenkamer constateert al jarenlang nauwelijks tekortkomingen op dit punt. In minder 
ontwikkelde landen is dat vaak nog niet goed geregeld. Private ondernemingen hebben 
veel minder te maken met dergelijke zorgvuldigheid. Natuurlijk moeten ook zij zich 
houden aan de boekhoudkundige regels en worden zij via de accountant gecontroleerd, 
maar een bedrijf hoeft niet iedere klant hetzelfde te behandelen. Een goede klant kan 
men veel meer aandacht geven dan een minder goede klant. Men kan ook klanten 
weigeren of niet leveren. In veel situaties is dat ondenkbaar voor overheden. Kernbood-
schap: het is belangrijk om te beseffen dat overheidsorganisaties naast het realiseren van 
gewenste beleidseffecten ook randvoorwaardelijk te maken hebben met rechtmatigheid 
en gelijke behandeling. Die zorgvuldigheid heeft vaak als keerzijde dat prestaties van 
overheden op burgers overkomen als ‘stroperig’ en met een hoge ‘regeldichtheid’, ge-
paard gaand met veel administratieve lasten. Zorgvuldigheid is overigens geen excuus 
voor overheden om niet steeds efficiënter of doelgerichter te hoeven werken.

Uitwisseling van maatschappelijke doelstellingen
Een andere complicerende factor is dat maatschappelijke doelstellingen vaak impliciet 
strijdig zijn. Economische groei heeft vaak negatieve effecten voor het milieu, maar 
zonder economische groei kan dit effect misschien wel verergeren, omdat dit leidt tot 
schaarste in publieke middelen en deze dus niet meer ingezet worden voor het onder-
steunen van milieuvriendelijke oplossingen.

Het publieke domein is daarmee een enorme kluwen van oorzaak-gevolgrelaties op 
allerlei denkbare abstractieniveaus. Is daarmee het in kaart brengen van oorzaak-
gevolgrelaties een onbegonnen zaak? Als het alternatief is dat er op de gok of vanuit 
de onderbuik beslissingen worden genomen natuurlijk niet. Oorzaak-gevolg (ofwel 
systeem)denken kan echter wel helpen bij het inschatten van beoogde- en neveneffec-
ten. De weging wordt in principe uiteindelijk bepaald door de politiek. Het is echter wel 
goed om te beseffen dat systeemdenken per definitie een vereenvoudiging van de wer-
kelijkheid is die ook voortdurend aan verandering onderhevig is. Iedere BSC is daarmee 
per definitie maar beperkt houdbaar.
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Het gebruik van een BSC kan, vooral door de perspectieven ‘klanten’ en ‘innovatie en  
leren’, echter een waardevolle aanvulling zijn op het VBTB-denken, dat zich voorna-
melijk richt op het realiseren van maatschappelijke effecten en de daartoe benodigde 
inzet van publieke middelen, en expliciet weinig oog heeft voor de waardering en het 
vertrouwen van burgers en andere belanghebbenden.
Als neveneffecten voor het gebruik van de Balanced Scorecard gelden in hoge mate  
dezelfde zaken zoals beschreven onder VBTB in de vorige paragraaf.
Ittner en Larcker12 hebben onderzoek gedaan naar de werking van prestatiemeting. Zij 
komen tot vier veelgemaakte fouten die organisaties begaan bij hun pogingen om niet-
financiële prestaties te meten, namelijk:
1  Maatstaven niet aan de strategie koppelen. In de praktijk blijken organisaties nogal 

eens de verschillende perspectieven van een Balanced Scorecard in te vullen met 
prestatie-indicatoren zonder rekening te houden met de strategie of doelstellingen. 
Succesvollere organisaties maken causale modellen (value driver maps) waarin oor-
zaak-gevolgrelaties worden doordacht in het verlengde van de doelstellingen. Uit 
het onderzoek bleek dat minder dan 30% van de onderzochte organisaties causale 
modellen heeft ontwikkeld om verbanden te leggen tussen inspanningen, resultaten 
en effecten. Dat percentage zou bij de Nederlandse ministeries hoger kunnen liggen 
als gevolg van VBTB, maar als men de begrotingen en jaarverslagen bestudeerd komt 
er in de breedte maar weinig terug van logische causale verbanden.

2  De verbanden niet valideren. Zelfs organisaties die causale modellen opstellen gaan 
vaak zelden een stap verder om te onderzoeken of de veronderstelde causale ver-
banden ook daadwerkelijk kloppen. Dat kan als gevolg hebben dat gestuurd wordt 
op zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Managers gaven in het onderzoek 
aan dat de verbanden voor de hand lagen, maar het onderzoek toonde aan dat die 
aannames vaak verkeerd waren. Het valideren van verbanden kan kwantitatief, maar 
ook kwalitatief zoals de volgende voorbeelden (uit andere sectoren) aangeven. 

Bij een onderneming uit het onderzoek van Ittner en Larcker koos men voor personeels-
verloop als de belangrijkste prestatie-indicator in de overtuiging dat hoge personeelsbinding 
wees op een hoog tevredenheids- en motivatieniveau, dat op zijn beurt zou leiden tot een 
betere service tegenover klanten en dus uiteindelijk de winst omhoog zou stuwen. Dure 
initiatieven, zoals bonussen als werknemers een jaar in dienst waren, werden ontplooid om 
het verloop omlaag te brengen. Bij nader onderzoek bleek alleen een (kwantitatief) verband 
tussen winstgevendheid en het verloop onder supervisors en niet onder medewerkers op de 
lagere niveaus.
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 Provincies willen graag hun bijdragen leveren op het terrein van zorg, maar kunnen in 
de rol van middenbestuur vaak alleen indirect invloed uitoefenen. De zorgsector kampt 
met allerlei problemen die niet worden aangepakt door voornamelijk de zorgaanbieders, 
omdat ze te weinig samenwerken. Een provincie expliciteerde haar bijdrage als volgt. Als 
eerste zouden zorgaanbieders (en andere relevante partijen) via een bestuursovereenkomst 
per regio zich moeten committeren aan het gezamenlijk ontwikkelen van een visie en een 
uitvoeringsagenda om de zorgproblemen in hun regio op te lossen. Vervolgens zou er een 
visie, een analyse van de problemen en een verbeteragenda moeten komen. Deze agenda’s 
zouden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden en uiteindelijk zouden de uitgevoerde 
verbeteracties ook moeten leiden tot het oplossen van de betreffende problemen. De pro-
vincie zou daarin een aanjagersrol hebben om de partijen bij elkaar te brengen en (via inzet 
van mensen, geld en kennis) ze te stimuleren om hier ook een vervolg aan te geven. Deze 
oorzaak-gevolgredenatie kan men als volgt uitbeelden (zie figuur I.20).

Figuur I.20: Voorbeeld uitwerking van een strategisch doel
 

Een (kwalitatieve) validatie van deze veronderstelde oorzaak-gevolgredenering kan uitwijzen 
of dat inderdaad zinvol beleid is door achtereenvolgens de volgende vragen te beantwoor-
den:
• Lukt het om de partijen te committeren via bestuursovereenkomsten?
•  Zo ja, zijn deze partijen vervolgens ook in staat om met elkaar gedragen regiovisies met 

uitvoeringsagenda’s te ontwikkelen?
• Zo ja, worden deze uitvoeringsagenda’s ook (conform plan) uitgevoerd?
• Zo ja, blijken deze acties uiteindelijk ook de problemen op te lossen?

Door de verbanden te valideren kan blijken of dit beleid effectief is of dat andere (aanvul-
lende) maatregelen nodig zijn. Misschien dat men partijen wel rond de tafel krijgt en er ook 
nog wel verbeteracties worden benoemd, maar dat die niet worden uitgevoerd. Wellicht 
kan de provincie dan daar extra stimulansen voor ontwikkelen. In het uiterste geval kan 
zelfs de conclusie zijn dat de provincie hier helemaal geen middelen meer in wil stoppen en 
deze vrijgekomen middelen beter kan besteden aan andere zaken of zelfs maatschappelijke 
problemen. Door de oorzaak-gevolgrelaties te valideren blijkt of de juiste energie in de juiste 
activiteiten wordt gestoken.  
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3  Niet de juiste prestatiedoelen of normen vaststellen. Zowel aan de voorkant als achter-
kant van oorzaak-gevolgrelaties kan het mis gaan. Zo blijkt uit de volgende voorbeel-
den.

Bij een uitvoerende organisatie in de Rijksdienst die wilde onderzoeken of zij haar taken 
ook internationaal wilde uitbreiden, ontstond een discussie over de exacte doelstelling. Was 
het de bedoeling om deze activiteiten uit te voeren om intern het personeel te motiveren en 
trots te maken, om extra opbrengsten te genereren of om de invloed van Nederland in Euro-
pees verband te vergroten op het betreffende beleidsterrein? De keuzen, of combinatie van 
keuzen, maakt dat op andere zaken wordt gestuurd. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het 
trots maken van het eigen personeel is de manier waarop over de internationale activiteiten 
wordt gecommuniceerd waarschijnlijk aan kritiek onderhevig. Wanneer het generen van 
extra opbrengsten leidend is, zal worden gestuurd op de kostendekkendheid of wellicht de 
winstgevendheid van de activiteiten. Het vergroten van invloed in internationaal verband 
is veel lastiger te meten, maar men kan wel evalueren in hoeverre men steeds meer om een 
mening wordt gevraagd of steeds ‘beter aan tafel’ komt. Op de stijl van opereren heeft het 
ook invloed. Bij het genereren van extra opbrengsten zal men ‘opdrachten targetten’ in con-
currentie, terwijl het bij het vergroten van invloed wel eens handiger kan zijn om samen te 
werken of opdrachten zelfs weg te geven aan andere partijen.

 

Bij een onderneming uit het onderzoek van Ittner en Larcker koos men voor een norm van 
100% klanttevredenheid in de veronderstelling dat hoe tevredener de klant des te meer hij 
zou kopen. Uit onderzoek bleek dat klanten die 100% tevreden waren net zoveel besteedden 
als klant die slechts 80% tevreden waren.

In overheidsorganisaties weet men vaak ook niet welke norm optimaal is. Moet een uitvoe-
rende organisatie bijvoorbeeld brieven binnen drie of binnen zeven werkdagen beantwoor-
den? De telefoon binnen tien of dertig seconden opnemen? Moet een infrastructureel project 
in 2005 of in 2010 af zijn om het hoogste maatschappelijk rendement te behalen? Lastige 
vragen die overigens ook niet altijd goed te onderzoeken zijn wat optimum aangaat, maar 
waarover vaak weinig wordt nagedacht. 

4  Incorrect meten. Organisaties die een valide causaal model opzetten en de juiste kriti-
sche succesfactoren (KSF) volgen, kunnen vervolgens toch nog onderuit gaan als de 
manier van meten niet valide of betrouwbaar is. Valide wil zeggen dat de indicator 
ook echt een indicatie geeft van de KSF en betrouwbaar wil zeggen dat bij herhaling 
van dezelfde meting onder dezelfde omstandigheden ook hetzelfde resultaat wordt 
verkregen. Een prestatie-indicator heet echter niet voor niets een ‘indicator’. Het 
geeft een indicatie dus is per definitie niet 100% betrouwbaar. Organisaties moeten 
daar ook niet in doorschieten. Een aantal voorbeelden.
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Wat is de goede indicator voor medewerkerstevredenheid? Veel organisaties meten niet de 
beleefde tevredenheid uit medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar gebruiken indirecte 
indicatoren zoals het personeelsverloop of het ziekteverzuim. Het is de vraag of daarmee een 
indicatie wordt verkregen van de medewerkerstevredenheid. Misschien dat een laag verloop 
wel betekent dat men relatief te veel verdient en dus nergens anders hetzelfde of meer kan 
verdienen? Misschien is de arbeidsmarkt wel zo slecht dat niemand durft te bewegen? Ook de 
betrouwbaarheid kan discutabel zijn. Een hoog ziekteverzuim als gevolg van een medewerker 
die een jaar uit de roulatie is omdat hij een auto-ongeluk heeft gehad kan op een klein bestand 
de zaken aardig vertekenen. Daar kan men natuurlijk voor corrigeren, maar wellicht geeft het 
aantal ‘baaldagen’ toch een betere indicatie. Zelfs bij medewerkerstevredenheidsonderzoek 
kan men onbetrouwbare uitkomsten krijgen door geen representatieve steekproef te nemen, 
of het onderzoek bijvoorbeeld uit te voeren net na het bevriezen van de salarissen. 
 

De belangrijkste boodschap uit de bovenstaande opsomming van meetfouten is dat het 
voor een organisatie niet stopt bij het ontwikkelen van een Balanced Scorecard, waarna 
alleen nog maar hoeft te worden gevolgd welke indicatoren op ‘oranje’ of ‘rood’ staan. 
Na het ontwikkelen van een Balanced Scorecard begint het pas echt. Men moet proberen 
de metingen betrouwbaar uit te voeren en proberen te valideren of de veronderstelde 
oorzaak-gevolgrelaties in praktijk ook echt zo uitpakken. Een BSC is voortdurend in 
ontwikkeling. Een organisatie die twee jaar lang dezelfde BSC hanteert, gebruikt deze 
niet echt of op de goede manier. Een BSC is een instrument waarmee een organisatie 
kan leren welke zaken wel en niet effectief zijn in het bereiken van de doelstellingen. 
Anders geformuleerd:
•  Men moet zich blijven afvragen of de doelstelling nog wel is om op een bepaald  

gewicht te blijven voordat men dagelijks op de weegschaal gaat staan.
•  Men moet zich blijven afvragen wat eigenlijk het streefgewicht is (gegeven andere 

mogelijke strijdige doelstellingen in het leven).
•  De weegschaal moet periodiek worden gekalibreerd (opdat een betrouwbare meting 

wordt verkregen).
•  Van het op de weegschaal staan is nog nooit iemand lichter geworden. Ofwel, meten 

zonder actie is nog niets.

2.3  Prestatiemanagement: acht uitdagingen

Prestatiemanagement kan ook in een breder perspectief worden beschouwd dan alleen 
het ontwikkelen van prestatie-indicatoren als een afgeleide van doelstellingen en het 
gebruik daarvan in begrotingen/plannen en managementrapportages/jaarverslagen. 
Uit een benchmarkstudie, uitgevoerd door voormalig Arthur Andersen, zijn een zeven-
tal uitdagingen naar voren gekomen om te komen tot een hoogwaardig proces van pres-
tatiemanagement. Ik heb daar volledigheidshalve voorafgaand de uitdaging ‘het ontwik-
kelen van beleid dat aanhaakt op maatschappelijke vraagstukken’ aan toegevoegd. De 
keuze om strategie en beleidsvorming te beschouwen als input voor of als onderdeel van 
prestatiemanagement is mijns inziens een kwestie van smaak. Figuur I.2113 geeft deze 
uitdagingen weer.
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Figuur I.21: Acht uitdagingen op het gebied van prestatiemanagement

Deze paragraaf hoeft niet te worden beschouwd als een instrument, maar meer als een 
opsomming van belangrijke zaken om aan te denken bij het invoeren van prestatie-
management. Daarom is deze paragraaf ook niet verder opgedeeld naar theorie, gebruik 
en nieuwe ontwikkelingen en kanttekeningen. De acht uitdagingen worden hieronder 
kort beschreven.

1  Ontwikkel beleid dat aanhaakt op maatschappelijke vraagstukken. Bij de ontwikkeling 
van beleid is het logisch om na te denken over de maatschappelijke vraagstukken 
waaraan een bijdrage moet worden geleverd (‘Wat is het probleem?’). Te vaak ont-
plooien overheden activiteiten waarbij men zich afvraagt welk probleem daarmee 
wordt opgelost of waarom die middelen niet worden gebruikt om belangrijkere 
zaken op te lossen. Goed beleid anticipeert of reageert op een (dringende) maat-
schappelijke behoefte. Bij de ontwikkeling van beleid moet men goed nadenken 
over de beïnvloedingsmogelijkheden die een organisatie hiervoor heeft (‘Wat kan 
de organisatie aan het probleem doen?’). Soms kan het slimmer zijn om ook andere 
(semi-) overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven of zelfs burgers zelf in 
te schakelen. Afhankelijk van de rol die de (centrale) overheid wil en kan pakken, 
kunnen de organisatiedoelstellingen worden geformuleerd (‘Wat willen en kunnen 
wij als organisatie bereiken of bijdragen aan het maatschappelijke probleem?’). VBTB 
besteedt ruim aandacht aan deze uitdaging.

2  Maak beleid/strategie operationeel. In het verlengde van geformuleerde doelstellingen 
rijst de vraag hoe beoordeeld kan worden of deze doelstellingen zijn bereikt. Het is 
dan ook de uitdaging om doelstellingen te vertalen naar prestaties die SMART (spe-
cifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn, zonder daarbij door te 
schieten in technisch bureaucratische meetsystemen die niemand meer begrijpt. Het 
is verder de bedoeling dat de verschillende organisatieonderdelen hun bijdrage aan 
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de doelstellingen (prestaties) expliciet maken. Uiteindelijk gaat het erom dat ieder-
een weet wat hij of zij moet doen om de doelstellingen te bereiken (en dat vervolgens 
ook doet). Ofwel, geef aan welke activiteiten worden ontplooid om de prestaties (in 
het verlengde van de doelstellingen) te halen en geef aan welke middeleninzet (geld 
en uren) daarvoor nodig is. VBTB en de Balanced Scorecard zijn instrumenten voor 
deze uitdaging.

3   Richt de aandacht op wat echt belangrijk is. Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak 
erg complex. Het menselijk brein heeft echter een vrij beperkt opnamevermogen 
en analysecapaciteit. Het is vrij gemakkelijk om te verzuipen in een veelheid aan 
doelstellingen en meetgegevens (prestatie-indicatoren), waarbij men door de bomen 
het bos niet meer ziet. Om dit te voorkomen dient men het aantal doelstellingen te 
beperken tot de meest belangrijke. Waak daarbij voor willekeur. De automatische 
keerzijde van ‘in de beperking herkent men de meester’ is dat men per definitie za-
ken niet belicht en zich met een vereenvoudiging van de werkelijkheid bezighoudt 
(‘in een te stellig en rigide doorgevoerde beperking zonder oog voor context herkent 
men de leerling’). De eerste suggestie bij het toepassen van deze uitdaging is het 
inperken van het aantal doelstellingen. De tweede suggestie is het ontwikkelen van  
indicatoren via Kritische Succes Factoren (VBTB- en BSC-methoden), waarbij pri-
mair de vraag wordt beantwoord wanneer een doelstelling is bereikt. De derde sug-
gesties is het aanbrengen van bandbreedtes in normstelling, zodat geen onnodige 
energie wordt gestopt in iedere kleine afwijking. De vierde suggestie is om te rap-
porteren over en bij te sturen op afwijkingen (‘by exception’) waar mogelijk. Op die 
manier gaat de energie naar die zaken die ook echt aandacht nodig hebben.

4   Zorg wat aandacht aangaat voor balans tussen korte en lange termijn. Door alleen te kij-
ken waar men zijn voeten neerzet kan men wel eens op de verkeerde route belanden. 
Daarentegen kan men door alleen het stipje aan de horizon in het oog te houden 
wel eens pijnlijk in aanraking komen met obstakels. Maak daarom meerjarenplan-
nen/-strategieën, waarbij de planningstermijn past bij de aard van het beleidsveld/de 
taken. Ofwel, voor sommige zaken moet men wel tien tot dertig jaar vooruit plan-
nen (bijvoorbeeld grote infrastructurele investeringen), terwijl men bij andere zaken 
(zoals de instroom en opvang van asielzoekers) hooguit een aantal jaren vooruit kan 
kijken. Vertaal de langere termijn plannen naar kortetermijnacties en voorkom daar-
mee het ‘hockeystick effect’ (te optimistische prognoses die later niet haalbaar blij-
ken). Het vanuit een bestaande situatie en bestaande werkwijzen maken van plannen 
is moeilijk te combineren met het anticiperen op mogelijke andere scenario’s en het 
nadenken over totaal andere benaderingen van het werk. Daarom kan het zinvol 
zijn om een split te maken tussen operationele planning op de ‘running business’ 
(optimalisatiedenken) en planning op strategische innovatie (‘out-of-the-box’-den-
ken). Hiervoor is namelijk een andere manier van denken en wellicht een ander type 
medewerker nodig. Organiseer en bewaak de uitvoering van (resultaten en effecten 
van) activiteiten met een lange doorlooptijd of incubatietijd. Deze raken vaak uit het 
zicht door de ‘terreur’ van de jaarcyclus van begrotingen en plannen. Dit geldt ook 
voor regeertermijn-overstijgende zaken.
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5  Verzorg informatietransparantie. Informatietransparantie betekent dat de juiste infor-
matie in de juiste vorm op het juiste tijdstip bij de juiste mensen beschikbaar is. Hoe 
beter dat is geregeld des meer tijd houden managers en medewerkers over voor het 
analyseren van de informatie en het ontwikkelen en uitvoeren van de benodigde acti-
viteiten. Het volgende kader geeft een indruk van de ontwikkelingen op IT-gebied. 

Type leveranciers van IT-systemen ter ondersteuning van prestatiemanagement 

Bij de leveranciers van standaardpakketten is een duidelijke trend waarneembaar. Hierbij 
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de zogenaamde ‘best-of-breed’- en ‘end-
to-end’- leveranciers. De ‘best-of-breed’-leveranciers hebben een specifiek product (bijvoor-
beeld een rapportage- en of analysetool) waarmee een deel van het proces, om te komen tot 
de automatisering van de rapportages, ondersteund wordt. ‘End-to-end’-leveranciers bieden 
een totaaloplossing: van het verzamelen en integreren van gegevens tot en met het presente-
ren hiervan in rapportagetools.
Beide type leveranciers bieden tegenwoordig standaardpakketen aan voor het inrichten van 
portals, waarbij de gegevens in de vorm van meters en stoplichten worden gepresenteerd. 
Daarnaast zien we steeds vaker dat door de leveranciers kant-en-klare oplossingen worden 
aangeboden, voorzien van reeds voorgedefinieerde businesscontent per bedrijfstak. De ‘best-
of-breed’-leveranciers zijn daarnaast hun productlijn aan het verbreden door zich naast de 
rapportage- en analysetools ook te richten op de automatisering van de gehele gegevenslogis-
tiek. Hiermee gaan zij uiteindelijk richting een ‘end-to-end’-oplossing. 

De huidige informatietechnologie (IT) maakt in principe alles mogelijk, maar deson-
danks gaat er in de praktijk nog veel mis. Voor het inrichten van informatietransparantie 
is het nodig dat bekend is wie welke informatie in welke vorm en op welk moment moet 
hebben. Dat is vaak al de eerste barrière: de informatiebehoefte en de gewenste functio-
naliteiten zijn niet scherp. Dat geldt overigens niet alleen voor leidinggevenden en mede-
werkers binnen de organisatie, maar ook voor partijen van buiten die informatie van de 
organisatie willen hebben. De tweede barrière is dat systemen vaak niet goed op elkaar 
zijn afgestemd en gebruikersvriendelijke ‘schillen’ ontbreken. Veel leveranciers van ICT-
systemen redeneren vaak vanuit de mogelijkheden van hun eigen systeem in plaats 
vanuit de wensen van gebruikers. De eerlijkheid gebied te zeggen dat gebruikers vaak 
zelf hun wensen nog niet eenduidig kunnen formuleren (barrière 1). Een derde barrière 
is dat het vaak erg kostbaar is om IT-oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. 
Organisaties beschikken vaak ook al over, al dan niet verouderde, systemen die men niet 
gemakkelijk loslaat, omdat men daarmee gewend is te werken. Het dilemma van relatief 
goedkopere standaardoplossingen, waarbij processen moeten worden aangepast aan sys-
temen, versus relatief duurder maatwerk met bijkomende onderhoudskwesties dat beter 
aansluit op gewenste processen, speelt hierbij ook een rol. Business Intelligence (BI), 
datawarehousing, internet en intranet, Enterprise Resource Planning (ERP) software en 
talloze andere ICT-oplossingen bieden echter steeds meer kansen om informatietrans-
parantie mogelijk te maken. Een vierde en laatste barrière (in deze niet limitatieve op-
somming) is echter dat medewerkers ook moeten leren omgaan met de beschikbaarheid 
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van informatie. Het vinden, selecteren en verwerken van informatie vergt capaciteiten 
die bij de meeste werkenden tijdens hun studies maar deels zijn ontwikkeld. Het is te 
verwachten dat toekomstige generaties daar beter in worden toegerust.

Natuurlijk zijn er ook factoren die informatietransparantie steeds beter mogelijk ma-
ken (‘enablers’). De eerste enabler is dat de technologische ontwikkelingen zich in rap 
tempo ontwikkelen. Een aantal decennia terug had nog niet iedereen een computer en 
tegenwoordig zijn de mogelijkheden toegenomen door het internet, ERP-systemen, data-
warehousing en Business Intelligence–systemen, om gegevens op te slaan, te ordenen, 
te bewerken en te verwerken naar zinvolle informatie die gemakkelijk toegankelijk is 
voor iedereen op welke plaats dan ook. De verwachting is dat die ontwikkelingen in 
hoog tempo door zullen gaan. Een tweede enabler is dat het resultaatgerichte denken, 
in termen van te realiseren maatschappelijke effecten tot moeten leiden tot toegevoegde 
waarde, voor burgers en andere belanghebbenden (leidend) en de daarvoor benodigde 
activiteiten en middelen (volgend) steeds breder verspreid wordt onder leidinggeven-
den en medewerkers. Het denken evolueert zich op dat punt. Dat betekent dat men veel 
breder de principes van prestatiemanagement ‘naar de geest van de gedachte’ en veel 
minder ‘naar de letter’ begrijpt. De derde enabler is dat men minder accepteert dat het 
lang moet duren en dat men veel energie moet steken om gegevens te verzamelen, ver-
werken, presteren en distribueren. Er is dus een gevoelde noodzaak om dat efficiënter 
en effectiever te doen. Als vierde enabler kan men verwachten dat de toegevoegde waarde 
zal toenemen ten opzichte van de kosten, waardoor het gebruik van informatietechno-
logie in de kosten-batenanalyse het steeds vaker zal winnen.

De belangrijkste ‘enablers’ en barrières staan in figuur I.22 nog eens op een rij.

Figuur I.22: ‘Enablers’ en barrières voor informatietransparantie
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Figuur I.22: ‘enablers’ en barrières voor informatietransparantie



227EEN VERDIEPING VAN HET ‘CONTROL’-INSTRUMENTARIUM

6  Bewerkstellig een heldere besturingsfilosofie en verantwoordelijkheidsstructuur. In de basis 
betekent deze uitdaging dat iedereen weet wat hij of zij moet en mag doen. Taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) dienen helder te zijn en consistent 
te zijn doorgevoerd. Dat klinkt eenvoudig, maar in zijn uitwerking kan dit knap 
lastig zijn. De besturing binnen een organisatie, tussen de verschillende organisatie-
onderdelen en zelfs tussen organisaties (bijvoorbeeld bij op afstand geplaatste or-
ganisaties of ketens) kan gemakkelijk inconsistent worden, waardoor verschillende 
opvattingen ontstaan over wie wat moet doen of mag doen met alle gevolgen van 
dien. Organogrammen met omschreven taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden (TVB), vertaald naar functie- en compententieprofielen, zijn hulpmiddelen 
die kunnen helpen in de communicatie hierover, maar vooraf gaat de discussie over 
hoe dit in te richten.

In het bedrijfsleven kan men in aansturingsstijl een onderscheid maken naar ‘stra-
tegische planning’, ‘strategische control’ en ‘financiële control’.14 Daarbij staat de 
besturingsfilosofie tussen hoofdkantoren en onderliggende divisies centraal. Strate-
gische planning, waarbij het hoofdkantoor zich intensief ‘bemoeit’ met de strategi-
sche koers van de divisies en de operationele status, zou dan meer toepasbaar zijn 
in veranderlijke sectoren (hoewel het natuurlijk de vraag is in hoeverre dat nog wel 
gepaard gaat met snel kunnen reageren). Bij strategische control hebben de divisies 
een eigen verantwoordelijkheid voor strategie- en planvorming. Het hoofdkantoor 
moet dat natuurlijk wel goedkeuren en bewaken, maar zit veel meer op afstand. Bij 
financial control gaat het het hoofdkantoor alleen om het behaalde rendement van 
een divisie. Wordt dat niet gehaald dan wordt de divisie desnoods gewoon afgesto-
ten. Er worden dus eigenlijk alleen financiële doelen gesteld en bewaakt. Belangrijke 
boodschap bij het onderscheiden van de verschillende aansturingsstijlen is dat een 
gekozen stijl consistent moet worden doorgevoerd. Wanneer het hoofdkantoor bij-
voorbeeld kiest voor iets meer afstand (strategische control), maar de betreffende 
leidinggevenden van het hoofdkantoor zich wel intensief gaan bemoeien met de 
strategie, is dat inconsistent en kan dat tot veel frustratie en onduidelijkheid leiden. 
Andersom kan ook, wanneer het hoofdkantoor voor strategische planning kiest als 
aansturingsstijl en vervolgens niet adequaat de voortgang bewaakt of vervolgens al-
leen nog maar naar kortetermijn- financiën kijkt. De gekozen aansturingsstijl moet 
ook passen bij de dynamiek van de omgeving en de leidinggevenden moeten ook 
passen bij de besturingsfilosofie.

Wanneer men de parallel met de Rijksdienst probeert te trekken is de laatste vorm 
(financial control) alleen denkbaar in bekostigingsrelaties, waarbij er andere partijen 
zijn die de prestaties bewaken. Bijvoorbeeld de relatie tussen CBS en het ministerie 
van Economische Zaken. Het CBS heeft een aparte commissie om de op te leve-
ren statistieken vast te stellen. EZ volgt alleen de financiële gang van zaken en de 
langetermijncontinuïteit. Het verschil tussen ‘strategische planning’ en ‘strategische 
control’ is interessanter.
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In feite zou strategische planning als stijl betekenen dat men zich in de top intensief 
bezighoudt met het maken van beleid. Binnen een departement betekent dat bij-
voorbeeld dat SG en DG’s (bestuursraad) zich met betrekking tot stijl intensief met 
beleid bezighouden. Tussen departementen en op afstand geplaatste organisaties be-
tekent dat bijvoorbeeld dat het departement nadrukkelijk de te volgen koers van het 
Zelfstandige Bestuursorgaan (ZBO) of het agentschap bepaalt en volgt.

Strategische control als aansturingsstijl betekent dat op lagere niveaus, hetzij binnen 
een departement hetzij tussen departement en op afstand geplaatste organisaties, 
meer ruimte is voor het maken of interpreteren van beleid respectievelijk het verken-
nen van bijvoorbeeld nieuwe taken.

De keuze voor een aansturingsstijl hangt natuurlijk onder andere af van de bestu-
ringsfilosofie van de betrokken leidinggevenden (de minister voorop) en de politieke 
gevoeligheid van een beleidsveld of taken. De kernboodschap blijft echter dezelfde: 
maak de gekozen aansturingsstijl expliciet en voer deze consistent door. Wanneer 
een ZBO dacht redelijk wat ruimte te hebben om nieuwe taken te verkennen en op 
te pakken en het departement geeft het ZBO vervolgens te kennen zich vooral tot 
de wettelijke taak te beperken, is er ergens iets misgegaan in de communicatie over 
de aansturingsstijl. Wanneer binnen een departement de directies in hoge mate de 
ruimte krijgen om beleid te maken en de SG gaat zich ineens intensief inhoudelijk 
met een bepaald beleidsdossier bemoeien, zal dat frictie geven. De uitdaging betreft 
dus het kiezen van een passende aansturingsstijl of besturingsfilosofie, en het con-
sistent vertalen en uitdragen daarvan richting onderliggende onderdelen. Intensief 
communiceren over de interpretatie van de sturingsstijl, zeker in het begin of bij 
wisselingen in de leiding, past daarbij.

7  Bevorder/beloon prestatiegericht gedrag. Een belangrijke vraag is hoe een organisatie 
ervoor kan zorgen dat alle medewerkers de dingen doen die ervoor zorgen dat de 
doelstellingen worden gerealiseerd. Mensen hebben namelijk ook hun persoonlijke 
belangen en bovendien is niet alles even leuk om te doen. Organisaties moeten dus 
prikkels inbouwen om ervoor te zorgen dat medewerkers de juiste activiteiten uit-
voeren en de gewenste prestaties neerzetten. Instrumenteel bekeken kan men daar-
voor zorgen door:

 •  doelstellingen en prestaties te vertalen naar prestaties en vereiste competentie-
ontwikkeling15 op het individuele niveau van managers en hun medewerkers;

 •  de vereiste prestaties en competentieontwikkeling aan het begin van het beoorde-
lingsjaar vast te leggen als persoonlijke afspraken.16

 •  de voortgang op deze afspraken tussentijds te volgen en op basis hiervan (mede) 
de eindejaarsbeoordeling uit te voeren.

 •  consequenties te verbinden aan het wel of niet behalen van de gemaakte afspra-
ken via beoordelingen naar materiele beloning (vast of variabel) of immateriële 
beloning.
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Consultants worden (afhankelijk van het niveau) overwegend beoordeeld op drie meet-
bare prestatie-indicatoren: declarabiliteit, verkochte omzet en gemanagede omzet. Om hun 
vakkennis te vergroten moet een minimum aan opleidingen en trainingen worden gevolgd 
(uitgedrukt in studiepunten). Daarnaast kunnen speciale afspraken worden gemaakt over 
bijvoorbeeld specifieke markttaken (het leiden van marktteams) of ontwikkelactiviteiten 
(het schrijven van een boek). Bij de drie prestatie-indicatoren wordt jaarlijks een norm afge-
sproken en de speciale taken zijn vaak inspanningsverplichtingen, waarbij natuurlijk ook de 
(beleefde) kwaliteit daarvan wordt betrokken. 
Via compententieprofielen wordt verder aangegeven welke competenties van welk niveau 
consultant worden verwacht. De competentieprofielen sluiten aan bij de doelstellingen en 
kernwaarden van de organisatie. In projecten worden de consultants door hun projectleider 
beoordeeld op deze competenties. Prestaties, speciale afspraken en ontwikkelpunten worden 
vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).
Na een half jaar wordt de voortgang op het POP besproken. Aan het einde van het jaar wordt 
op basis van de ontwikkeling op de competenties (met als input de projectbeoordelingen) 
een structurele beoordeling gemaakt die verbonden is met het vaste salaris. De prestaties en 
realisatie van speciale afspraken worden vooral verbonden aan het variabele salaris (hoewel 
deze ook worden betrokken bij de structurele beoordeling en de beslissing tot promotie). 
De koppeling tussen prestaties en speciale afspraken enerzijds en de beloning anderzijds 
zorgt ervoor dat de (moeilijk te controleren) consultants, in lijn met de doelstellingen van de 
organisatie, zelf hun prioriteiten moeten stellen en balans moeten vinden tussen netwerken, 
verkopen, goed uitvoeren en managen van opdrachten, werken aan nieuwe ontwikkelingen, 
overleggen, opleidingen volgen, et cetera.

In de Rijksdienst is een dergelijke manier van prestatiebeloning misschien niet altijd 
even makkelijk als in het voorbeeld. Natuurlijk kan men het aantal directe uren (op 
projecten) erbij halen, maar het is de vraag hoe eerlijk die zijn geschreven (ervan 
uitgaande dat er tijd wordt geschreven). De echte vraag is natuurlijk wat uiteindelijk 
is gepresteerd. Sommige activiteiten lenen zich daar beter voor dan andere. Men kan 
afspreken een bepaalde beleidsnotitie te hebben gemaakt, maar de kwaliteit en ac-
ceptatie daarvan zijn minstens zo belangrijk en vaak erg subjectief te beoordelen. Dat 
maakt het verbinden van salariële consequenties aan prestaties vaak lastig. Wat dat 
betreft is de beoordeling op competentieontwikkeling vaak gepaster. Hoewel daar 
per definitie ook subjectiviteit in de beoordeling zit kan men dat deels ondervangen 
door duidelijke competentiebeschrijvingen, het moeten onderbouwen van beoorde-
lingen met voorbeelden en ‘cross-checks’ tussen meerdere beoordelaars.
Leidinggevenden hebben vaak managementcontracten die gekoppeld zijn aan pres-
taties die hun organisatie-eenheid dient te behalen. Ook met op afstand geplaatste 
organisaties (ZBO’s of agentschappen) kunnen prestatie- of managementcontracten 
worden afgesloten. Hiervoor gelden dezelfde principes, hoewel dergelijke contracten 
zich meestal beperken tot de beïnvloedbare prestatie-indicatoren.
Kernboodschap van deze uitdaging is om de nodige ‘prikkels’ in te bouwen die er-
voor zorgen dat medewerkers dingen doen en prestaties neerzetten die in lijn zijn 
met de organisatiedoelstellingen. Wanneer dit niet of onvoldoende wordt gedaan, 
bestaat het gevaar dat organisatiedoelstellingen en de daarvan afgeleide plannen, 
rapportages en jaarverslagen loshangen van de werkelijkheid. De vergelijking kan 
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dan worden gemaakt met een los stuurwiel. Vanzelfsprekend moeten beoordelingen 
in redelijke mate betrouwbaar zijn en moet gewaakt worden voor perverse nevenef-
fecten van beoordelingssystemen, zoals het manipuleren van gegevens, individuele 
successen laten prevaleren boven gezamenlijke successen en het uit het oog verliezen 
van belangrijke zaken die niet in het ‘meetsysteem’ konden worden meegenomen.

8  Stem de prestatiemanagementprocessen op elkaar af. Naast het inhoudelijk benoemen 
van de goede prestaties als een afgeleide van de doelstellingen, is het ook zaak om de 
verschillende processen die sturing op die prestaties mogelijk maken goed op elkaar 
af te stemmen

In de inleiding zijn de verschillende deelprocessen van prestatiemanagement als 

volgt weergegeven en toegelicht (zie figuur I.23).
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Figuur I.23: Prestatiemanagementprocessen

Een korte herhaling. In het planningsproces (budgettering en normstelling) geeft 
men aan welke prestaties (inclusief genormeerde prestatie-indicatoren) moeten wor-
den behaald, welke inspanningen hiertoe moeten worden verricht en welke mid-
deleninzet hiervoor nodig is. In het rapportageproces (prestatiemeting) wordt de 
actuele stand van zaken weergegeven met daarbij de eventuele afwijkingen van het 
plan. Vervolgens wordt beoordeeld waarom prestaties en middeleninzet afwijken 
van plan, hoe erg dat is en wat daaraan gedaan moet worden (analyse en actie). Pres-
tatiebeoordeling wordt doorgetrokken naar het beoordelen van het functioneren van 
organisatieonderdelen en de medewerkers (inclusief leidinggevenden) daarbinnen. 
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Deze beoordelingen worden (voor zover mogelijk en zinvol) gekoppeld aan presta-
tiebeloning (zie uitdaging 7).
Deze processen dienen inhoudelijk en procesmatig goed op elkaar te worden afge-
stemd. Inhoudelijk moet(en):
•  de vertaling van strategie en beleid naar prestatie-indicatoren, activiteiten en 

middeleninzet te worden opgenomen in de begroting en de plannen van de ver-
schillende organisatieonderdelen;

•  rapportages aansluiten op de plannen en jaarverslag aansluiten op begroting.  
Rapportages en jaarverslag dienen ook aan te sluiten;

•  individueel afgesproken prestaties aansluiten bij de geplande prestaties van de  
organisatie;

•  beloning logisch gekoppeld zijn met de mate waarin afgesproken individuele  
prestaties zijn behaald.

Vooral de aansluiting tussen de processen van begroten/plannen en rapporteren ver-
dient aandacht op een aantal punten. Ramingen vanuit de verschillende organisatie-
onderdelen dienen op tijd beschikbaar te zijn om tot een sluitende Rijksbegroting 
te komen. Het Directoraat-Generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën 
bewaakt dit proces. De uitwerking van de begroting in plannen (vaak later in de tijd) 
dient aan te sluiten en de (interne) plannen tussen de verschillende organisaties en 
organisatieonderdelen dienen inhoudelijk op elkaar aan te sluiten. Rapportages (in 
de verschillende lagen van de organisatie) dienen volgordelijk tijdig te verschijnen. 
Prognoses dienen tijdig te worden bijgehouden en indien nodig worden verwerkt in 
bijgestelde begrotingen of plannen. Ook de rapportages van verschillende organisa-
tieonderdelen dienen inhoudelijk op elkaar aan te sluiten (zie figuur I.24).

Figuur I.24: Afstemming P&C-processen
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Inhoudelijke afstemming betekent dat de plannen van de verschillende onderdelen 
ook bij elkaar opgeteld kloppen en zijn afgestemd. Plannen en rapportages zijn per 
definitie momentopnames die op het moment van totstandkoming per definitie ook 
weer verouderd of achterhaald zijn. Zeker in de rijksoverheid begint het plannings-
proces al vrij vroeg (zo’n anderhalf tot twee jaar voor aanvang van het uitvoerings-
jaar) om uiteindelijk op Prinsjesdag de begroting van alle departementen te kunnen 
presenteren. Jaarplannen van organisatieonderdelen worden vaak later opgesteld op 
basis van actuelere gegevens. Enerzijds moeten deze plannen passen binnen de eer-
der afgegeven ramingen, maar anderzijds kan het wel eens beter zijn om de eerder 
afgegeven ramingen bij de stellen. Daarbij ontstaat een spanningsveld tussen ‘goed-
gekeurde begrotingen’ en aangepaste prioriteiten op basis van actualiteit.

De hiervoor beschreven acht uitdagingen van prestatiemanagement klinken vanzelf-
sprekend, maar blijken in de praktijk vaak niet goed geregeld te zijn.

3  Financieel management

3.1 Inleiding

Financieel management houdt zich bezig met geld en het denken in termen van geld17. 
Binnen overheden zijn middelenmanagement of kostenmanagement vrijwel synoniem, 
omdat bij de meeste organisaties de nadruk ligt op het uitgeven van (belasting)geld. Fi-
nancieel management is echter breder. De gangbare financieringsvraagstukken kunnen 
door de volgende drie vragen worden samengevat:
1  Welke productiemiddelen (bijvoorbeeld personeel of materieel) moeten worden aan-

getrokken (‘waarvoor hebben we geld nodig?’).
2  Hoeveel financiële middelen zijn daarvoor nodig en welke omvang en groeitempo 

zijn daarbij aanvaardbaar? (‘hoeveel geld hebben we nodig?’).
3  Op welke wijze kunnen en moeten deze middelen worden gefinancierd? (‘waar  

halen we het geld vandaan?’).

De kern van het financieel management wordt gevormd door de management accoun-
ting: het verzamelen, bewerken, ordenen en presenteren van gegevens over kosten en 
opbrengsten die van belang zijn voor het nemen van beslissingen door het management 
in een organisatie18. Bij een ruimere opvatting van het begrip management accounting 
worden ook de niet-financiële grootheden in ogenschouw genomen. Dat is terecht, want 
het nadenken over middelen kan nooit los worden gezien van de doelstellingen en afge-
leide prestaties die daar uiteindelijk mee moeten worden gerealiseerd. Dat komt echter 
voldoende aan bod in de rest van dit boek dus we beperken ons bij financieel manage-
ment voornamelijk tot geld.
Binnen financieel management kunnen een aantal functies worden onderscheiden.
•  De berichtgeving over een organisatie ten behoeve van externe belanghebbenden 

(externe verslaggeving, of ook wel ‘financial accounting’).
•  De financierings(‘treasury-’)functie: de vermogensvoorziening en de geldstroom-

beheersing (‘cash management’).
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•  De administratieve organisatie: het structureren van de gegevensverzameling, verslag-
legging en verwerking met het oog op een tijdige, volledige en juiste informatievoor-
ziening.

•  De administratieve functie: de feitelijke verzameling, vastlegging en verslaglegging 
van de benodigde gegevens (binnen de kaders van de administratieve organisatie).

•  De controlefunctie: het toetsen van de juistheid en volledigheid van verstrekte  
informatie.

Daar waar prestatiemanagement het gereedschap levert dat gericht is op het berei-
ken van (maatschappelijke) doelstellingen en de daarvan afgeleide prestaties, biedt 
financieel management voor leidinggevenden de technieken om te sturen op de be-
nodigde input (middelen). Dat is in modern management geen zaak om uit te beste-
den aan de ondersteunende financiële functie. Leidinggevenden zijn daar primair voor  
verantwoordelijk.

De belangrijkste financiële technieken die in deze paragraaf worden uitgelegd zijn:
• budgettering;
• costmanagement;
• baten-lastenstelsel versus kasstelsel.

3.2  Budgettering

De theorie
Budgettering is waarschijnlijk het belangrijkste instrument om middelen binnen een 
organisatie te alloceren. Een budget is een voor een specifieke periode (meestal een jaar) 
in kwantitatieve termen opgesteld plan ten behoeve van de planning van toekomstige 
activiteiten. Ofwel: wat gaat men doen en hoeveel geld is daarvoor nodig? In een bre-
dere definitie van het budget worden ook de te behalen prestaties (prestatie-indicatoren 
plus normstelling) opgenomen. Vastgestelde budgetten worden door het management 
gebruikt om te kunnen beoordelen in hoeverre activiteiten binnen de geraamde kosten 
zijn uitgevoerd (en afgesproken prestaties zijn behaald), ook wel de beheersing van hui-
dige activiteiten (en prestaties) genoemd. Budgettering is het geheel van acties gericht 
op het tot stand brengen en gebruiken van budgetten.
In het proces van budgettering worden middelen verdeeld (gealloceerd) over de  
verschillende organisaties of organisatieonderdelen. Dit kunnen departementen,  
directoraten-generaal, directies of afdelingen zijn, maar ook producten of geografische 
gebieden. Kern van de zaak is dat het geld wordt verdeeld om dingen voor te kunnen 
doen. De vastgestelde verdeling van geld noemen we budgetbepaling of budgetvast-
stelling. Op rijksniveau moet dat opgeteld allemaal samenkomen in de Rijksbegroting 
(waarin ook de opbrengsten, veelal uit belastingen, zijn opgenomen).
In het proces van budgetteren is altijd een budgetgever en een budgetontvanger (ook 
wel budgethouder genoemd). Soms wordt bij het verdelen van middelen een onder-
scheid gemaakt tussen mensen (uitgedrukt in fte) en geld, maar de inzet van fte’s is 
natuurlijk ook uit te drukken in geld. Wanneer alles wordt uitgedrukt in geld kan in 
principe uitwisseling plaatsvinden tussen inzet van eigen medewerkers en externe inzet 
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of bijvoorbeeld de uitwisseling tussen arbeidsinzet of informatietechnologie. Dit ver-
hoogt de beslissingsruimte voor de budgethouder.
Ook het abstractieniveau waarop de budgetten worden vastgesteld bepaalt de ruim-
te voor de budgethouder. Een budget op activiteitenniveau geeft voor de budget- 
houder minder ruimte om te schuiven met geld dan een budget op een cluster van 
activiteiten (tenzij anders overeengekomen tussen budgetgever en budgethouder). Een 
budgethouder kan in het laatste geval immers een activiteit waarvoor geldtekort is com-
penseren met een activiteit waar geld overblijft.
Een budgetgever heeft per definitie schaarse middelen ter beschikking. Zonder budget 
weet een budgetgever niet binnen welke termijn hij welke prestaties geleverd krijgt voor 
het beschikbaar gestelde geld. Het budget is voor de budgetgever een hulpmiddel om 
daar op voorhand zicht op te krijgen (hoewel de werkelijkheid natuurlijk anders uit 
kan pakken) en de budgethouder te prikkelen om de afgesproken prestaties voor de 
beschikbaar gestelde middelen te leveren. In die zin is het budgetteringsproces dus ook 
een onderhandelingsproces dat overigens ook suboptimaal kan uitpakken wanneer de 
budgethouder, die vaak een informatievoorsprong heeft, in staat is om de nodige speel-
ruimte ( ‘slack’) in te bouwen. Daarover later meer. 
De voordelen van het budget zijn:
• het maakt beheersing mogelijk;
•  het dwingt tot nadenken over de uit te voeren activiteiten (in het verlengde van de 

doelstellingen) en de daartoe benodigde middelen;
• het maakt besturing mogelijk;
• het maakt ‘managen op afstand’ mogelijk.

Budgetten zijn ook een hulpmiddel om uitgaven (en dus het begrotingstekort) terug te 
dringen. De meest directe methode zou zijn om als budgetgever aan te geven waar de 
bedrijfsvoering zou moeten worden gewijzigd, maar ten eerste ontbreekt het de budget-
gever vaak aan de benodigde kennis om dat te doen en ten tweede is dat eigenlijk de 
verantwoordelijkheid van de budgethouder. In dat geval kan de budgetgever de budget-
houder ‘de duimen aanschroeven’ door minder budget ter beschikking te stellen. De bal 
ligt dan bij de budgethouder om het werk en de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. 
Overigens ontstaat dan vaak wel een situatie waarbij de budgethouder probeert om 
afspraken over de hoeveelheid of de kwaliteit van prestaties dan naar beneden toe bij te 
stellen. Dat is het onderhandelingsspel.

De manier waarop een budget tot stand komt kan verschillen. De volgende drie metho-
den kunnen worden toegepast.
1  De resultaten (output) worden vermenigvuldigd met een (kost)prijs. Deze metho-

de kan worden gevolgd wanneer de resultaten (producten en diensten) eenduidig  
definieerbaar en kwantificeerbaar zijn. Vaak betreft het redelijk homogene en re-
peterende producten of diensten. Bijvoorbeeld een op te vangen asielzoeker die 
een vastgesteld ‘opvangproduct’ aangeboden krijgt of het afleveren van een afge-
studeerde student. Deze wijze van budgettering wordt ook wel outputfinanciering 
genoemd. De budgetgever koopt in feite een bepaald aantal producten of diensten 
van de budgethouder.
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2  Het inschatten of calculeren van de kosten die nodig zijn voor afgesproken activi-
teiten of inspanningen (throughput). Dat kan bijvoorbeeld door een inschatting te 
maken van de hoeveelheid uren die nodig zijn en deze te vermenigvuldigen met een 
uurtarief. De som van de kosten van alle afgesproken activiteiten vormt het budget. 
Deze methode is bruikbaar wanneer resultaten moeilijk zijn te definiëren. Vaak be-
treft het eenmalige of heterogene activiteiten, bijvoorbeeld een project als ‘Nederland 
schoon’. Dat wil overigens niet zeggen dat voor dergelijke activiteiten geen prestaties 
te bedenken zijn, maar dat de benodigde gelden (budget) wordt verstrekt op basis 
van een inschatting van de benodigde activiteiten en de daarmee gepaard gaande 
kosten. De budgetgever betaalt in feite de uitvoering van activiteiten van de budget-
houder.

3  Het verstrekken van budget aan een organisatie(onderdeel) zonder referentie aan 
activiteiten of output. Dat wordt gedaan wanneer (ten tijde van het verstrekken van 
het budget) geen inzicht bestaat in de benodigde activiteiten en de meetbare resul-
taten. Incrementele budgettering waarbij het nieuwe budget bepaald wordt op basis 
van het oude budget is daar typisch een voorbeeld van. Deze vorm van budgettering 
wordt ook wel inputfinanciering genoemd. De budgetgever heeft een bepaalde hoe-
veelheid geld over om te besteden aan een doelstelling. Die stelt hij ter beschikking 
aan de budgethouder in de veronderstelling dat die daar zinvolle activiteiten voor zal 
bedenken.

In figuur I.25 zien we de verschillende methoden in een breder kader.

Figuur I.25: Het proces van budgetbepaling en -evaluatie

Met gezond verstand zou men redeneren dat je eerst moet weten wat je wilt gaan doen 
en wat dat aan resultaten en effecten zal opleveren, om vervolgens te kunnen berekenen 
hoeveel geld daarvoor nodig is als input voor de besluitvorming. Zo werkt het echter 
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vaak niet in de praktijk. Daar zijn een aantal redenen voor, die overigens niet in alle 
situaties hoeven te gelden.
•  Vaak wordt men geacht al ruim (bijvoorbeeld anderhalf jaar) van tevoren aan te 

geven hoeveel middelen men nodig denkt te hebben. Op dat moment weet men 
nog niet precies welke activiteiten over anderhalf jaar zullen worden uitgevoerd of 
hoeveel deze activiteiten precies gaan kosten. Laat staan dat men goed de resultaten 
en effecten van die inspanningen weet in te schatten. De informatie is op dat moment 
niet voorhanden om een goede afweging tussen kosten en baten te maken en dus te 
kunnen beslissen of budgetten moeten worden toegewezen.

•  Men heeft een bepaalde personeelsbezetting in de organisatie. Veruit het grootste deel 
van de uitvoeringskosten van departementen (met uitzondering van departementen 
die veel investeringen moeten doen) zijn personeelskosten. De personele bezetting 
is op korte termijn niet makkelijk af te bouwen, gegeven de arbeidsrechtelijke po-
sitie. Flexibiliteit kan deels ingebouwd worden door tijdelijke contracten of externe 
inhuur, maar daar zijn ook grenzen aan: het willen behouden van basiskennis in 
de organisatie en de vaak hogere kosten. Ofwel, men kan (vanuit de noodzakelijke 
inspanningen) wel budgetteren dat volgend jaar nog maar de helft van het personeel 
nodig is, maar als men in praktijk weet dat deze mensen niet zomaar voor andere 
activiteiten zijn in te zetten of kunnen worden ontslagen, zal het budget dus nooit 
echt gerealiseerd kunnen worden.

Een andere factor die het op voorhand begroten moeilijk maakt zijn de zogenaamde 
‘open-einderegelingen’. Dit zijn regelingen waarop iedere burger onder gelijke omstan-
digheden recht heeft, zoals het recht op een uitkering als men geen werk kan vinden, 
het recht op het volgen van onderwijs en het krijgen van zorg. Het budgettaire beslag dat 
daaruit voortvloeit is gevoelig voor moeilijk voorspelbare externe factoren in conjunc-
tuur en structuur, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid of van de medische 
technologie. Dat verscherpt de beheersingsproblematiek. Immers, de aanspraken op een 
grondrecht kunnen niet in november van jaar t van de hand worden gewezen omdat de 
raming van het budgettaire beslag onderschat is. “Op is op” bestaat niet. Bij de sociale 
verzekeringen tegen inkomensderving wordt dit probleem van oudsher ‘opgelost’ door 
middel van fondsvorming. Loopt de werkloosheid onverwacht op in jaar t, dan moet er 
uit de reserves geput worden, en zal de premie in jaar t +l omhoog moeten. 

Gebruik van budgettering in de Rijksdienst
Alle overheden budgetteren. De wijze waarop (input-, activiteiten- of outputfinancie-
ring) kan echter verschillen.
Bij veel uitvoerende diensten, agentschappen of Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) 
is de output goed definieerbaar. In die situaties worden budgetten vaak verdeeld op 
basis van een kostprijsmodel. In een kostprijsmodel is de basis prijs maal hoeveelheid 
(p*q), maar er kunnen ook de nodige nuanceringen in worden aangebracht. Een uit-
voerende organisatie heeft namelijk veel vaste kosten die op korte termijn niet te be-
invloeden zijn. Aangezien zo’n organisatie de vraag naar de hoeveelheid af te nemen 
producten of diensten niet kan beïnvloeden (zoals bij een bedrijf dat kan proberen om 
de verkopen te verhogen) wil zij wel zekerheid dat de vaste kosten worden gedekt. Vaak 
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worden verschillende tarieven voor verschillende hoeveelheden (binnen bandbreedtes) 
afgesproken. In een kostprijsmodel kunnen wel meer nuanceringen worden opgeno-
men. Een kostprijsmodel wordt vaak vastgezet voor een tot drie jaar, waarna het wordt 
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In de ultieme vorm van outputfinanciering kan 
het dus voorkomen dat, wanneer na het jaar blijkt dat men minder hoeveelheden heeft 
verwerkt, men geld (budget) moet teruggeven aan de budgetgever.

Sommige uitvoerende organisaties krijgen hun inkomsten direct van de gebruikers of 
afnemers van hun diensten. Het Kadaster int bijvoorbeeld per kadastraal uittreksel een 
bepaald bedrag bij de aanvrager (vaak notarissen of makelaars). Mensen die hun rijexa-
men gaan afleggen betalen hiervoor rechtstreeks aan het Centraal Bureau Rijexamens 
(CBR). Burgers kunnen voor deze producten en diensten vaak niet kiezen. In theorie 
zouden de uitvoerende organisaties dus zelf de hoogte van hun tarief oneindig kunnen 
ophogen om daarmee hun kosten dekkend te krijgen, maar dat kan niet. Het betreffen-
de ministerie dat toezicht houdt op de uitvoerende organisatie bepaalt de hoogte van de 
tarieven die gevraagd mogen worden. Het heffen van gelden via tarieven via gebruikers 
is eigenlijk ook een vorm van outputbudgettering. Het budget wordt dan vastgesteld op 
basis van de verwachte hoeveelheid producten of diensten en vermenigvuldigd met het 
tarief. Het verschil is dat het ministerie dan praktisch gezien niet de budgetgever is, maar 
wel de randvoorwaarden stelt voor het budget (en moet dit vaak ook goedkeuren).

Mengvormen komen natuurlijk ook voor. Zo ontvangt bijvoorbeeld Staatsbosbeheer via 
outputfinanciering budget voor het beheren van natuurgebieden van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit zijn ‘hoeveelheid maal prijs’-budget-
ten. Daarnaast kan Staatsbosbeheer budget krijgen voor het uitvoeren van speciale pro-
jecten (activiteitenfinanciering). Sommige uitvoerende organisaties kunnen ook budget 
van derden krijgen. Op het moment dat daarvoor echter activiteiten worden verricht die 
ook private partijen zouden kunnen doen, gaan speciale spelregels gelden om te voor-
komen dat er oneerlijke concurrentie optreedt. Dergelijke budgetten worden ook altijd 
expliciet gescheiden van de budgetten die uit publieke middelen zijn verstrekt.

Bij kerndepartementen, waarin producten en diensten (het maken van beleid) moeilijk 
definieerbaar is, wordt vrijwel altijd gebudgetteerd op basis van inspanningen of zelfs 
input. De combinatie van moeilijk voorspelbare activiteiten en het op korte termijn 
moeilijk flexibel te maken personeelsbestand maakt dat men de budgetten vaak baseert 
op het verleden (extrapolatie). Ofwel, we vragen (een beetje meer of minder) dan wat 
we altijd al kregen. Later worden daar dan wel, gegeven de beschikbare middelen, ac-
tiviteiten en resultaten bij bedacht. Dat maakt budgettering vaak een vraagstuk van een 
hoger abstractieniveau, zoals ‘hoeveel meer of minder middelen stellen we ter beschik-
king voor het onderwijs …of de zorg ...of defensie?’. In de (politieke) afweging van deze 
vraag staat dan niet meer de beoordeling centraal of de geplande inspanningen, gegeven 
de kosten, geloofwaardig zullen leiden tot de gewenste resultaten. Centraal staat de 
vraag ‘gegeven de hoeveelheid geld die beschikbaar is…hoe zullen we dat verdelen over 
de verschillende (problemen binnen de) beleidsterreinen?’. In de algemene beschou-
wingen in de Tweede Kamer na Prinsjesdag gaat het dan ook voornamelijk daarover. 
Dit is dus ‘input-denken’, ofwel ‘aan welke maatschappelijke vraagstukken gaan we het 
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geld aan besteden?’ De veronderstelling is dat meer geld voor vraagstukken ook zal lei-
den tot het ontplooien van activiteiten die een positieve bijdrage gaan leveren aan deze 
vraagstukken. VBTB (zie eerder in dit hoofdstuk) zou daar dus verandering in moeten 
aanbrengen door in de begroting al de relaties tussen middeleninzet, inspanningen, 
resultaten en effecten aan te brengen.

Op de lagere abstractieniveaus binnen organisaties (bijvoorbeeld het niveau van het 
ministerie, het directoraat-generaal, een directie of een afdeling) wordt het ‘verdeel-
vraagstuk’ wel gedetailleerder uitgevoerd, maar dan heeft men al wel te maken met de 
budgettaire grenzen van de vastgestelde begroting. Binnen bepaalde grenzen kan men 
dan wel weer het geld verder verdelen naar activiteiten in een later stadium (activiteiten-
financiering vastgelegd in jaarplannen). In een dergelijk stadium kan men erachter ko-
men dat eigenlijk meer middelen waren gewenst of minder middelen nodig waren. 
Dat kan overigens wel weer worden gewijzigd in zogenaamde begrotingswijzigingen, 
waarvan de eerste plaatsvindt in het voorjaar (de zogenaamde voorjaarsnota). De wij-
zigingen op de eerder vastgestelde begroting worden door het kabinet aan de Tweede 
Kamer voorgelegd ter goedkeuring. Het opstellen van de rijksbegroting is dus een soort 
‘van grof (input) naar fijn (activiteiten en resultaten)’-proces, waarbij een behoorlijke 
tijd van tevoren wordt gevraagd hoeveel middelen nodig zullen zijn (aan de voorkant 
beperkt middels richtlijnen voor het opstellen van de begroting vanuit het ministerie 
van Financiën). Daarna vindt binnen de verschillende onderdelen van ministeries de 
verfijning van budgetten plaats in jaarplannen per afdeling, directie en DG.

Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen
Het traditionele budgetteringsproces werd in de jaren twintig van de vorige eeuw ont-
wikkeld om het beheren van activa en plannen van kapitaalbehoeften te ondersteunen, 
in het bijzonder in grote profitorganisaties. Vergeleken met nu waren marktcondities 
redelijk stabiel, konden acties van concurrenten worden voorspeld, waren de product-
levenscycli langer en hadden klanten een beperktere keuze. In de loop der tijd zijn ech-
ter de omstandigheden waarin bedrijven opereren sterk veranderd. Organisaties moeten 
veel sneller kunnen reageren op kansen en bedreigingen en veranderende wensen van 
de markt. Dat betekent ook dat organisaties voortdurend moeten leren en nieuwe idee-
en en producten moeten ontwikkelen, hun kennis over klanten vergroten en mensen 
in dienst moeten hebben die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om adequaat te 
reageren. Dat betekent ook dat zaken lastiger te voorspellen zijn omdat ze wegens ver-
anderende omstandigheden ‘achterhaald’ raken. 

Een soortgelijke verandering in omstandigheden geldt ook voor overheden. Maatschap-
pelijke vraagstukken zijn veel complexer en dynamischer geworden. De eisen die bur-
gers stellen worden steeds hoger en de burgers worden daarbij veel mondiger. Boven-
dien is het speelveld aan organisaties die allemaal hun bijdrage, soms met tegengestelde 
belangen, willen leveren aan maatschappelijke vraagstukken veel groter geworden.
Organisaties, zowel profit als non-profit, moesten dus in de loop der tijd een groter 
aanpassings- en reactievermogen ontwikkelen. Dat vertaalde zich naar het lager in de 
organisatie leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het flexibeler maken 
van ook het budgetteringsproces.
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De nadelen van het budgetteringsproces kunnen namelijk zijn:
•  Budgetteren kost enorm veel tijd en energie. Er moet worden geïnventariseerd welke 

middelen nodig zijn voor welke activiteiten, dit moet worden beoordeeld en slui-
tend worden gemaakt. Vervolgens worden de budgetten verfijnd naar jaarplannen 
op verschillende niveaus en treedt bij wijzigingen het hele circus vervolgens weer 
opnieuw in werking. Hoe gedetailleerder de verdeling van geld (budgettering) en 
hoe beter de verbanden worden gelegd tussen middeleninzet, activiteiten, resultaten 
en effecten, des te groter worden deze inspanningen. Budgetten zijn ook vaak erg 
gedetailleerd met veel parameters. Bovendien vinden veel iteratieve slagen plaats 
tussen de verschillende managementniveaus (en binnen de overheid en de politiek) 
totdat overstemming is bereikt. Uit onderzoeken komt naar voren dat managers 20 
tot 30% van hun tijd kunnen besteden aan het budget.

•  Omdat budgetten (en prestatienormen) worden vastgezet voor een jaar, worden 
daarmee ook voor die periode maxima gesteld aan de te realiseren efficiency (en de 
te behalen prestaties). Ofwel, de prikkels om het nog beter te doen dan afgesproken 
zijn niet groot. ‘Lopen we op budget?’ is de vraag in plaats van de continue vraag ‘kan 
het nog beter of efficiënter?’. Dat kan deels worden ondervangen door ‘overscores’ 
extra te waarderen, maar de praktijk leert dat managers die aan het einde van het jaar 
geld overhouden hier eerder voor worden gestraft in de vorm van minder budget in 
het volgende jaar. Blijkbaar kan het namelijk ook met minder. Dit kan het gedrag 
uitlokken bij budgethouders om hun budget toch maar helemaal uit te putten om 
te voorkomen dat men het volgende jaar wordt ‘afgestraft’ voor het overhouden van 
geld. De interne accountantsdiensten en de Algemene Rekenkamer zullen daar tegen 
het einde van het jaar wel extra alert op zijn, maar dit effect kan nooit helemaal wor-
den voorkomen.

•  De afspraken zoals vastgelegd in het budget zijn vaak al verouderd tegen de tijd dat 
ze in werking gaan. Ofwel, had men budgetafspraken gemaakt op 1 januari van het 
budgetjaar (in plaats van een half tot een heel jaar van tevoren) dan waren die waar-
schijnlijk anders geweest. Dat is overigens te ondervangen door wijzigingen op het 
budget aan te vragen, maar de speelruimte daarvoor is vaak klein en ook dat kost 
weer veel tijd.

•  Budgetten houden onvoldoende rekening met echte waardetoevoegers (Kritische 
Succes Factoren) in een organisatie, zoals gekwalificeerd personeel, excellente pro-
cessen en sterk leiderschap, waardoor de aandacht van managers niet gericht is op 
het verbeteren van de echte waardetoevoegers. Ofwel, als men een budget hanteert 
gaan managers daar ook hun aandacht op richten en dat kan wel eens minder effec-
tief zijn dan dat ze diezelfde aandacht hadden geschonken aan andere zaken. Slimme 
managers weten de verbinding te leggen tussen het verbeteren van waardetoevoegers 
en het mede daardoor realiseren van budgetten, maar daar zijn andere instrumenten 
dan het budget voor nodig, zoals de principes van de Balanced Scorecard.

•  Budgetten zijn vaak extrapolaties uit het verleden, waardoor ze weinig rekening hou-
den met veranderende omstandigheden. Daarbij worden de onderliggende aannames 
(oorzaak-gevolgrelaties) waarop het budget gebaseerd is weinig expliciet gemaakt, 
waardoor de realiteitswaarde van het budget discutabel is. In andere woorden: aan-
gezien budgetten in praktijk vaak worden aangevraagd op historie (‘wat hebben we 
tot nu toe altijd uitgegeven’), is het ook de vraag hoe effectief deze manier van al-
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locatie van middelen is. Aan de andere kant is de behoefte om van tevoren te willen 
weten waar het geld aan zal worden uitgegeven (om dit vervolgens ook te kunnen 
volgen en achteraf te kunnen controleren) heel begrijpelijk.

•  Wanneer budgetten te gedetailleerd worden opgesteld kan dat tot sturing en verant-
woording leiden die strijdig is met het gewenste niveau van zelfstandig verantwoor-
delijkheden nemen op lagere niveaus (empowerment). In dat geval kunnen budget-
ten sterk demotiverend zijn voor budgethouders.

•  Budgetten stimuleren het verkeerde gedrag bij de budgethouders, namelijk het for-
muleren van minimale ambities. Hoe groter namelijk het budget in verhouding tot 
de prestaties die hiervoor moeten worden gerealiseerd (of andersom des te lager de 
prestaties voor hetzelfde budget), des te makkelijker wordt het om het budget te  
realiseren en daarmee de afgesproken beloning op te strijken. Vaak loont het ook niet 
om die minimale ambities te ‘overscoren’. Niet gerealiseerde budgetten worden vaak 
toegeschreven aan veranderde omstandigheden.

•  Budgetten werken samenwerking en het bereiken van synergie tussen organisatie-
onderdelen tegen. Ze stimuleren het werken voor eigen doelstellingen. Men is niet 
geneigd om dingen te doen voor een andere afdeling (wat misschien overall een 
grotere bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen) die drukken op het eigen 
budget. De kosten komen dan immers wel ten laste van de eigen eenheid, terwijl de 
baten niet aan de eigen eenheid worden toegerekend. Daar kan via complexe ver-
rekeningen soms wel wat aan gedaan worden, maar ook dat kost weer veel tijd.

•  Budgetten zijn gericht op de korte termijn, waardoor langere termijn afwegingen 
om dingen wel of niet te doen vaak minder zwaar worden gewogen in de besluitvor-
ming. Dat geldt zeker bij overheden waarbij binnen de ambtstermijn van de zittende 
bestuurder vaak resultaten moeten worden getoond om de kansen bij de volgende 
verkiezingen te vergroten.

Er zijn de nodige technieken voorhanden om dit soort nadelen deels te ondervangen.

‘Zero based budgetting’ is een methode van budgetteren die budgethouders in iedere 
budgetronde opnieuw laat stilstaan bij de onderliggende oorzaak-gevolgargumenten, 
ofwel waarom moeten deze activiteiten worden uitgevoerd? Iedere budgetronde (ieder 
jaar) begint dus weer op nul en iedereen moet opnieuw onderbouwen waarvoor het geld 
nodig is. Gegeven de lange doorlooptijden die men in de rijksoverheid nodig heeft om 
van onderop (bottum-up) alle gegevens te verzamelen voor een sluitende rijksbegroting, 
en de problemen ten aanzien van de inflexibiliteit van het aannemen en ontslaan van 
personeel en het pas op lange termijn zichtbaar worden van activiteiten die over meer-
dere jaren heen lopen, lijkt dat erg veel gevraagd en inefficiënt.
Men kan zero based budgetting wel toepassen voor grote inspanningen of investerin-
gen die al wel een aantal jaren van tevoren zijn te plannen, zoals de Betuwelijn of de 
HSL-lijn in het spoorwegennet. Een ander voorbeeld is het wijzigen van het belasting-
stelsel of het zorgstelsel. Dergelijke grote beslissingen worden altijd doorgerekend op 
kosten-baten en vervolgens in de begroting verwerkt in budgetten. In praktijk blijkt 
overigens dat deze kosten-batenanalyses tijdens de uitvoering nog al eens veranderen 
door ‘voortschrijdend inzicht’. De beoordeling in de Tweede Kamer van deze grote be-
slissingen vindt dan overigens niet als onderdeel van het bespreken van de begroting 
plaats, maar als aparte discussie tijdens het jaar. In een aparte beleidsnotitie wordt dan 
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het voorstel onderbouwd. De gedurende het jaar goedgekeurde beleidsnotities zijn dan 
uitgangspunt voor het opstellen of tussentijds wijzigen van de begroting (en dus de 
bijbehorende budgetten).

Naast ‘zero based budgetting’ kan men via tussentijdse prognoses en aanpassingen het 
budget actueler maken, maar ook dat kost tijd. Bovendien, wat is dan nog de toege-
voegde waarde van het zover van tevoren budgetteren als budgetten opnieuw kunnen 
worden gewijzigd als gevolg van omstandigheden?
Met Activity Based Budgetting (afgeleid van Activity Based Costing, zie paragraaf 3.3 van 
deze annex) kan men de kostentoerekening verbeteren, maar ook dit kost extra tijd en 
daarmee lost men ook niet alle genoemde nadelen op.
Ook kan men minder diepgaand budgetteren (op een hoger abstractieniveau). Dit kost 
minder tijd, maar daarmee verliezen de voordelen (betere control) ook terrein.
Een nogal extreme oplossing is het helemaal afschaffen van budgettering. Deze oplos-
sing komt voort uit het ‘beyond budgetting’19-gedachtegoed.

Kan het ook anders? – ‘Beyond budgetting’

Het afschaffen van budgetten lijkt veel tijd en energie te besparen. Men heeft dan echter ook geen 
instrument meer waarmee men kan sturen en beheersen. Immers, als er niets is afgesproken over 
uit te geven geld (en daarvoor te leveren prestaties) hoe kan dan (tussentijds en achteraf) worden 
beoordeeld of de doelstellingen zijn gerealiseerd? En vooraf, hoe wordt dan goed nagedacht over 
de inzet van schaarse middelen (en daarvoor te leveren prestaties) op basis waarvan management 
en politiek beslissingen kan nemen? Vooral bij de overheid is het budgetrecht het belangrijkste 
instrument voor volksvertegenwoordigers om invloed uit te oefenen. Dat zal men niet snel uit 
handen geven. Zeker niet als er geen goed alternatief voorhanden is.

‘Beyond budgetting’ geeft leidraden voor het alternatief, namelijk:

• Stel maximale doelen. Stel doelen om de langetermijnwaarde zo veel mogelijk te maximalise-
ren. Voor overheden betekent dit het realiseren van lange termijn maatschappelijke waarden. 
Gebruik daarbij de VBTB- en BSC-technieken om via oorzaak-gevolgrelaties de belangrijk-
ste Kritische Succes Factoren en prestatie-indicatoren te bepalen. Beperk het aantal prestatie- 
indicatoren.

Een voorbeeld: Nederland zo hoog mogelijk in de top van Europa (of de wereld) als 
het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. De stand van zaken kan worden gevolgd 
middels periodieke onderzoeken in internationaal verband. Een norm voor een 
bepaalde datum wordt niet gesteld, hoe sneller de doelstelling is gerealiseerd des te 
beter (snelheid wordt in principe alleen beperkt door schaarse beschikbaarheid van 
middelen voor dit doel). 

De SMART-principes worden dus eigenlijk gedeeltelijk verlaten. Doelstellingen die-
nen nog wel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch te zijn, maar ze hoe-
ven niet per definitie Tijdgebonden te zijn. Bovendien hoeven de acceptatie en het 
realisme (haalbaarheid) niet meer jaarlijks te worden uitonderhandeld. Die staat 
eigenlijk continu ter discussie.
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• Gebruik vooral ‘voorstellende’ indicatoren. Dat wil zeggen indicatoren waarmee de activiteiten 
en tussenresultaten worden gevolgd die verondersteld worden te leiden tot het realiseren van 
de doelstelling.

Voorbeeld: Niet alleen afwachten op de periodieke onderzoeken in internationaal 
verband, maar onderzoeken op welke onderdelen of in welke sectoren het onderwijs 
nog achterblijft en volgen of de activiteiten die zijn ingezet zo snel mogelijk worden 
uitgevoerd en tot een positieve trend in de binnen Nederland (bijvoorbeeld door de 
onderwijsinspectie) gemeten kwaliteit van het onderwijs leidt. 

• Stel eenduidige prognoses vast. Gebruik prognoses niet om ‘op budget’ te blijven, maar om te 
volgen hoe snel de doelstellingen bereikt worden. Houdt daarbij rekening met ontwikkelingen 
in de omgeving.

Voorbeeld: Prognosticeer de scores van Nederland in de internationale onderzoeken 
en de binnen Nederland gemeten kwaliteit van het onderwijs op basis van de in 
gang gezette activiteiten en de ontwikkelingen in het buitenland en bepaal op basis 
daarvan of aanvullende maatregelen nodig zijn.

• Onderbouw alle middeleninzet. Beheer de middelen niet op basis van budgetallocatie voor de 
korte termijn, maar op basis van de verwachte toegevoegde waarde voor het realiseren van de 
lange termijn doelen.

Voorbeeld: geld wordt ingezet op beleid dat effectief (b)lijkt te zijn in het verhogen 
van de kwaliteit van het onderwijs. Beleid dat niet effectief (b)lijkt te zijn wordt 
minder of niet meer gefinancierd. Onderwijsinstellingen worden op basis van afge-
studeerde studentenaantallen gefinancierd. Studenten die kiezen voor instellingen 
met een hogere kwaliteit onderwijs krijgen een extra toelage (mits afgestudeerd).

• Stel de belangrijkste kosten ter discussie. Bediscussieer niet of kosten ten opzichte van vorig jaar 
meer of minder moeten worden, maar bediscussieer voortdurend of activiteiten (die geld kos-
ten) de gewenste toegevoegde waarde opleveren.

Voorbeeld: indien zou blijken dat een onderwijsinstelling in financiële problemen te 
weinig toegevoegde waarde (waaronder kwalitatief goed onderwijs) levert, kan (met 
afweging van andere argumenten, zoals regionale beschikbaarheid van opleidingen) 
worden verkozen de instelling failliet te laten gaan.

• Ontwikkel innovatieve strategieën. Bedenk oplossingen die indien nodig van gebaande paden 
afgaan om tot een doorbraak in prestaties te komen.

Voorbeeld: invoering van een nieuw leersysteem of publiek-private samenwerkingen 
tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. 
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• Coördineer over grenzen heen. Bestuur en coördineer niet per organisatieonderdeel door het 
toewijzen van budgetten per organisatieonderdeel, maar bestuur en coördineer langs oorzaak-
gevolgrelaties die over organisatieonderdelen heen gaan. Wissel daarbij ‘best practices’ uit en 
bevorder samenwerking en kennisdeling (mits leidend tot betere prestaties).
 

Voorbeeld: samenwerking tussen onderwijsinstellingen gericht op het verhogen van 
de kwaliteit van het onderwijs. Zonder samenwerking zouden inspanningen om de 
kwaliteit van het onderwijs te verhogen duurder of minder effectief zijn. Een hogere 
kwaliteitsscore leidt vervolgens tot een hoger studentenaantal (die immers een hogere 
toelage krijgen door op deze instellingen te studeren), wat leidt tot hogere inkomsten 
voor beide instellingen. Indirect worden andere onderwijsinstellingen ook aange-
spoord om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen anders ontstaat een concur-
rentiële achterstand.

• Motiveer door het toepassen van ‘peer pressure’. Baseer beloningen niet op basis van individuele 
financiële doelen, maar op de prestaties van grotere entiteiten. Pas daarbij ‘ranking’ toe waardoor 
competitiedrang ontstaat. 

Voorbeeld: reik als ministerie bonussen uit voor instellingen (bijvoorbeeld uit te 
keren aan leidinggevenden en alle medewerkers) die de kwaliteit van hun onderwijs 
hebben weten te verhogen. Dergelijke extra beloningen kunnen zelfs alleen worden 
verstrekt indien een branche als geheel op de internationale kwaliteitsindex is geste-
gen. Publiceer rankings. 

Eigenlijk komen veel van de prestatiemanagementprincipes terug in de leidraden van beyond 
budgetting met als belangrijk verschil dat er geen grenzen worden gesteld. Het budget maakt 
plaats voor het continu moeten bewijzen dat activiteiten gefinancierd zouden moeten wor-
den. Daartoe worden continu realisatie- en prognosewaarden op goede prestatie-indicatoren 
gevolgd. Op basis daarvan continu afwegingen maken over uit te voeren activiteiten (met bij-
behorende middeleninzet en op te leveren resultaten en effecten). In de overheid hoort daar 
ook het continu maken van afwegingen over de hoogte van de te innen belastingen (en andere 
vormen van inkomsten) bij.

De principes van beyond budgetting spreken tot de verbeelding, maar er is nogal wat gelijk-
tijdige verandering nodig om de budgetten te kunnen afschaffen. Met betrekking tot benodigd 
instrumentarium is er nog veel te doen en de resultaten van het VBTB-traject zijn wat dat betreft 
ook niet bemoedigend. De cyclus om om de vier jaar nieuwe bestuurders en volksvertegenwoor-
digers te kiezen lijkt een gegeven en dus ook de menselijke drang om kort voor het verlopen 
van die termijn resultaten te laten zien. Bovendien vraagt het een grote gedragsverandering van 
alle lagen leidinggevenden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Dergelijke majeure veranderingen 
lijken daarom voorlopig een utopie in de overheid, waarbinnen alle begrotingscycli in elkaar 
haken en politici een alternatief geboden moet worden voor het jaarlijks goedkeuren van de 
begroting. Het gedeeltelijk afschaffen van budgetten binnen een overheidsorganisatie, of het 
beperken van intern budgetteren in diepgang en gelaagdheid in de organisatie lijkt meer haal-
baar. Voor het nadenken over het minder tijdsintensief maken van het budgetteringsproces lijkt 
de tijd wel rijp.
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De relatie tussen de wijze van budgetteren en gedrag
Groot20geeft een goed overzicht van de diverse onderzoeken die zijn verricht om de 
relatie tussen budgetteren en gedrag te doorgronden.

Als eerste gaat hij in op de hoogte van de normstelling bij budgetten. Volgens de theorie 
van Herzberg zou de motivatie van budgethouders verhoogd kunnen worden door ze 
mogelijkheden te bieden om taken te volbrengen en ze bij succesvolle taakrealisatie 
erkenning te schenken. Bij makkelijk haalbare normen zou dan de kans op succesvolle 
realisatie en dienovereenkomstige erkenning vergroot worden.
Hofstede komt met zijn onderzoek echter tot de conclusie dat budgetnormen op een 
zodanig niveau dienen te worden vastgesteld dat ze alleen met (enige) moeite en inspan-
ning kunnen worden gerealiseerd. Hoe hoger dus de norm, des te groter de motivatie. 
Overigens verschillen budgethouders in de mate waarin zij door hogere budgetnormen 
worden aangezet om beter te presteren (McClelland, 1976). Er is echter een soort op-
timum, want wanneer de normen dusdanig moeilijk worden dat ze in de ogen van de 
budgethouder niet haalbaar zijn, daalt de motivatie.

Als tweede gaat Groot in op de invloed van participatie van de budgethouder bij de 
totstandkoming van het budget. Ofwel, in welke mate mag de budgethouder invloed 
uitoefenen (door informatie te verstrekken en mee te discussiëren) op de hoogte van het 
budget? In het algemeen wordt verondersteld (Emmanuel, Otley en Merchant, 1990) 
dat participatie door budgethouders ertoe leidt dat zij eerder geneigd zijn het budget te 
accepteren. Door de intensievere informatie-uitwisseling zou het budget ook realistischer 
worden en de kans op het manipuleren van gegevens zal verminderen. De budgetgever 
is door de intensievere informatie-uitwisseling ook beter in staat om de budgethouder te 
controleren en zijn rapportages op getrouwheid te beoordelen. Hofstede concludeert uit 
zijn studie dat alleen bij hogere managers de motivatie steeg als gevolg van participatie. 
Op lagere niveaus werd het verband niet zichtbaar. Milani (1975) constateerde dat par-
ticipatie wel leidt tot een algemeen positievere houding van medewerkers ten opzichte 
van hun baan en hun organisatie, maar niet leidde tot betere prestaties. Ook het karakter 
van de budgethouder is van invloed. Managers die zichzelf sterk verantwoordelijk hou-
den voor succes en mislukking committeren zich meer aan budgetnormen (en presteren 
ook beter) dan managers die succes en mislukking voornamelijk toewijzen aan om-
standigheden. Participatie kan er echter ook toe leiden dat budgethouders hun invloed 
proberen te gebruiken om speling in te bouwen en dus de normen kunstmatig lager te 
doen uitkomen. Kortom, participatie leidt (bij hoger management dat zichzelf verant-
woordelijk houdt voor succes en mislukking) tot meer commitment om het budget te 
realiseren, maar kan ook leiden tot het inbouwen van speling.

Als derde gaat Groot in op het verband tussen de evaluatiestijl van budgetten, de mate 
van stress die dat oplevert en de gevolgen voor prestaties. Hij ontleent drie evaluatie-
stijlen aan Hopwood (1973):
1  De budget-constrained style: beoordeling van de budgethouder op basis van de mate 

waarin de budgetnormen zijn gehaald.
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2  De profit-conscious style: beoordeling van de budgethouder op basis van winst-
gevendheid (lees vrij vertaald: ook prestatie-kosten normen) op langere termijn. Bij 
de beoordeling speelt het realiseren van budgetnormen een rol, maar ook het plausi-
bel kunnen maken dat afwijkingen nodig waren ten gunste van de langere termijn.

3  De non-accounting style: beoordeling van de budgethouder op voornamelijk andere 
zaken dan de normen uit het budget.

In eerste instantie leidde onderzoek tot tegenstrijdige resultaten, waarin de budget-
constrained style wel en vervolgens niet tot meer stress en lagere prestaties zou leiden. 
Toen Hirst (1981) de factor ‘taakonzekerheid’ erbij betrok werden een aantal verbanden 
duidelijker. Taakonzekerheid is de mate waarin de te behalen normen vooraf te plannen 
en te beheersen, ofwel voorspelbaar, zijn. Dit hangt af van invloeden van buitenaf en 
kennis van technologie (lees: het doorzien van oorzaak-gevolgrelaties of het beheersen 
van de complexiteit). Het onderzoek wees uit dat de budget-constrained style bij hoge 
taakonzekerheid tot meer stress leidt en bij lage taakonzekerheid tot verlaging van stress 
en een verbeterde relatie met bovengeschikten. Kortom, een evaluatiestijl waarbij de 
budgethouder ‘hard wordt afgerekend’ op de budgetnormen werkt kennelijk goed als 
de taakonzekerheid laag is en vice versa. In de rijksoverheid betekent dat dat taken in de 
uitvoerende sfeer (mits de context redelijk stabiel blijft) zich beter lenen voor de budget-
constrained style dan het maken van complex beleid op kerndepartementen. Dat kan 
ook verklaren waarom de evaluatie van de realisatie van de VBTB-prestatie-indicatoren 
niet echt hard wordt doorgetrokken en voor interne sturing op departementen wordt 
gebruikt.

Onderzoek van Brownell (1982) toont aan dat een groter accent op budgetevaluatie in 
combinatie met hogere participatie bij budgetvaststelling leidt tot betere prestaties. De 
combinatie van een groot accent op budgetevaluatie, hoge participatie bij budgetvast-
stelling en lage taakonzekerheid leidt tot lagere stress bij budgethouders.

Govindarajan en Gupta (1985) tonen aan (vrij vertaald) dat budgethouders in hoog-
presterende organisaties in een stabiele markt met ‘oude’ producten (lees: lage taak-
onzekerheid) voornamelijk worden beoordeeld op harde normen op korte termijn. 
Budgethouders in hoogpresterende organisaties die markten proberen te veroveren met 
nieuwe producten (lees: hoge taakonzekerheid) worden ook beoordeeld op harde nor-
men, maar aangevuld met beoordelingen over marktomstandigheden en mogelijkheden 
voor de langere termijn. Zowel in zekere als in onzekere omstandigheden is het dus 
verstandig om gebruik te maken van sturing op budgetnormen. Alleen dienen deze bij 
taakonzekerheid aangevuld te worden met subjectieve beoordelingen.

In tabel I.3 staan alle ‘bewezen’ verbanden nog eens op een rij.
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Tabel I.3: Gevonden verbanden met betrekking tot budgetteren 

 Verband  Gevonden door

  Hoe hoger dus de norm, des te groter de motivatie. Tot het 
moment dat de norm dusdanig moeilijk wordt dat deze in 
de ogen van de budgethouder niet haalbaar is waardoor de 
motivatie daalt. 

 Hofstede

  Participatie van budgethouders leidt bij hoger management 
(en niet bij de lagere niveaus) tot een hogere motivatie.

 Hofstede

  Participatie leidt tot een algemeen positievere houding van 
medewerkers ten opzichte van hun baan en hun organisatie, 
maar niet tot betere prestaties.

 Milani

  Budgethouders verschillen in de mate waarin zij door hogere 
budgetnormen worden aangezet om beter te presteren.

 McClelland

  De budget-constrained style leidt bij hoge taakonzekerheid tot 
meer stress en bij lage taakonzekerheid tot verlaging van stress 
en een verbeterde relatie met de bovengeschikte.

 Hirst

  Managers die zichzelf sterk verantwoordelijk houden voor 
mislukking en succes reageren op participatie door zich ver-
volgens sterk aan budgetopstelling te committeren. Managers 
die denken dat mislukking en succes eerder van omstandig-
heden afhangen lijken zich minder te committeren aan vast-
gestelde budgetnormen. Zij behalen ook slechtere resultaten 
dan de eerste groep.

 Brownell

  Een groter accent op budgetevaluatie in combinatie met hoge-
re participatie bij budgetvaststelling leidt tot betere prestaties. 
De combinatie van een groot accent op budgetevaluatie, hoge 
participatie bij budgetvaststelling en lage taakonzekerheid 
leidt tot minder stress bij budgethouders.

 Brownell

  Hoogpresterende organisaties in zowel stabiele markten met 
‘oude’ producten als in nieuwe markten met nieuwe produc-
ten sturen op normen/budgetten. Organisaties in stabiele 
markten doen dit ‘hard’ en op korte termijn. Organisaties 
in nieuwe markten vullen de budgetbeoordelingen aan met 
marktomstandigheden en mogelijkheden voor de langere ter-
mijn.

 Govindarajan en Gupta

Hoe kan men al deze onderzoeksresultaten nu gebruiken? In figuur I.26 wordt geschetst 
(op basis van de onderzoeksresultaten en aangevuld met boerenverstand) hoe men, 
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afhankelijk van het niveau van de budgethouder, zijn karakter en de mate van taakon-
zekerheid:
• de budgethouder zou moeten laten participeren in de budgetvaststelling;
•  wat de evaluatiestijl aangaat de budgethouder zou moeten benaderen.

Vervolgens wordt een voorzichtige inschatting gemaakt in hoeverre men bij meer/min-
der stress bij de budgethouder mindere/betere prestaties zou mogen verwachten.

Figuur I.26:  Het afhankelijk van omstandigheden omgaan met participatie bij budgetopstelling en  
evalueren van budgetten

Wanneer het managementniveau laag is, de budgethouder zijn succes en mislukking zal 
toewijzen aan omstandigheden en de taakonzekerheid hoog is, zal budgettering moge-
lijk minder effectief zal zijn. De non-accounting style, waarbij niet naar budgetrealisatie 
wordt gekeken maar naar andere zaken, wordt eigenlijk nooit aanbevolen. In de situ-
atie van een hoog managementniveau, met karakters die zichzelf sterk verantwoorde-
lijk houden en met een lage taakonzekerheid, is budgettering in combinatie met een 
hoge participatie bij het opstellen van het budget en een strakke evaluatie (budget con-
strained) het meest effectief.

De belangrijkste boodschap is eigenlijk dat het rigide toepassen van budgetnormen niet 
in alle situaties even effectief zal zijn. Het is goed om ook het managementniveau, het 
individuele karakter en de mate van taakonzekerheid in beschouwing te nemen bij de 
manier waarop budget tot stand komt en de evaluatie uitgevoerd wordt.
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3.3  Costmanagement

De theorie
In paragraaf 2.1 zijn bij het onderdeel VBTB de drie basisvragen genoemd: Wat willen 
we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Bij costmanagement 
denkt men vooral aan het beantwoorden van de laatste vraag. Een nadere reflectie op 
deze drie vragen kan ten minste twee kanten op gaan. Ten eerste de meest voor de hand 
liggende, kostenbepaling, betekent dat de geldwaarde van de output gekwantificeerd 
moet worden. Daar zijn technieken voor. Buiten de publieke sector is ruime ervaring 
met kostenbepaling opgedaan en daar zou binnen de rijksdienst van geprofiteerd kun-
nen worden. In tweede instantie kan het opvallen dat de vraag naar de kosten van de 
output als sluitstuk wordt gepresenteerd van een serie van drie vragen, waardoor heel 
duidelijk een relatie wordt gelegd tussen doelen, prestaties en kosten. Deze insteek gaat 
veel verder dan kostenbepaling. Er wordt immers nadruk gelegd op de oorzakelijke 
verbondenheid van kosten enerzijds en de ‘dingen die we doen’ anderzijds. Kosten-
informatie is kennelijk niet alleen bedoeld als verantwoordingsinformatie naar derden, 
maar vooral als integraal onderdeel van de managementinformatie en daarmee van de 
besluitvorming. Beide gezichtspunten zullen in deze subparagraaf worden uitgewerkt.
Een theoretische omschrijving van ‘kosten’ is: de in geld uitgedrukte opofferingen die 
verbonden zijn met een kostenobject. Met andere woorden: het gaat altijd om de kosten 
van ‘iets’. Dat kan een hele organisatie gedurende een bepaalde periode zijn, het kan 
ook een afdeling betreffen. Het kan betrekking hebben op een product of dienst, een 
proces of een doelgroep. De definitie is steeds afhankelijk van het doel van de kosten-
informatie. 

In het algemeen worden drie doelstellingen voor kosteninformatie onderscheiden:
1 verantwoordingsinformatie;
2 vaststelling, beoordeling en verbetering van de doelmatigheid;
3 beslissingsinformatie.

Verantwoording
Kosteninformatie voor verantwoordingsdoeleinden zien we bijvoorbeeld in een jaar-
rekening. Kosten, gesplitst naar soort, worden tegenover de output, opbrengs-
ten of vergoedingen gezet om een beeld te kunnen geven van de omvang van het 
financiële beslag of van het totale resultaat dat gedurende een bepaalde periode 
werd bereikt. De manier van presenteren is vooral ingegeven door de behoefte van 
derden, bijvoorbeeld de opdrachtgever of de vergoedende instantie. Deze der-
den moeten op een globale wijze de besteding kunnen beoordelen door te ver-
gelijken met de verwachtingen op dat gebied, in de tijd of met andere organisaties. 
Omdat verantwoordingsinformatie met regelmaat verstrekt moet worden en vergelijk-
baar moet zijn, in de tijd en met verantwoordingsinformatie van andere organisaties, 
is de presentatievorm meestal voorgeschreven in de vorm van definities, berekenings-
methoden, rubricerings- en detailleringsvoorschriften. Om die reden is de financiële 
administratie van de organisatie in de meeste gevallen primair ingericht om aan die 
periodieke verantwoordingsplicht te kunnen voldoen. Dit doel van kosteninformatie 
wordt ook wel aangeduid als ‘scorekeeping’.
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Doelmatigheid
Verantwoordingsinformatie is retrospectief en in hoge mate feitelijk. Als het gaat om de 
beoordeling van de doelmatigheid is het onontbeerlijk om een relatie met een output-
maatstaf te kunnen leggen. Dat hoeft niet altijd een maatstaf in geldtermen te zijn, hoe-
wel geld het voordeel heeft dat verschillende soorten output gemakkelijk op één noemer 
gebracht kunnen worden. Doelmatigheid heeft betrekking op de verhouding tussen 
input en output. Precies wat met de derde VBTB-vraag wordt bedoeld. Die verhouding 
kan in principe op twee manieren benaderd worden.
Ten eerste door een verband te veronderstellen. Bijvoorbeeld als de output wordt ge-
deeld door de input (dat noemen we meestal productiviteit). In de publieke sfeer wordt 
deze mogelijkheid doorgaans belemmerd doordat de output uit meerdere onderling ver-
schillende producten of diensten bestaat die niet door middel van geld op één noemer 
gebracht kunnen worden.21 Ten tweede door een verband vast te stellen, bijvoorbeeld 
door tijdsregistratie. Als de tijd die besteed wordt aan een product gemeten wordt, dan 
kan de doelmatigheid van het proces beoordeeld worden aan de hand van een verge-
lijking van die tijdsbesteding met een norm, een verwachting, in de tijd of door mid-
del van een vergelijking met de tijdsbesteding aan soortgelijke producten van andere 
organisaties (benchmarking). Omdat doelmatigheid altijd betrekking heeft op de relatie 
tussen kosten en output, dient de kosteninformatie die daarvoor nodig is altijd specifiek 
op dat deel van de output gericht te zijn waarvan de doelmatigheid beoordeeld moet 
worden. Bij een gemeente zijn de kosten van het personeel van de afdeling Stadsontwik-
keling niet relevant voor de beoordeling van de doelmatigheid van burgerzaken. Met 
andere woorden: het niveau van detaillering van de kosteninformatie is veel hoger dan 
bij verantwoordingsinformatie. Er dient ten minste een verdeling naar bestemming of 
aanwending aanwezig te zijn. Verbijzondering van kosteninformatie naar bestemming 
is ook nodig voor de beoordeling van de rechtmatigheid. Beide doeleinden liggen als 
het ware in elkaars verlengde. Omdat een onderzoek naar de rechtmatige besteding van 
gemeenschapsgelden regelmatig voorkomt in de publieke sfeer, zijn de financiële regi-
stratiesystemen daar doorgaans op ingericht.

Besluitvorming
Kosteninformatie ter ondersteuning van besluitvorming gaat een essentiële stap verder 
dan informatie voor verantwoording en doelmatigheidsinformatie. Op twee manieren. 
Ten eerste heeft besluitvorming altijd betrekking op de toekomst. Om die reden zijn 
kostengegevens uit het verleden niet doorslaggevend, maar ondersteunend. Ten tweede 
is de detaillering van de kosteninformatie beslissingsspecifiek. Dat wil zeggen: alleen 
die kosteninformatie die relevant is voor de beslissing die voorligt. In het algemeen zijn 
dat de kostengegevens die per beslissingsalternatief verschillen. Bijvoorbeeld: als een 
nieuwe wet wordt ingevoerd waarin burgers recht hebben op een vergoeding dan zal 
voor de schatting van de uitvoeringskosten aangesloten kunnen worden bij kosteninfor-
matie van organisaties die op dat moment vergelijkbare vergoedingsregelingen uitvoe-
ren. Naarmate de voorgestelde regeling echter afwijkt van de bestaande praktijk, zal de 
waarde van kostengegevens met betrekking tot het verleden minder zijn. Dit betekent 
twee dingen. Ten eerste: de benodigde informatie zal per beslissing verschillen en is 
doorgaans ook niet goed te voorzien. Dat betekent dat er slechts voor een beperkt deel 
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gesteund kan worden op bestaande verzamelingen. Ad hoc gegevensverzameling komt 
daardoor veel voor. Ten tweede: juist omdat passende financiële informatie ten tijde van 
de beslissing ontbreekt, wordt met veronderstellingen en benaderingen gewerkt. Het is 
belangrijk vanuit het oogpunt van verbetering van besluitvorming om achteraf informa-
tie te verzamelen met betrekking tot de gevoerde veronderstellingen (audit). Zodoende 
ontstaat een ‘lerend’ systeem van veredeling van kostengegevens tot kosteninformatie.

Niveaus van kostenbepaling
Kostenbepaling kan op drie niveaus onderscheiden worden. Ten eerste op het niveau 
van de organisatie of onderdeel daarvan. Ten tweede op het niveau van het proces, pro-
ject of programma en ten slotte op het niveau van het product of de dienst. Dat laatste 
wordt meestal aangeduid als de kostprijs of het tarief.

Organisatie
Op het eerste niveau worden kosten bepaald op basis van de zogenaamde input. De 
vraag is dan: wat is de hoogte van de kosten die verbonden zijn met de organisatie, de 
divisie of de afdeling? Meestal wordt deze kosteninformatie gesplitst in soorten van input. 
In figuur I.27 is deze insteek afgebeeld.

Figuur I.27: Kosteninformatie op het hoogste niveau

De financiële administratie van de meeste overheidsorganisaties is ingericht om infor-
matie over kosten of lasten direct bij de bron te registreren naar ‘soort’ (personeelskos-
ten, huisvestingskosten, etc.) en ‘plaats’ (afdeling Vergunningen, afdeling P&O, etc.).

Proces, project, programma
Op het tweede niveau van kostenbepaling gaat het om de vraag welke route de kosten 
volgen op  weg naar het eindproduct of de finale dienstverlening aan de burger. Het 
startpunt daarvoor is de kosteninformatie op afdelingsniveau. Per afdeling dient vast-
gesteld te worden welke output geleverd wordt tegenover de beschikbare middelen. Met 
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andere woorden: de kosten moeten verdeeld worden in de richting van de uiteindelijke 
kostenobjecten: de producten of diensten die de organisatie aanbiedt aan derden. In 
beginsel kan dit op twee manieren.

De eerste weg is een administratieve exercitie waarin de controller of de afdeling finan-
cieel-economische zaken een hoofdrol speelt. De kosten die in de basisadministratie 
per afdeling (we spreken meestal van een kostenplaats) zijn verzameld, worden via 
verdeelsleutels verplaatst naar de uiteindelijke producten. Bijvoorbeeld: de kosten van 
de afdeling P&O worden verdeeld over de andere afdelingen naar rato van het aantal 
personeelsleden. De gedachte erachter is dat de activiteiten van P&O op de een of an-
dere manier samenhangen met het aantal personeelsleden. Maar dit is geen gemeten 
verband, het is een veronderstelde relatie. Op deze manier ontstaat een cascade waarin 
kosten naar producten ‘toestromen’ (zie figuur I.28). 

Dit is, zoals gesteld, een administratieve exercitie, omdat het doel ervan is om de kosten 
naar de producten toe te rekenen (het derde niveau van kostenbepaling). Kostprijzen 
of tarieven is het oogmerk. Voor dergelijke exercities zijn diverse softwareapplicaties te 
koop die via een geavanceerde interfacing met bronsystemen een eenmaal ingegeven 
model snel kunnen doorrekenen, ook al gaat het om grote aantallen gegevens, kosten-
plaatsen en producten.

Deze aanpak kent twee belangrijke nadelen. Ten eerste is de nauwkeurigheid van de 
kosteninformatie per kostenplaats (afdeling bijvoorbeeld) en per kostendrager (product 
of dienst) doorgaans niet hoog. Een volgend nadeel van deze aanpak is dat het geen 
handvatten biedt voor verbetering van de doelmatigheid. Doordat de gebruikte verde-
lingsregels (verdeelsleutels) veelal niet de aard, diversiteit en de intensiteit van de on-
derling geleverde activiteiten weerspiegelen, kan het systeem ook niet gebruikt worden 
voor planningsvraagstukken (‘What if…?’). Deze beide doeleinden (kostenbeheersing 
en sturing) vormen de motivatie achter de volgende twee benaderingen.
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Een stap verder op de weg naar een professionele organisatie start met de uitbreiding 
van het bovenstaande systeem met een verantwoordingsfunctie. In plaats van een cas-
cademodel dat binnen de afdeling FEZ blijft, wordt de doorbelasting van kosten van de 
ene afdeling naar de andere geleid langs de afdelingsmanagers of budgethouders. Met 
andere woorden: de kosten per budgeteenheid worden inzichtelijk gemaakt, zowel de 
direct met de afdeling verbonden kosten als de kosten die worden doorbelast op grond 
van onderlinge dienstverlening. Als dit systeem wordt gecombineerd met budgetverant-
woordelijkheid (een ‘resultatenrekening’ per afdeling), wordt een stimulans opgewor-
pen voor een kostenbewustzijn ‘van onderop’. FEZ krijgt veel meer een faciliterende 
rol en de budgethouders krijgen de eigenaarrol (zie afbeelding I.29). De budgethouder, 
bijvoorbeeld een afdelingshoofd, ziet welke kosten aan hem worden doorbelast en kan 
deze kosten beïnvloeden door bijvoorbeeld zuiniger met de afgenomen diensten van 
ondersteunende eenheden om te springen. Indien ondersteunende eenheden zijn afde-
ling bovendien niet goed bedienen zal hij prikkels ervaren om dat ter sprake te brengen. 
Hij betaalt er immers voor.

Het centrale idee achter deze methode is dat het initiatief voor kostenbeheersing ver-
plaatst wordt naar het niveau waarop de meeste kennis aanwezig is om met werkbare 
voorstellen te kunnen komen. De budgetverantwoordelijkheid van de afdelingsmana-
gers zal ertoe leiden dat niet alleen de kosten van de eigen processen beter bewaakt 
worden, maar ook dat binnen de organisatie de onderlinge dienstverlening onder de 
kritische aandacht komt. De doorbelasting van kosten via het cascademodel krijgt het 
karakter van een vergoeding voor onderling geleverde prestaties waarom gevraagd is 
(interne vraagsturing).

In de praktijk is het meest zichtbare onderdeel van een dergelijk costmanagement-
systeem een resultatenrekening zoals getoond in afbeelding I.30.
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Figuur I.30: Interne resultatenrekening

Naast de inputbegroting is een outputbegroting gezet. De inputbegroting omvat nu ook 
de doorbelasting van indirecte kosten. Dit kunnen ‘echte’ doorbelastingen zijn waarbij 
de kosten gebaseerd zijn op onderliggende prestaties. Bijvoorbeeld: de huisvestingskos-
ten worden doorbelast op basis van m2, waarbij de afspraak geldt dat minder of meer 
gebruik leidt tot minder of meer doorbelasting. Het kunnen ook toerekeningen van 
kosten betreffen die niet op afdelingsniveau beïnvloedbaar zijn, zoals een toeslag ter 
dekking van de bestuurskosten.

Aan de outputkant worden kosten doorbelast naar externe entiteiten en naar interne 
klanten. Voor de bepaling van de kosten wordt vrijwel altijd een voorcalculatorische 
(uur)tarief gebruikt dat gedurende de begrotingsperiode niet meer verandert. Dit be-
tekent dat op afdelingsniveau een resultaat kan ontstaan. Zodra de budgethouder aan-
spreekbaar is op dat resultaat, zal een tendens ontstaan om de inputkant kritisch te 
bekijken en aan de outputkant zal het streven erop gericht worden om de eigen kennis 
en vaardigheden zo goed mogelijk te ‘verkopen’. Met andere woorden: costmanagement 
wordt daar gelegd waar het beïnvloed kan worden22.

Product
De laatste stap in een costmanagementsysteem heeft karakteristieken van kostenbepaling 
en van kostenbeheersing. Kostenbepaling betekent dat kostprijzen per product of dienst 
worden berekend. De stap vereist dat de kosten van de leverende afdeling verdeeld wor-
den over de producten. Dat kan op verschillende manieren, maar de leidraad is dat zo 
dicht mogelijk bij het gebruik van resources (bijvoorbeeld arbeidstijd) wordt aangesloten. 
Deze berekeningswijze leidt ertoe dat de totale kosten van de organisatie tot uitdrukking 
worden gebracht per product of dienst. We noemen dat een integrale calculatie. 

Beheersing of reductie van kosten, zeker in de uitvoering van publieke taken, geeft in 
deze systematiek aanleiding tot een ‘bottom-up’-druk tot verlaging. Dat wil zeggen dat 
de leverende afdelingen naast de eigen inzet en capaciteit ook de ontvangen doorbe-
lastingen aan een kritische blik zullen onderwerpen. Dit leidt in het algemeen tot een 
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fijnmaziger en meer op interne producten georiënteerde kostenverdeling. Bovendien 
wordt het afdelingsperspectief langzamerhand ingeruild voor een procesoriëntatie. De 
keten van activiteiten die nodig is om de productie voort te kunnen brengen moet in 
kaart gebracht worden om de effectiviteit van verbeteringsvoorstellen ‘over de hele linie’ 
te kunnen doorzien. We komen dan op activity-based costing (zie figuur I.31) als het 
gaat om reguliere processen met een relatief hoge herhalingsfrequentie, en op project-
management voor de beheersing van de kosten van niet-reguliere onderdelen van de 
werkzaamheden.

Figuur I.31: Activity-based costing

Het gebruik van costmanagement binnen het Rijk
Costmanagement binnen de publieke sector kan grofweg benaderd worden vanuit drie 
niveaus:
1  de beheersing op centraal niveau: projecten en programma’s;
2  de beheersing van de financiële ruimte die beschikbaar is voor uitvoering van beleid 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (‘sturen op afstand’);
3  de beheersing van operationele kosten binnen de organisatie van de opdrachtnemer. 

Dit onderscheid is van belang omdat de mate van autonomie bepalend is voor de mo-
gelijkheden van sturing en beheersing van de doelmatigheid en effectiviteit. Aangezien 
de overheid op meerdere echelons beleidsbepaling en uitvoering van elkaar scheidt in 
min of meer verzelfstandigde organisaties, is het van belang in deze paragraaf een onder-
scheid aan te brengen tussen het inrichten van een costmanagementsysteem in een si-
tuatie waarin met een relatief hoge mate van autonomie gestuurd wordt op basis van 
een formeel contract (governance contract) en de mogelijkheden voor kostenbeheersing 
binnen de grenzen van één organisatie (management control systeem) (zie figuur I.32).
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Figuur I.32: Niveaus van costmanagement

Beheersing van projecten en programma’s
Hoewel projecten en programma’s op meerdere niveaus in de publieke organisatie voor-
komen, heeft de decentralisatie van de uitvoerende taken naar min of meer zelfstandige 
entiteiten ertoe geleid dat de activiteiten binnen de kerndepartementen steeds vaker een 
projectmatig karakter hebben. Dat wil zeggen: het betreft unieke prestaties. Doordat de 
prestaties uniek zijn, in de zin van niet eerder voortgebracht, zijn gegevens over projec-
ten in het verleden maar beperkt bruikbaar voor de sturing en beheersing. Dat wil ech-
ter niet zeggen dat er sprake is van onbeheersbare activiteiten, een ‘open-einderegeling’ 
als het gaat om de kosten van projecten of programma’s.

Cruciaal in de beheersing van projecten zijn de volgende elementen:
1  Structurering en fasering;
2  Projectverantwoordelijkheid en risico-analyse;
3 Post-audit en kennisborging.

De kern van de aanpak ligt in het uiteentrekken van het project in fasen en de activitei-
ten daarbinnen. Daarbij kan vaak wel gesteund worden op ervaringen uit het verleden 
en opgebouwde expertise. Het schrijven van een wetsvoorstel vanuit voornemens die 
in het regeeraccoord zijn overeengekomen, kent bijvoorbeeld om te beginnen al een 
bekende staatsrechtelijke fasering en een politieke route. Vanuit de bekende contouren 

Figuur I.32: Niveaus van cost management
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wordt vervolgens de verdere inhoud van het project ingevuld, waarbij onderdelen die 
op grond van een gebrek aan ervaring moeilijk inschatbaar zijn afzonderlijke aandacht 
vergen. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld analoog geredeneerd worden: het betref-
fende onderdeel lijkt op een activiteit die al wel eerder is ondernomen.

Naast de structurering en fasering is het aanvaarden van de projectverantwoordelijkheid 
van belang. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van de inhoud van de werkzaam-
heden, maar ook om de voortgangsbewaking en de kostenbeheersing. Dat wordt vaak 
aangeduid als ‘integrale verantwoordelijkheid’. De delegatie van de projectverantwoor-
delijkheid is doorgaans een complexe aangelegenheid. Enerzijds dient verantwoorde-
lijkheid genomen te worden om de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden 
niet in een niemandsland te laten verdrinken, anderzijds dient bedacht te worden dat 
‘onder aan de piramide’ grotere risico’s worden gelopen dan in de top. Als de indirecte 
verantwoordelijkheid meerdere projecten betreft, dan is het persoonlijke risico van de 
drager door die diversificatie geringer dan voor de projectmanager die volledig afhan-
kelijk is van het project waarvoor hij/zij gesteld is. Uit het oogpunt van motivatie en 
sturing is het aan te bevelen om vooraf een risico-analyse op te zetten, waarin de ver-
schillende risico’s benoemd worden en waarvoor de verantwoordelijkheid gelegd wordt 
waar de mate van beïnvloeding het hoogst is.

De laatste component is de post-audit. Dat wil zeggen dat na afloop van het project de 
werkelijke resultaten naast de vooraf geschatte worden gezet. Door deze systematische 
vergelijking komen de onderdelen met de grootste afwijking tussen verwachting en 
werkelijkheid aan het licht. De oorzaken van de verschillen bieden mogelijkheden om 
toekomstige projecten beter te structureren. In de praktijk blijft dit laatste element nogal 
eens achterwege omdat het onmiddellijke voordeel niet evident lijkt. Op langere termijn 
zijn de voordelen van een systematische borging van projectevaluaties niet te onder-
schatten. Weinig projecten zijn immers echt nieuw. Daarnaast speelt een rol dat in veel 
gevallen de werkelijke cijfers ontbreken: projecten vergen doorgaans veel ‘mensenwerk’, 
hetgeen betekent dat de tijdsbesteding geregistreerd moet worden. Dat voornemen ont-
moet, praktisch gezien, veel tegenwicht. Omdat projecten in structuur verschillen moet 
per project de fasering als coderingssysteem gebruikt worden. Dat geeft nogal eens be-
zwaren van systeem-technische aard.

Sturen op afstand
Een van de kenmerken van new public management is de scheiding van beleidsbepa-
ling en uitvoering. Een dominant argument daarvoor is dat specialisatie enerzijds een 
belangrijke voorwaarde is voor verbetering van de doelmatigheid, en anderzijds dat 
de toespitsing van de uitvoering op de wensen van de betreffende doelgroepen meer 
gediend is bij de concentratie op een beperkt aantal onderling samenhangende taken. 
Vanuit een ander gezichtspunt kan gesteld worden dat het op afstand zetten van de uit-
voeringsorganisatie belangrijke risico’s met zich meebrengt voor de politiek verantwoor-
delijke. De uitvoeringsorganisatie kan immers gebruikmaken van de verkregen vrijheid 
om wegen in te slaan die politiek minder gewenst zijn, een uitvoeringspraktijk aan de 
dag leggen die minder doelmatig is dan mogelijk, taken naar zich toe trekken die niet 
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passen binnen de opdracht, et cetera. Door de afstand zijn de kansen op een ‘early 
warning’ verkleind en zal een interventie pas plaatsvinden als de eerste tekenen van 
ontsporing bekend zijn geraakt.

Een natuurlijke reflex vanuit de opdrachtgever is dan ook dat tegenover de delegatie van 
bevoegdheden een diepgaande verantwoordingsplicht wordt gesteld. Deze verantwoor-
dingsplicht wordt gaandeweg steeds fijnmaziger, waardoor het gevaar bestaat dat de 
autonomie weer grotendeels wordt teruggedraaid. Met deze feitelijke terugtrekking van 
beslissingsvrijheid komt ook de verantwoording weer meer centraal te liggen. Afschui-
ven van verantwoordelijkheid naar het uitvoerende niveau terwijl de informatie centraal 
bekend is en voorgeschreven wordt, wordt immers niet geaccepteerd. 

In deze politieke context komt costmanagement neer op het vinden van een leefbaar 
evenwicht tussen zelfstandigheid van de uitvoeringsorganisatie aan de ene kant en vol-
doende control voor de politiek verantwoordelijke anderzijds. Dit evenwicht dient bo-
vendien dynamisch te zijn, zodat aanpassingen van de uitvoering aan veranderingen in 
het beroep dat de samenleving op de dienstverlening doet niet onmiddellijk tot inter-
ventie leidt. Juist dit adaptief vermogen verhoudt zich moeizaam met detaillering in 
regelgeving en verantwoordingsinformatie. Vanuit dit perspectief van een leefbaar maar 
dynamisch evenwicht dient gestreefd te worden naar het behouden van ‘the best of both 
worlds’, terwijl de natuurlijke reflex juist in de richting gaat van meer informatie en 
regels. Doelmatigheidsbeoordeling op afstand betekent daarom:
• beoordelen van de verhouding tussen input en output (doelmatigheid);
• beoordelen aan de hand van een beperkte reeks van gegevens (autonomie).

Het bepalen van doelmatigheid bij overheidsorganisaties
Het bepalen of een publieke organisatie doelmatig of efficiënt werkt is niet altijd gemak-
kelijk.Hierna zullen een aantal methoden om doelmatigheid te bepalen beknopt worden 
behandeld en ook zal worden aangeven in welke situaties deze methoden bruikbaar 
zijn. Bij alle methoden gelden vele haken en ogen, die vaak ook wel weer te ondervan-
gen zijn, maar het voert te ver om die mate van detaillering te behandelen.

Als eerste kan men door het onderling vergelijken (benchmarken, zie paragraaf 6.1 
van deze annex) indicaties over de doelmatigheid krijgen, maar dat vraagt wel om een 
zekere vergelijkbaarheid in de omvang en samenstelling van output. Zo kunnen ge-
meenten of waterschappen zich met elkaar vergelijken, maar dat wordt lastig voor een 
publieke organisatie die als enige haar producten of diensten levert, zoals de meeste 
uitvoeringsorganisaties in de rijksdienst. Veel van deze organisaties (zoals de SVB en de 
UWV) hebben echter wel meerdere vestigingen waarin vergelijkbare activiteiten worden 
ondernomen. Indien de spreiding in de kosten per eenheid product tussen vestigingen 
erg groot is, en weinig valide argumenten worden aangereikt ter verklaring daarvan, kan 
men argumenteren dat de duurdere vestigingen potentiële doelmatigheidswinst kunnen 
behalen. Benchmarking geeft echter nog niet aan of de ‘goedkoopste’ vestiging niet doel-
matiger zou kunnen werken. Bovendien kan er ook doelmatigheidswinst in de opzet 
van de hele organisatie zitten die op deze manier niet inzichtelijk wordt gemaakt.
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Men kan organisaties met soortgelijke output op twee manieren vergelijken op doel-
matigheid. De eerste manier die het meeste informatie oplevert, maar ook de meeste 
energie kost, is het opdelen van de producten in uniforme eenheden. Per uniforme een-
heid (bijvoorbeeld een verleend paspoort of een verleende vergunning) kunnen vervol-
gens alle werkelijk gemaakte kosten voor dat product in kaart worden gebracht en dan 
kan men een werkelijke kostprijs per product vergelijken. Problemen ten aanzien van 
de doorberekening van indirecte kosten of ‘overhead’ kunnen daarbij op verschillende 
manieren worden opgelost. Hoe gedetailleerder de uniforme eenheden, hoe zuiverder 
de vergelijkingen worden, maar hoe meer energie het kost om dit te doen. Nog los van 
de vraag of de gegevens op detailniveau voorhanden zijn (‘kan men bijvoorbeeld alle 
bestede uren op verleende vergunning type A achterhalen?’). Een bezwaar van deze me-
thode is dat de kostprijzen van de verschillende organisaties pas vergelijkbaar zijn als de 
gebruikte kostenverdelingsmethoden identiek zijn, anders kunnen verschillen ontstaan 
die veroorzaakt worden door verschillen in de toerekeningsprocedure.

Een andere, minder intensieve, techniek om in een vergelijking met organisaties die 
soortgelijke producten voortbrengen een oordeel te geven over de doelmatigheid, heet 
Data Envelopment Analysis (DEA, zie het kader voor een beknopte theoretische uitleg). 
Bij die methode wordt niet vergeleken op productniveau, wat dus erg intensief is, maar 
wordt een vergelijking gemaakt over de gehele productenmix. Alle gemeenten leveren 
veel soortgelijke producten (verleende vergunningen, afgegeven paspoorten, et cetera). 
Het probleem is dan wel dat iedere gemeente hoeveelheden producten in verschillende 
verhoudingen voortbrengen. In een dergelijke situatie kan men de volgende vergelijking 
maken. 

Stel dat de doelmatigheid van de afdelingen Burgerzaken van zes gemeenten23 beoor-
deeld moeten worden aan de hand van de productiecijfers (= output) van paspoorten en 
rijbewijzen gedurende een bepaalde periode. Als input beschikken we over de gegevens 
met betrekking tot de personeelsomvang (= input). De prestaties van de zes gemeenten 
zijn in figuur I.33 in beeld gebracht (zie pagina 258).

Ten aanzien van de paspoorten per fte haalt gemeente V de hoogste score. Voor rij-
bewijzen is dat gemeente A. De lijn die de beste individuele prestaties verbindt wordt 
de efficiënte grens genoemd. Deze efficiënte grens is dus geen technisch optimum, maar 
een zogenaamde ‘best practice’. De prestaties van gemeente W worden gekenmerkt door 
een geheel eigen mix (verhouding) van paspoorten en rijbewijzen die niet te vergelijken 
is met die van gemeente A of V. Een oordeel over de doelmatigheid van gemeente W 
kan alleen met inachtneming van die specifieke mix. Met andere woorden: de kortste 
afstand tot de efficiënte grens (‘W’). De doelmatigheid van gemeente W kan nu uitge-
drukt worden als de afstand tussen de waargenomen prestatie (W) en de meest efficiënte 
prestatie (‘w’) gegeven de specifieke mix van deze gemeente. In dit voorbeeld ‘scoort’ 
gemeente W 91% ten opzichte van de gemeenten A en V. Ofwel, de verbeteringsruimte 
voor gemeente W is de afstand tussen W en de lijn tussen A en V.
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Het zal duidelijk zijn dat als het aantal producten groter wordt dan drie deze grafische 
methode niet meer gebruikt kan worden. Maar we kunnen de afstand van elke gemeente 
tot de efficiënte grens nog steeds bepalen door een techniek die aangeduid wordt als 
Data Envelopment Analysis (DEA). Ofwel, de uitkomsten zijn er dan nog wel, maar niet 
meer zo mooi illustratief weer te geven in een tweedimensionale figuur.

De theorie achter DEA

Doelmatigheid is in feite output gedeeld door input. Op het totale niveau van een 
organisatie(eenheid) is dat de output van de organisatie(eenheid) gedeeld door de input van die 
organisatie(eenheid).
In het private domein is dat relatief eenvoudig. De totale output is de omzet (totale output 
(omzet) = output

1 
. prijs

1
+ output

2 
. prijs

2
 + ……….) en de input zijn de kosten. Als een bedrijf 

dat op elkaar deelt krijgt het hopelijk een waarde groter dan 1, want dan maakt het bedrijf winst 
(meer omzet dan kosten). 
Het centrale probleem voor publieke instellingen is echter dat een markt ontbreekt waarop een 
prijs tot stand komt tussen vragers en aanbieders, maar men kan, in conceptuele zin, wel de 
volgende analoge redenering opzetten: totale output = output

1 
. gewicht

1
+ output

2 
. gewicht

2
 

+ ….
In feite zijn de gewichten ‘denkbeeldige prijzen’. Deze totale output kan worden gedeeld op 
input (dat kan in fte, maar kan ook worden uitgedrukt in geld).
Dan is natuurlijk de vraag hoe men tot gewichten komt. Dat gaat als volgt. Per deelnemer in de 
vergelijking wordt berekend bij welke verhouding in gewichten de productiviteit het hoogste 
uitkomt. Ofwel, de techniek zoekt door middel van wiskundige optimalisatie die reeks gewich-
ten waarvoor de gemeente in kwestie de hoogste score behaald. Die gewichten worden ook 

Figuur I.33: Overzicht van de prestaties van de gemeenten op twee producten
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toegepast op de output- en inputwaarden van de overige deelnemers in de vergelijking. Om te 
voorkomen dat dit tot een oneerlijke vergelijking leidt (wie mag de gewichten bepalen en daar-
mee voor zichzelf zo goed mogelijk uit de vergelijking komen?), herhaalt men dit voor iedere 
deelnemer. Iedere deelnemer krijgt op die manier zijn eigen ‘plaatje’ (zie figuur I.34), waarin 
vooral die deelnemers staan weergegeven met een zo vergelijkbaar mogelijke verhouding in 
de productenmix. Door voor elke gemeente de optimale waarde van de gewichten te bepalen 
ontstaat een ranglijst van doelmatigheid.

Deze manier van werken heeft drie belangrijke kenmerken:
1  De doelmatigheid van elke gemeente wordt afgemeten aan de werkelijk gehaalde doelmatig-

heid in vergelijkbare gemeenten. Dat betekent dat er geen onrealistische toets wordt gehan-
teerd, zelfs geen haalbare norm, maar een gehaalde productiviteit.

2  Bij de bepaling van de gewichten wordt de voor die gemeente meest gunstige weging van 
output en input gezocht. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de specifieke mix 
van output en input die kenmerkend is voor die gemeente en dat er geen subjectieve invloed 
in de waardering voorkomt.

3  De bepaling van de gewichten en de score per gemeente vindt plaats door rekenkundige 
optimalisatie en niet door een subjectieve toekenning van prioriteit.

Met deze techniek kan men dus bijvoorbeeld de doelmatigheid van een afdeling Burgerzaken 
vergelijken met heel weinig gegevens (alleen de fte’s en de hoeveelheden output zijn nodig). Dat 
is gemakkelijker dan een vergelijking op productniveau, waarbij per deelnemer alle kosten zo 
zuiver mogelijk naar de verschillende producten moeten worden toegerekend.

Voorgaande voorbeelden gaan alleen op wanneer organisaties of organisatie-eenheden 
vergelijkbare producten voortbrengen. Binnen een organisatie kunnen deze technieken 
wel de mate van doelmatigheid in de tijd inzichtelijk maken.
Maar wat nu voor organisaties die geen homogene producten voortbrengen (bijvoor-
beeld beleidsmakende kerndepartementen), of geen vergelijkbare collega-organisaties 
hebben (zoals veel uitvoeringsorganisaties in de rijksdienst)?

Voor organisaties die wel homogene producten of diensten voortbrengen maar geen or-
ganisaties kennen waarmee zij zichzelf kunnen vergelijken, is er het volgende alternatief. 
Door op verschillende momenten in de tijd de verhouding tussen output en input te 
delen krijgt men de schommelingen in productiviteit te zien. Waarschijnlijk zal men in 
drukke perioden meer produceren per fte of euro dan in rustige perioden. Dat is ook niet 
vreemd, de boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Vuistregel is echter wel dat de 
productiviteit in de rustige perioden niet lager mag zijn dan tweederde van de producti-
viteit in de drukke perioden. De vuistregel van tweederde is enigszins arbitrair. Men mag 
zichzelf natuurlijk ook een hogere norm opleggen. Indien men in de rustige perioden 
onder deze norm komt is dat een indicatie voor mogelijke doelmatigheidswinst24.

Veel uitvoerende organisaties in de rijksdienst hebben een monopoliepositie, waarbij 
vaak sprake is van asymmetrie in informatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor 
de opdrachtgever (vaak het departement) is het dan lastig om de kostprijzen te be-
palen in de wetenschap dat de opdrachtnemer waarschijnlijk probeert om de nodige  
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armslag (lees: ruimte voor ondoelmatigheid) in de voorgestelde kostprijzen in te bou-
wen. In feite volgt een onderhandelingsspel. De opdrachtgever bevindt zich vaak niet 
in de positie om ‘meerdere offertes bij verschillende partijen’ aan te vragen, hoewel bij 
sommige taken wellicht marktwerking mogelijk kan zijn. De opdrachtgever kan dan wel 
verschillende contraberekeningen laten opstellen als basis voor de onderhandelingen. 
De ruimte tussen de (laagste) contraberekeningen en de offerte van de opdrachtnemer 
geeft dan een indicatie van de doelmatigheid.

Voor organisaties die steeds verschillende prestaties leveren, zoals de verschillende be-
leidsnotities bij kerndepartementen, is het beoordelen van doelmatigheid nog lastiger. 
Bij ‘unieke’ producten kan men tot een inschatting van de doelmatigheid komen door 
de ‘budgetaanvrager’ van dit product een specificatie op te laten geven van de beno-
digde activiteiten en de (daarmee gepaard gaande) kosten. Vanuit ervaringsgegevens 
kan een beoordelaar dan, al dan niet op activiteitenniveau, schatten hoe realistisch de 
aanvrager heeft gerekend. Door meerdere contraberekeningen (door ‘rekenaars’ met een 
tegenovergesteld belang) te laten maken, krijgt men een nog betere indicatie van de ge-
plande doelmatigheid. Vanzelfsprekend kan dit vrij tijdsintensief (en dus ondoelmatig) 
worden. Daar komt nog bij dat vervolgens de mate van afwijking tussen de op voorhand 
berekende kosten en de daadwerkelijk bestede kosten een aanvullende indicatie van de 
doelmatigheid is. 

Let op: we hebben het steeds gehad over de doelmatigheid. Een duurder product kan echter 
ook kwalitatief anders zijn. Dit betekent dat bij een genuanceerdere vergelijking ook de kwali-
teit van het product en/of de dienstverlening betrokken moet worden. Zoals klanttevredenheid, 
wachttijden, doorlooptijden, aantal klachten, et cetera.

Kostenbeheersing in de uitvoeringsorganisatie25

Ter bespreking van het derde niveau, costmanagement binnen een uitvoeringsorga-
nisatie, verwijs ik naar de case beschrijving van het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI) in het kader. Binnen de rijksoverheid zijn niet veel geavanceerde costmanagement-
systemen operationeel. Het activity-based costing systeem van het Nederlands Foren-
sisch Instituut (NFI) vormt daarop een uitzondering. 

Costmanagement bij het NFI

Het NFI is een prachtig voorbeeld van een kostenbepalingsmodel dat zodanig is ontworpen dat 
een brug geslagen is tussen de financiële functie enerzijds en de afdelingsmanagers anderzijds. 
De activiteiten die in dit model zijn opgenomen vormen enerzijds de kleinste elementen in 
het costing systeem, terwijl ze anderzijds herkenbaar zijn voor degenen die belast zijn met de 
primaire processen. 
Vrijwel iedereen in Nederland heeft wel eens gehoord van het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI). Het NFI is gevestigd in Den Haag en is een onderdeel van het ministerie van Justitie. 
Het NFI levert een bijdrage aan het oplossen van misdrijven door het uitvoeren van technisch-
wetenschappelijk onderzoek. Het NFI kent drie kerntaken26:
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1 Het verrichten van onderzoek in strafzaken (forensisch onderzoek). 
2 Het uitvoeren van research & development.
3 Het zijn van een kennis- en expertisecentrum.

In het kader van het onderzoek in strafzaken is het NFI de partners in de keten behulpzaam bij 
het oplossen van misdrijven. De waarheidsvinding staat hierbij centraal. Er wordt wetenschap-
pelijk onderzoek verricht aan een breed scala van sporen (aanwezig op, in of aan onder andere 
bloed, brandresten, wapens, harde schijven, drugs, et cetera). De onderzoeksresultaten worden 
gepresenteerd in de vorm van een deskundigenrapport en kunnen onderdeel uitmaken van de 
bewijsvoering bij een terechtzitting. 
Om dit werk op hoog wetenschappelijk niveau te kunnen blijven doen, besteedt het NFI veel 
aandacht en tijd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken (research & devel-
opment). De methoden worden niet alleen voor eigen gebruik ontwikkeld maar ook voor de 
opsporingsinstanties, zodat een deel van het forensisch onderzoek direct op de plek van het 
misdrijf kan plaatsvinden. 
De rol van landelijk kennis- en expertisecentrum houdt in dat het NFI databestanden en lande-
lijke verzamelingen ontwikkelt, verzamelt en beheert. Daarnaast draagt het NFI op verschillende 
wijzen bij aan de bevordering van forensische deskundigheid van de partners in de strafrecht-
keten. Het NFI is als volgt georganiseerd:

Figuur I.34: Organogram NFI

In het costmanagementmodel van het NFI wordt deze organisatiestructuur gerepresenteerd door 
kostenplaatsen omdat de resultaatverantwoordelijkheid samenvalt met de afdelingstructuur.

Aan de ‘outputkant’ is gekozen voor een hiërarchie van productdefinities, die op het hoogste 
niveau begint bij de drie kerntaken van het instituut: forensisch onderzoek, R & D en het  
kennis- en expertisecentrum. Dat ziet er als volgt uit27:
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Tabel I.4  Begroting NFI per kerntaak

Aantallen per product Begrote kosten Kostprijzen

Forensisch Onderzoek    100.000 € 25.000.000 € 250,00 

Research & Development     50.000 € 6.250.000 € 125,00 

Kennis- en expertisecentrum     25.000 € 5.000.000 € 200,00 

Totaal € 36.250.000 

Aangezien het NFI in feite honderden verschillende producten levert is de samenvatting in tabel 
I.4 in hoge mate abstract. Een kostprijs van € 250 voor een product van forensisch onderzoek 
is het gemiddelde van zeer uiteenlopende producten. Van de andere kant: als deze cijfers wor-
den vergeleken met de werkelijke cijfers over dezelfde periode of met de begrote cijfers van de 
voorafgaande periode, dan wordt wel in één oogopslag duidelijk welke verschillen per kerntaak 
zijn ontstaan en of dat een prijs- of een volume-effect betreft.

De begroting op het niveau van kerntaken is samengesteld op basis van een twintigtal onderlig-
gende producten die zijn gedefinieerd in het kader van de Baten & Lasten-systematiek. Kern-
taak 1, forensisch onderzoek, bijvoorbeeld valt uiteen in 15 subproducten.

Tabel I.5  Begroting NFI per BLS-product

Aantallen per 
product

Begrote kosten Kostprijzen

Vooronderzoek van sporen 8.000 € 4.200.000 € 525,00 

Medisch-biologisch crimina-
listisch onderzoek

2.500 € 1.212.500 € 485,00 

Gerechtelijke sectie 500 € 2.500.000 € 5.000,00 

DNA-onderzoek 50.000 € 5.000.000 € 100,00 

Bloedalcoholbepaling 3.500 € 189.000 € 54,00 

Genees- en verdovende mid-
delen in lichaamsmateriaal

6.500 € 780.000 € 120,00 

Chemisch criminalistisch 
onderzoek

 7.000 € 1.491.000 € 213,00 

Verdovende middelen 10.000 € 500.000 € 50,00 

XTC en illegale labs 1.500 € 255.000 € 170,00 

Explosies en explosieven 500 € 485.000 € 970,00 

Milieu-onderzoek 2.500 € 1.637.500 € 655,00 

Technisch criminalistisch 
onderzoek

2.500 € 1.062.500 € 425,00 

Computeronderzoek 2.250 € 1.428.750 € 635,00 

Schrift, spraak en document 1.500 € 2.415.000 € 1.610,00 

Wapens en munitie  1.250 € 1.843.750 € 1.475,00 

Totaal kerntaak 1 100.000 25.000.000 € 250,00 
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Hoewel de productdefinities op dit tweede niveau nog niet aansluit bij het assortiment van de 
dienstverlening dat de facto wordt aangeboden (de ‘menukaart’), is bij deze indeling op soort 
wel duidelijk voor welke organisaties in de veiligheidsketen wordt gewerkt en welke productie 
en kosten daarbij horen. Vanuit een ‘sturingsoptiek’ is dit een zeer relevant niveau om met de 
partners tot afspraken te komen met betrekking tot de verwachte aantallen en de daarbij door  
te berekenen kosten in de begroting van de afnemers. Vanuit beheersingsoogpunt kunnen aan 
de prijs- en volumeverschillen de zogenaamde mixverschillen toegevoegd worden doordat bij de 
berekening van de kosten van de kernproducten is uitgegaan van een begrote mix van onderlig-
gende producten. Als die mix gedurende het begrotingsjaar verandert treden daardoor kosten-
verschillen op die hun oorzaak vinden in wijzigingen in het vraagpatroon.

Voor een goede werking van een costmanagementsysteem is het nu bereikte niveau niet voldoende 
omdat de relatie tussen ‘de dingen die we doen’ (producten) en de ‘manier waarop we de dingen 
doen’ (processen) niet is gelegd. Bijvoorbeeld: van het BLS-product ‘vooronderzoek van sporen’ 
is niet duidelijk welke managers daarvoor aanspreekbaar zijn. De reden daarvoor is dat het afde-
lingsniveau niet het criterium is geweest voor de BLS-rubricering, maar het klantniveau.

Het NFI heeft onder het BLS-niveau een eigen assortimentsdefinitie gelegd van 248 interne 
producten van waaruit de relatie tussen output en leverende afdeling wel gelegd kan worden. 
Deze relatie is in eerste instantie van belang omdat vanuit de afdelingen de kosten naar produc-
ten gebracht kunnen worden. In tabel I.6 is het BLS-product ‘vooronderzoek van sporen’ nader 
uiteengezet in de samenstellende interne producten.

Tabel I.6  Begroting NFI per intern product

Afd. Omschrijving product Aantallen 
product

Begrote
kosten

Kostprijzen

Bi Sporenonderzoek categorie 2a: eenvoudige 
zaken

    3.500 € 2.450.000 € 700,00 

Bi Sporenonderzoek categorie 2B: coördinatie-
zaken

    3.000 € 1.305.000 € 435,00 

Bi Sporenonderzoek categorie 3 zaken: high 
profile zaken, inclusief cold cases

      500 € 225.000 € 450,00 

Bi Sporenonderzoek: teamzaken        20 € 5.000 € 250,00 

CH Onderzoek/ bemonstering verdachte of 
SVO’s op aanwezigheid sporen explosieve 
stoffen

       50  € 45.000 € 900,00 

CH Onderzoek SVO’s op aanwezigheid vezels/
sporen en veiligstellen

      350 € 70.000 € 200,00 

CH Onderzoek SVO’s op aanwezigheid (vreem-
de) verf/ sporen en veiligstellen

      150 € 45.000 € 300,00 

CH Onderzoek SVO’s op aanwezigheid glas/
sporen + veiligstellen

      200  € 25.000 € 125,00 

FT Microsporenonderzoek op wapens        30 € 10.000 € 333,33 

FT Microsporenonderzoek op munitiedelen       200 € 20.000 € 100,00 

Totaal vooronderzoek sporen     8.000 € 4.200.000 € 525,00 
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In tabel I.6 wordt een overzicht gepresenteerd van de interne producten die op BLS-niveau 
geclusterd zijn onder de aanduiding ‘vooronderzoek sporen’. Zoals uit de tabel blijkt bevat 
deze categorie van producten een verzameling van interne subproducten die uit verschillende 
afdelingen worden geleverd (Bi: Biologie, CH: Chemie, FT: Fysische Technologie). Dit is het 
‘hart’ van het costmanagementsysteem van het NFI omdat hier twee belangrijke dimensies 
samenkomen: klantniveau (op dit niveau van detail worden de producten aangevraagd) en het 
organisatieniveau (op dit niveau worden de producten geleverd). In tabel I.6 is de clustering naar 
BLS-niveau (ketenpartner) aangehouden. Uiteraard kunnen de interne producten ook per afde-
ling samengebracht worden. Dan ontstaat zicht op de totale begroting per afdeling, uitgedrukt 
in producten en de kostprijzen daarvan. 

Vanuit een beheersingsoptiek biedt dit niveau de mogelijkheid om kostenverschillen te verkla-
ren naar volume en prijseffect voor elke combinatie van leverende afdeling en vragende klant.

Onder dit derde niveau ligt de wereld van de activiteiten. Dit is het niveau waarop de afdelings-
managers kunnen sturen. Als we inzoomen op het interne product ‘Sporenonderzoek categorie 
2a: eenvoudige zaken’ (product BI101) van de afdeling Biologie, dan worden in het NFI-systeem 
daaraan kosten toegerekend op basis van een urenschatting per functionaris die bij het product 
betrokken is (zie tabel I.7).

Tabel I.7  Kosten per activiteit

Product Functie Uren Aantallen Kosten

BI101 Administratief Medewerker    20 3500  € 5.500 

BI101 Afdelingshoofd     10 3500 € 2.300 

BI101 Onderzoeksassistent     500 3500 € 137.500 

BI101 Onderzoeksmedewerker I    1.500 3500 € 337.500 

BI101 Onderzoeksmedewerker II 500 3500 € 117.500 

BI101 Onderzoeksmedewerker III 2.000 3500 € 454.000 

BI101 PLV Afdelingshoofd  10 3500 € 3.200 

BI101 Wetenschappelijk Onderzoeker 3.500 3500 € 805.000 

BI101 Wetenschappelijk Onderzoeker I 2.500 3500 € 587.500 

Totaal BI101 10.540 € 2.450.000 

Onderzoeksmedewerker III zal naar verwachting 2.000 uur besteden aan de 3500 keer dat pro-
duct BI101 komend begrotingsjaar zal worden aangevraagd. De urenschatting is in het geval van 
NFI gebaseerd op een tijdregistratiesysteem waarin gedurende het jaar de tijdsbesteding wordt 
geregistreerd. Gedurende het jaar kunnen de werkelijk geregistreerde uren worden vergeleken 
met de standaarden die in de begroting zijn gebruikt zodat de doelmatigheid zowel op het niveau 
van activiteiten per afdeling bewaakt kan worden als over de gehele voortbrengingsketen. De 
tarieven die in de begroting gebruikt worden voor de ‘beprijzing’ van de activiteiten worden 
eenmaal per jaar berekend als onderdeel van de begrotingscyclus. De kosten van de ondersteu-
nende afdelingen worden in deze tarieven meegenomen.

De begrotingscyclus van het NFI start met een schatting van de vraag naar producten op het 
niveau van de klantvraag. Dit is het niveau van de interne producten. Omdat per intern pro-
duct de onderliggende activiteiten bekend zijn (vergelijkbaar met een receptuur), kunnen de 
verwachte kosten toegerekend worden vanuit de begrote personeels- en financiële gegevens. 
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Vervolgens kan deze kosteninformatie langs twee wegen geaggregeerd worden. Langs de ‘lin-
kerkant’ naar BLS-producten voor de onderhandelingen met de ketenpartners en de begrotings-
bespreking met het kerndepartement (DG Rechtshandhaving), en vervolgens naar kerntaken 
voor inpassing in de rijksbegroting. Langs de ‘rechterrout’ worden de kostengegevens gesom-
meerd per afdeling voor de begrotingsbesprekingen met de afdelingsmanager, wat ten slotte 
leidt tot de totale NFI-begroting.

Kritische analyse
Het costmanagementsysteem van het NFI is een voorbeeld van een geavanceerd kosten-infor-
matiesysteem waarin een duidelijke koppeling is gelegd tussen de financiële dimensie en de 
primaire processen. Door deze fijnmazigheid kunnen zeer nauwkeurige kostprijzen bepaald 
worden en kunnen de financiële consequenties van veranderingen in vraagpatroon en van pro-
cesveranderingen vooraf op een betrouwbare wijze geschat worden. Gedurende het begrotings-
jaar kunnen verschillen tussen begroting en werkelijkheid tot op het activiteitenniveau geana-
lyseerd worden (zie figuur  I.35). 

Figuur I.35: Kritische analyse (rijksbegroting)

Het ontwerp van het kostenmodel van het NFI, zoals dat hier weerspiegeld is, is sterk gecon-
centreerd op de personele inzet in de primaire processen. De toerekening van de kosten van 
gebruikte materialen, apparatuur en de stafdiensten verloopt via de mensuren per afdeling. 
Binnen het gepresenteerde model worden de integrale kosten per (primaire) afdeling begroot op 
basis van de functies en het aantal personeelsleden per functie en de bijbehorende loonschalen. 
Bij de toerekening van de kosten aan de activiteiten worden deze begrote kosten per afdeling 
verdeeld over de activiteiten. De fijnmazigheid van het model, in het bijzonder de normtijden 
per activiteit, zouden tevens gebruikt kunnen worden voor de berekening van de verwachte 
bezetting per functie. In dat geval zou de voorcalculatorische (begrote) onder- of overbezetting 
per afdeling meegenomen kunnen worden in de afdelingsbegrotingen.
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Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen
De case van het NFI geeft een beeld van een kosteninformatiemodel waarin op een 
zeer gedetailleerde wijze gestalte is gegeven aan de essentie van een costmanagement-
systeem: de relatie tussen de financiële sfeer en reële wereld van producten, prestaties, 
processen, projecten en programma’s. Precies in lijn met de drie begrotingsvragen van 
het ministerie van Financiën. De vraag die gesteld kan worden is de vraag naar de mate 
van detail. Is een activiteitenbasis een noodzakelijkheid of kan het niveau van de kosten-
plaats volstaan?

Een antwoord op die vraag is in algemene termen niet moeilijk. Als het kosteninforma-
tie- systeem de informatie oplevert die nodig is voor de interne en externe verantwoor-
ding en voldoende signalering geeft voor de beheersing van de kosten, dan is verdere 
verfijning niet nodig.

Een kosteninformatiemodel dat gebruikt wordt om de kostenbepaling uit te voeren zon-
der verdere betrokkenheid van de organisatie is eigenlijk alleen bruikbaar in situaties 
waarin de sturing op afstand plaatsvindt, zoals in het geval van autonome organisa-
ties waar de sturing gebaseerd is op contracten tussen juridisch gescheiden entiteiten. 
In alle andere organisatorische eenheden waarin uiteindelijk op grond van hiërarchie 
beslissingen kunnen worden beïnvloed, is een dergelijk kostenbepalingsmodel onvol-
doende.

De ervaring leert dat met de introductie van resultaatverantwoordelijkheid de vraag naar 
detaillering toeneemt. Zowel in de onderlinge doorbelastingen als in de toerekening aan 
producten en klanten. Dat is een natuurlijk gevolg van het streven naar verbetering. 
Als de processen die onder de bevoegdheid van de resultaatverantwoordelijke mana-
ger vallen een relatief stabiel karakter hebben met een hoge herhalingsfrequentie, dan 
ligt een activiteiten- benadering al snel voor de hand. Gaat het om taken die vooraf in 
omvang en duur minder goed voorspelbaar zijn dan is een projectmanagementaanpak 
geboden.

Een ander aspect dat naar voren komt bij het aannemen van resultaatverantwoorde-
lijkheid is de behoefte aan een meer genuanceerde oordeelsvorming. Hiermee wordt 
bedoeld dat relaties worden gelegd met andere aspecten van presteren dan alleen de 
financiële consequenties. Vooral verschillen tussen vergelijkbare taken of afdelingen lei-
den tot het zoeken naar verklaring in de niet-financiële sfeer, zoals verschillen in de 
kwaliteit van de dienstverlening. De kostengegevens worden dan deel van een grotere 
verzameling van prestatiemaatstaven in het prestatiemodel van de organisatie.

In beide gevallen krijgt de financiële afdeling vooral een faciliterende taak, waarbij de 
nadruk ligt op de externe verantwoording en het scheppen van transparantie. Maar dat 
heeft een keerzijde: de managers van de afdelingen en directoraten krijgen de primaire 
verantwoordelijkheid voor de financiële consequenties van hun handelen. Deze laatste 
stap vergt, zeker in de publieke sector, een verandering van houding en kennis van  
financiële modellen en maatstaven. 
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Tot slot: kosten zijn geen verschijnsel op zich, maar een gevolg van beslissingen. Het 
beheersen van kosten heeft dan ook direct te maken met de ‘dingen die we doen’ en met 
‘de manier waarop we de dingen doen’. De ‘dingen die we doen’ zijn de producten die 
we voortbrengen en de burgers die we bedienen. De ‘manier waarop we de dingen doen’ 
heeft te maken met de wijze waarop de processen zijn georganiseerd, welke delen we 
zelf doen en welke niet, de prestaties van onze mensen en de leveranciers, de kwaliteit 
van onze informatiesystemen en de manier waarop we reageren op veranderingen. Een 
costmanagementsysteem heeft uiteindelijk maar één doel: een begaanbare brug vormen 
tussen de wereld van het geld en de wereld van de dienstverlening. Het ‘managen’ van 
kosten betekent in de eerste plaats het sturen en beheersen van de organisatie zelf.

3.4  Kasstelsel versus baten-lastenstelsel (Accrual accounting)

De theorie

Kasstelsel
Het kasstelsel is een stelsel waarin ontvangsten en uitgaven eenzijdig (als in een kas-
boek) worden verantwoord. Het moment van ontvangst dan wel betaling is bepalend 
voor het moment waarop een transactie wordt verantwoord. Kortom, wanneer in 2005 
een IT-systeem is aangeschaft worden de kosten daarvan volledig in 2005 geboekt. Dit 
stelsel is bij grote delen van de rijksoverheid in gebruik, uitgebreid met een vastlegging 
van verplichtingen die worden geregistreerd op het moment van (juridisch) aangaan 
van die verplichting. Een verplichting is bijvoorbeeld een getekend contract met een 
aannemer voor de aanleg van een tunnel van 500 mijoen euro waar over een periode van 
vijf jaar uitgaven aan worden gedaan. Een minister heeft eigenlijk twee type begrotin-
gen, een kasbegroting (voor de uitgaven die hij in dat jaar mag doen) en een verplichtin-
genbegroting. Een minister mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid verplichtingen 
aangaan om te voorkomen dat daarmee de Tweede Kamer in toekomstige jaren ‘voor 
het blok’ wordt gezet met contracten waar de overheid niet onderuit kan, maar waar de 
Tweede Kamer nooit haar goedkeuring voor heeft gegeven.

Niet alle ‘economische’ verplichtingen staan op de verplichtingenlijst, zoals pensioen-
verplichtingen (voor militairen) of verplichtingen tot sanering van vervuilde gronden, 
behalve de jaarlijkse uitgaven die in dit verband worden gedaan. Anderzijds komen ook 
bezittingen zoals de aardgasvoorraad niet tot uitdrukking in de verantwoording; hier-
door wordt ook niet duidelijk dat deze voorraad jaarlijks afneemt met enkele miljarden, 
terwijl deze miljarden wel als ontvangst in de verantwoording tot uitdrukking komen.

Baten-lastenstelsel
Het baten-lastenstelsel is een methodiek die gebaseerd is op zogenaamd dubbel boek-
houden. Het stelsel kent een balans waarop aan de debetzijde de bezittingen worden 
gepresenteerd en aan de creditzijde de schulden. Het saldo van bezittingen en schulden 
(het verschil) is het vermogen van de betreffende organisatie. Door opname van het ver-
mogen in de balans is deze in evenwicht. Tevens kent dit stelsel een resultatenrekening 
waarop per periode aan de debetzijde de kosten worden verantwoord en aan de credit-
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zijde de opbrengsten. Het verschil tussen kosten en opbrengsten is het resultaat dat deel 
uitmaakt van het vermogen.
Het stelsel is erop gericht inzicht te verschaffen in de grootte en samenstelling van het 
vermogen van een organisatie en het behaalde resultaat. De kosten en opbrengsten wor-
den verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben (het toerekeningsbegin-
sel). Wanneer bijvoorbeeld een ZBO over 2005 geld heeft gekregen voor werkzaamhe-
den die niet meer in 2005 worden uitgevoerd (maar worden doorgeschoven naar 2006) 
dan worden deze bedragen geboekt als ‘vooruit ontvangen bedragen’. Hierdoor is het 
moment van betaling/ontvangst voor de verantwoording van de transacties niet meer 
relevant. Daarnaast zijn onder andere het causaliteitsbeginsel en het voorzichtigheid-
beginsel van belang bij het baten-lastenstelsel. Het causaliteitsbeginsel houdt in dat 
kosten en opbrengsten voor zover van toepassing met elkaar moeten worden gecon-
fronteerd. Kosten worden genomen in de periode waarin de opbrengsten worden ver-
antwoord waarvoor die kosten zijn gemaakt. Kortom, in het voorbeeld van het ZBO 
worden de kosten die horen bij het uitvoeren van (het restant van) de werkzaamheden 
in 2006 ook in 2006 geboekt (samen met de reeds in 2005 ontvangen inkomsten). 
Het voorzichtigheidsbeginsel houdt in dat verliezen worden verantwoord zodra deze 
kunnen worden geconstateerd, terwijl winsten pas worden verantwoord als deze ge-
realiseerd zijn. Deze beginselen kunnen in specifieke situaties op gespannen voet zijn 
met elkaar. In dat geval dient het beginsel dat leidt tot het beste inzicht in vermogen en 
resultaat in die specifieke situatie te worden gehanteerd. Wanneer bijvoorbeeld werk-
zaamheden zijn verricht in 2005 die nog betaald moeten worden en het is vrij zeker dat 
deze betalingen zullen plaatsvinden, dan wordt het toerekenings- en causaliteitsprincipe 
toegepast en zullen de kosten als ‘onderhanden werk’ worden geboekt. Wanneer beta-
ling van deze werkzaamheden echter buitengewoon onzeker is, dan zal via het voor-
zichtigheidsprincipe wellicht een voorziening moeten worden getroffen. De accountant 
beoordeelt of de principes met verstand worden toegepast opdat de verantwoording een 
getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

Toepassing
Er is een aantal argumenten aan te voeren voor de toepassing van het kas-verplichtingen-
stelsel door de rijksoverheid. In het bijzonder kan hier worden genoemd het belang van 
kasgegevens voor het macro-economisch beleid en het beheersen van de inflatie, welke 
een sterke beheersing van de bestedingen vergt.
Daarnaast wordt als praktisch bijkomend voordeel genoemd dat het kas-verplichtingen-
stelsel relatief eenvoudig is en de rapportages op hoofdlijnen gemakkelijk zijn te be-
grijpen, ook voor niet-deskundigen. Echter, het kas-verplichtingenstelsel kent ook een 
aantal nadelen.
•  Het stelsel moedigt bezuinigingen op investeringen aan, omdat deze onder begrotings-

druk gemakkelijker zijn uit of af te stellen dan de lopende exploitatiebestedingen.
•  Het stelsel schuift het moment van rekening houden met de consequenties van kos-

ten op lange termijn naar de toekomst. Hierdoor bestaat het risico dat onvoldoende 
aandacht bestaat voor kostenminimalisatie op lange termijn.

•  Het stelsel maakt het mogelijk met kasstromen te schuiven om overheidstekorten te 
verhullen.
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•  Door het ontbreken van een balans faalt het stelsel in het zichtbaar maken van effec-
ten van uitgaven en ontvangsten waarbij de voordelen in een andere periode vallen 
dan waarin de uitgave of de ontvangst wordt gedaan.

•  Het stelsel is er niet op gericht de kostprijs van de dienstverlening door overheids-
organisaties te bepalen.

Natuurlijk kan men het kasstelstel formeel hanteren en extracomptabel (‘buiten de boe-
ken om’) de principes van het baten-lastenstelsel toepassen, maar dan is de kans op 
fouten groter en bovendien zijn er geen waarborgen (accountantsoordeel) dat dit zorg-
vuldig gebeurt.

Invoering van het baten-lastenstelsel is eenmalig een ingrijpende en dus dure operatie. 
Hoewel het baten-lastenstelsel beter financieel inzicht geeft, worden met de invoering 
ervan ook meer subjectieve elementen ingebracht, zoals de eerder besproken afwegin-
gen tussen het toerekenings-, causaliteits- en voorzichtigheidsprincipe.

Gebruik in de rijksdienst
De rijksoverheid heeft de afgelopen eeuw diverse varianten van het kasstelsel gehan-
teerd. Vanaf 1929, het jaar van de eerste comptabiliteitswet, tot de jaren vijftig werd een  
systeem gehanteerd waarbij onderscheid werd gemaakt tussen kapitaaluitgaven en lo-
pende inkomsten en uitgaven. De kapitaaluitgaven (‘investeringen’) werden verantwoord 
op de kapitaaldienst. Voor deze kapitaaluitgaven mocht worden geleend. De rente en 
aflossing moesten worden gedekt door lopende inkomsten. Het onderscheid tussen de 
lopende en kapitaaluitgaven is in de jaren vijftig van minder belang geworden en in de 
jaren zeventig formeel opgeheven.

Halverwege de jaren tachtig is het kasstelsel uitgebreid tot een Geïntegreerde Kas Ver-
plichtingen Administratie (GVKA). Hierdoor bood het stelsel niet alleen inzicht in de kas 
uitgaven en inkomsten, maar ook in de aangegane verplichtingen.
In de jaren daarna zijn diverse aanpassingen en aanvullingen op het stelsel doorgevoerd 
om de hierboven genoemde nadelen op te heffen. Hierbij valt te denken aan de introduc-
tie van de eindejaarsmarge, reserveringsfaciliteit, interne compensatie en de toepassing 
van begrotingsfondsen.

Het GVKA zoals hierboven beschreven werd begin jaren negentig toegepast door de mini-
steries en de hiermee verbonden diensten. Alle andere overheden, waaronder gemeenten 
en provincies en zelfstandige bestuursorganen passen op dat moment het baten-lasten-
stelsel toe. In deze periode is er een toenemende aandacht voor de bedrijfsmatige aanstu-
ring van de overheid. Zo ontstaat in deze periode de agentschapsfiguur voor uitvoerende 
rijksoverheidsdiensten die een concreet product leveren. Midden jaren negentig wordt 
voor agentschappen de toepassing van het baten-lastenstelsel verplicht gesteld, vanuit 
de gedachte dat bij een resultaatgerichte sturing het kaststelsel doorgaans niet het meest 
geschikte hulpmiddel is. Het baten-lastenstelsel biedt de volgende voordelen:
• het maakt duidelijk onderscheid in investeringen en exploitatie;
• het maakt langetermijnconsequenties van beslissingen zichtbaar;
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• het biedt een basis voor kostprijsbepaling;
•  het biedt inzicht in de ontwikkeling van het vermogen, naast inzicht in resultaten en 

kasstromen;
•  het biedt de mogelijkheid tot besluitvorming op basis van totale (life cycle) kosten 

en daaraan gerelateerde opbrengsten;
•  het stelsel beïnvloedt het kasritme uitsluitend via de gevolgen voor de rentebaten of 

lasten;
•  het biedt mogelijkheden om kosten (waaronder de rentelasten op de staatschuld) toe 

te rekenen aan die onderdelen van de overheid die deze kosten veroorzaken. Deze 
doorberekening draagt bij aan inzicht in de doelmatigheid van de inzet van midde-
len.

Door de populariteit van het agentschapsmodel wordt de GVKA voor een steeds klei-
ner wordend deel van de rijksbegroting toegepast, vooral door de kerndepartementen 
waar het beleid wordt gemaakt en de aansturing van de agentschappen en ZBO’s plaats-
vindt.

In de miljoenennota 2001 wordt vervolgens aangekondigd dat het Rijk integraal over-
stapt op het baten-lastenstelsel. Naast de algemene voordelen – die overigens voor de 
kerndepartementen minder relevant zijn omdat de belangrijkste kostenposten de salaris-
kosten en andere personeelsgebonden kosten betreffen die in beide stelsels (ongeveer) 
op gelijke wijze worden gepresenteerd – zijn voor de integrale toepassing van het baten-
lastenstelsel als argumenten aan te voeren:
•  Door het hanteren van verschillende stelsels op het kerndepartement en agentschap-

pen (en ZBO’s) ontstaat veel verwarring en onbegrip over voornamelijk de financiële 
aansturing.

•  Daarnaast biedt de samenloop van beide stelsels zelfs mogelijkheden tot het zoge-
noemde ‘parkeren van begrotingsgelden’: een kerndepartement kan overtollige bud-
getten als uitgave overhevelen naar een agentschap die deze gelden op de balans als 
vooruitontvangen gelden verantwoord.

•  Door de verschillende financiële stelsels is het niet goed mogelijk een geconsolideerd 
overzicht te maken van de financiën van het Rijk. Door het hanteren van hetzelfde 
stelsel kunnen de verantwoordingen worden opgeteld (en onderlinge relaties hieruit 
worden geëlimineerd om dubbeltellingen te voorkomen).

Om invulling te geven aan de integrale toepassing van het baten-lastenstelsel wordt 
een commissie ingesteld. Deze commissie komt met het ‘eigentijds begroten’. Dit stelsel 
houdt het midden tussen een baten-lastenstelsel en een kasstelsel en stuit op veel weer-
stand bij de departementen. Een jaar later wordt besloten dat de integrale invoering van 
het baten-lastenstelsel een lagere prioriteit krijgt en daardoor wordt uitgesteld.
De Tweede Kamer neemt hiermee geen genoegen en vraagt minister Zalm in een motie 
(motie Mastbroek) om een pilotministerie te selecteren en bij dit ministerie het baten-
lastenstelsel bij wijze van proef in te voeren. In de zomer van 2005 wordt bekend dat 
deze pilot zal worden uitgevoerd bij het ministerie van LNV. De pilot is nu in voorbe-
reiding.
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Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen

Internationaal
Internationaal is de trend waarneembaar dat het baten-lastenstelsel in toenemende mate 
wordt gezien als de norm voor overheidsverslaggeving. Deze trend is begonnen in de 
Angelsaksische landen met Nieuw-Zeeland als een van de voorlopers, gevolgd door lan-
den als Australië, Engeland, Ierland en is vervolgens overgenomen door diverse landen 
op het Europese continent, maar ook bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Ook internationale 
overheidsorganisaties zoals de NATO, de EU en de OESO hebben de keuze gemaakt om 
het baten-lastenstelsel te implementeren

Een aantal van bovengenoemde landen heeft hierbij de keus gemaakt om uitsluitend 
de verslaggeving te baseren op het baten-lastenstelsel, terwijl de budgetcyclus geba-
seerd blijft op basis van het kasstelsel. Het voordeel hiervan is dat het budgetrecht van 
het parlement ongewijzigd blijft, waardoor de invoering van het baten-lastenstelsel met 
beperkte politieke bemoeienis en vooral als een technische exercitie kan worden uitge-
voerd. Het nadeel van deze keuze is dat hybride systemen nodig zijn die beide stelsels 
gelijktijdig ondersteunen, wat tot veel inefficiency’s kan leiden.

Het is te verwachten dat de opmars van het baten-lastenstelsel zich voortzet en dat dit 
stelsel over een aantal jaren de standaard zal zijn voor overheden.

IPSAS
In de afgelopen jaren hebben de voorlopers op het gebied van invoering van het baten-
lastenstelsel veel werk verricht om te komen tot waarderingsgrondslagen die een goed 
inzicht geven in de financiële positie en prestaties van overheden. Hierbij is in de meeste 
gevallen aangesloten bij de ervaring die in het bedrijfsleven is opgedaan, maar tevens zijn 
eigen keuzes gemaakt voor overheidsspecifieke transacties zoals belastingontvangsten, 
subsidies, uitgaven voor defensiematerieel of investeringen in infrastructuur. Bij gebrek 
aan internationale standaarden is vaak op diverse plekken het wiel uitgevonden. Inmid-
dels heeft de IFAC het initiatief genomen om specifiek voor overheden standaarden 
op te stellen voor verslaggeving, de International Public Sector Accounting Standards 
(IPSAS). De komende jaren zal deze set standaarden verder worden uitgebouwd. Toe-
passing van deze standaarden maakt de invoering van het baten-lastenstelsel eenvoudi-
ger en draagt tevens bij aan de vergelijkbaarheid van de verslaggeving van overheden.

4 Risicomanagement 

De theorie
Risico’s zijn gebeurtenissen of situaties die zich mogelijk voordoen en die een invloed 
hebben op het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. De kans dat deze 
gebeurtenissen zich voordoen en de impact van de gevolgen zijn daarbij belangrijk. 
Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het inventa-
riseren, analyseren, classificeren en beheersen van risico’s. Hoewel er als hulpmiddel ge-
nerieke of branchespecifieke opsommingen van risico’s (gemeenschappelijke taal) zijn is 
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het identificeren, classificeren en een opvolging geven aan risico’s altijd maatwerk voor 
een organisatie. Het toetsingskader hiervoor wordt vaak gevormd door het takenpakket 
en/of de doelstellingen van een organisatie. Ofwel, bij risicomanagement wordt voorna-
melijk aandacht geschonken aan die risico’s die een gevaar kunnen opleveren voor het 
uitvoeren van de taken of het realiseren van de doelstellingen.

Bij risicomanagement doorloopt men doorgaans de volgende stappen.
1  Het beoordelen van risico’s, op te delen in de substappen identificeren, prioriteren 

en analyseren.
2  Het ontwikkelen van risicomanagementstrategieën, globaal in te delen in exploiteren, 

reduceren en overdragen.
3 Het ontwerpen en uitvoeren van risicomanagementvaardigheden.
4 Het bewaken van de resultaten van risicomanagement.
5 Het continu verbeteren van risicomanagementvaardigheden.

In figuur I.36 worden deze stappen cyclisch weergegeven.

Figuur I.36: Te doorlopen stappen bij risicomanagement

Voorafgaand aan dergelijke stappen dienen de taken en doelstellingen van de organisatie 
duidelijk zijn, wordt een gemeenschappelijke taal ontwikkeld in een bepaalde structuur 
en wordt de scope (hele organisatie of organisatieonderdelen) en het abstractieniveau 
(strategische doelstellingen, operationele doelstellingen of wellicht bepaalde processen 
of procesdelen) van het traject bepaald.
Een gemeenschappelijke risicotaal is een belangrijke basisvereiste. Zonder een dergelij-
ke taal veranderen discussies over risico’s al snel in een Babylonische spraakverwarring 
en is er een reële kans dat belangrijke risico’s buiten beschouwing blijven. Ook wordt 
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het uitermate lastig om de organisatiebrede communicatie betreffende risico’s op deze 
wijze te bevorderen. 
Elk risico binnen de onderkende taal wordt vergezeld door een definitie, ofwel ‘wat 
moet men onder dit risico verstaan?’. 

Het beoordelen van risico’s
Op basis van de gemeenschappelijke taal en de taken en doelstellingen van een organi-
satie worden de belangrijkste risico’s in kaart gebracht (identificeren). 
Vervolgens worden deze risico’s geclassificeerd aan de hand van impact en waarschijn-
lijkheid. Het resultaat is een risicokaart waarin de risico’s geprioriteerd zijn weergegeven 
(zie figuur I.37).

Figuur I.37: Risicokaart waarop risico’s zijn geclassificeerd naar waarschijnlijkheid en impact

Dit geeft een goede leidraad in de keuze welke risico’s aandacht nodig hebben (priorite-
ren). Vervolgens achterhaalt de organisatie per geselecteerd risico de mogelijke oorzaken 
en consequenties van de relevante risico’s (analyseren). Dit wordt ook wel sourcing 
genoemd (zie figuur I.38). 

In het bijzonder deze analyse heeft een hoge toegevoegde waarde omdat de kern van het 
risico in kaart wordt gebracht. Hierdoor ontstaan duidelijke aanknopingspunten die van 
belang zijn om te komen tot een betere beheersing. Bovendien wordt op deze wijze een 
relatie gelegd met de te behalen doelen van de organisatie.
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Het ontwikkelen van risicomanagementstrategieën
Voor de geïdentificeerde risico’s worden risicomanagementstrategieën ge(her)formuleerd. 
Hierbij onderscheiden wij vijf hoofdstrategieën:
• Vermijden;
• Accepteren of behouden;
• Beperken of reduceren;
•  Overdragen, bijvoorbeeld door te verzekeren of door als departement risico’s over te 

dragen aan een ZBO (in ruil voor een hogere vergoeding);
•  Exploiteren van vastgestelde bedrijfsrisico’s. Dit is een aanvallende strategie, waarbij 

bijvoorbeeld een risico wordt omgezet in een kans om het helemaal anders te doen. 
Wanneer bijvoorbeeld een brug op de traditionele wijze gebouwd een te lange door-
looptijd met zich meebrengt kan men ervoor kiezen om nieuwe bouwtechnieken te 
proberen.

Bij risicomanagement ligt de nadruk op het maken van gefundeerde keuzes betreffende 
de omgang met risico’s. Voor ieder risico dient de juiste strategie te worden gekozen. 
Daarnaast dient in acht te worden genomen dat risico’s elkaar onderling kunnen beïn-
vloeden, dan wel onderling aan elkaar gerelateerd kunnen zijn.
Ontwerpen/uitvoeren risicomanagementvaardigheden

Afhankelijk van de hiervoor gekozen strategie kunnen verschillende risicomanagement-
vaardigheden moeten worden ontwikkeld of worden binnengehaald. Dat kan betrek-
king hebben op processen die moeten worden aangepast of worden herontworpen, op 
mensen die andere of aanvullende competenties moeten ontwikkelen, of door technolo-
gieën (inplementatie nieuwe of aanpassing bestaande IT-systemen). Hiermee kunnen de 
specifieke risicostrategieën worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

Figuur I.38: Oorzaken en gevolgen van risico’s en beheersmaatregelen
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Bewaken prestaties risicobeheersing
De resultaten van het risicomanagementproces zelf staan centraal in deze stap. Het ma-
nagement dient hiertoe regelmatig de geïdentificeerde risico’s te evalueren, de gehan-
teerde strategieën te beoordelen, de daarmee samenhangende processen te bewaken en 
de prestaties ten aanzien van risicomanagement te meten.

Continu verbeteren risicomanagementvaardigheden
Gezien het feit dat een organisatie continu te maken heeft met in- en externe verande-
ringen en de prestaties van risicomanagement voortdurend verbeterd moeten worden, 
dienen zowel de risico-eigenaren als het management aandacht te besteden aan aanpas-
singen van de processen en de strategieën. De resultaten van de vorige stap zijn hierbij 
richtinggevend.
Risicomanagement vertoond in zijn  principes grote overlap met begrippen als pres-
tatiemanagement en planning & control (zie paragraaf 6.4). Prestatiemanagement is 
gericht op het realiseren van de beoogde prestaties als een afgeleide van doelstellingen. 
Risicomanagement kan men beschouwen als de andere kant van dezelfde medaille. Bij 
risicomanagement wordt als een afgeleide van de doelstellingen namelijk nagedacht 
over de ‘beren op de weg’ die men kan tegenkomen. Ofwel, welke zaken kunnen het 
realiseren van de doelstellingen in de weg zitten. Net als bij prestatiemanagement heeft 
ook risicomanagement een cyclisch ‘plan-do-check-act’-karakter (zie de Deming Cirkel 
in paragraaf 5.1). Risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en in het verlengde er-
van worden passende maatregelen ontwikkeld. Deze worden gepland en gemonitord via 
de reguliere planning & control-cyclus en waar nodig wordt er bijgestuurd. In figuur I.39 
wordt dit weergegeven,

Figuur I.39: Risicomanagement in relatie tot de planning & control-cyclus
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Gebruik van risicomanagement in de rijksdienst
Risicomanagement is op het moment volop in opkomst. Anders gesteld: in veel organi-
saties is het planmatig en preventief nadenken over risico’s als een afgeleide van doelen 
en breder dan alleen financiële risico’s nog matig ontwikkeld. Zo blijkt in ieder geval uit 
het in het kader van dit boek uitgevoerde onderzoek onder ZBO’s (zie hoofdstuk 6). 

In 2001 zijn op diverse ministeries pilots gestart om inzichten te verkrijgen in de sys-
tematische sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. De inzichten uit deze pilots 
zijn verwerkt in het referentiekader mededeling over de bedrijfsvoering dat door het 
ministerie van Financiën is uitgebracht. De mededeling bedrijfsvoering kan in dit ver-
band worden beschouwd als een mededeling dat goed is gekeken naar de risico’s in 
de bedrijfsvoering en passende beheersmaatregelen zijn genomen waar nodig. Het re-
ferentiekader mededeling over de bedrijfsvoering bevat rijksbrede normen waarmee 
ministeries op een gestructureerde wijze kunnen komen tot een mededeling over de 
bedrijfsvoering. Hierbij wordt onder bedrijfsvoering verstaan: de sturing en beheersing 
van bedrijfsprocessen binnen een ministerie om de beleidsdoelstellingen te kunnen rea-
liseren. Dit betreft zowel de primaire processen als de processen die hiervoor faciliterend 
zijn. Op het niveau van het ministerie moet hierover verantwoording worden afgelegd 
op basis van een voorgeschreven tekst.
Dit referentiekader zou de status krijgen van een ministeriële regeling. Zo ver is het niet 
gekomen. In een recent kabinetsstandpunt is gekozen voor een aanzienlijk grotere mate 
van vrijheid. Risicomanagement blijft een belangrijk onderwerp, maar er wordt niet 
meer dwingend voorgeschreven hoe dit moet worden ingericht. Daarnaast is gekozen 
voor een vormvrije bedrijfsvoeringsparagraaf, waarin in ieder geval aandacht moet wor-
den geschonken aan het financieel en materieel beheer en de rechtmatigheid. Hiermee 
lijkt te zijn gekozen voor een beperktere definitie van bedrijfsvoering dan in het refe-
rentiekader.

In een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer over de verantwoording van 
het rijk over 2004 zegt de minister van Financiën het volgende:

“In de bedrijfsvoeringsparagrafen van de jaarverslagen van de departementen wordt 
ingegaan op de belangrijkste knelpunten en risico’s en de genomen maatregelen. Deze 
bedrijfsvoeringsparagraaf vormt een uitzonderingsrapportage en is vormvrij. De mede-
deling bedrijfsvoering heeft een facultatief karakter. In de toekomst zal dit zo blijven. 
Wel worden vanaf 2006 als uitwerking van het IBO-regeldruk en -controletoren de de-
partementen verplicht in te gaan op de thema’s financieel en materieelbeheer en recht-
matigheid.

De mate waarin de knelpunten en risico’s bij het (top)management bekend zijn, actief 
worden gemonitord en indien nodig (aanvullende) beheersmaatregelen worden getrof-
fen, vormt het criterium om te bepalen of een departement al dan niet ‘in control’ is. 
Wanneer in de toekomst door de departementen kwalitatief goed invulling wordt ge-
geven aan de bedrijfsvoeringsparagraaf – en de huidige bedrijfsvoeringsparagrafen zijn, 
zoals u ook constateert een goede ontwikkeling in die richting – vormen deze paragra-
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fen samen met de onderliggende departementale informatie een voldoende basis voor 
het totaalbeeld van het ministerie van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het 
Rijk. Een verplichte mededeling bedrijfsvoering is daarbij niet noodzakelijk.”

Uit deze reactie blijkt dat voor de rijksoverheid wordt gekozen voor een veel minder 
vergaande vorm van verantwoording over de beheersing van belangrijke risico’s dan 
gangbaar is in het bedrijfsleven.

Voor ondernemingen die in de Verenigde Staten aan de beurs zijn genoteerd bestaat 
de verplichting (met substantiële sancties) voor het topmanagement om zich expliciet 
te verantwoorden over risico’s en de beheersing daarvan met betrekking tot het gehele 
proces van verslaggeving. Specifiek in Nederland bestaat de Code Tabaksblat die het 
volgende aangeeft:

“In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings- en controle-
systemen adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing hiervan. 
Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van het interne risicobeheer-
sings- en controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke 
eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbe-
teringen zijn gepland en dat één en ander met de auditcommissie en de raad van com-
missarissen is besproken.”

Gezien het gegeven dat binnen de rijksoverheid aanzienlijke bedragen publiek geld 
omgaan om maatschappelijke doelen te realiseren, ligt het voor de hand dat niet alleen 
publiek verantwoording wordt afgelegd over de besteding van deze middelen, maar ook 
over het risicobeheersings- en controlesysteem dat moet waarborgen dat deze middelen 
effectief en efficiënt en rechtmatig worden ingezet.

Binnen ZBO’s en agentschappen wordt verschillend omgegaan met de verantwoording 
voor risicomanagement. Uit een beperkte steekproef onder de inzendingen voor de Kor-
des-trofee 2005 blijkt dat de aandacht voor risicomanagement in het jaarverslag varieert 
van ‘afwezig’ tot beperkte, dan wel expliciete vermelding in een vormvrije bedrijfsvoe-
ringsparagraaf tot ‘in-control statements’ ondertekend door het bestuur van de organi-
satie. Een voorbeeld van deze laatste is in het volgende kader opgenomen.

Bedrijfsvoeringsmededeling

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Kadaster en legt hier-
over verantwoording af. De mededeling over de bedrijfsvoering zien wij als een uitstekend 
middel hiertoe.

Bedrijfsvoering betreft alle bedrijfsprocessen – zowel de primaire processen als de processen die 
hiervoor faciliterend zijn – om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren alsmede de sturing 
en beheersing daarvan. Hiertoe heeft het Kadaster een managementcontrolsysteem ontwik-
keld waarin beheersings- en regelmechanismen worden ingezet. Dit systeem ondersteunt de 
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doelgerichtheid, de toekomstgerichtheid en de efficiency van de organisatie. Dit laatste komt 
mede tot uitdrukking in het aspect kostenbeheersing, afgeleid van onze missie om tegen zo laag 
mogelijke kosten te werken.

De elementen van het raamwerk van het managementcontrolsysteem zijn ontleend aan een 
algemeen aanvaard model met een evenwichtig stelsel van “checks and balances”. Deze bestaan 
op hoofdlijnen uit het besturingskader, de informatie en communicatie (zowel extern als intern), 
de risicobeoordeling, de interne beheersingsmaatregelen en de bewaking hierop.
Per 1 mei 2004 hebben ondergetekenden de bestuursverantwoordelijkheid voor het Kadaster 
overgenomen. De bestuurswisseling is naar onze mening goed verlopen. 
In 2004 hebben wij het continue proces van identificatie, beoordeling en beheersing van rele-
vante risico’s periodiek beoordeeld, evenals de effectiviteit van het managementcontrolsysteem. 
Wij hebben toegezien op de voortgang van de voorgenomen doelstellingen voor 2004, zoals die 
zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan. Daarbij hebben we onder meer aandacht besteed 
aan de financieel-economische prestaties, de kwaliteitsnormen, de integratie van de Topogra-
fische Dienst en de verbetering in de sturing van ICT-projecten. De tweede evaluatie van het 
Kadaster na de verzelfstandiging in 1994, een nieuwe INK-positiebepaling en de uitkomsten 
van in- en externe audits hebben een rol gespeeld in deze beoordeling.
Als Raad van Bestuur zijn wij van mening dat het systeem van managementcontrol van het 
Kadaster met de interne risicobeheersings- en controlesystemen in 2004 adequaat en effec-
tief heeft gewerkt. De werkprocessen zijn zodanig beheerst, dat kan worden gesteld dat de 
organisatie in behoorlijke mate effectief en efficiënt heeft geopereerd. Naar onze mening is de 
jaarverantwoording deugdelijk, is de geldende wet- en regelgeving nageleefd en zijn de waarden 
voldoende beveiligd.
Hiernaast onderkennen wij dat verdere verbeteringen in onze organisatie mogelijk zijn. Als 
voorbeeld noemen wij de tijdige invoering van het elektronische aanleveren van akten, dat door 
vertraging van het wetgevingstraject pas in september 2005 kan worden ingevoerd en de verbe-
tering van de normen en het kwaliteitshandvest. Als punt van zorg onderkennen wij de tijdige 
oplevering eind 2005 van het nieuwe topografische basisbestand (TOP10NL). Voor de langere 
termijn zijn de vergrijzing van het personeelsbestand en de gevolgen van de voortschrijdende 
automatisering belangrijke aandachtspunten. Samen met het management hebben wij plannen 
ontwikkeld voor de organisatie van het Kadaster in de toekomst, waarin deze aandachtspunten 
zijn meegenomen.

Apeldoorn, 6 april 2005

Raad van Bestuur

Drs. Th.A.J. Burmanje
G.J.M. Barnasconi
Ir. A.P.G. Groothedde

De algemene indruk is dat ZBO’s meer aansluiten bij de trend die in het bedrijfsleven is 
waar te nemen dan de ministeries. Dit is waarschijnlijk verklaarbaar doordat vele ZBO’s 
te maken hebben met een externe raad van toezicht waarin veelal ook kopstukken uit 
het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd die de gangbare governance principes uit het 
bedrijfsleven ook introduceren bij de ZBO’s. Deze trend is ook te zien in andere sectoren 
van het publieke domein zoals zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.
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Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen
Zoals bij alle managementtechnieken kan men in het toepassen van de principes van 
risicomanagement ook doorschieten in detail. Risicomanagement houdt niet in dat alle 
risico’s beheerst moeten worden. Dat zou tot het ‘doodregelen’ van alles leiden. Risico-
management kan ook betekenen dat men bepaalde risico’s bewust in stand houdt. Het 
systematisch nadenken over de belangrijkste risico’s die de realisatie van doelstellingen 
kan belemmeren is natuurlijk een goede zaak. Het stelt de organisatie in staat om tij-
dig passende maatregelen te nemen of bewust risico’s te aanvaarden. De aard van de 
‘business’ van een organisatie moet daarbij goed in het achterhoofd worden gehouden. 
Bijvoorbeeld IT-systemen ter ondersteuning van het primaire proces bij uitvoerende 
taakorganisaties zijn vaak crucialer dan op een kerndepartement. 

Een andere valkuil is dat men de organisatie belast met veel verschillende initiatieven 
die allemaal ‘risicomanagement’ betreffen. Zo kan men in een ‘risicomanagementproject’ 
systematisch de risico’s in kaart brengen en passende beheersmaatregelen ontwikkelen, 
uitvoeren en bewaken, zoals in deze paragraaf beschreven. Er zijn echter bijvoorbeeld 
ook zogenaamde baselines (voor financiën, HRM, ICT) in de rijksdienst in omloop waar 
men aan moet voldoen. In feite wordt daarbij ook gevraagd om na te denken over risi-
co’s en beheersmaatregelen. Een pragmatische insteek van risicomanagement die ik in 
praktijk ook vaak tegenkom is dat men in het kader van het jaarplan met het maken van 
werkafspraken tussen leidinggevenden (prestatieafspraken) ook moet aangeven wat de 
belangrijkste risico’s zijn en hoe men daarmee om denkt te gaan. Als men niet oppast is 
men driemaal soortgelijke dingen aan het doen die niet op elkaar afgestemd zijn en veel 
overbodige energie en tijd kosten. Nog even los van afnemend draagvlak bij medewer-
kers om aan dit soort projecten mee te willen doen.

Gegeven de (internationale) ontwikkelingen (ook binnen het bedrijfsleven) lijkt een for-
mele verplichte verantwoording van overheidsbestuurders over het risicobeheersings- 
en controlesysteem voor de hand te liggen. Ook wanneer niet formeel verplicht kan men 
zich voorstellen dat publieke bestuurders of topambtenaren dat steeds meer vrijwillig 
zullen doen.

5  Kwaliteitsmanagement 

Om de definitie van kwaliteit “Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uit-
gesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant28” waar 
te kunnen maken, kan men voor een systematische aanpak kiezen. Van een organisatie 
dat op een systematische manier invulling geeft aan kwaliteit, kan worden gezegd dat zij 
in het bezit is van een ‘kwaliteitsysteem’, ook wel ‘kwaliteitszorgsysteem’ genoemd.

Net als met het begrip ‘kwaliteit’, is het met het begrip ‘kwaliteitssysteem’ zo, dat er 
veel over wordt gesproken, en er veel definities van in omloop zijn. Een definitie die 
zeer bruikbaar is om de verschillende aspecten van een kwaliteitssysteem uit te leggen 
is: “Een georganiseerde zorgvuldigheid van samenwerken”. Daarmee wordt de definitie 
echter ook wel erg breed.

http://www.adburdias.nl/kwaliteit.htm
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Om systematisch kwaliteit te kunnen leveren, zal een organisatie van tevoren moeten na-
denken hoe die kwaliteit bereikt kan worden. Er zullen werkafspraken, procesvolgordes, 
enzovoort moeten worden vastgesteld. Er zullen mensen met de juiste opleiding en 
ervaring ingezet moeten worden. De juiste hulpmiddelen moeten aanwezig zijn. Enzo-
voort, enzovoort. Iedereen moet zorgvuldig omgaan met de voorwaarden om kwaliteit 
te leveren. Maar dat moet niet leiden tot het schoonvegen van eigen straatjes, of het ‘over 
de muur gooien’ van zaken. Het is namelijk de bedoeling om gezamenlijk kwaliteit te 
leveren. 

5.1  Deming cirkel: plan-do-check-act (PDCA)

Nu geeft bovenstaande definitie wel aan welke aspecten relevant zijn in een kwaliteits-
systeem, maar zij maakt niet duidelijk hoe dat handen en voeten gegeven kan worden. 
W. Edwards Deming heeft daarvoor een cirkel gebruikt (zie figuur I.40). 

De Deming-cirkel (ook wel PDCA-cirkel genoemd) laat zien, dat er in een organisatie vier 
soorten activiteiten nodig zijn: 
•  Plan: bedenk van tevoren wat geleverd gaat worden en op welke wijze dit tot stand 

moet worden gebracht. 
• Do: voer uit wat er in Plan bedacht is.
•  Check: verifieer geregeld of dat wat er in Plan bedacht is ook daadwerkelijk in Do 

heeft plaatsgevonden. Als dat niet het geval is, onderzoek dan waar dat door komt 
(bijvoorbeeld: te ambitieus, te weinig of verkeerde mensen of middelen, meer of an-
dere calamiteiten dan verwacht, veranderde eisen aan het systeem). Samen met de 
volgende activiteit is deze activiteit het gedeelte van het organiseren dat niet in Plan 
zit (het flexibel zijn).

•  Act: doe iets met de constateringen uit Check; het is immers niet zinvol om alleen 
maar te constateren dat iets niet is gegaan zoals gedacht, zonder daarbij na te gaan 
of dat in de toekomst vermeden kan worden. Dat betekent dat er wijzigingen in Plan 
(ofwel in het organiseren) aangebracht moeten worden of dat succesvolle werkwijzen 
worden geborgd. Soms wordt deze stap ook wel ‘Adapt’ genoemd.

Voor veel organisaties is het lastig om deze cirkel echt rond te maken. Vaak blijft men 
hangen in het produceren van plannen.

Figuur I.40: Deming-cirkel

Plan

DoCheck

Act

Figuur I.40: De Deming-cirkel

http://www.adburdias.nl/goeroe-deming.htm
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In het kader van kwaliteitsmanagement worden nogal wat modellen, concepten en nor-
men gebruikt. Zeker niet limitatief, maar de volgende zijn (in Nederland) belangrijk:
• de NEN-ISO-9000-normen;
• het INK-managementmodel (zie elders in dit hoofdstuk);
• kwaliteitshandvesten.

5.2  De NEN-ISO-9000-normen

In de NEN-ISO-90002929- normen zijn eisen vastgelegd waaraan een kwaliteitssysteem 
zou moeten voldoen. De ISO-9001-norm is daarbij de meest uitgebreide variant. Orga-
nisaties die zelf geen diensten of producten ontwerpen kunnen uit de voeten met een op 
dat onderdeel uitgeklede ISO-9002-variant. In kern worden aan een kwaliteitssysteem in 
ieder geval de volgende eisen gesteld:
• Het bereik en de doelstellingen (strategie en beleid) zijn vastgelegd.
•  Deze zijn vertaald in (meetbare/toetsbare) kwaliteitseisen aan (de verschillende  

onderdelen van/partijen in) het systeem.
•  Werkwijzen (inclusief de verdeling van Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegd-

heden (TVB)) zijn helder, vastgelegd en worden in de praktijk ook zo uitgevoerd.
•  Er zijn voldoende mensen en middelen (inclusief het managen van leveranciers van 

diensten en producten) om de afgesproken werkzaamheden conform afgesproken 
kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren.

•  Documentatiemanagement (versiebeheer, beheer van data, et cetera), zodat men met 
de juiste en actuele gegevens werkt.

•  Toetsen (intern en extern) of het kwaliteitssysteem aan de eisen en normen voldoet 
(via allerlei instrumentarium zoals audits, visitaties, zelftoetsen, prestatie-indicatoren, 
klachten, et cetera).

•  Daar voortdurend van leren en verbeteren.

Het voordeel van dergelijke eisen aan een kwaliteitssysteem is dat ze zo generiek zijn 
dat ze op alle type organisaties passen en ook op alle mogelijke scopes kunnen worden 
losgelaten. De keerzijde van diezelfde medaille is dat ze altijd geïnterpreteerd/vertaald 
moeten worden.

Een organisatie die aantoonbaar aan de eisen uit een ISO-9000-norm voldoet kan hier-
voor een certificaat ontvangen, mits een certificerende instelling heeft vastgesteld (via 
documentenonderzoek en een audit) dat de organisatie inderdaad aan de eisen voldoet. 
De certificerende instellingen worden op hun beurt ook steekproefsgewijs gecontroleerd 
door de Raad voor de Accreditatie. Het behalen van een ISO-9000-certificaat is niet een 
eenmalige inspanning. Periodiek, meestal jaarlijks, komt de certificerende instelling langs 
om te verifiëren of het systeem nog steeds aan de eisen voldoet. Een van de eisen is dat 
een organisatie aantoonbaar alles in het werk stelt om zichzelf continu te verbeteren.
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5.3  INK-managementmodel
30

De theorie
Het INK-managementmodel is de Nederlandse variant op het EFQM-model. EFQM 
staat voor European Foundation for Quality Management die in 1988 werd opgericht 
door veertien presidenten van Europese multinationals op initiatief van Philips. Het mo-
del is ontstaan uit de behoefte aan een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat een organi-
satie niet alleen anticipeert op wat er in haar omgeving gebeurt, maar ook voortdurend 
aandacht heeft voor de inrichting en aansturing van de organisatie. Het onderliggende 
uitgangspunt is dat een organisatie er alleen in slaagt de concurrentiepositie structureel 
te verbeteren of, in het geval van non-profitorganisaties, de maatschappelijke doelen 
kunnen realiseren als zij voldoende aandacht heeft voor de kwaliteit van hun organisa-
tie. Door het instellen van een European Quality Award, op basis van heldere toetsings-
criteria, werd erkenning gegeven aan organisaties die daar blijk van gaven en moest er 
een stimulerende werking van uitgaan.

In Nederland werd, gestimuleerd vanuit het ministerie van Economische Zaken,  
de stuurgroep Nederlandse Kwaliteit opgericht, voorloper van het huidige Instituut 
Nederlandse Kwaliteit (INK). Ook in Nederland werd een kwaliteitsprijs ingesteld. 
Het Nederlandse INK-managementmodel hanteert als uitbreiding op het EFQM-model 
vijf ontwikkelingsfasen om organisaties op het gebied van kwaliteitsmanagement staps-
gewijs te kunnen laten groeien. 

Het INK-managementmodel is een algemeen referentiemodel voor de totale bedrijfsvoe-
ring dat bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes 
van de organisatie (zie figuur I.41). Het model is een denkraam waarin verschillende 
aspecten van een organisatie met elkaar in verband worden gebracht en waarvan wordt 
verondersteld dat deze de aandacht van het management verdienen. Het model ziet er 
als volgt uit.

Figuur I.41: Het INK-managementmodel (Bron: Instituut Nederlandse Kwaliteit)
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De aandachtsgebieden zijn verdeeld in vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebie-
den. De grondgedachte is dat als men in de organisatiegebieden de juiste inspanningen 
levert, dit zal leiden tot betere prestaties in de resultaatgebieden. (Dreigende) tegenval-
lende resultaten dienen vervolgens te leiden tot verbeteringen op de organisatiegebieden 
(de ‘feedback’-lus). 

Voor wat betreft de organisatiegebieden geeft het model vrij normatief aan welke acti-
viteiten goed zijn. Bij toepassing van bepaalde ‘best practices’, zoals ‘het participeren in 
verbeterteams’ wordt een hoger kwaliteitsniveau van de organisatie verondersteld dan 
wanneer men dit niet doet. De organisatiegebieden kunnen als volgt worden toegelicht 
(zie tabel I.8).

Tabel I.8:  Overzicht van de vijf organisatiegebieden met deelgebieden  
(Bron: Instituut Nederlandse Kwaliteit)

Gebieden Omschrijving

1 Leiderschap De manier waarop de leiding van de organisatie de koers bepaalt, deze 
vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds wisselende omstandig-
heden vernieuwt om de overeengekomen strategie en doelstellingen te reali-
seren.

A richten Hoe de leiding de koers bepaalt en richting geeft aan de organisatie.

B inrichten Hoe de leiding de richting van de organisatie op de koers afstemt.

C verrichten Hoe de leiding zich persoonlijk inspant om de organisatie te verbeteren en 
daarbij haar medewerkers betrekt en stimuleert.

2 Strategie en beleid De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een 
heldere, op alle groepen van belanghebbenden gerichte strategie, die wordt 
vertaald in concreet beleid, concrete plannen, budgetten en processen. 

A oriënteren Hoe de organisatie zowel interne als externe informatie verzamelt en deze 
gebruikt bij het ontwikkelen van strategie en beleid.

B creëren Hoe de inhoud wordt bepaald, de resultaten worden gemeten en de evaluatie 
wordt uitgevoerd

C implementeren Hoe de doelstellingen in plannen en budgetten tot uitvoering leiden.

3 Management van 
medewerkers

De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waar-
deert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er 
voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar‘ mensen.

A organiseren Hoe de organisatie het personeelsmanagement afstemt op strategie en beleid, 
de vereiste organisatiestructuur, de kernprocessen en externe ontwikkelingen.

B investeren Hoe de organisatie op de toekomst gerichte kennis- en vaardigheidsbehoeften 
vaststelt en uitvoering geeft aan de beschikbaarheid en borging van deze ken-
nis en vaardigheden. Dit alles in een balans tussen doelstellingen van de orga-
nisatie en de doelstellingen van de individuele medewerker.

C respecteren Hoe de organisatie en de individuele leidinggevenden omgaan met hun 
medewerkers en hen betrekken, stimuleren, erkennen en waarderen.
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Gebieden Omschrijving

4 Management van 
middelen

De manier waarop vanuit strategie en beleid middelen worden aangewend om 
de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te 
stellen dat de middelen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactivitei-
ten van de organisatie.

A geld Hoe de organisatie haar financiële middelen verwerft, toewijst, gebruikt en 
beheert om de toegevoegde waarde van processen voortdurend te verbeteren.

B  kennis en  
technologie

Hoe vanuit strategie en beleid de noodzakelijke kennis en technologie wor-
den binnengehaald, ontwikkeld, verspreid, toegepast en geborgd. Hoe wordt 
zeker gesteld dat intellectueel kapitaal wordt beheerd en beschermd.

C  materiaal en  
diensten

Hoe deze middelen worden ingezet voor het maximaliseren van de toege-
voegde waarde van de eigen processen en in de keten.

5 Management van 
processen

De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen 
identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert gericht op waarde-
toevoeging voor alle groepen van belanghebbenden. De manier waarop er 
gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele sturing en profes-
sionaliteit.

A  identificeren en 
ontwerpen

Hoe de organisatie haar processen identificeert en ontwerpt in relatie tot hun 
bijdrage aan de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen.

B  invoeren en 
beheersen

Hoe de organisatie haar processen beheerst om een effectieve, efficiënte en 
flexibele bedrijfsvoering zeker te stellen.

C  doorlichten en 
verbeteren

Hoe verbetermogelijkheden worden opgespoord en de processen continu 
worden verbeterd.

De resultaatgebieden zijn in feite vier perspectieven van waaruit, in het verlengde van 
de organisatiedoelstellingen, zogenaamde maatstaven (prestatie-indicatoren) kunnen 
worden benoemd. Het ontwikkelen van maatstaven is maatwerk. Het model geeft wel 
voorbeelden van maatstaven, maar heeft oorspronkelijk geen methode hoe deze ontwik-
keld kunnen worden. Het model geeft aan dat idealiter het presteren op de ontwikkelde 
maatstaven wordt gevolgd in de tijd (trends), vergelijkingen met andere organisaties 
wenselijk zijn (benchmarking) en een vergelijking met een norm nodig is om te kunnen 
beoordelen of bijgestuurd dient te worden. 

Het principe van Plan-Do-Check-Act is op allerlei manieren in het model verwerkt. De 
negen aandachtsgebieden en de feedbackloop vormen samen een grote PDCA-cyclus.
•  Plan: visie en missie worden bepaald door leiderschap en vertaald in plannen in het 

blok strategie en beleid.
•  Do: de uitvoering vereist de beschikbaarheid van medewerkers en middelen. In de 

processen vindt de feitelijke uitvoering van het werk plaats.
•  Check: in de vier resultaatgebieden wordt gemeten of de verrichte inspanningen tot 

het beoogde resultaat (prestaties) hebben geleid.
•  Act: het vergelijken van deze resultaten met de doelstellingen kan de aanzet geven 

tot het doorvoeren van verbeteringen in de vijf organisatiegebieden.
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Het INK-managementmodel kan gebruikt worden voor het continu verbeteren van (de 
resultaten van) organisaties en belichaamt daarmee het streven naar Integrale Kwaliteits-
zorg of Total Quality Management. Het model wordt ondersteund door instrumentarium 
om de sterktes en zwaktes in de eigen bedrijfsvoering te diagnosticeren (positiebepa-
ling), maar ook om de ‘voortdurende verbetering’ te monitoren en te laten toetsen (zelf-
evaluatie en audits ten behoeve van de Nederlandse Kwaliteitprijs en -onderscheiding). 
Het INK-managementmodel kent ook vijf ontwikkelingsfasen: activiteit-, proces-,  
systeem-, keten- en transformatiegeoriënteerd31. De verschillende fasen zijn niet beter 
maar anders en onderscheiden zich in complexiteit. 

Het gebruik van het INK-managementmodel in de rijksoverheid
Een redelijk aantal overheidsorganisaties geeft aan met het INK-managementmodel ‘te 
werken’, maar bij een nadere beschouwing beperkt dat gebruik zich vaak tot een voor-
nemen in het directie- of managementteam, waarna er niet veel gebeurd. Het INK- 
managementmodel wordt dan bijvoorbeeld als format gebruikt voor het opstellen van 
de jaarplannen of een groepje stafleden (omdat het lijnmanagement te weinig tijd heeft) 
voert een diagnosebepaling uit die geen vervolg krijgt. Maar weinig organisaties nemen 
de tijd om als lijnmanagement cursussen over het model te volgen om er vervolgens als 
gemeenschappelijke taal, diagnose-instrument en besturingsmodel intensief mee aan de 
slag te gaan.

Bij kerndepartementen wordt het INK-managementmodel niet veel gebruikt. Het de-
partement van Justitie is er in het verleden intensief mee bezig geweest, maar het is de 
vraag of dat te boek staat als een groot succes. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap gebruikt het model op het moment wel intensief. Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt het model wat minder intensief voor 
interne doorlichtingen (zie de casebeschrijvingen in hoofdstuk 5). 

Bij op afstand geplaatste uitvoerende organisaties is het model populairder, zo blijkt 
uit een steekproef onder twaalf uitvoerende organisaties in de rijksdienst32 (zie ook  
figuur I.42). Driekwart van de deelnemende uitvoerende organisaties gebruikt het INK- 
managementmodel, maar de wijze van gebruik is divers. 

Iets minder dan de helft gebruikt het model voor een positiebepaling en als besturings-
model (dit zijn ook vaak dezelfde organisaties). Een aantal organisaties gebruikt het 
model voor interne audits of zelfs als checklist voor projecten. Soms wordt het model 
niet organisatiebreed, maar wel op vrijwillige basis op lagere niveaus in de organisatie 
gebruikt. Een enkele deelnemer heeft de principes van risicomanagement (zie paragraaf 
4.4) gekoppeld aan het INK-managementmodel.

Slechts één deelnemer past het INK-managementmodel intensief toe. De leidinggeven-
den hebben gedegen kennis van het model (zijn getraind), ze hebben een positiebepa-
ling uitgevoerd die de basis is geweest voor een selectie van verbeterprojecten die in de 
planning & control-cyclus zijn verankerd. En er is een zelfevaluatie gemaakt op basis 
waarvan een externe audit is of wordt uitgevoerd.
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Op de vraag op welke wijze het gebruik van het INK-managementmodel nuttig is voor 
de organisatie wordt een aantal keren genoemd dat het een integraal raamwerk biedt dat 
organisaties in staat stelt om in de volle breedte te bezien of er geen belangrijke zaken 
worden gemist (‘blinde vlekken’), en dat het een goed hulpmiddel is om systematisch 
voortdurende kwaliteitsverbetering te ondersteunen.

Kanttekeningen en nieuwe ontwikkelingen
De kracht van het INK-managementmodel ligt besloten in het totaaldenken. Met de 
gemeenschappelijke taal van het model kan een managementteam van een willekeurige 
organisatie met behulp van het diagnose-instrument gezamenlijk bepalen of er ‘witte 
vlekken’ zijn aangaande belangrijke aspecten van de besturingsvoering. Hieronder vol-
gen echter een aantal valkuilen bij het gebruik van het INK-managementmodel. 

De eerste valkuil is dat er lange lijsten van verbeterpunten ontstaan die, indien niet heel 
kritisch wordt gekeken naar de prioriteit van al die verbeterpunten, in het vervolg ge-
makkelijk kunnen verzanden. De verbeterpunten krijgen dan geen of halve opvolging 
omdat men te veel hooi op de vork neemt. Kortom: men moet de resultaten van een 
diagnosebepaling of een audit altijd goed wegen op relevantie en urgentie voor de eigen 
organisatie.

Een tweede valkuil is dat de generieke veronderstelling dat verbeteringen in de vijf 
organisatiegebieden zullen leiden tot hogere prestaties in de vier resultaatgebieden wel 
plausibel klinkt, maar het mag geen excuus zijn om voor de eigen organisatie niet na te 
denken welke verbeteringen tot welke resultaten zouden moeten leiden. Eigenlijk is dit 
dezelfde valkuil als genoemd bij VBTB en de Balanced Scorecard, namelijk het explici-
teren van causale (oorzaak-gevolg) verbanden. 
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Figuur I.42: Gebruik van het INK-managementmodel onder 12 uitvoerende

organisaties in de rijksdienst

Figuur I.42:  Gebruik van het INK-managementmodel onder twaalf uitvoerende organisaties in de  
rijksdienst
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Moeten bijvoorbeeld alle processen wel worden beschreven op dit moment? Dat kost 
erg veel tijd en het is de vraag of diezelfde tijd niet beter in andere activiteiten kan wor-
den gestopt. Of zijn er bepaalde signalen dat een bepaald proces niet goed loopt (veel 
klachten, geconstateerde tekortkomingen uit een evaluatieonderzoek, et cetera)? In dat 
geval moet men zich misschien alleen op dat ene proces richten, waarbij de beschrij-
ving van het proces een hulpmiddel is om met elkaar te bespreken hoe logisch het is 
ingericht en of het misschien niet beter anders kan. Zo zijn vele voorbeelden te noemen 
van tijdrovende ‘verbeteractiviteiten’ die uit een diagnose (positiebepaling, zelfevaluatie 
of audit) kunnen komen en kritisch zouden moeten worden beoordeeld op hun toege-
voegde waarde.

Een derde valkuil is dat men te weinig stilstaat bij de dingen die al gedaan worden. Als 
het goed is zou men juist een positiebepaling kunnen gebruiken om de bestaande initia-
tieven te inventariseren en te beoordelen op hun toegevoegde waarde alvorens over te 
stappen op nieuwe verbeteractiviteiten. De verleiding is echter groot om vrij snel allerlei 
nieuwe initiatieven te bedenken. 

Een vierde valkuil is dat de geselecteerde en geprioriteerde verbeteractiviteiten niet in-
tegraal worden meegenomen in de planning & control-cyclus (zie paragraaf 6.4 uit 
deze annex), ofwel niet onderdeel worden gemaakt van de jaarplannen en de periodieke  
managementrapportages. Losse verbeterplannen raken daardoor uit het zicht en ont-
snappen dus aan de aandacht van het management en blijven bij mooie plannen.

Een vijfde valkuil is dat de kritische succesfactoren en de zogenoemde maatstaven (sy-
noniem voor prestatie-indicatoren) worden ontwikkeld vanuit de resultaatgebieden in 
plaats van als een afgeleide van doelstellingen (conform de VBTB- en BSC-techniek). 
Managers gaan dan bijvoorbeeld direct een maatstaf bedenken om de waardering door 
de maatschappij te meten zonder dat men scherp heeft welke doelen men eigenlijk wil 
bereiken, wanneer die bereikt zijn en wat daarvoor nodig is. Ik raad ook sterk af om 
direct uit het rijtje voorbeelden de voor uw organisatie mogelijk relevante maatstaven te 
selecteren. Op die manier wordt het denkproces (waar het eigenlijk om gaat) helemaal 
de nek omgedraaid, zal men geen goed sturingsinstrumentarium ontwikkelen en zal dit 
(misschien wel gelukkig) ook niet gedragen en dus succesvol ingevoerd worden.
Daar waar het INK-managementmodel in de jaren negentig een enorme hype teweeg-
bracht is de aandacht voor het model nu redelijk bestendigd. Het INK brengt op het mo-
ment van schrijven een speciale editie uit voor toepassing van het model bij overheden.

5.4 Kwaliteitshandvesten

Een breed geaccepteerde definitie van een kwaliteitshandvest33 is de volgende:

“Een kwaliteitshandvest is een eenzijdige verklaring door een dienst binnen de publie-
ke sector, waarin deze dienst zich, binnen de taken die haar door wet en regels zijn  
gesteld, committeert aan een aantal normen voor de eigen dienstverlening en deze nor-
men vervolgens publiceert. Daarop kan de burger de betreffende dienst zo direct mogelijk 
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aanspreken en als niet wordt voldaan aan de normen, zal hij zo mogelijk compensatie 
aangeboden krijgen van de verantwoordelijke dienst.”

Een dienst (of publieke organisatie) verklaart dus zich aan bepaalde normen voor dienst-
verlening te willen houden, maakt deze normen vervolgens kenbaar aan de burger en 
biedt, indien mogelijk, de burger compensatie als de normen niet worden gehaald.
Niet alleen bij de overheid, maar ook daarbuiten zijn verschillende initiatieven ontwik-
keld om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Voorbeelden daarvan zijn het 
reizigershandvest bij de Nederlandse Spoorwegen en het kwaliteitssysteem dat woning-
corporaties hanteren. Een kwaliteitshandvest bij de overheid is echter meer dan een  
garantiebewijs voor producten. De overheid is immers geen commercieel werkend be-
drijf, en de burger geen klant als in een vrije markt. Een overheid dient daarom aan meer 
eisen te voldoen dan alleen klantvriendelijkheid. Normen als democratie, transparantie 
en interactiviteit spelen ook een grote rol. 

Kwaliteitshandvesten hebben een legitimerende functie. De overheid laat de burger im-
mers zien dat het haar ernst is met de zorg voor kwaliteit van haar producten. Hij krijgt 
waar voor zijn (belasting)geld. In het verlengde daarvan verhogen kwaliteitshandvesten, 
als onderdeel van een breder kwaliteitsbeleid, de geloofwaardigheid van het openbaar 
bestuur. Zij kunnen het draagvlak voor overheidsbeleid vergroten. Een kwaliteitshand-
vest heeft in die zin een promotionele functie. 

Van een geloofwaardige overheid, die helder is over de normen die ze zichzelf oplegt, 
zullen burgers geen overspannen, maar juist reële verwachtingen hebben. Voldoet de 
overheid aan deze verwachtingen, dan zal de burger minder gebruik maken van klach-
tenprocedures. Ambtenaren krijgen minder vaak te maken met ontevreden burgers, 
waardoor de arbeidsmotivatie van voornamelijk contactambtenaren zal toenemen.
Verder kan een kwaliteitshandvest een standaardisatie zijn van al bestaande kwaliteits-
initiatieven in een organisatie. Op deze manier ontstaat niet alleen voor de burger dui-
delijkheid over het te bereiken kwaliteitsniveau maar ook voor de organisatie zelf. Men 
kan zich meer op hoofddoelen concentreren. Klachten van burgers over (niet gehaalde) 
overheidsprestaties kunnen gerichter worden behandeld. Men weet immers waar men 
het over heeft.

Ook past de introductie van kwaliteitshandvesten goed in het huidige streven naar be-
stuurlijke vernieuwing, en de hernieuwde aandacht voor de lokale democratie. Er wordt 
door het ministerie van BZK, de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 
en zeker ook door de Stichting Rekenschap (in 1998 opgericht om de doelstellingen 
en prestaties in de publieke sector toegankelijk, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken 
voor burgers; zie ook www.rekenschap.nl) gewerkt om al opgedane ervaringen te ver-
zamelen, uit te wisselen en overheden te stimuleren en te faciliteren bij het gebruik van 
kwaliteitshandvesten.
In tabel I.9 worden de voordelen van kwaliteitshandvesten op een rij gezet.

http://www.rekenschap.nl/
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Tabel I.9: Voordelen van kwaliteitshandvesten

Voor de overheid Voor de burger

Verhoging legitimiteit Duidelijkheid over verwachtingen

Verhoging geloofwaardigheid (promotionele functie) Klantgerichtheid

Duidelijkheid over knelpunten Vorm van inspraak

Verbeterde arbeidsmotivatie

Minder klachtenprocedures

Inrichting volgens eigen behoeften

Overheden in Nederland kunnen naar eigen inzicht kwaliteitshandvesten opstellen. De 
Stichting Rekenschap heeft hiertoe vijf stappen34 opgesteld die als uitgangspunt kunnen 
dienen bij het werken met kwaliteitshandvesten. 

Stap 1 Het maken van een conceptafspraak over te behalen resultaten 
De eerste stap bestaat uit een inventarisatie over waaruit de dienstverlening bestaat, hoe 
deze wordt aangeboden en hoe men de resultaten naar buiten brengt.

Stap 2 Vastleggen van de te behalen resultaten in een kwaliteitshandvest 
Vervolgens wordt een eenduidige set van normen voor dienstverlening die de burger 
kan verwachten vastgelegd in het kwaliteitshandvest. De gekozen normen voor dienst-
verlening zijn besproken met de burger, bijvoorbeeld door een burgerpanel, en conform 
zijn wensen, voor zover deze passen binnen de mogelijkheden van de gemeente. Bij 
iedere doelstelling worden concrete resultaten genoemd, zoals de afhandeltermijn voor 
een vergunningaanvraag. In het contract zijn niet alleen gerechtvaardigde verwachtin-
gen, maar ook rechten van de burger aangegeven. 

Stap 3 Meten van de prestatie Om te kunnen bepalen in hoeverre de gestelde normen zijn 
gehaald, dienen ze meetbaar te zijn. Het kwaliteitshandvest geeft aan wat het startpunt 
voor de organisatie is en hoe en wanneer de doelstellingen gemeten worden. De uitkom-
sten van de metingen zijn openbaar en gemakkelijk toegankelijk voor de burger. 

Stap 4 Vergelijken van de prestatie met eigen doelen en andere overheden
Als de prestaties zijn gemeten, worden die afgezet tegen de gestelde doelen. Maar ook 
benchmarking kan onderdeel uitmaken van het werken met kwaliteitshandvesten. 

Stap 5 Evalueren en terug naar een nieuwe conceptafspraak 
De resultaten worden periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Dat normen eenduidig wor-
den gesteld wil niet zeggen dat ze niet bijgesteld kunnen worden. Normen en definities 
zijn dynamisch. 

Het kan raadzaam zijn om in de beginfase voorzichtigheid te betrachten met het com-
penseren van burgers bij het niet halen van de gestelde norm. Algemene compensatie-
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middelen, zoals geld, kunnen tot misbruik leiden en komen de kwaliteit van het over-
heidsproduct zelf niet ten goede. Wel kan men denken aan een direct met het product 
samenhangende compensatie (bijvoorbeeld het thuisbezorgen van een paspoort dat te 
laat gereed is), waardoor ook de kwaliteit van het product zelf wordt verbeterd.

5.5 De Deming-cirkel als terugkerend thema

De oplettende lezer merkt dat het cyclische van de Deming(PDCA)-cirkel bij veel (kwa-
liteitsmanagement)concepten terugkomt.
•  Een eis in de ISO-9000-normen aan een kwaliteitssysteem is dat men aantoont dat 

men voortdurend bezig is met verbeteren en de principes van de Deming-cirkel toe-
past.

•  In het INK-managementmodel is een terugkoppellus ingebouwd, waarbij de behaal-
de prestaties in de resultaatgebieden input zijn voor het verder verbeteren van de 
bedrijfsvoering in de organisatiegebieden.

•   In het stappenplan bij de kwaliteitshandvesten is ook opgenomen dat de handvesten 
voortdurend moeten worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

De Deming-cirkel is echter niet voorbehouden aan kwaliteitsmanagement. De cirkel 
komt ook terug bij onder andere prestatiemanagement, risicomanagement en planning 
& control, concepten die elders in dit hoofdstuk worden behandeld.

Wat kunnen we verwachten?
Een evolutie van de discontinue PDCA-cyclus naar parallelsturing 

De principes van Deming gaven indertijd vernieuwende inzichten. Eerst moest men nadenken 
over wat te doen, vervolgens werd dat uitgevoerd, dan werd gekeken of de uitvoering op koers 
lag, vervolgens werd bijgestuurd waar nodig en ging men weer de volgende plancyclus in.
Dit principe is voor veel leidinggevenden en staffunctionarissen synoniem gemaakt aan het 
periodieke proces van het jaarlijks maken van een plan en het per kwartaal (of een andere fre-
quentie) leveren van rapportages. Planning is dus discontinu (eenmaal per jaar) en rapportage 
is ook discontinu (per kwartaal of een andere frequentie). 
Hoe instabieler echter de omgeving des te groter wordt de behoefte om continu informatie te 
verkrijgen om bij te sturen. De ontwikkelingen in ICT-technologie maken dat ook steeds meer 
mogelijk. In het uiterste geval is men continu tegelijkertijd bezig met het uitvoeren van taken, 
het verzamelen van informatie, het op zich laten inwerken van die informatie en daar conclusies 
uit te trekken of te leren, en waar nodig de uitvoering bij te sturen. Er wordt dus niet een plan 
voor een bepaalde periode uitgevoerd, maar dat ‘plan’ (voor zover het er al is) is voortdurend 
aan aanpassingen onderhevig. Noem het parallelsturing (zie figuur I.43). 
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Figuur I.43: Van discontinue sturing naar parallelsturing

In feite zijn hier ook weer in grote mate de principes van ‘beyond budgetting’ van toepassing 
(zie eerder in dit hoofdstuk bij Budgettering).
Het verschil in denken kan worden geïllustreerd aan de hand van een fictieve reiziger met als 
bestemming een vergadering.
•  In de eerste situatie zit deze in een auto, bepaalt hij zijn bestemming (hij heeft van tevoren 

gevraagd waar hij moest zijn voor de vergadering), stippelt hij een route uit met behulp van 
een kaart en gaat rijden. Af en toe stopt hij om te controleren of de aangegeven bestemmin-
gen op de borden nog overeenkomen met zijn route op de kaart. Zo ja, dan rijdt hij door. Zo 
nee, dan brengt hij zijn auto weer op de originele route. Wanneer hij onderweg onverwachts 
een file tegenkomt, pakt hij zijn kaart en stippelt hij een aangepaste route uit indien hij het 
gevoel heeft dat dit sneller zal zijn. Eenmaal op de plek van bestemming aangekomen kan 
hij beseffen dat hij toch ergens anders naartoe had moeten gaan, want de opgegeven locatie 
werd tijdens zijn rit gewijzigd.

•  In de tweede situatie heeft hij ook van tevoren gevraagd waar hij moest zijn voor de verga-
dering. Hij voert zijn bestemming in het navigatiesysteem in welke hem de weg wijst. Zijn 
navigatiesysteem houdt daarbij rekening met de laatste informatie aangaande files. Tijdens 
de rit belt zijn secretaresse hem om te vertellen dat de plaats van vergadering is gewijzigd. 
Rijdend wijzigt hij zijn bestemming in het navigatiesysteem dat op basis van de nieuwe 
informatie een aangepaste koers aangeeft en hem aangeeft dat hij naar verwachting tien 
minuten later zal aankomen. Rijdend belt hij de voorzitter van de vergadering om hem door 
te geven dat hij als gevolg van de gewijzigde locatie tien minuten later zal aankomen.

Zoals bij iedere metafoor zullen hier ook wel zaken in zitten die ‘onderuit gehaald kunnen wor-
den’, maar de kern van de boodschap is tweeledig:
1  aan de principes van plan-do-check-act verandert op zich niets (ook in de tweede situatie 

stelt hij zijn originele bestemming bij op basis van tussentijdse informatie), maar
2  dit alles gebeurt continu op basis van de laatste informatie en met behulp van de meest 

geavanceerde systemen, waardoor hij geen tijd verliest aan het uitstippelen van een route 
(maken van het plan), het stoppen om op de kaart te kijken (opstellen rapportages), het 
bijstellen van zijn suboptimale route als gevolg van de file en het opnieuw moeten rijden 
naar de aangepaste bestemming (omdat hij nog niet over deze informatie beschikte toen hij 
vertrok). In de eerste situatie kost het de automobilist meer (voorbereidings)tijd, hij komt 
later dan in de tweede situatie, hij kan de verwachtingen van zijn medevergaderleden niet 
opnieuw managen (waardoor die mogelijk minder begrijpend zijn) en hij verbruikt meer 
brandstof (minder efficiënt).

In veel publieke organisaties is men gewend aan de eerste werkwijze, terwijl de mogelijkheden 
voor werkwijze twee voorhanden zijn en steeds betaalbaarder worden. Dit vraagt echter ook een 
andere werkwijze van de mensen in het systeem (lees: de bestuurder van de auto).

Check

Plan

DoAct

Oud: de discontinue PDCA-cyclus Nieuw: parallel sturing

Uitvoeren

Analyseren en leren

Informatie verzamelen
Aanpassen

van de
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6  Overige gerelateerde begrippen

6.1  Benchmarking

“Benchmarking is het onderzoek naar de beste werkmethoden die zullen leiden tot de 
beste prestaties van een bedrijf.”, aldus Robert C. Camp. Benchmarking staat ook wel 
bekend als ‘vergelijking met het beste’ of ‘streven naar het beste van het beste’. De af-
gelopen jaren heeft benchmarking, ook wel bedrijfsvergelijking genoemd, een enorme 
vlucht genomen in de publieke sector. Benchmarks kunnen echter verschillen in doel-
stelling, type, methode en scope (zie I.44). 

Figuur I.44: Verschillen in doelen, typen, methoden en scope bij benchmarken

Verantwoorden versus leren
Er kunnen grofweg twee doelen worden aangevoerd om te benchmarken, namelijk (in-
tern) leren en (extern) verantwoorden. In het geval dat de doelstelling ‘leren’ voorop-
staat, zal de natuurlijke drang om open en eerlijk gegevens aan te leveren groter en de 
verleiding tot manipuleren van uitkomsten bij deelnemers kleiner zijn. Er dreigt immers 
geen ‘afrekening’. 

Bij benchmarks die verantwoording tot doel hebben wordt de ‘aantoonbaarheid’ belang-
rijker. Men moet een redelijke mate van zekerheid hebben dat de uitkomsten kloppen. 
Dit kan bijvoorbeeld door het verzamelen van gegevens door een onafhankelijke partij 
(bijvoorbeeld via audits, visitaties of een ‘jurybeoordeling’) of het certificeren of toet-
sen van aangeleverde gegevens. Voor financiële gegevens kan een accountantsverklaring 
zekerheid bieden, maar ook niet-financiële gegevens kunnen worden getoetst of, in het 
ultieme geval, gecertificeerd. 

Er zijn voorbeelden van benchmarks waarin beide doelen, leren en verantwoorden, wor-
den gecombineerd. Dat kan goed gaan, maar daar zit altijd een natuurlijk spanningsveld 
in tussen open en eerlijk zijn en proberen er zo goed mogelijk uit te komen. De manier 
waarop ontvangers van de informatie, vooral bestuurders, ermee omgaan bepaalt ook 
in hoge mate het gedrag. Bij het gebruik van onafhankelijke onderzoekers die zelf hun 
informatie halen of bij getoetste gegevens is het gevaar van manipuleren van uitkomsten 
minder groot, hoewel de mens erg creatief kan zijn.

Doelen:

• Ter verantwoording

•Ter lering

Typen:

• Kwalitatief

•Kwantitatief (PM techniek)

Methoden:

• Ter signalering

•Ter verificatie

Scope:

• Intern

•Extern

Figuur I 44: Verschillen in doelen, typen, methoden en scope bij benchmarken
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Kwalitatief versus kwantitatief
Bij kwantitatieve benchmarking worden vergelijkingen gemaakt op basis van gemeten 
waarden ofwel prestatie-indicatoren, zoals de kosten of de gemiddelde afhandeltijd per 
vergunning. Om dit soort gegevens vergelijkbaar te maken tussen organisaties moet er 
een passende noemer worden gevonden (in het voorbeeld het aantal vergunningen). Hoe 
heterogener echter het product of de prestatie des te lastiger dit is. Vaak zijn er meerdere 
variabelen die bepalend zijn voor verschillen. Zo kunnen de kosten voor een vergunning 
misschien wel afhangen van het type vergunning. In zo’n geval kan de noemer verder 
worden gespecificeerd, bijvoorbeeld de kosten per type vergunning A, maar dat vereist 
dat deze gegevens ook in de teller moeten worden verzameld. Ofwel, een organisatie 
moet wel haar kosten besteed aan vergunning type A apart hebben geadministreerd.

Bij kwalitatieve benchmarking ligt de nadruk op het inventariseren van verschillen in 
werkwijze door bijvoorbeeld de processen van verschillende deelnemers te analyseren. 
De uitkomsten zijn dan beschrijvend van aard. 

Een combinatie is natuurlijk ook denkbaar, waarbij in het kwalitatieve deel vooral die 
werkwijzen en processen worden bestudeerd van deelnemers die kwantitatief goed of 
efficiënt lijken te presteren.

Signalering versus verificatie
Bij methodiekontwikkeling kan men:

1  ‘top-down’ de belangrijkste prestaties vergelijken, per deelnemers concluderen dat de 
eigen score beneden een gemiddelde of gewenste waarde zit en daaruit het vermoeden 
halen dat daar iets te leren valt van hoger scorende organisaties. Vervolgens moet men 
gaan analyseren wat die andere organisaties dan anders doen en of dat ook bruikbaar 
is voor de eigen organisatie. De benchmarkresultaten zijn dan eigenlijk een eerste 
‘zeef’ om te signaleren waar mogelijk verbeteringen te halen zijn. Voordeel van deze 
‘van-breed-naar-smal’ benadering is dat wel eerst alle belangrijkste prestaties worden 
vergeleken en pas daarna gericht wordt doorgezocht. Nadeel van deze benadering is 
dat in het verlengde van de benchmarkresultaten vaak nog heel wat (hoogdrempelig) 
uitzoek- en analysewerk nodig is om te kunnen beoordelen welke verbetermaatrege-
len gepast zijn.

2  ‘bottum-up’ nadenken over de mogelijke gebieden waarop men van elkaar kan leren 
(‘leergebieden’). Per leergebied kan men dan de belangrijkste verschillen in werkwijze 
in kaart brengen om vervolgens via prestatie-indicatoren te verifiëren welke werk-
wijze beter of efficiënter lijkt te zijn. Voordeel van deze benadering is dat de bench-
markresultaten vrij direct bruikbaar zijn, omdat ze richtinggevende adviezen geven 
over welke werkwijze beter of goedkoper lijkt te zijn. Vanzelfsprekend moet dat nog 
wel goed worden beoordeeld voor de eigen context. Nadeel van deze benadering is 
dat de scope van de benchmark zich direct in het begin beperkt, waardoor een over-
zicht waar de eigen organisatie staat op de belangrijkste prestaties als een gemis wordt 
ervaren.
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In figuur I.45 worden beide methodiekontwikkelingen nader uitgewerkt.

Figuur I.45: Verschillende methodieken om te benchmarken

Intern versus extern benchmarken
Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden is het binnen de eigen organisatie of 
daarbuiten vergelijken. Binnen de eigen organisatie vergelijken kan bijvoorbeeld wan-
neer de organisatie geografisch is opgedeeld (bij veel uitvoerende organisaties in de 
rijksdienst, zoals de Sociale Verzekeringsbank, het Kadaster en de Informatie Beheer 
Groep). In dat geval worden verschillende vestigingen vergeleken met elkaar. Dat soort 
vergelijkingen zal vaak al standaard in de periodieke rapportages van het hoofdkantoor 
zitten. 

Daarnaast kan men externe benchmarks uitvoeren in verschillende gradaties. Zo kan 
men binnen een branche een bedrijfsvergelijking uitvoeren, waarbinnen iedere orga-
nisatie min of meer dezelfde taken uitvoert (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, zorg-
instellingen, waterschappen of gemeenten). Omgevingsfactoren en verschillende uit-
gangspunten van beleid kunnen dan weliswaar verschillen verklaren, maar de primaire 
taken en processen zijn vaak redelijk goed (kwantitatief) vergelijkbaar te maken. Dat 
wordt anders wanneer men verschillende type organisaties wil gaan vergelijken, zoals 
het geval is in de Rijksbrede Benchmark (RBB, zie kader). In dat geval zal men vaak nog 
wel kwantitatieve vergelijkingen op ondersteunende processen (zoals ICT, huisvesting, 
personeelszaken, et cetera) uitvoeren of proberen bij clusters van vergelijkbare primaire 
processen (zoals het innen van geld, het beoordelen van aanvragen en het uitkeren van 
geld), maar vaak zijn er dan zoveel specifieke verklaringen te geven voor verschillen dat 
het moeilijk te beoordelen wordt in hoeverre een andere organisatie het echt beter doet. 
In dat soort gevallen levert kwalitatieve benchmarking, waarbij wordt gekeken naar de 
organisatie van werkwijzen, wellicht meer op.

Een andere dimensie van extern benchmarken kan het internationaal vergelijken van ta-
ken zijn. Bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs in Nederland versus andere landen 
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Figuur I.45: Verschillende methodieken om te benchmarken
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of een uitvoerende organisatie in de rijksdienst die in Nederland het ‘monopolie’ op een 
taak heeft kan haar primaire processen vergelijken met de buitenlandse ‘soortgenoten’. 
Probleem daarbij is vaak dat in het buitenland uitvoerende taken anders geclusterd 
zijn, niet op afstand zijn geplaatst of geprivatiseerd (hoewel dat een vergelijking nog 
steeds mogelijk kan maken). Ook kunnen landenspecifieke omstandigheden verklarend 
of verstorend zijn. Ten slotte is het vaak lastig om uniforme registraties af te spreken die 
goede vergelijkingen mogelijk maken.

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep)35

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep) is een platform van en voor dienstverlenende 
(uitvoerings)organisaties, bedoeld om door middel van prestatievergelijking van elkaar te 
leren. Veel deelnemers maken overigens geen deel uit van de rijksdienst.
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Figuur I.46: Opzet van de Rijksbrede Benchmark Groep

De RBB-Groep is ontstaan uit een benchmarkonderzoek dat verschillende uitvoeringsorgani-
saties in 2002 hebben laten uitvoeren. Oorspronkelijk diende het INK-managementmodel als 
raamwerk, maar het model is met de ontwikkeling van de RBB-Groep meer naar de achtergrond 
geraakt. De vergelijking van bedrijfsresultaten heeft na het onderzoek geleid tot het uitwisselen 
van kennis en ervaringen tussen medewerkers van de deelnemende organisaties op het vlak 
van de aansturing van organisaties. Geconcludeerd werd dat de partners van de RBB-Groep 
gezamenlijk veel variëteit in toepassingen, methoden en technieken bieden. Een deelnemende 
partij wordt daardoor in staat gesteld te leren van de ervaringen van anderen. Vervolgens kan 
men binnen de eigen organisatie en contextgericht aan de slag met het uitwerken van maat-
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Verschillende vormen van benchmarking dienen verschillende doeleinden.

•  Door vergelijking met anderen wordt duidelijk of (presteren versus) de eigen norm 
eigenlijk wel goed genoeg is (prestatievergelijking, vaak kwantitatief).

•  Men kan aanleiding vinden om aan beter presterende organisaties te vragen wat zij 
anders doen (prestatievergelijking, vaak kwantitatief).

•  Men kan werkwijzen inventariseren van anderen en bepalen of dat zou kunnen wer-
ken voor de eigen situatie (vergelijking van werkwijze, vaak kwalitatief).

•  Men kan wellicht een verband aantonen tussen prestaties en verschillen in werkwij-
zen (is vaak moeilijk) (kwantitatief en kwalitatief).

Bij benchmarking moet rekening worden gehouden met de volgende risico’s en aan-
dachtspunten:
1 Duidelijkheid over de doelstelling(en) van de benchmark.
2  Draagvlak bij de betrokkenen, vooral bij degenen die met de uitkomsten aan de slag 

moeten, is cruciaal. Dat begint bij het ontwikkelen van de benchmarkmethodiek 
samen met deze betrokkenen en blijft door hen te blijven informeren (ook in tijden 
van relatieve stilte tijdens het project), alsmede het geven van handvatten hoe men 
met de benchmarkresultaten verder kan gaan.

3  Het helder afbakenen van het bereik en de doelgroepen van de benchmark en dui-
delijk communiceren van wat men wel en niet mag verwachten.

werkoplossingen. Vanwege het grote succes van deze benchmark (ook wel RBB I genoemd) is 
het idee ontstaan om deze uit te dragen naar nieuwe partners en nieuwe benchmarkrondes te 
starten. Van 2003 tot 2005 zijn twee benchmarkonderzoeken met nieuwe partners gehouden 
(RBB II en III). In het najaar van 2005 is RBB IV van start gegaan, die grotendeels een herhaling 
is van de benchmark uit 2002. Daarmee wordt het mogelijk ook de ontwikkeling en prestaties 
van organisaties in de tijd te volgen. In figuur I.46 wordt de opzet van de RBB-benchmark 
weergegeven.

In de benchmark worden de deelnemende organisaties vergeleken op verschillende aspecten 
die van invloed zijn op de kwaliteit van dienstverlening en op de sturing en beheersing van de 
organisatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan leervragen die de organisaties op dat moment 
hebben. Uitkomsten van de benchmark zijn individuele rapporten met daarin een beschrijving 
van de goede punten en de verbeterpunten van de organisaties. 

Alle ‘best practices’ die voortkomen uit een benchmarkonderzoek worden binnen het samenwer-
kingsverband actief door de organisaties uitgewisseld. Hiervoor staan verschillende middelen 
ter beschikking: bilaterale contacten, een nieuwsbrief, de Extranet website www.rbb-groep.nl,  
de jaarlijkse ‘Dagen van de Uitvoering’, resultancy-teams, leerbijeenkomsten en elk ander  
medium dat een organisatie zelf wil gebruiken om zijn eigen ‘best practices’ te communiceren.
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4  Discussie over de methodiek en betrouwbaarheid van de resultaten van de bench-
mark kan maken dat niet meer naar de resultaten wordt gekeken. Draagvlak voor de 
methodiek en goed uitgedefinieerde indicatoren zijn daarom van groot belang.

5  Een (te) beperkte deelname leidt tot twijfel aan de representativiteit van de  
resultaten.

6  Een ‘rangorde van prestaties’ geeft vaak een gezonde prikkel om te verbeteren, maar 
het risico bestaat de aandacht verschuift van verbeteren en verantwoorden naar het 
‘beïnvloeden van de positie op de lijst’.

7  Benchmarkresultaten geven veelal meer vragen dan antwoorden. Betrokkenen moe-
ten zich gestimuleerd voelen tot analyse (het verhaal achter de cijfers) en nadenken.

8  Een weinig efficiënt ingerichte benchmark kost veel tijd en geld; daardoor kan het 
enthousiasme en de steun wegzakken. Voor een benchmark waarbij niemand wat 
doet met de resultaten is echter elke uitgegeven euro te veel.

9  Goede voorbeelden (‘best practices’) accentueren.
10  Het risico dat prestaties te eenzijdig (bijvoorbeeld financieel) worden belicht en niet 

vanuit meerdere perspectieven (tenzij daar bewust voor is gekozen).

Een cruciaal aandachtspunt voor het uitvoeren van een bedrijfsvergelijking is het creë-
ren van een breed draagvlak bij de deelnemers. Dit kan op een aantal manieren bevor-
derd worden. Ten eerste is het verstandig om vertegenwoordigers van de deelnemers 
actief in te zetten voor het ontwikkelen van de methodiek. Verder kunnen interviews 
worden gehouden met diverse belanghebbenden, zowel intern als extern of studiedagen 
worden georganiseerd om de resultaten met elkaar te bespreken. Communicatie en het 
actief betrekken van het topmanagement en de politiek kunnen een enorme hefboom-
werking teweegbrengen.

6.2  New Public Management

De term New Public Management is niet zozeer een model of een theorie, maar een 
verzamelnaam voor het resultaatgerichter managen van overheden. De beweging is ont-
staan in de tachtiger jaren in West-Europa en de Verenigde Staten. 
New Public Management (NPM) gaat uit van het principe ‘run government like busi-
ness’ wat inmiddels wat is genuanceerd omdat overheden ook te maken hebben met 
niet-discriminerende dienstverlening. Belangrijke elementen van NPM zijn:
•  Meer denken in termen van resultaten (output) en effecten (outcome), het meten van 

prestaties en het afsluiten van contracten voor de afgesproken prestaties (resultaat-
gerichtheid).

•  Veel aandacht voor efficiency, al dan niet door taakstellingen en kostprijzen te intro-
duceren (bedrijfsmatig werken).

• Plattere organisaties in plaats van bureaucratische hiërarchieën.
•  Het toepassen van markwerking waar mogelijk en het creëren van competitieve ver-

houdingen (publiek ondernemerschap).
•  Meer aandacht voor de kwaliteit van geleverde diensten en klantgerichtheid.
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Dat klinkt allemaal natuurlijk erg logisch om te wensen en de afgelopen decennia zijn 
ook behoorlijke vorderingen in de richting van bovengenoemde elementen gemaakt. 
Vanzelfsprekend zijn er ook kanttekeningen. Niet alle (ook goede) publieke activiteiten 
laten zich gemakkelijk meten en marktwerking kan ook een aantal onprettige neven-
effecten hebben. Van het ‘op de weegschaal staan’ is ook nog nooit iemand lichter ge-
worden, en veel energie is gaan zitten in het meten van zaken waar lang niet altijd zin-
volle actie op kon worden genomen. Bovendien kan het te veel gericht zijn op meetbare 
prestaties ertoe leiden dat de grotere verbanden en langere termijn effecten uit het oog 
worden verloren. 

NPM is dus een verzamelterm voor veel uitgangspunten uit dit hoofdstuk, heeft ook 
veel gebracht de afgelopen decennia, maar een overheid kan maar deels worden verge-
leken met een bedrijf.

6.3  Public Governance

Public governance is gebaseerd op het gedachtegoed dat eind jaren negentig vooral in 
de Verenigde Staten is opgekomen onder de noemer van ‘Corporate Governance’. In die 
jaren speelde dat een aantal ondernemingen in de problemen kwam, en de bestaande 
structuren van toezicht en verantwoording daarop niet konden anticiperen. In het bij-
zonder zaken als continuïteit, rendementsontwikkeling, doch ook plaats en rol van de 
onderneming in het maatschappelijk verkeer vormden onderwerp van discussie. Deze 
discussie kreeg zijn beslag in een systeem van governance, waarbij een krachtiger rol 
voor toezicht en verantwoording is weggelegd en ook zwaardere/andere eisen aan de 
sturing (transparantie en integriteit) worden gesteld.

Het aardige hiervan is dat alles sterk wordt bezien vanuit de optiek van de belangheb-
benden (‘stakeholders’). In het verlengde van de ‘governance’-hype in de private sector 
werd dit begrip ook steeds belangrijker in de publieke sector onder de naam ‘public 
governance’ of het tongstruikelende ‘government governance’.

De belangrijkste belanghebbenden van de centrale overheid zijn de burgers. Het opti-
maliseren van de toegevoegde waarde voor de burger/maatschappij (naar analogie van 
de shareholder value-benadering (maximaliseren aandeelhouderswaarde) in de private 
sector) kwam mede hierdoor sterk in de belangstelling te staan. De kern van governance 
is dat belanghebbenden binnen en buiten de organisatie gebaat zijn bij een goede (in-
terne) beheersing en een goede verantwoording daarover. 

Een ander element dat een rol van betekenis speelt bij deze ontwikkelingen is: op welke 
manier kunnen er meer garanties worden gecreëerd voor het behalen van de beoogde 
resultaten en een goed bestuur? In deze omgevingen van (toch meer) decentrale vormen 
van besturing door centrale overheden worden dit soort garanties steeds belangrijker. 
Bij governance draait het om de kwaliteit van het bestuur en management en de noodza-
kelijke garanties die daarvoor zijn getroffen. Kortom: als zaken meer op afstand worden 
geplaatst en daarmee verder uit het directe zicht verdwijnen worden ‘garanties’ dat die 
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zaken nog steeds goed worden uitgevoerd belangrijker. Het doel van governance is het 
scheppen van waarborgen voor goed bestuur en daarmee voor het realiseren van de 
doelstellingen. De manier waarop het toezicht en de verantwoording plaatsvindt, speelt 
daarbij een rol van betekenis. Voor alle belanghebbenden (stakeholders) is het essentieel 
om te weten dat in de organisatie de juiste ‘checks and balances’ zijn aangebracht en er 
sprake is van voldoende transparantie. 

Een analysemodel voor governance
Governance valt uiteen in de deelprocessen sturen, beheersen, toezicht houden en ver-
antwoorden (Bossert, 2003). De samenhang tussen deze vier onderdelen is van cruciaal 
belang (zie figuur I.47). 

Figuur I.47: Samenhang deelprocessen governance bij sturing van de rijksoverheid

De vier deelprocessen kunnen als volgt nader worden afgebakend.

•  Toezicht houden; ten behoeve van alle belanghebbenden moet kunnen worden vastge-
steld dat de doelstellingen van de organisatie (op strategisch niveau de vastgestelde 
beleidsdoelstellingen) worden gerealiseerd.

•  Verantwoorden; over alle opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden moet in-
formatie worden verschaft, hieraan is gekoppeld het recht op decharge, op strate-
gisch niveau betekent dit dat het bestuur naast de verantwoording over de uitkom-
sten van de uitvoering van het beleid ook over het sturen, beheersen en toezicht 
verantwoording moet afleggen.

•  Sturen; richting gevend aan het realiseren van organisatiedoelen, onder meer door 
het inrichten van de organisatie en het vormgeven van processen. Op strategisch 
niveau omvat sturen het proces waarbij het bestuur richting geeft aan het realiseren 
van vastgestelde beleidsdoelstellingen, onder meer door het inrichten van de organi-
satie en het vormgeven van processen van beleidsuitvoering.

Figuur I.47 Samenhang deelprocessen governance bij sturing van de Rijksoverheid
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•  Beheersen; nadat een organisatie is ingericht, moet een stelsel van maatregelen en 
procedures worden ingevoerd en gehandhaafd, zodat bestuurders de zekerheid krij-
gen dat de organisatie blijvend de juiste richting opgaat, en dus de vastgestelde be-
leidsdoelstellingen realiseert

Tegen deze achtergrond is het begrip governance te definiëren als “het waarborgen van 
de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van 
organisaties, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, 
evenals het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten 
behoeve van belanghebbenden”. 

De vier deelprocessen zijn te verdelen over een tweetal oriëntatierichtingen: interne of 
externe organisatie en korte of lange termijn. Hiermee ontstaat een viertal kwadranten. 
In ieder van deze kwadranten kan één van de vier deelprocessen worden geplaatst: 
toezicht (oriëntatie: meer extern, langere termijn), verantwoorden (oriëntatie: meer ex-
tern, kortere termijn), sturen (oriëntatie: meer intern, langere termijn en de nadruk op 
prestatiemanagement), beheersen (oriëntatie: meer intern, kortere termijn en de nadruk 
op risicomanagement). Hiermee ontstaat een analysemodel voor governance toepassing 
in diverse organisaties.

‘The House of Governance’
Het vraagstuk van ‘public sector governance’ is een combinatie van staatsrecht, bestuurs- 
en bedrijfskunde. Naast het ‘Huis van Thorbecke’ ontstaat zo het ‘House of Governance’, 
zoals weergegeven door de Australische Rekenkamer (ANAO)36 (zie figuur I.48).

Figuur I.48: The House of Public Governance

Figuur I.48: The house of Governance
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Zoals een goed gebouwd huis betaamt, zijn de relaties tussen de componenten cruci-
aal. Leiderschap, ethiek en cultuur ondersteunen het bouwwerk op duurzame wijze. 
Zij leggen het fundament voor goed openbaar bestuur. Relaties met belanghebbenden 
(intern en extern) beïnvloeden de effectiviteit van de drie centrale componenten van 
de structuur: de ‘ramen’ van aansluiting op (externe) wet- en regelgeving en de daarbij 
behorende verantwoordelijkheidstelling, van aansluiting op de (interne) bedrijfsproces-
sen en de daarbij behorende verantwoordelijkheidstelling en van planning en prestatie-
monitoring. In navolging van de ANAO zijn deze ‘ramen’ de kernactiviteiten van public 
governance die elkaar sterk (behoren te) beïnvloeden. De effectiviteit – zo men wil de 
helderheid – van de drie ‘ramen’ wordt ten slotte bepaald door zowel informatievoor-
ziening ten behoeve van beoordeling en besluitvorming als door continue beoordeling 
en evaluatie van bestuursarrangementen. Dit laatste is gericht op het benutten van leer-
ervaringen, waaronder incidenten, en het aanpassen aan omstandigheden die de gover-
nance-structuur of -praktijk raken.
De ANAO identificeert daarnaast zes hoofdprincipes die publieke organisaties dienen 
toe te passen om door de eerdergenoemde elementen van public governance een beter 
openbaar bestuur te bereiken. Drie elementen hebben te maken met persoonlijke kwali-
teiten van degenen die in de organisatie werkzaam zijn, te weten leiderschap, integriteit 
en betrokkenheid. De andere drie elementen – verantwoordelijkheidstelling, integratie 
en transparantie – zijn meer een product van de aanwezige strategie, systemen, beleid 
en processen (management). 

Codes voor goed bestuur
Een recente ontwikkeling in Nederland is de implementatie van codes voor goed be-
stuur. Dit is in eerste instantie ingegeven door de uitkomsten van de Commissie Tabaks-
blat (2003). Deze commissie heeft een code voor het Nederlandse bedrijfsleven (beurs-
genoteerde ondernemingen) opgesteld: de Nederlandse Corporate Governance Code  
(9 december 2003). Deze code gaat vooral in de op de vragen ‘hoe’ de spelregels tus-
sen bestuur, Raad van Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 
accountant geregeld dienen te worden. Interessante aspecten aan deze code zijn de uit-
gangspunten ‘comply or explain’ en ‘best practices & principles’. De code is principle 
based en richt zicht primair op de principes van goed bestuur in tegenstelling tot regel-
geving. Het verschil tussen bedrijfsleven en publieke sector komt aardig tot uitdrukking 
in het belang van de documentatie die men produceert. Bij bedrijven is dit de jaarreke-
ning, waarbij de winst wordt vastgesteld en waarop belanghebbenden de bestuurders 
zullen afrekenen. In de publieke sector is dat meestal de begroting; de discussie vindt 
plaats over de beleidsvoornemens. Bij de publieke sector is wel een duidelijke kente-
ring aanwezig waarbij het belang van de verantwoording over de geleverde prestaties 
wordt versterkt. De Code Tabaksblat kan wel als vertrekpunt dienen. Ze biedt immers 
duidelijkheid in een aantal zaken, zoals benoemingstermijnen voor bestuur en toezicht-
houders, criteria voor deze functies in termen van deskundigheid en onafhankelijkheid, 
de relatie met de accountant (“wie is de opdrachtgever”), verslaggevings- en rapportage-
principes, et cetera. Terwijl het bedrijfsleven hard aan het werk is met een uniforme 
Corporate Governance Code (de Code Tabaksblat), heeft de overheid zelf nog een lange 
weg te gaan. Een eenduidige, algemene code zou overheidsbreed duidelijkheid kunnen  
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bieden. Sinds het vaststellen van de Code Tabaksblat eind 2003, is er een veelheid 
aan Codes verschenen. Om er een paar te noemen: de codes voor Health Governance 
(de NVZ-code, de NVTZ-code en de voorgenomen Code VWS), de Code Corporatie 
Governance, de Code Uitvoeringsorganisaties, de code voor culturele instellingen, Cul-
tural Governance, een code voor Caritas Instellingen, codes in het kader van Onderwijs 
Governance, zoals de Code VO, en de voorgenomen Code HBO-raad; enzovoort. Op 
zich is het een loffelijk streven naar betere governance in de publieke sector. Een sec-
tor die collectieve middelen besteedt moet behoedzaam zijn in haar bestuur en in de 
verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Opvallend is echter dat al deze 
codes vereenvoudigde versies van Tabaksblat zijn en nauwelijks extra toevoegingen of 
inzichten opleveren. En dat terwijl de publieke sector in aard en omvang veel complexer 
is. Daarnaast geldt dat de meeste codes in de publieke sector een grote diversiteit ken-
nen, wat invalshoeken en inhoud betreft. De verschillende codes zitten zeker niet op 
één lijn en zijn soms evident strijdig. Een grote uitdaging voor de publieke sector is om 
te komen tot één uniforme code voor de gehele sector. Daar staat tegenover dat uit de 
Nederlandse praktijk bij toezichthouders vaak blijkt dat menig kernvraag van een lid 
van een RvT is: 
• doen we het goed?
• kijken we naar de goede dingen?
• is het bestuur in control?

Te constateren is dat men vooral oog heeft voor de ‘wat’-vragen. Men is zoekende en 
beweegt zich rond dilemma’s als verschillende vormen voor governance, strak/los, for-
meel/informeel. Uiteindelijk leidt in de praktijk tot grote verschillen tussen opzet en 
werking. Daar staat tegenover dat ook de praktijk vuistregels heeft gegenereerd voor 
good governance in Nederland. 

Hamel en Klei (2002) komen tot een set van aanbevelingen voor de Nederlandse situ-
atie:
•  Een groot verantwoordelijkheidsbesef hebben en daadwerkelijke betrokkenheid to-

nen, met een stevig ambitieniveau inzake de eigen toegevoegde waarde en impact. 
•  Beseffen dat twee cruciale producten moeten worden geleverd: 
 – alerte governance ten behoeve van de stakeholders;
 – actieve guidance aan het bestuur.
•  Zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor binnen- en buitenwereld, beseffend dat legiti-

matie moet worden verdiend.
•  Een heldere en weloverwogen rolopvatting hebben, waarin het uitdagen van de 

RvB en het onvermoeibaar stellen van lastige vragen op constructieve wijze centraal 
staan.

•  Veeleisend durven te zijn: een eigen en onafhankelijke koers varen met betrekking 
tot de inrichting van het toezicht en de kwaliteit van de informatievoorziening.

• Steeds opnieuw aandacht voor:
 –  visie en strategie (ontwikkeling van het ambitieniveau daarvan);
 –   het businessconcept en de evenwichtigheid van de activiteitenportfolio;
 –  de economics of business (baten-lastenafwegingen);
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 – de conduct (inhoud) of business;
 – risicobeheersing;
 – het besturingsmodel;
 – management development en opvolgingsplanning.
•  Voortdurend alert zijn op een toereikende kwaliteit, balans en eendracht in het be-

stuur en op signalen die daaraan doen twijfelen.
•  In staat zijn om ontwikkelingen in het juiste tijdsperspectief te plaatsen en een feil-

loos gevoel te hebben voor timing en dosering van de eigen interventies.
•  Bereid zijn om te leren, om zichzelf te evalueren en om de eigen samenstelling aan te 

passen.
•  Een gezaghebbende voorzitter die voldoende beschikbaar is, die een actief dienende 

rolopvatting heeft, die overwegend vanuit de coulissen opereert, maar op ‘moments 
of truth’ waarlijk leiderschap toont. 

Governance en het sturingsmodel
Kort samengevat heeft een centrale overheid haar governance goed op orde als de or-
ganisatie transparant en integer is en zij over haar handelen optimaal verantwoording 
aflegt. Primair dient het governance beleid zich dan ook te richten op:
• de rol, positie en verantwoordelijkheden van toezicht en bestuur (organisatie);
•  de ‘checks and balances’ in de organisatie en de kwaliteit van het management (con-

trol en organisatie);
• de effectiviteit van de organisatie in het realiseren van beleidsdoelen (control);
• adequaat risicomanagement om de bedrijfsrisico’s te beheersen (control).

Zoals tussen haakjes is te zien zijn dat allemaal zaken die in het sturingsmodel van dit 
boek aan de orde komen. Public Governance is dus niet weer iets anders. Inrichten 
van een goede sturing aan de hand van het sturingsmodel leidt in principe tot ‘good 
governance’. De term governance heeft dus als accent en ontstaansreden dat de no-
dige waarborgen voor goed bestuur en management zijn ingebouwd, zodat tijdig kan 
worden ingegrepen als dat nodig is. Dat zit over het algemeen erg aan de ‘harde kant’ 
van het sturingsmodel, namelijk in het goed regelen van de onderdelen ‘organisatie’ en 
‘control’.

6.4  Planning & Control

Het begrip ‘planning & control’ heeft veel verbindingen met de voorgaande zaken in 
deze annex. Planning & Control is de term die gebruikt wordt voor het maken van 
plannen (planning) en het vervolgens (via rapportages en verantwoordingsdocumenten) 
volgen of verantwoorden dat die plannen ook worden gerealiseerd (control). In veel 
organisaties begeleiden en ondersteunen de medewerkers van een afdeling ‘planning 
& control’ de plan-, rapportage- en verantwoordingsprocessen. Belangrijke te leveren 
producten zijn in dit verband dan:

•  de begroting (het startpunt van de P&C-cyclus; aangeboden op de derde dinsdag 
in  september (Prinsjesdag);
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• de meerjarenplannen en jaarplannen op de verschillende niveaus in de organisatie;
•  financiële en niet-financiële rapportages op de verschillende niveaus in de organisa-

tie;
• de voor- en najaarsnota (met daarin de wijzigingen op de begroting);
•  de jaarverslag/-rekening (het sluitstuk van de P&C-cyclus; aangeboden op de derde  

woensdag in mei (Verantwoordingsdag).

In de planning & control-cyclus moet goed worden afgestemd tussen departementen. 
Het directoraat-generaal Rijksbegroting binnen het ministerie van Financiën bewaakt 
dit proces. Binnen de departementen zijn de directies Financieel Economische Zaken 
(FEZ) verantwoordelijk voor het coördineren van de planning & control-cyclus. Het be-
grotingsproces begint al anderhalf jaar voor de start van het betreffende uitvoeringsjaar. 
Departementen richten hun interne planningsproces daar op in. De volgende figuur 
geeft een voorbeeld hoe de interne planning & control-cyclus zich verhoudt tot die van 
het rijk (zie figuur I.49).

Figuur I.49: Voorbeeld planning & control-cyclus van een departement

In de planning & controle-documenten komen alle principes van prestatiemanagement, 
financieel management, risicomanagement en kwaliteitsmanagement samen. Te behalen 
normen op prestatie-indicatoren, activiteiten en de mensinzet en kosten die hiermee 
gepaard gaan, de risico’s en beheersingsmaatregelen en de verbetermaatregelen in de 
bedrijfsvoering. Ze worden allen gepland in de begroting en plannen, er wordt over 
gerapporteerd in de managementrapportages en verantwoording over afgelegd in het 
jaarverslag/-rekening. 
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Planning & control betreft de ‘plan’ en de ‘check’ uit de Deming-cirkel. Kortom, plan-
ning & control is eigenlijk synoniem met het blok ‘control’ uit het sturingsmodel en 
gaat over het leveren van het benodigde instrumentarium ten behoeve van sturen en 
verantwoorden of (in termen van het governance model) sturen, beheersen, toezicht 
houden en verantwoorden. Laat u niet gek maken door al deze termen, ze komen na-
melijk steeds op hetzelfde neer, namelijk de combinatie van modellen, technieken en 
methoden zoals beschreven in dit hoofdstuk.

7  Combinaties en samenhang

7.1   Prestatiemanagement en risicomanagement in combinatie met het INK-management-
model

Prestatiemanagement en risicomanagement, hulpmiddelen voor een betere besturing en 
beheersing van organisaties, zou men kunnen beschouwen als twee kanten van dezelfde 
medaille. Prestatiemanagement richt zich op het beantwoorden van vragen als ‘wanneer 
heb ik mijn doelen bereikt?’ en ‘welke sturingsinformatie heb ik nodig om te volgen of 
ik op koers lig?’. Risicomanagement richt zich op vragen als ‘welke hindernissen kom ik 
tegen in het realiseren van mijn doelen?’ en ‘hoe ga ik daarmee om?’. Deze vraagstukken 
vullen elkaar aan. 

Het grote voordeel van het INK-managementmodel is onder andere het integrale karak-
ter van het model. Alles is erin te plaatsen en het dwingt tot ‘volledigheidsdenken’, waar-
door ‘witte vlekken’ zichtbaar worden. Gebruikers kunnen daarbij echter gemakkelijk 
in de valkuil vallen van ‘alles kan beter’ en ‘wat kan ik bedenken aan indicatoren?’.

Sturingsinformatie, ondergebracht in de resultaatgebieden, kan worden ontwikkeld als 
een afgeleide van doelen. Risico’s kunnen vanuit de verschillende organisatiegebieden 
worden geïdentificeerd en na selectie en prioritering worden omgezet in beheersmaatre-
gelen of verbetermaatregelen in de organisatiegebieden. Beide technieken nemen de or-
ganisatiedoelen als startpunt en karakteriseren zich door focus op datgene wat echt be-
langrijk is. In figuur I.50 worden de beide technieken in relatie tot het INK-management-
model gezien (zie pagina 307).

INK-managementmodel en de Balanced Scorecard 
Het INK-managementmodel en de Balanced Scorecard-methode vullen elkaar goed 
aan:
•  Het INK-managementmodel vraagt om maatstaven per resultaatgebied en de Balan-

ced Scorecard geeft een methode om deze te ontwikkelen.
•  Het INK-managementmodel richt zich op het verbeteren van de totale bedrijfsvoe-

ring en mist daardoor ‘focus’ op de factoren die het meest kritisch zijn voor het 
bereiken van de specifieke doelen van een organisatie. De Balanced Scorecard heeft 
deze focus wel door het systhematisch doorvertalen van beleid, maar heeft geen aan-
dacht voor (algemene) zaken die niet uit het beleid doorvertaald zijn (bijvoorbeeld 
waardering door medewerkers, wanneer niet expliciet in het beleid opgenomen).
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•  Het INK-managementmodel en de Balanced Scorecard laten u met elk een iets andere 
bril naar de verschillende invalshoeken van de bedrijfsvoering kijken. De Balanced 
Scorecard doet dit door de brillenglazen van vier perspectieven (financiën, interne 
processen, innovatie & leren en klanten). Het INK-managementmodel hanteert de 
resultaatgebieden (waardering door medewerkers, klanten, maatschappij en onder-
nemingsresultaten). Deels overlappen de BSC-perspectieven en de INK-resultaat-
gebieden elkaar en deels vullen zij elkaar aan. Er zijn in praktijk ook organisaties die 
een selectie en mix maken van BSC-perspectieven en INK-resultaatgebieden.

•  Het INK-managementmodel geeft (globaal en rigide) de relatie aan tussen de ver-
schillende aandachtgebieden en geeft daarmee algemeen inzicht in de werking van 
organisaties. De Balanced Scorecard daagt uit tot het aanbrengen van relaties tussen 
de ontwikkelde maatstaven (dus maatwerk op een gedetailleerder niveau) en geeft 
daarmee inzicht in de werking van uw specifieke organisatie.

•  Met de Balanced Scorecard wordt een ‘meetsysteem’ ontwikkeld, waarmee afwijkin-
gen van de normen op maatstaven kunnen worden geconstateerd (bijvoorbeeld de 
norm van 90% tevreden medewerkers wordt niet gehaald). Het INK-management-
model geeft met de ‘organisatiegebieden’ ook aanknopingspunten voor verbetering 
van de bedrijfsvoering door een stelsel van ‘best practices’ te geven (bijvoorbeeld het 
benutten van functioneringsgesprekken om personeelsbeleid bij te stellen).

Figuur I.50: Prestatie- en risicomanagement in relatie tot het INK-managementmodel
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•  Met de ontwikkelde maatstaven uit een Balanced Scorecard kan men de resultaten 
(en daarmee de mate waarin de beleidsdoelen worden gerealiseerd) meten. Met het 
ondersteunend zelfevaluatie- en audit instrumentarium uit het INK-management-
model kan men, min of meer objectief (op een hoger abstractieniveau), meten hoe 
ver een organisatie is op weg naar ‘Totale kwaliteit’ op een vaste schaal van vijf ont-
wikkelingsfasen. Daarmee geeft men (los van de mate waarin beleidsdoelen gereali-
seerd worden) ook aan in hoeverre inspanningen geleverd worden om (het besturen 
en verbeteren van) de bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen. Hiermee kan de 
organisatie een stuk verantwoording afleggen naar/vertrouwen inboezemen bij haar 
belanghebbenden. Zeker voor overheidsorganisaties kan dat een waardevolle aan-
vulling zijn, omdat de realisatie van beleidsdoelen vaak maar deels te beïnvloeden is 
en effecten van maatregelen pas na langere termijn zichtbaar worden.

Beide modellen kunnen afzonderlijk, maar ook samen worden gebruikt. Ik geef eerst 
aan wanneer het individueel gebruik van de modellen passend kan zijn. Daarna zal een 
stappenplan voor het gezamenlijk gebruik van de Balanced Scorecard met het INK- 
managementmodel beschreven worden. 

Alleen de Balanced Scorecard
De Balanced Scorecard wordt vaak gebruikt voor het verbeteren van de (periodieke) 
managementrapportage. Door de beleidsdoelen consistent door te vertalen ontstaat een 
set maatstaven waarop gerapporteerd kan worden. De ontwikkelde Scorecard kan ge-
hanteerd worden als rapportageformat, waarbij men in één oogopslag kan zien hoe de 
organisatie ervoor staat. Het is een krachtig hulpmiddel, dat het periodiek bespreken 
(‘reviewen’) van de resultaten in het managementteam (MT) of tussen managers onder-
steunt. Het format van de rapportage kan zo gemaakt worden dat het ruimte biedt voor 
het noteren van analyses en acties, alsmede de verwachte resultaten van deze acties. Op 
die manier kunnen uitstaande acties ook actief bewaakt worden en getoetst worden op 
hun effectiviteit. Met het implementeren van een Balanced Scorecard wordt het manage-
ment voorzien van de benodigde informatie om de organisatie te kunnen besturen. Het 
koppelen van resultaten aan beloning kan het juiste (actiegerichte) gedrag bevorderen, 
mits goed ingevoerd. Het op gepaste tijden evalueren van de set maatstaven en de nor-
men die gehanteerd worden is hierbij een aandachtspunt. Het is vooral een instrument 
om langere termijn doelen, welke als uitgangspunt worden genomen, te vertalen naar 
korte termijn sturing.

Alleen het INK-model
Het INK-managementmodel wordt vaak toegepast om vanuit een positiebepaling zicht 
te krijgen op de ‘zwakke plekken’ in de organisatie. Op basis van de gestelde diagnose 
kan men dan verbetertrajecten opstarten. Aandachtspunten hierbij zijn voornamelijk 
het gevaar dat men te veel in één keer wil verbeteren en dat de bewaking van de voor-
genomen verbeterplannen moeizaam verloopt. Een belangrijke oorzaak voor het laatste 
is dat het sturen op verbeterplannen losstaat van de ‘normale’ managementrapportage 
en het beloningssysteem. Men zou kunnen stellen dat men met een positiebepaling, 
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zelfevaluatie of INK-audit instrumenten in handen heeft, waarmee de ‘blinde vlekken’ 
in een organisatie kunnen worden geïdentificeerd. 

Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
•  Het toepassen van alleen de Balanced Scorecard kan waardevol zijn wanneer het 

beleid, de ‘control’-stijl (en dus de verantwoordelijkheden en bevoegdheden) helder 
zijn en er een systeem is voor het tijdig evalueren/toetsen van de langere termijn doe-
len (beleidsdoelen). Er wordt in feite een instrument ontwikkeld voor korte termijn 
sturing (op basis van lange termijn doelen). Het is dus een zeer krachtig model om 
inhoudelijke problemen ten aanzien van ontbrekende managementinformatie op te 
lossen.

•  Het gebruiken van alleen het INK-managementmodel is mogelijk in combinatie met 
een adequate managementrapportage. Het ontwikkelen van passende maatstaven 
zou dus op een alternatieve manier moeten gebeuren. Het selecteren van (voorbeel-
den van) maatstaven per resultaatgebied zonder richting is geen optimale methode. 
Het INK-managementmodel kan wel helpen bij het identificeren van ‘blinde vlek-
ken’ in de bedrijfsvoering en het, op langere termijn, monitoren van de weg naar 
‘Totale kwaliteit’.

•  Het is niet zo ‘zwart-wit’, maar men zou kunnen stellen dat het accent bij het INK-
managementmodel meer bij ‘planning’ ligt en dat de Balanced Scorecard meer aan-
dacht heeft voor ‘control’ (in de jaarlijkse ‘planning & control’-cyclus). Het toepassen 
van een van beide modellen afzonderlijk kan dus geschikt zijn wanneer de organisa-
tie met name op een van deze deelgebieden handvatten nodig heeft.

•  Wanneer de gehele ‘planning & control’-cyclus verbetering behoeft kunnen de beide 
modellen elkaar goed ondersteunen. Echter, de aandachtspunten die ontstaan bij 
het toepassen van slechts een van beide modellen kunnen natuurlijk ook op andere 
wijze invulling krijgen.

De Balanced Scorecard en het INK-model samen
Om beide modellen geïntegreerd te gebruiken kan het volgende stappenplan worden 
gevolgd (zie figuur I.51). 

In de linkerkolom staan de stappen van een typisch Balanced Scorecard (en eigenlijk 
ook een VBTB)-traject. Deze trajecten zijn, zoals eerder gesteld, vooral gericht op het 
ontwikkelen van een verbeterde stuurinformatie door het beleid door te vertalen naar 
de meest kritische prestatie-indicatoren (ofwel maatstaven). Het actiegericht sturen met 
behulp van de vernieuwde rapportage is vaak het belangrijkste onderdeel van een Ba-
lanced Scorecard-traject.

In de rechterkolom staan de stappen van een typisch INK-traject. Vanuit een positie-
bepaling worden verbeterprojecten opgestart, al dan niet vastgelegd in een meerjaren-
plan of een jaarplan. 
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Het stappenplan beschrijft de volgende activiteiten.

•  In de eerste drie stappen wordt de Balanced Scorecard-methode gevolgd om het be-
leid door te vertalen, via kritische succesfactoren, naar de belangrijkste maatstaven. 
Hiermee bewerkstelligt men focus op de uitvoering van het beleid.

•  Stap 4: de positiebepaling van het INK-model wordt nu gebruikt om binnen het 
managementteam overstemming te bereiken over de kwaliteit van de huidige be-
drijfsvoering en de besturing daarvan. De ontwikkelde maatstaven worden in de 
resultaatgebieden van het INK-managementmodel ingebracht. Hiermee wordt de 
beleidsspecifieke focus ingebracht in het generieke INK-managementmodel (en dus 
de relevantie van de maatstaven aangetoond). Wanneer blijkt dat bepaalde resultaat-
gebieden ‘verdacht leeg’ blijven, kan een discussie ontstaan of de beleidsdoelen wel 
compleet zijn (zie de stippellijn van stap 4 naar stap 1 in figuur I.51).

•  Stap 5: de uitkomsten uit de positiebepaling zijn uitgangspunt voor het opstellen 
van de jaarplannen. De jaarplannen bevatten maatstaven met normen (bijvoorbeeld 
90% tevreden medewerkers) en verbeteracties. De verbeteracties hebben zowel di-
rect betrekking op het bereiken van de normen op de maatstaven, maar ook op het 
realiseren van verbeteringen in de organisatiegebieden, die indirect leiden tot betere 
resultaten (bijvoorbeeld acties om het beleid beter te communiceren naar de eigen 
medewerkers).

•  Stap 6: de managementrapportage wordt zodanig ingericht dat gestuurd kan worden 
op de ontwikkelde maatstaven en de voortgang op de geplande verbeteractiviteiten.

Figuur I.51: Het BSC/INK stappenplan
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•  Stap 7: met behulp van de ontwikkelde managementrapportage kan op de uitvoe-
ring van het jaarplan worden gestuurd.

•  Met de ‘feedback’-lus wordt aangegeven dat men jaarlijks:
  –  evalueert of de beleidsdoelen en de doorvertaling daarvan naar maatstaven nog 

passend is;
  –  door de positiebepaling het afgelopen jaar evalueert en weer nieuwe verbeter-

richtlijnen voor het komende jaar opstelt;
  – deze weer uitwerkt in jaarplannen, waarop vervolgens weer gestuurd wordt.

De integratie van het INK-managementmodel en de Balanced Scorecard wordt geïllu-
streerd aan de hand van een voorbeeld bij een directoraat MKB binnen het fictieve 
ministerie van Handel. 37

Voorbeeld ministerie van Handel, directoraat MKB

Het directoraat MKB heeft in ons voorbeeld als missie geformuleerd ‘Het bevorderen van de 
concurrentiepositie van het gehele midden- en kleinbedrijf’. Met behulp van de volgende 
strategie wordt getracht deze missie te verwezenlijken: ‘Het ontwerpen van beleid gericht op 
het verbeteren van de positie van het midden- en kleinbedrijf door het stimuleren van kosten-
beheersing, kennisvergroting en kwaliteitsverhoging, en het doelmatig en doeltreffend uitvoeren 
van dit beleid’.
Een belangrijke stimuleringsregeling die onder het directoraat MKB valt is de regeling Her-
intreders in de Detailhandel (HID). Deze stimuleringsregeling is in het leven geroepen in ver-
band met de wijziging van de winkelsluitingswet. Als gevolg van de langere openingstijden 
dreigt de detailhandel terrein te verliezen ten opzichte van het grootwinkelbedrijf. De hogere 
salarispost in verband met het extra personeel dat nodig is om langer open te blijven, is voor 
veel detaillisten niet op te brengen. Op basis van de HID-regeling kunnen detaillisten subsidie 
aanvragen en een tegemoetkoming krijgen in de gestegen salariskosten. Bovendien stimuleert 
de regeling het in dienst nemen van herintreders, waardoor de werkloosheid in deze categorieën 
naar verwachting zal dalen en (relatief) ervaren mensen kunnen worden aangetrokken.
Voor het directoraat MKB zijn een aantal kritische succesfactoren en maatstaven ontwikkeld als 
afgeleide van de beleidsdoelen (zie tabel I.10). 

Beleidsdoel Kritische Succes Factor Maatstaf

Kostenbeheersing Kostenniveau Bedrijfskosten 
subsidieaanvragers

Kennisvergroting Opleidingsniveau Opleidingsniveau

Kwaliteitsverhoging Door consumenten ervaren kwaliteit Consumentenreacties

Doelmatigheid beleid Doelmatigheid beleid Kosten beleid

Doeltreffendheid beleid Doeltreffendheid beleid Marktaandeel

 Tabel I.10: Ontwikkelen van maatstaven als afgeleide van beleidsdoelen
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Het directoraat MKB heeft besloten om de jaarevaluatie en het opstellen van jaarplannen met 
behulp van het INK-model uit te voeren. Daarom worden de ontwikkelde maatstaven in de 
resultaatgebieden van het INK-model ondergebracht (zie tabel I.11).

Resultaatgebied Kritische Succes Factor Maatstaf

Waardering door 
medewerkers

Waardering door klanten 
en leveranciers

Doeltreffendheid beleid Marktaandeel

Waardering door maat-
schappij

Door consumenten ervaren kwaliteit Consumentenreacties

Bestuur en financiers Doelmatigheid beleid Kosten beleid

Kostenniveau Bedrijfskosten 
subsidieaanvragers

Opleidingsniveau Opleidingsniveau

Tabel I.11: Onderbrengen van de ontwikkelde maatstaven in het INK-managementmodel

Het leegblijven van het resultaatgebied ‘waardering door medewerkers’ heeft de discussie bij 
het directoraat MKB over de beleidsdoelen heropend. De conclusie was dat de waardering van 
medewerkers wel degelijk kritisch was en daarom opgenomen moest worden. 
Met behulp van de uitkomsten uit de positiebepaling is het management van het directoraat 
MKB tot een verbeterplan voor de komende periode (jaarplan) gekomen. De uitkomsten van 
de positiebepaling en de beoogde verbeteringen zijn per aandachtsgebied weergegeven in de 
figuur I.52 (INK-spinnenweb).

Figuur I.52: Uitkomsten positiebepaling directoraat MKB
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Het jaarplan is gericht op het realiseren van de beoogde verbetering en bevat maatstaven met 
normen en een beschrijving van uit te voeren verbeteracties. Na bespreking en vaststelling van 
het jaarplan wordt bezien in hoeverre de kwartaaltrapportage moet worden aangepast. 

Het directoraat MKB ontvangt eenmaal per kwartaal een rapportage op basis waarvan actie-
gericht bijgestuurd wordt, indien de resultaten hiertoe aanleiding geven. De rapportage is 
gebruikersvriendelijk en actiegericht. Dit betekent dat de gemaakte analyses, de voorgenomen 
verbeteracties en de verwachte effecten daarvan op de maatstaven in de rapportage zijn opge-
nomen en zodoende ook kunnen worden bewaakt.

In dit voorbeeld besloot het directoraat MKB om te kiezen voor het INK-managementmodel als 
rapportageformat, waarbij ook de voortgang op de geplande verbeteractiviteiten als maatstaven 
zijn opgenomen. Het samenvattende voorblad van de rapportage is weergegeven in figuur I.53. 
Onderliggend wordt elke maatstaf met bijbehorende analyses en (uitstaande) acties afzonderlijk 
gerapporteerd. 

Figuur I.53: De kwartaalrapportage van het directoraat MKB

INK-managementmodel en risicomanagement 
Ook de technieken van risicomanagement kunnen worden gebruikt bij het aanbrengen 
van focus in het gebruik van het INK-managementmodel. Het gevaar van de op basis 
van een positiebepaling identificeren van verbetermogelijkheden is dat ‘alles altijd beter 
kan’. Het is echter de vraag of alles, gegeven de doelstellingen van de organisatie, even 
kritisch is om te verbeteren. Door middel van de technieken van risicomanagement, 
zoals in paragraaf 4 van deze annex beschreven, identificeert men vanuit een gemeen-
schappelijke taal (waarbij kan worden aangesloten op de vijf organisatiegebieden van 
het INK-managementmodel), en gegeven de doelen van de organisatie de meest kri-
tische risico’s. Vervolgens schat men de kans en de impact van de risico’s in. Voor de 
daaruit geselecteerde risico’s doordenkt men oorzaak-gevolgrelaties en ontwikkelt men 
verbeter- of beheersmaatregelen. In figuur I.54 wordt dit geïllustreerd.
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Figuur I.54:  Risicomanagementtechnieken om focus aan te brengen in de organisatiegebieden van het 
INK-managementmodel

7.2  Controlinstrumenten in relatie tot de acht uitdagingen van prestatiemanagement

In paragraaf 2.3 van deze annex zijn de acht uitdagingen van prestatiemanagement 
beschreven. Veel van de behandelde methoden en technieken kunnen helpen om de 
verschillende uitdagingen aan te gaan. In tabel I.12 wordt per uitdaging aangegeven 
welke technieken en methoden ten behoeve van welke uitdaging kunnen worden inge-
zet en hoe.
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Tabel I.12:  Methoden en technieken om invulling te geven aan de acht uitdagingen van prestatie 
management

Toelichting Gebruik van methoden en technieken om invulling te geven aan de 
uitdaging

Uitdaging 1: Ontwikkel beleid dat aanhaakt op maatschappelijke vraagstukken

Maak expliciet:

Waarom aan welke 
maatschappelijke 
vraagstukken een 
bijdrage moet worden 
geleverd (‘wat is het 
probleem?’)

Welke beïnvloedings-
mogelijkheden de 
organisatie hiervoor 
heeft (‘wat kan de 
organisatie aan het 
probleem doen?’)
Tot welke organisatie-
doelstellingen dit heeft 
geleid (‘wat willen en 
kunnen we als organi-
satie bereiken?’)

VBTB (2.1): in feite gaat het hier om de eerste WWW-vraag, namelijk ‘wat 
willen we bereiken?’ (resulterend in een doelenboom)

Benchmarking (6.1): met behulp van benchmarkinformatie kan de nood-
zaak om in- of extensiever aan maatschappelijke vraagstukken te werken 
beter worden onderbouwd. Naast trends in belangrijke omgevingsinforma-
tie (zoals bijvoorbeeld de werkloosheid of de kwaliteit van het onderwijs) 
kan ook vergelijking tussen landen, branches of organisaties informatie 
geven over omvang en urgentie om problemen/uitdagingen op te pakken

Strategie- en beleidsvorming: verder geen onderdeel van dit boek

Uitdaging 2:  Maak beleid/strategie operationeel

Vertaal doelstellingen 
naar KSF’en en PI’en 
op de verschillende 
organisatieniveaus en 
normeer deze

Geef aan welke acti-
viteiten worden ont-
plooid om deze presta-
ties te halen 

Geef aan welke 
middeleninzet (geld 
en uren) daarmee is 
gemoeid

VBTB (2.1): in feite gaat het hier om de tweede en derde WWW-vraag, 
namelijk ‘wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘wat mag dat kosten?’. Punt van 
zorg binnen VBTB is vaak de vertaling naar de verschillende organisatie-
onderdelen (inclusief meer op afstand geplaatste organisaties).

BSC (2.2): geeft een methodiek om (met behulp van causale verbanden) 
beleid/strategie te vertalen naar relevante indicatoren. Deze kunnen vier 
perspectieven worden weergegeven, waardoor de balans (of bewuste onba-
lans) in de sturingsitems kan worden beoordeeld.

INK-managementmodel (5.3): heeft resultaatgebieden waarin de prestatie-
indicatoren (in dit model ook wel maatstaven genoemd) kunnen worden 
weergegeven. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of wellicht belang-
rijke elementen/doelstellingen binnen het beleid zijn vergeten (bijvoor-
beeld de waardering door de maatschappij of belanghebbenden), waarmee 
een onderhavige selectie van indicatoren is ontstaan.
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Toelichting Gebruik van methoden en technieken om invulling te geven aan de 
uitdaging

Budgettering (3.2): methodieken om de beschikbare middelen te alloceren 
en te ‘matchen’ met de benodigde middelen. Indien de beschikbare mid-
delen niet toereikend zijn kan het nodig zijn om bepaalde activiteiten niet 
in de voorgenomen periode uit te voeren. Dit heeft normaal gesproken 
consequenties voor de prestaties en daarmee voor de mate waarin de doel-
stellingen kunnen worden gerealiseerd. Het is de uitdaging om doelstel-
lingen, prestaties, activiteiten en middeleninzet op een dusdanige manier te 
koppelen dat deze ‘met elkaar meebewegen’ in het planningsproces en ook 
in de rapportage en verantwoording verschillen tussen realisatie en plan op 
een goede manier kunnen worden verklaard.

BLS (accrual accounting) versus kasstelsel (3.4): in het geval van met name 
meerjarige investeringen, ter operationalisering van beleid, kunnen bij 
toepassing van het kasstelsel suboptimale afwegingen worden gemaakt tus-
sen de baten en de lasten van deze investering. De investering wordt dan 
immers als eenmalige uitgave genomen, terwijl de baten op of over een 
langere termijn zichtbaar worden. Grotere investeringen worden dan al snel 
niet haalbaar wegens begrotingstekorten. In een baten-lastenstelstel doet 
dit probleem zich niet voor, omdat daarin de uitgaven worden toegerekend 
aan de periode waarin zij baten opleveren.

Benchmarking (6.1): vaak is het lastig om eenmaal ontwikkelde prestatie- 
indicatoren te voorzien van een norm (‘bij welke waarde doen we het 
goed?’). Normstelling kan worden gedaan op basis van ervaringsgegevens 
uit het verleden (‘onze vorige prestatie plus een beetje’), maar in dit kader 
kunnen benchmarkgegevens, mits relevant, beschikbaar, betrouwbaar 
en vergelijkbaar, helpen. Is het opnemen van de telefoon binnen twintig 
seconden een goede norm als blijkt dat andere (soortgelijke) organisaties 
een norm van vijf seconden hanteren?

Uitdaging 3: Richt de aandacht op wat echt belangrijk is

Beperk het aantal doel-
stellingen tot de meest 
belangrijke

Perk doelstellingen in 
tot binnen het eigen 
verantwoordelijk-
heidsgebied 

Ontwikkel indicatoren 
via echt Kritische Suc-
ces Factoren en beant-
woord daarbij primair 
de vraag wanneer een 
doelstelling is bereikt

VBTB (2.1): een groot probleem bij de initiële invoering van VBTB is de 
ontaarding in een veelheid aan doelen en prestatie-indicatoren, waardoor 
niemand meer ‘de bomen door het bos zag’ en de politieke aandacht ver-
slapte. Inperking tot de meest relevante (verander)doelen of de spannende 
politieke doelen is een grote uitdaging, waarbij sturing op lagere niveaus op 
‘going concern’-zaken niet uit het oog mag worden verloren.

BSC (2.2): deze systematiek helpt, mits goed toegepast, in het aanbrengen 
van focus bij het vertalen van doelstellingen naar prestatie-indicatoren

INK-managementmodel (5.3): een valkuil is het direct afleiden van maat-
staven per resultaatgebied. Dit leidt in de meeste gevallen tot een overdaad 
aan maatstaven, waarvan de relevantie niet altijd kan worden aangetoond. 
Gegeven het integrale karakter van het INK-managementmodel kan het een 
impliciete aandrang geven om alles voortdurend te verbeteren met ‘verzan-
ding en veelheid’ als gevolg. Deze uitdaging geldt dus vooral voor organisa-
ties die het INK-managementmodel hanteren.

Tabel I.12:  Methoden en technieken om invulling te geven aan de acht uitdagingen van prestatiemanagement 
(vervolg)
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Toelichting Gebruik van methoden en technieken om invulling te geven aan de 
uitdaging

Breng bandbreedtes 
aan in normstelling, 
zodat geen onnodige 
energie wordt gestopt 
in iedere kleine afwij-
king 

Rapporteer en stuur 
op afwijkingen (‘by 
exception’) waar 
mogelijk

Benchmarking (6.1): ook bij bedrijfsvergelijkingen is het de uitdaging om 
focus aan te brengen. De techniek om via KSF’en tot prestatie-indicatoren 
te komen kan daarbij helpen. Een andere techniek is het op voorhand 
benoemen van terreinen waarop de deelnemers van elkaar denken te kun-
nen leren of waarvan men op voorhand weet dat daar belangrijke verschil-
len in werkwijze zitten (‘leergebieden’). Qua efficiencyvergelijking doet 
men er verstandig aan om zich te beperken tot de meest substantiële posten 
(‘materialiteit’). Overigens blijkt in de uitdefiniëring dat voor sommige 
zaken de betrouwbaarheid zo laag of de inspanning zo groot is t.o.v. de 
informatiewaarde dat deze alsnog beter kunnen vervallen.     

Risicomanagement (4): een zeer geschikt concept om gestructureerd focus 
aan te brengen in beheersings- en verbetermaatregelen. Een valkuil voor 
veel organisaties is om allerlei verbetersuggesties op te laten borrelen en 
deze in te plannen, zonder de kritische toets in welke mate dat bijdraagt 
aan het oplossen van kritische knelpunten. Voorwaarde is wel dat risico’s 
na identificatie op basis van impact en waarschijnlijkheid worden gepriori-
teerd anders kunnen risicomanagementtrajecten ook een grote inspanning 
vergen die wellicht niet in verhouding staat tot wat echt nodig is. Anders-
om kan risicomanagement ook voorkomen dat zaken die echt belangrijk 
zijn niet in voldoende mate worden opgemerkt c.q. opgepakt.

Uitdaging 4: Zorg qua aandacht voor balans tussen korte en lange termijn

Maak meerjaren-
plannen/-strategieën, 
waarbij de termijn past 
bij de aard van het 
beleidsveld/de taken

Vertaal deze langere 
termijn plannen naar 
kortetermijnacties en 
voorkom daarmee het 
‘hockeystick effect’ (te 
optimistische progno-
ses die later niet haal-
baar blijken)

VBTB (2.1): in de VBTB-exercitie is dit een groot probleem. Niet eens door 
de systematiek (het vertalen van doelenbomen naar prestaties, activiteiten 
en middeleninzet), maar omdat de aandacht voor de langere termijn veruit 
ondergeschikt is aan de jaarcyclus door de huidige begrotings- en verant-
woordingssystematiek. Ook wordt de politieke aandacht vaak opgeëist 
door de ‘waan van de dag’, niet in de laatste plaats door de invloed van de 
media. Bovendien kunnen politieke speerpunten (en dus ook beschikbare 
middelen) nogal eens wijzigen door incidenten, hetgeen vasthouden aan 
langetermijnbeleid soms lastig maakt. Daar komt bij dat conjuncturele 
schommelingen zich vaak op korte termijn vertalen naar ruimte in de 
begroting. Ook in de verantwoording wordt vaak het verslagjaar centraal 
gesteld en mist het meerjarenkader als context

BSC (2.2): de BSC-methodiek leent zich, evenals de VBTB-principes, als 
techniek goed om langere termijn doelstellingen door te vertalen naar 
prestaties en acties (zowel op langere als kortere termijn). Met name het 
perspectief ‘innovatie’ dwingt de toepasser van de BSC na te denken of 
voldoende vernieuwing wordt ingezet om ook op lagere termijn succesvol 
te zijn. Uitgangspunt is wel dat als startpunt ook langere termijn doelen 
worden geformuleerd. 
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Toelichting Gebruik van methoden en technieken om invulling te geven aan de 
uitdaging

Maak eventueel een 
split in operationele 
planning op de ‘run-
ning business’ (opti-
malisatie-denken) en 
planning op strategi-
sche innovatie (‘out-
of-the-box’-denken) 
gegeven de andere 
manier van denken (en 
wellicht andere type 
medewerker) die hier-
voor nodig is
Organiseer en bewaak 
de monitoring op en 
verantwoording van 
(resultaten en effecten 
van) activiteiten met 
een lange doorlooptijd 
of incubatietijd. Deze 
raken vaak uit het 
zicht door de ‘terreur’ 
van de jaarcyclus. Dit 
geldt ook voor regeer-
termijn-overstijgende 
zaken  

INK-managementmodel (5.3): dit model leent zich goed voor incrementele 
continue verbetering, hoewel toepassen van het model op zich ook geen 
ballast hoeft te zijn voor langere termijn aandacht.

BLS (accrual accounting) versus kasstelsel (3.4): zoals verwoord onder de 
tweede uitdaging is het BLS een betere basis om investeringsbeslissingen te 
maken en ondersteunt daarmee beter (dan het kasstelsel) het maken van 
afwegingen over een langere termijn.  
Budgettering: vaak wordt in begrotingen wel een aantal jaren vooruit 
geblikt, maar erg betrouwbaar zijn die inschattingen vaak niet, omdat ze 
het verleden extrapoleren.
Budgettering (3.2) kan via kostenprijzen per product (output) of op basis 
van een calculatie van de hoeveelheid werk die moet worden verricht 
(throughput) of zonder op voorhand precies te weten welke activiteiten 
zullen worden ontplooid (input). Bij uitvoerende taken, waarbij produc-
ten en diensten worden geleverd met een repeterend en uniform karakter 
(zoals het verstrekken van uitkeringen, het opvangen van asielzoekers, 
het verstrekken van rijvaardigheidsbewijzen, het incasseren van boetes, et 
cetera) kan men vaak met prijzen per product budgetteren. Onderliggend 
wordt dan een kostprijsmodel opgesteld. Vaak gelden deze kostprijsmodel-
len voor een aantal jaren, waarna deze opnieuw worden bekeken en onder-
handeld. Voor de langere termijn spelen, vooral voor op afstand geplaatste 
organisaties, zaken rondom vermogensvorming of opbouw van reserves. 
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om (conjuncturele) fluctuaties op te kun-
nen vangen of om majeure investeringen te doen in het verbeteren van de 
bedrijfsvoering of om risico’s af te dekken. De onderbouwing van de beno-
digde reserves of toegestane vermogensopbouw ontbreekt daarbij vaak. De 
kasstelsel voerende departementen hebben vaak moeite om daarover goede 
afspraken te maken en/of na te komen. Bij krapper wordende rijksbegrotin-
gen lonken de reserves van met name ZBO’s al snel. Kortom, budgettering 
met aandacht voor de middellange en langere termijn is niet overal even 
goed ontwikkeld. 

Uitdaging 5: Stem de P&C-processen op elkaar af

Neem de vertaling 
van strategie en beleid 
naar prestatie-indi-
catoren, activiteiten 
en middeleninzet op 
in de begroting en de 
plannen van de ver-
schillende organisatie-
onderdelen

Planning & control (6.4): het begrotingsproces begint vaak al anderhalf jaar 
van tevoren. Dit vereist een gedisciplineerde oplevering van gegevens in 
een bepaalde volgorde, ofwel een helder planningsproces door de verschil-
lende lagen van de rijksdienst heen. Tegen de tijd dat de begroting wordt 
gepresenteerd op Prinsjesdag is deze vaak al weer grotendeels achterhaald. 
Dat vergt aanpassing op aanpassing in begrotingen en dus schuivende nor-
men. Verder is het zaak om de rapportages en verantwoordingsdocumenten 
(jaarverslag en -rekening) inhoudelijk te laten aansluiten bij de begroting 
en plannen.

Tabel I.12:  Methoden en technieken om invulling te geven aan de acht uitdagingen van prestatiemanagement 
(vervolg)
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Toelichting Gebruik van methoden en technieken om invulling te geven aan de 
uitdaging

Laat rapportages aan-
sluiten op de plannen 
en laat het jaarverslag 
aansluiten op de 
begroting

Laat individueel afge-
sproken prestaties aan-
sluiten bij de geplande 
prestaties van de orga-
nisatie

Koppel beloning aan 
de mate waarin afge-
sproken individuele 
prestaties zijn behaald

Uitdaging 6: Verzorg informatietransparantie

Zorg ervoor dat de 
juiste informatie in 
de juiste vorm op het 
juiste tijdstip bij de 
juiste mensen beschik-
baar is

VBTB, BSC en risicomanagement: helpen bij het ontwikkelen van de juiste 
informatie voor de juiste mensen.
Planning & control (6.4): het proces van planning & control moet ervoor 
zorgen dat deze uitdaging wordt gerealiseerd. Traditionele discontinue 
informatiestromen worden vervangen door continue beschikbaarheid van 
informatie via intra- en internet. Het kader over IT-ondersteuning bij pres-
tatiemanagement in paragraaf 2.1 gaat hier kort op in.
Informatiemanagement vormt geen uitgebreid onderdeel van dit boek. 

Uitdaging 7: Bevorder/beloon prestatiegericht gedrag

Vertaal doelstellingen 
en prestaties naar 
prestaties en vereiste 
competentieontwikke-
ling op het individuele 
niveau van managers 
en hun medewerkers

Leg de vereiste pres-
taties en competentie-
ontwikkeling aan het 
begin van het beoorde-
lingsjaar vast als per-
soonlijke afspraken

Budgettering, BSC, INK-managementmodel en risicomanagement: breng 
de te behalen prestaties, de uit te voeren beheersmaatregelen en verbeter-
activiteiten en de bewaking van budgetten onder bij de betreffende leiding-
gevenden en zorg dat de individuele afspraken in lijn zijn met deze zaken.
Houd bij het opstellen en evalueren van de persoonlijke afspraken reke-
ning met het niveau en karakter van de medewerker en de mate van taak-
onzekerheid (zie 3.2).
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Toelichting Gebruik van methoden en technieken om invulling te geven aan de 
uitdaging

Volg de voortgang op 
deze afspraken tussen-
tijds en voer op basis 
hiervan (mede) de 
eindejaarsbeoordeling 
uit
Verbind consequen-
ties aan het wel of 
niet behalen van de 
gemaakte afspraken 
via beoordelingen naar 
materiële beloning 
(vast of variabel) of 
immateriële beloning

Uitdaging 8: Bewerkstellig een heldere besturingsfilosofie en verantwoordelijkheidsstructuur

Maak de gekozen aan-
sturingstijl expliciet en 
voer deze consistent 
door
Bouw waarborgen 
voor goed bestuur en 
management in

BSC, budgettering en INK-managementmodel: breng de diepgang van 
prestaties, de abstractieniveaus van budgetten en de beheersmaatregelen 
en verbeteringen in de bedrijfsvoering in de plannen en rapportages in lijn 
met de gekozen aansturingstijl.
Public governance (6.3): de code Tabaksblat en andere codes voor goed 
bestuur kunnen helpen bij het vormgeven en volledig zijn van waarborgen 
voor goed bestuur en management.

7.3  De ‘totale’ samenhang begrepen

In het voorgaande zijn diverse theorieën, concepten, modellen, et cetera beschreven die 
in praktijk veel raakvlakken hebben. Aan de hand van figuur I.55 (pagina 320) zal ik 
proberen de belangrijkste raakvlakken te verduidelijken.

Wanneer planning & control wordt beschouwd als het cyclisch plannen en volgen van 
de prestaties, risico’s, de daaruit voortvloeiende reguliere activiteiten en de beheers- en 
verbetermaatregelen en de kosten en opbrengsten, komen alle genoemde zaken hierin 
samen. Planning en control wordt vaak geassocieerd met het maken van meerjaren- en 
jaarplannen en het opstellen van rapportages en jaarverslagen en -rekeningen. In de 
planning & control-cyclus zijn daarmee ook de principes van ‘plan-do-check-act’ uit 
kwaliteitsmanagement verwerkt, evenals de budgetteringstheorie.

Inhoudelijk kunnen de prestaties zijn ontwikkeld via de Balanced Scorecard (BSC)- of 
VBTB (van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording)-technieken. Internationaal gaan 
VBTB-operaties vaak gepaard met de discussie over kasstelsel versus baten-lastenstelsel, 
ofwel ‘accrual accounting’ (AA). Het resultaatgericht managen van publieke organisaties 
en afleggen van publieke verantwoording daarover, onder de paraplu van begrippen als 

Tabel I.12:  Methoden en technieken om invulling te geven aan de acht uitdagingen van prestatiemanagement 
(vervolg)
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Public Governance of New Public Management, omvat daarom veel van het gedachte-
goed van het baten-lastenstelsel, ofwel accrual accounting (AA), prestatiemanagement, 
BSC, VBTB, benchmarking, risicomanagement en kwaliteitsmanagement.
De principes van prestatiemanagement zijn ook bruikbaar voor het ontwikkelen van 
kwantitatieve benchmarking. Benchmarkresultaten kunnen vervolgens input zijn voor 
het vaststellen van de normen tijdens de planvorming, en input zijn voor het ontwik-
kelen van verbetermaatregelen. In die zin wordt benchmarking ook als een belangrijk 
instrument voor voortdurend verbeteren, kwaliteitsmanagement, gezien. Het INK-ma-
nagementmodel en de BSC worden ook gebruikt als denkkader/model voor het ontwik-
kelen van benchmarks.

In het INK-managementmodel, dat in Nederland wel als het belangrijkste model wordt 
gezien op het gebied van kwaliteitsmanagement, wordt een onderscheid gemaakt tussen 
resultaat- en organisatiegebieden. Prestatiemanagement, al dan niet gebruikmakend van 
de BSC-theorie, kan geschikt zijn om tot relevante maatstaven te komen in de resultaat-
gebieden. In de resultaatgebieden van het INK-managementmodel is expliciet aandacht 
voor de mate waarin men de eigen prestaties (maatstaven) kan vergelijken met andere 
organisaties (benchmarking). Risicomanagement kan helpen om tot de nodige focus in 
de organisatiegebieden van het INK-managementmodel te komen.
Idealiter is gestructureerd nagedacht over de belangrijkste risico’s, in het verlengde van 
de organisatiedoelen, en vloeien daaruit passende beheersingsmaatregelen voort, die 
samen met de prestaties worden gepland en gemonitord in de planning & control- 
cyclus.

Duizelt het u? Dat is op zich niet verwonderlijk. Zoals de figuur al aangeeft haken de 
begrippen, modellen, concepten, theorieën en stromingen op alle mogelijke manieren 
op elkaar in. Het belangrijkste is echter dat vanuit het echte begrip wordt onderzocht 
of dit instrumentarium geschikt is voor een bijdrage aan de oplossing van een gevoeld 
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(sturings)probleem. Eveneens is het van belang om te beseffen welke overlap er is tussen 
de implementatie van verschillende instrumenten en modellen binnen eenzelfde orga-
nisatie. Alle concepten hebben hun waarde bewezen, maar het hangt af van de context, 
de reeds voorhanden instrumenten en het probleem of ze elkaar kunnen versterken of 
dat ze elkaar overlappen en daarmee overbodige energie wordt verspild of verwarring 
wordt gesticht in plaats van verduidelijking. Ik zal een voorbeeld geven van het zowel 
succesvol als inefficiënt combineren van de genoemde zaken.

In een uitvoeringsorganisatie in de rijksdienst was men bezig met de jaarlijkse planning. 
In een nieuwe aanpak voor het opstellen van jaarplannen was gekozen voor het eenvoudig 
opschrijven van de belangrijkste doelen, prestaties, risico’s en benodigde middeleninzet. 
Maandelijks werden per organisatieonderdeel managementrapportages met als format de 
Balanced Scorecard opgesteld, die inhoudelijk niet altijd, en in ieder geval niet als format, 
aansloten op de jaarplannen. Aangezien de Algemene Rekenkamer in een onderzoek nogal 
wat aanbevelingen had gedaan om beter ‘in control’ te komen, was men een risicomanage-
menttraject gestart. De eerste fase waarin op strategisch niveau de risico’s in kaart waren 
gebracht was afgerond. Het traject zou nu worden uitgerold in de verschillende onderdelen 
van de organisatie. Er moest verder worden voldaan aan diverse baselines vanuit verschillen-
de ministeries. Een exercitie die voornamelijk het functioneel (personeel, financieel beheer, 
ICT, et cetera) inventariseren van de standaardrisico’s in de ondersteunende processen betrof. 
Tot slot had de directie besloten om het INK-managementmodel te gaan hanteren. Hiertoe 
was een aparte afdeling opgericht. Omdat de directie een hoge werkdruk had is een eerste 
positiebepaling uitgevoerd door een team van medewerkers uit diverse organisatieonder-
delen.

Dit voorbeeld geeft een situatie weer waarin verschillende concepten worden gebruikt met 
weinig onderlinge samenhang, en die met weinig inhoudelijke betrokkenheid van de direc-
tie zijn ontwikkeld en ingevoerd. Resultaat: rapportages die niet echt werden gebruikt ter 
sturing, een in de lijn ervaren gevoel van overbelasting doordat de stafafdelingen iedere keer 
met nieuwe initiatieven kwamen, onduidelijkheid over de samenhang van de verschillende 
initiatieven en zich herhalende discussies over prioriteiten. In dit geval is geadviseerd om 
het risicomanagementtraject, inclusief het voldoen aan de baselines, te combineren met de 
jaarplannen. Vervolgens werden de jaarplannen ook als basis gebruikt voor de rapportages. 
Vanwege verdeeldheid in het directieteam over de prioritering van een planning & control-
project en de afwezigheid van zowel intrinsieke motivatie als wel externe druk tot beter 
presteren, is het verder afgeraden om energie te steken in zowel het herijken van de Balanced 
Scorecards als het op dit moment invoeren van het INK-managementmodel. Het werd aange-
raden om pas als het directieteam daar zelf achter zou staan en bereid zou zijn om zelf energie 
te steken in het leren gebruikrn van het INK-managementmodel of het zelf willen nadenken 
over de belangrijkste prestatie-indicatoren, vervolgstappen te nemen in het verbeteren van 
de planning & control-cyclus. Dit advies is overgenomen in een ‘back to basic’-scenario, met 
als belangrijkste doelstelling om de initiatieven vanuit de staf richting de lijn te stroomlijnen, 
combineren en te vereenvoudigen.
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Bij een waterschap was enkele jaren het INK-managementmodel in gebruik. Dat had geleid 
tot een gestructureerd verbeterprogramma op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Ten 
behoeve van sturing (prestaties in de plannen en rapportages) waren er lijstjes van doelen, 
kritische succesfactoren en maatstaven die echter niet onderling verbonden waren en waar-
van de logica niet expliciet werd gemaakt. Met behulp van de Balanced Scorecard-technieken 
zijn de doelstellingen scherpgesteld, zijn de kritische succesfactoren en maatstaven opnieuw 
ontwikkeld vanuit de doelstellingen en is dat als basis opgenomen in de resultaatgebieden 
van de plannen en rapportages. Verder werden jaarlijks wel veel verbetervoorstellen ontwik-
keld en gepland, maar het was niet duidelijk waarom nu juiste deze maatregelen en niet 
andere. Met behulp van een risicomanagementtraject is verbinding gelegd tussen de doel-
stellingen, de risico’s en de dus noodzakelijke verbeter- en beheersmaatregelen. Deze zijn als 
basis opgenomen in de organisatiegebieden van de plannen en rapportages.

Noten

1 De Waal en Kerklaan, De resultaatgerichte overheid, 2004.
2 FTE staat voor Fulltime Equivalent, wat vrij vertaald een persoon voor een volledige werkweek 

in dienst betekent. Twee medewerkers die ieder 2,5 dagen per week werken vormen dus samen 1 
FTE. 

3 P. van der Knaap, ‘Resultaatgerichte verantwoordelijkheid’, Bestuurskunde, jaargang 9, nummer 5, 
p. 237-247.

4 Zie de jaarverslagen en begrotingen van het AFM.
5 Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 2004-2005, 30116, Staat van de beleidsinformatie 

2005.
6 Zie ook Jaarverslag Raad van State 2003, Bijlage 4 checklist beleidsanalytische toets. 
7 In het onderzoek zijn ook lokale overheden (gemeenten en provincies) betrokken, waar een soort-

gelijke ontwikkeling als VBTB heeft plaatsgevonden in het kader van de dualisering. Waar relevant 
worden opmerkelijke verschillen tussen rijks- en lokaal niveau toegelicht.

8 Cijfers zeggen niet alles! Methoden ter verbetering van de interne managementrapportage, A.A. de 
Waal, H. Bulthuis, Arthur Andersen, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer 1995. 

 Meten moet!, A.A. de Waal, H. Bulthuis, J.H.J.M. Mijland-Bessems, Arthur Andersen, Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1998.

9 Robert S. Kaplan and David P. Norton (1992), ‘The Balanced Scorecard – Measures that Drive per-
formance’, Harvard Business Review, January/February 1992, p. 71-79. Een jaar later lichtten de 
auteurs de praktijk van de methodiek nader toe in Robert S. Kaplan and David P. Norton (1993), 
‘Putting the Balanced Scorecard to work’, Harvard Business Review, September/October 1993,  
p. 134-142.

10 De Waal (2001), Power of Performance Measurement, John Wiley & Sons.
11 Er is in het kader van dit boek een beknopte vragenlijst uitgestuurd onder de deelnemers van de 

Rijksbrede Benchmark Groep, waarin naar het gebruik van het INK-managementmodel en de Balan-
ced Scorecard is gevraagd. Twaalf organisaties hebben deze vragenlijst geretourneerd. De uitkomsten 
geven dus een redelijk beeld, maar enige voorzichtigheid is geboden.

12 Christopher D. Ittner en David F. Larcker, Niet-financiele prestaties meten: vier veelgemaakte fouten, 
management & organisatie, januari/februari 2004, p. 4-12 (vertaling van ‘Coming short on Nonfi-
nancial Performance Measurement, Harvard Business Review, november 2003)

13 Deze uitdagingen worden ook beschreven in het boek De resultaatgerichte overheid van De Waal en 
Kerklaan. De auteur was destijds ook bij het betreffende benchmarkonderzoek betrokken en kiest 
op onderdelen voor wat andere verwoordingen en accenten.

14 M. Goold, A. Campbell & M. Alexander, Corporate level strategy, creating value in the multibusiness 
organization, 1994.
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15 Een compententie is een vaardigheid die een medewerker in een bepaalde functie moet hebben om 
deze goed uit te kunnen voeren. Functieprofielen beschrijven onder andere wat medewerkers moe-
ten doen, maar competentieprofielen beschrijven wat medewerkers moeten kunnen. Medewerkers 
zijn te beoordelen op (de ontwikkeling van) hun competenties, die idealiter ook in het verlengde 
liggen van de organisatiedoelstellingen.

16 Wanneer een organisatie bijvoorbeeld als doelstelling heeft om klantgericht te opereren, zou dit 
vertaald moeten worden naar vereiste compenties van medewerkers, met name degenen die direct 
klantcontact hebben.

17 Groot en Van de Poel, Financieel management van non-profit organisaties, 1993.
18 Van Helden, Van Kollenburg en Van Loon, Financiële aspecten van non-profit management, 1997.
19 In de begin jaren negentig heeft het Consortium for Advance Manufacturing International (CAM-1) 

onderzoek gedaan naar de toekomst van het budgetteringsproces. De resultaten van het onder-
zoek waren aanleiding om het Beyond Budgetting Round Table Consortium op te richten dat zich 
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Annex II  
Publieke verantwoording in het 
verlengde van sturing

1  Inleiding 

Elke organisatie – publiek of privaat – dient verantwoording af te leggen over het ge-
voerde beleid. Met behulp van verantwoordingsinformatie kunnen belanghebbenden 
vaststellen of de organisatie haar doelstellingen bereikt heeft en zich een oordeel vormen 
over de manier waarop die organisatie haar doelstellingen met de beschikbare middelen 
heeft gerealiseerd.

Verantwoording ligt in het verlengde van sturing en kan ook wel de ‘spiegel van de 
interne sturing’ worden genoemd. Een organisatie die de interne sturing niet op orde 
heeft, kan zich namelijk nooit goed verantwoorden over de mate waarin de doelstel-
lingen zijn gerealiseerd. Andersom hoeft niet: de interne sturing kan goed zijn, maar de 
verantwoording kan daarbij achterblijven.

Verantwoorden is niet alleen het uitbrengen van een jaarverslag. Een jaarverslag is tot 
nu toe wel het bekendste instrument om verantwoordingsinformatie bij elkaar op pa-
pier te brengen, maar er zijn maar weinig belanghebbenden die het jaarverslag zullen 
bestuderen. Verantwoording wordt pas effectief wanneer het leidt tot een constructieve 
interactie tussen de organisatie en haar belanghebbenden. Tijdens deze interactie kun-
nen de percepties en verwachtingen van de belanghebbenden worden gemanaged, maar 
met de feedback van de belanghebbenden uit die interactie kan de organisatie zich ook 
verbeteren. Zowel inhoudelijk op haar presteren als op de manier van verantwoorden.

Dit hoofdstuk gaat over publieke verantwoording. Na een beschouwing over het onder-
werp zal het sturingsmodel worden gebruikt om ook een goede invulling te geven aan 
publieke verantwoording. Vervolgens wordt beschreven aan welke eisen een goed jaar-
verslag dient te voldoen. Tot slot wordt ingegaan op het verantwoordingsproces, name-
lijk het organiseren van de interactie met belanghebbenden.

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de juryverslagen van de F.G. Kordes-trofee (zie ka-
der) en de position paper ‘Publieke verantwoording: herstel van vertrouwen’ die Deloitte 
in 2004 (het tienjarig jubileum van de F.G. Kordes-trofee) heeft uitgebracht.
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F.G. Kordes-trofee: prijs voor de beste publieke verantwoording

In 1995 is het initiatief genomen tot de jaarlijkse uitreiking van de F.G. 
Kordes-trofee aan die publieke organisatie die naar de mening van 
een onafhankelijke, deskundige jury het beste publiek verantwoor-
ding aflegt aan haar belanghebbenden. De jury beoogt met de trofee 
het verbeteren van de verslaggeving en prestatieverantwoording door 
publieke organisaties.

De trofee is vernoemd naar F.G. Kordes, voormalig president van de Algemene Rekenkamer, en 
in die functie jarenlang een pleitbezorger voor de verbetering van de kwaliteit van financiële en 
niet-financiële verslaggeving en prestatieverantwoording door publieke organisaties.

De toekenning van de F.G. Kordes-trofee aan een publieke organisatie houdt geen oordeel in 
over de doelmatigheid of doeltreffendheid waarmee de betreffende organisatie haar activiteiten 
verricht. Daarnaast is het opstellen van een jaarverslag natuurlijk geen doel op zich. Het gaat om 
het feitelijke reilen en zeilen van de organisatie en het daarover zo goed en transparant mogelijk 
rapporteren. Een ‘mooie etalage’ (het jaarverslag) is nog geen waarborg voor een goed functio-
nerende winkel met goede producten en tevreden klanten (de uiteindelijke doelstelling).
Het beoordelingskader van de F.G. Kordes-trofee is tot en met 2004 gericht geweest op de 
inhoud van het jaarverslag. Na het tienjarig lustrum wordt ook de manier waarop de publieke 
organisaties in staat zijn om de interactie met belanghebbenden te organiseren, waarbij de ver-
antwoordingsinformatie onderwerp van gesprek is en de resultaten uit het gesprek aanleiding 
kunnen geven tot het verbeteren van de prestaties, de efficiency, alsmede de verantwoording 
daarover. 

2  Publieke verantwoording in perspectief

2.1 Het belang van (een andere) publieke verantwoording

 “Het primaat van de politiek bij de ordening van de samenleving door middel van 
besluitvorming over en regeling van zaken van publiek belang staat door verschillende 
ontwikkelingen onder spanning en is, mede daardoor, regelmatig voorwerp van poli-
tieke, wetenschappelijke en maatschappelijke discussie”. 

Dit stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in haar advies aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ‘Primaat in de polder. Nieuwe verbindin-
gen tussen politiek en samenleving’ (maart 2002). De Raad geeft aan dat er de laatste 
decennia als het ware een kloof is ontstaan tussen de belangstelling van veel burgers 
voor zaken van collectief belang en het vertrouwen in of de erkenning van de politieke 
democratie en de democratische overheid om die collectieve belangen te behartigen. 

De Raad kon toen nog niet vermoeden hoe waar deze uitspraken zouden zijn, gegeven 
de zeer verrassende uitkomsten van de verkiezingen op rijks- en gemeenteniveau in 
april en mei van dat jaar. De zeer sterke opkomst van partijen als de Lijst Pim Fortuyn, 
Leefbaar Rotterdam en andere gerelateerde lokale partijen toonde het brede ongenoegen 



327PUBLIEKE VERANTWOORDING IN HET VERLENGDE VAN STURING

aan met de wijze waarop tot dan toe de politiek en de overheid ten behoeve van de 
burgers functioneerden. Het na deze verkiezingen aangetreden kabinet Balkenende (I) 
sprak dan ook over ‘werken aan herstel van vertrouwen’ door de politiek en de over-
heid.1 Het kabinet Balkenende (II) ondersteunt de focus op transparantie en realisatie 
van prestaties zoals deze waarneembaar is bij de rijksoverheid en de lokale overheden. 
Kort gezegd, meer aandacht voor het concreter formuleren van beleidsdoelen, het meet-
baar maken van prestaties en effecten van beleid alsook het opener debatteren over 
(niet) behaalde resultaten. Onvoldoende transparantie ten aanzien van politiek-ambte-
lijke verhoudingen en processen en het afleggen van onvoldoende publieke verantwoor-
ding spelen een cruciale rol in het huidige ‘vertrouwenstekort’. Deze onderwerpen staan 
hoog op de politieke agenda.

Wordt er daadwerkelijk vooruitgang geboekt met dit vraagstuk? Ondanks de toename 
in de kwaliteit van de jaarverslagen van publieke organisaties, zoals dit kan worden 
afgeleid uit de jaarlijkse beoordelingen in het kader van de F.G. Kordes-trofee2 over de 
periode 1995 – 2004, zijn er sterke indicaties die tot een ontkennend antwoord op deze 
vraag leiden. Hier volgen een aantal.
•  De aandacht voor politieke en bestuurlijke incidenten en schandalen welke zich op 

een warm welkom van de media mogen verheugen, waardoor incidentmanagement 
meer regel dan uitzondering is.

•  De boekhoudschandalen op internationaal en nationaal gebied in de private sector 
die het publiek doet twijfelen aan de kwaliteit en de waarde van het jaarverslag.

•  De als gevolg daarvan aanvullende regelgeving die, zo stelt de jury van de Henri 
Sijthoff-prijs 2003, ertoe leidt dat jaarverslagen van ‘Nederlandse’ beursgenoteerde 
ondernemingen in sommige gevallen de omvang van een telefoonboek hebben.

•  De afwezigheid van de politiek om richting te geven aan VBTB (Van beleidsbegroting 
tot beleidsverantwoording) op rijksoverheidsniveau, waardoor het politieke debat 
over doelformulering en doelrealisatie niet van de grond komt en VBTB is verworden 
tot een bureaucratisch-technische exercitie met alleen nog meer cijferbrij en details 
tot gevolg.

•  Het afnemende aantal mensen dat nog ‘leest’, waardoor jaarverslagen zonder duide-
lijke doelgroepherkenning zelden aandacht krijgen. Als ze worden gelezen dan nog 
zeer globaal. Informatie toesnijden op de doelgroep gebeurt nog maar beperkt.

•  Het gebrek aan prikkels voor publieke organisaties om zich goed te verantwoorden. 
Exemplarisch is de wijze waarop op de derde woensdag in mei (2002 en 2003) het 
zogenoemde Verantwoordingsdebat is gehouden: een slap aftreksel van het debat 
tussen de Tweede Kamer en het kabinet /de ministers dat indertijd was beoogd. 
Gezegd moet worden dat het debat in 2004 op onderdelen beter was dan de ja-
ren ervoor. Soortgelijke ontwikkelingen van een gekozen volksvertegenwoordiging 
(Kamer, staten, raad, algemeen bestuur) die zijn controlerende taak op een dergelijke 
wijze opvat, zijn (helaas) waarneembaar.3

Jaarlijks getroosten publieke organisaties zich veel moeite om jaarverslagen op te stellen 
en daarmee verantwoording af te leggen. Een jaarlijks ritueel, omdat het nu eenmaal 
een wettelijke verplichting is. Maar ook omdat het logisch is zich te verantwoorden over 



328 STURING IN DE RIJKSDIENST

de prestaties die zijn gerealiseerd met de opgebrachte middelen van de belasting- of 
premiebetaler. Daarbij heerst tevens de veronderstelling, hoop of verwachting dat met 
die informatie in een bepaalde behoefte wordt voorzien. Maar wie zit op die informatie 
te wachten? En wanneer zijn de inspanningen om deze verantwoordingsinformatie op te 
leveren, en die dus ook belasting- en premiegeld kosten, de moeite waard? De volksver-
tegenwoordiging gebruikt de verantwoordingsinformatie niet of nauwelijks in haar po-
litieke debat, maar laat zich vaak sturen door datgene wat de media belangrijk vinden. 
Dat de media hierin een afweging maken tussen hun publieke en commerciële functie 
wordt niet, althans niet waarneembaar, ‘uitgezuiverd’. Wordt er dan niet gecontroleerd 
door politici? Of zijn bestuurders van publieke organisaties al het hele jaar door bezig 
zich te verantwoorden en worden bestuurders permanent ter verantwoording geroepen? 
En is in dat geval het jaarlijkse moment van verantwoording waarop het jaarverslag 
wordt uitgebracht en besproken niet slechts een formaliteit? 

Kwaliteit wordt beschouwd als de mate waarin de realiteit voldoet aan verwachtingen. 
De kwaliteit van de overheid betreft dan de mate waarin het functioneren van de over-
heid voldoet aan de verwachtingen van burgers. De verwachtingen blijken moeilijk te 
omschrijven te zijn, blijken steeds moeilijker vervulbaar, en steeds minder vaak voor 
grote groepen burgers tegelijk vervulbaar te zijn. 

Het accepteren dat echter kwaliteitsgebrek van de overheid, of de perceptie hiervan, 
zich voordoet is een realiteit die alle organisaties zal aangaan. Het gaat erom dat de over-
heid bij waarneming van dit kwaliteitsgebrek hier krachtig mee dient om te gaan. In 
plaats van verantwoordelijkheden af te schuiven, zal een veerkrachtige overheid accep-
teren dat ze fouten maakt en hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Het nemen van 
verantwoordelijkheid, door middel van het ondergaan van (soms pijnlijke) verantwoor-
dingsprocessen, leert de overheid wat niet (langer) wordt geaccepteerd. De overheid 
verschuift hierbij van plannen naar leren en naar het herstellen van gemaakte fouten. 

Een verantwoordingsproces wordt gewoonlijk geïnitieerd als zich een onacceptabele 
situatie voordoet. Wat niet langer wordt geaccepteerd, schept in feite het kader om uit 
te vinden wat dan wel in deze tijd past. Om met Van Gunsteren4 te spreken: “We leren 
daar, in het helle licht van de onacceptabele toestanden die de wereld heeft aangeno-
men, waar we voor staan”. Het omgekeerde – door de verantwoordingsprocessen – leert 
de overheid dan wat de criteria voor kwaliteit en daarmee de ‘normen en waarden’ zijn. 
Verantwoording dient niet alleen naar aanleiding van incidenten te gebeuren, maar moet 
worden opgewaardeerd tot de normale gang van zaken.5 Verantwoordingsprocessen, 
waarbij de overheid verneemt wat ongewenst is en daardoor niet kan abstraheren van 
‘wat het volk wel wil’, past in het concept van de lerende overheid.6,7

Er zijn ook andere kritische vragen te maken over de verantwoording van publieke or-
ganisaties wil deze betekenisvol, in de zin van het beantwoorden aan de verwachtingen, 
zijn. Een greep hieruit:
• Is de verantwoordingsinformatie relevant?
• Is de informatie afgestemd op de verschillende doelgroepen?
•  Is nagedacht over het beoogde effect van het verstrekken van verantwoordings-
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informatie, bedoeld in de zin van ‘voldoet het aan de verwachtingen’?
•  Is het verantwoorden over een periode van één jaar niet te beperkt en moet de ver-

antwoording over meer jaren gaan?
•  Is alleen ‘achteruit kijken’ voldoende of past daarnaast een vooruitblik? Met andere 

woorden, moet de verantwoording zich alleen richten op het verleden of dient een 
relatie te worden gelegd met de toekomst?

•  Is eenmaal per jaar verantwoording afleggen achterhaald en is een continue vorm 
van verantwoorden beter?

•  Worden de informatievoorzieningsmogelijkheden door de komst van internet vol-
doende benut?

•  Is communiceren door middel van papier alleen voldoende en is nagedacht over 
andere communicatiemiddelen zoals bijeenkomsten, het gebruik van de media, et 
cetera?

•  Waarom tonen politici weinig aandacht voor het onderwerp van publieke verant-
woording?

•  Waarom wordt zo weinig terugkoppeling verkregen van doelgroepen voor wie de 
verantwoording is bestemd?

Het is de uitdaging is om platgetreden paden ter discussie te stellen en nieuwe routes in 
te slaan. Kortom, hoe kan het vraagstuk van publieke verantwoording een nieuw elan 
worden gegeven ter versterking van ‘public trust’.

2.2  Publieke verantwoording: een achtergrondschets

De toename in de aandacht voor verantwoording in Nederland is zowel in de private als 
in de publieke sector ontstaan medio jaren negentig. Ook hier zien we dat het aspect 
vertrouwen een belangrijke rol speelt.

In de private sector, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, werd 
medio jaren negentig de discussie over corporate governance gestart naar aanleiding 
van een aantal (beurs)incidenten. In navolging hierop werd in Nederland in 1996 de 
Commissie Corporate Governance ingesteld8, ook wel de Commissie Peters genoemd. 
Eén van de belangrijke aanbevelingen van de Commissie Peters was dat bestuurders en 
commissarissen over hun taakuitoefening ook publiekelijk verantwoording dienen af te 
leggen. In 2003 kwam er een nieuwe code uit: de Nederlandse corporate governance 
code (Code Tabaksblat). In deze code worden expliciet de belanghebbenden genoemd, 
bedoeld in de brede zin. De code wijst nadrukkelijk op de verantwoordelijkheid van 
bestuurders en commissarissen om rekening te houden met de belangen van deze ver-
schillende belanghebbenden. “Vertrouwen van de belanghebbenden dat hun belangen 
worden behartigd, is een voorwaarde voor hen om binnen en met de vennootschap sa-
men te werken. Goed ondernemerschap, waaronder inbegrepen integer en transparant 
handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop, waaronder inbegrepen het 
afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht, zijn essentiële voorwaarden 
voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de belanghebben-
den.”
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In de publieke sector is in 1996 door het ministerie van Financiën, de toenmalige 
Directie Accountancy Rijksoverheid, als antwoord hierop een studierapport geschreven 
genaamd ‘Government Governance’ (zie paragraaf 6.3 van annex I). Hieronder wordt 
verstaan “het sturen en beheersen van overheidsorganisaties en door de overheid in 
het leven geroepen organisaties, de verantwoording die daarover wordt afgelegd en het 
toezicht dat daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van belanghebbenden.” Naast de 
ontwikkelingen in de private sector was de verzelfstandiging van overheidstaken een 
factor die de aandacht voor verantwoording heeft doen toenemen. Dit had voornamelijk 
betrekking op de beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid door verzelfstan-
diging en de als gevolg daarvan ontstane lacune in het toezicht op en de verantwoor-
ding over de besteding van publieke middelen en de uitvoering van taken door op 
afstand geplaatste organisaties. In het bijzonder de Algemene Rekenkamer heeft er vanaf 
1995 bij diverse gelegenheden op aangedrongen dat dit vraagstuk van de politiek meer 
aandacht kreeg.9 Belangrijke documenten hierbij zijn ‘Verantwoording en toezicht bij 
rechtspersonen met een wettelijke taak deel 4’ en ‘Verbreding van de publieke verant-
woording. Ontwikkelingen in maatschappelijke verslaglegging, kwaliteitszorg en gover-
nance’ (2003, 2004).

Naast de grotere aandacht voor de op afstand geplaatste organisaties werd het evident 
dat de verantwoording door ministers en hun departementen vrijwel uitsluitend be-
stond uit financiële informatie zonder de daarbij relevante beleidsinformatie. Het docu-
ment ‘Jaarverslag in de politieke arena’ (1998) betekende de start van het VBTB-traject, 
waardoor in de (nieuwe) beleidsverantwoording van de ministers de burger kan zien of 
daadwerkelijk de plannen zijn gerealiseerd.

Publieke verantwoording en transparantie liggen in elkaars verlengde. Bij transparantie 
staat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de aangeboden informatie centraal. 
Daarmee is het een basisvoorwaarde voor (goede) publieke verantwoording. Recent on-
derzoek10 laat zien dat het begrip transparantie overigens ten onrechte als synoniem 
wordt gebruikt voor toegankelijkheid. Het is echter breder zoals figuur II.1 laat zien. Bij 
transparantie staat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de aangeboden informa-
tie centraal. Het begrip transparantie is hierbij opgesplitst in een aantal onderdelen (II) 
en deelfacetten (III en lV). 

De eerste component van het transparantiemodel is beschikbaarheid. Regels over het 
beschikbaar stellen van overheidsinformatie zijn in Nederland vastgelegd in de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. In de wet staat vermeld hoe de toegang tot overheidsinfor-
matie is geregeld. Bij een recht op toegang voor het algemene publiek wordt in de zin van 
de wet gesproken over openbaarheid (in dit geval niet te verwarren met toegankelijk-
heid). De tweede component, toegankelijkheid van overheidsinformatie, betekent dat 
de beschikbare informatie door de potentiële gebruiker met een minimum aan barrières 
kan worden geraadpleegd (Rathenau, 1996). Toegankelijkheid van informatie is een 
voorwaarde om het brede publiek te kunnen bereiken. Toegankelijkheid en beschik-
baarheid van informatie zijn daarmee sleutelbegrippen voor publieke verantwoording. 
ICT (internet) heeft hier de afgelopen jaren een nieuwe dimensie aan gegeven. 
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2.3  Verantwoording: definities

Nu wij in het vervolg van dit hoofdstuk ons richten op publieke verantwoording is het 
van belang verschillende termen als verticale, diagonale en horizontale verantwoording 
nader te omschrijven.

Schillemans en Bovens12 definiëren verantwoording als een sociale relatie waarin een 
actor zich verplicht voelt of verplicht is voor zijn handelen een uitleg en rechtvaardiging 
te geven aan de significante ander. Het gaat bij verantwoording om een communicatie-
proces tussen een actor en een forum over bepaalde handelingen waaraan bepaalde 
verwachtingen zijn gekoppeld en waarvoor bepaalde randvoorwaarden gelden. In een 
proces van verantwoording onderscheiden zij drie stappen:
1  Een actor levert prestatie-informatie aan een forum, waarin hij zijn handelen recht-

vaardigt en zonodig verdedigt. De actor is hiertoe verplicht, wordt ertoe verplicht of 
voelt zich ertoe verplicht.

2  Het forum velt na hoor en wederhoor een openbaar oordeel over de prestaties van de 
actor.

3  Het forum maakt zijn oordeel openbaar en/of besluit over de toepassing van sanc-
ties.

Schillemans en Bovens noemen deze drie stappen de sporten van de verantwoordings-
ladder. Persoonlijk vind ik deze benadering in woordkeuze niet passen in de huidige 
tijdgeest. Het afleggen van verantwoording klinkt als een gang naar de rechtbank alwaar 
wordt besloten of iemand die een belangrijk deel van zijn leven aan de publieke zaak 
heeft gegeven veroordeeld moet worden. Ik zie het afleggen van verantwoording als 
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een integraal onderdeel van het versterken van de interactie tussen het handelen van 
publieke organisaties en de partijen in de samenleving waar zij dit uiteindelijk voor 
doen. Het is het organiseren van een gezonde terugkoppeling om te controleren of nog 
wel de goede dingen worden gedaan en of dit ook doorkomt en begrepen wordt door 
de belanghebbenden. Vanzelfsprekend kan men bij wanprestaties besluiten om sancties 
toe te passen, maar het zal niet vaak voorkomen dat men een actieve verantwoording 
vanuit publieke organisaties zal afstraffen. Een weldenkend mens legt zijn hoofd niet 
op het hakblok. Wij hebben andere organen en mechanismen in ons systeem (zoals 
onafhankelijke audits, parlementaire enquêtes en (fraude- en evaluatie)onderzoeken) 
om dergelijke informatie boven tafel te krijgen. Bij het actief verstrekken van verant-
woordingsinformatie door publieke organisaties aan haar belanghebbenden ga ik ervan 
uit dat het doel ‘leren en verbeteren’ van de publieke dienstverlening en de wederzijdse 
relatie is, en niet zozeer het oordelen en al dan niet toepassen van sancties. 

Er wordt vaak onderscheid gemaakt in drie verschillende vormen van verantwoording, 
namelijk verticale, diagonale en horizontale. Schillemans en Bovens spreken van verti-
cale verantwoording wanneer het forum formele macht heeft over de actor. Er is sprake 
van een hiërarchische relatie. Anders gesteld, er is sprake van een principaal-agentver-
houding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verantwoording van de uitvoeringsorganisatie 
aan de minister of aan de Tweede Kamer.

Er is van diagonale verantwoording sprake indien verantwoording wordt afgelegd aan 
een andere organisatie die door de hiërarchische bovengeschikte is belast met een vorm 
van toezicht of controle op het handelen van de actor. Hieronder vallen toezichthou-
ders, inspecties, de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Een Raad van 
Toezicht zou ook kunnen worden beschouwd als een vorm van diagonale verantwoor-
ding omdat hij doorgaans op gezag van de minister bestaat en een of meer van de leden 
door de minister worden benoemd. Dit is een vorm van verantwoording die de laatste 
jaren sterk in opkomst is.

Er is ten slotte van horizontale verantwoording sprake indien er geen formele hiërarchi-
sche relatie bestaat tussen de actor en het forum. Kenmerkend voor horizontale verant-
woording is dat de ambtelijke organisatie zichzelf direct verantwoordt over zijn beleid 
en daartoe niet de ‘omweg’ van de politieke bestuurder neemt. De publieke organisatie 
legt bijvoorbeeld verantwoording af aan klanten, (groepen van) burgers, hun zaakwaar-
nemers, journalisten en een professioneel college of ketenpartners. 

Publieke verantwoording vatten wij op als verantwoording door publieke organisaties, 
los van het feit of deze nu verticaal, diagonaal of horizontaal is. 

Definiëring van het begrip publieke verantwoording is van belang om scheiding aan te 
brengen tussen zaken als reguliere communicatie en informatieverschaffing waarin niet 
specifiek over de prestaties van de organisaties wordt gesproken. Publieke verantwoor-
ding wordt gedefinieerd als alle activiteiten die erop zijn gericht om rekenschap af te leg-
gen aan alle belanghebbenden die invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van 
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de organisatie. Het gaat primair om het informeren van belanghebbenden over de pres-
taties die de organisatie levert, om daarmee bij te dragen aan de oordeelsvorming van 
diezelfde belanghebbenden (prestatieverantwoording). Het jaarverslag is tot op heden 
nog altijd een van de bekendste instrumenten om publiek verantwoording af te leggen. 
Maar het jaarverslag is slechts een van de instrumenten die kunnen worden toegepast 
om publieke verantwoording af te leggen.13

2.4  Ontwikkelingen in publieke verantwoording

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar heeft publieke verantwoording bij de gemiddel-
de publieke organisatie niet meer betekend dan het jaarlijks terugkerend ritueel om het 
jaarverslag op te stellen. Een jaarverslag dat in het begin van de jaren negentig vooral in 
het teken stond van een financiële verantwoording richting directe politieke opdracht-
gevers, eigenaren of toezichthouders. Met andere woorden, de publieke verantwoording 
was voornamelijk verticaal en daarnaast gedeeltelijk diagonaal georiënteerd. Informatie 
over de mate waarin nagestreefde doelstellingen zijn gerealiseerd en de activiteiten die 
hiervoor zijn uitgevoerd waren sporadisch aanwezig in het jaarverslag van de gemid-
delde publieke organisatie. 

Het jaarverslag heeft de afgelopen jaren – onder druk van de veranderende samenleving 
met een steeds mondiger burger – een ware gedaanteverwisseling ondergaan. De focus 
in het jaarverslag van de gemiddelde publieke instelling is verlegd van financiële over-
zichten en een toelichting hierop naar een beschrijving van de doelstellingen, prestaties 
en de hieraan gekoppelde middeleninzet. In het licht van het afleggen van rekenschap 
over prestaties die de organisatie levert, heeft het jaarverslag – als verantwoordings-
instrument – een sterke kwaliteitsverbetering doorgemaakt14. Het gemiddelde jaarver-
slag van een publieke organisatie bevat nu veelal een duidelijke beschrijving van de 
nagestreefde doelstellingen en de mate waarin deze zijn gerealiseerd, de activiteiten die 
hiervoor zijn uitgevoerd en de kosten die zijn gemaakt in vergelijking tot wat aan het 
begin van de verantwoordingsperiode verwacht was. Ook worden vaak meetbare indi-
catoren gebruikt om een en ander te verduidelijken. Mede hierdoor is het opstellen van 
het jaarverslag een activiteit geworden die vaak veel inspanning van de betreffende or-
ganisatie vergt. Het feit dat het gemiddelde jaarverslag van publieke organisaties pas vijf 
maanden na afloop van de verantwoordingsperiode wordt verspreid, kan als indicatie 
worden beschouwd van de inspanningen die worden gepleegd.

Een trend die de afgelopen jaren zichtbaar is geworden, is dat publieke verantwoor-
ding naast verticaal en diagonaal, ook horizontaal is georiënteerd. Deze trend sluit aan 
bij de maatschappelijke ontwikkeling die uitwijst dat de overheid niet voor alles ver-
antwoordelijk kan zijn. Door de eisen die de rechtsstaat aan haar stelt, is zij gebon-
den aan vele voorschriften en beperkingen die slagvaardig en effectief presteren in de 
weg staan, waardoor vervolgens het respect voor recht en regels in de knel komt. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid komt tot deze diagnose in haar rap-
port ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’ (2002). Het kabinet Balkenende II onder-
schrijft deze diagnose in haar reactie op het rapport. Naar de mening van het kabinet 
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dient daarom de overheid selectiever te worden en meer verantwoordelijkheden te leg-
gen bij burgers en maatschappelijke organisaties (de civil society). Op terreinen waar 
de overheid uitvoering van taken met een publiek belang delegeert aan de civil society, 
kan zij volstaan met een rol in de ‘tweede linie’, die kan worden omschreven als meta-
toezicht. Dit geeft ruimte voor die taken van de rechtsstaat waar zij juist wel een eerste 
linie dient te vervullen, zoals de handhaving van de openbare orde. Overigens heeft dit 
implicaties voor de rol die politici in het publieke debat spelen: meer op hoofdlijnen 
en focus op systeemvraagstukken in plaats van details, zoals ook de Raad voor het 
Openbaar Bestuur aangeeft.

De Raad voor het Openbaar Bestuur concludeert in haar rapport ‘Cultuur met een fors 
postuur. Rijksdienst tussen rechtsstaat en flexibiliteit’ (2004) dat deze nieuwe rolver-
deling tussen de overheid en civil society, die het kabinet zoals hiervoor aangegeven 
voorstaat, vraagt om andere houdingen en gedragingen van politici en bestuurders. Het 
welbewust uit handen geven van macht en mogelijkheden tot beïnvloeding, brengt een 
vermindering van verantwoordelijkheden met zich mee en daarmee ook verantwoor-
dingsmechanismen. In dit kader komt de Raad in dit advies tot een belangrijke aanbeve-
ling: “De kwaliteit van de processen en de producten van organisaties die publieke taken 
vervullen, dient in de nieuwe rolverdeling ook bewaakt te worden door horizontale toe-
zichts- en verantwoordingsmechanismen, nu door de verkleining van het speelveld van 
de (rijks)overheid verticale verantwoordingsmechanismen via de lijn van de ministeriële 
verantwoordelijkheid aan betekenis hebben ingeboet. De rol van de centrale overheid 
wordt in dit soort gevallen beperkt tot een vorm van metatoezicht.” Kortom, de (groe-
pen belanghebbenden uit de) maatschappij moet een directere rol krijgen en pakken bij 
het ‘spiegelen’ van het functioneren van overheidsorganisaties.

Wil dit kunnen werken dan is het nodig mechanismen van horizontale sturing en ver-
antwoording te versterken. Daarmee bedoelen wij mechanismen waarmee een organi-
satie (of een professional) zeggenschap en inzicht geeft aan burgers (inclusief de ‘afne-
mers’ van publieke diensten zoals leerlingen en hun ouders en patiënten), aan andere 
professionals binnen en buiten de organisatie en aan andere organisaties. Deze hori-
zontale mechanismen zullen leiden tot voortdurende feedback op het functioneren van 
instellingen en professionals, wat zal bijdragen tot kwaliteitsverbetering via het eerder 
genoemde concept van de lerende overheid.

De vraag doet zich voor of er iets te zeggen valt over de relatie tussen horizontale en ver-
ticale verantwoording. Ten aanzien van uitvoeringsorganisaties stelt Van Thiel15 dat ver-
ticale verantwoording misschien niet langer de meest belangrijke is.16 Opdrachtgevers 
en afnemers kunnen de kwaliteit en doelmatigheid van diensten en producten beter, 
want directer, beoordelen en uitvoeringsorganisaties terechtwijzen wanneer deze on-
voldoende blijken. Van Thiel noemt drie redenen waarom beide vormen van verant-
woording naar verwachting naast elkaar zullen blijven bestaan: (1) veel horizontale 
stakeholders hebben niet het recht om een oordeel te geven dan wel een sanctie op te 
leggen bij disfunctioneren, (2) de meeste uitvoeringsorganisaties zijn vaak monopo-
listen waardoor het beoordelen van kwaliteit en doelmatigheid wordt bemoeilijkt en  
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(3) het blijven bestaan van de principes van de democratische rechtsstaat en de ministe-
riële verantwoordelijkheid. Met andere woorden, meer informatie met een verschillende 
informatiewaarde voor meer doelgroepen tegen hogere kosten. Indien deze hogere kos-
ten opwegen tegen het terugkrijgen van het vertrouwen van grote delen van burgers en 
maatschappelijke organisaties in de overheid doordat het functioneren en presteren van 
de overheid is toegenomen, dan zijn dit acceptabele kosten verband houdend met ons 
democratische rechtssysteem.

Het vraagstuk van publieke verantwoording wordt door de horizontalisering complexer. 
Er zijn meer belanghebbenden met ieder eigen wensen en behoeften ten aanzien van 
de verantwoordingsinformatie. Dit wordt ook wel meervoudige horizontale publieke 
verantwoording genoemd. Dit betekent dat publieke organisaties zich zijn gaan afvragen 
met welke partijen het belangrijk is om relaties te onderhouden. In het kader van het 
onderhouden van een relatie past vertrouwen en vertrouwen wordt gevoed wanneer de 
publieke organisatie laat zien in hoeverre zij haar doelstellingen realiseert en wanneer 
niet. Burgers zijn, niet alleen via de volksvertegenwoordiging, maar ook rechtstreeks van 
belang. Soms ook omdat zij afnemers van diensten en producten zijn. Maar ook zijn er 
andere afnemers, ketenpartners en toezichthouders van wie publieke organisaties graag 
het vertrouwen verkrijgen. Naast vertrouwen kan terugkoppeling van deze verschil-
lende belanghebbenden ook nuttige input zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van 
de eigen organisatie.

De vraag is of een jaarverslag in dat geval volstaat. Te veel en zinloze tijdsbesteding aan 
publieke verantwoording in de zin van het opstellen van (dikke) jaarverslagen waar-
van de toegevoegde waarde (los van de wettelijke verplichting) onvoldoende bekend is, 
past niet in deze ontwikkeling. Publieke verantwoording moet dus toegevoegde waarde 
bieden, voor de externe belanghebbenden, maar zeker ook voor de organisatie zelf. De 
toepassing van ICT, waaronder internet, zal hierbij belangrijke mogelijkheden bieden 
voor ontsluiting van informatie voor verschillende doelgroepen.17

In dit licht is het zinvol te kijken naar Canada, een van de koplopers op het gebied 
van modern openbaar bestuur. In het in 2002 opgestelde rapport van de Canadese 
Canadian Comprehensive Auditing Foundation (CCAF) ‘Reporting Principles. Taking 
Public Performance Reporting to a New Level’ wordt aangegeven dat “public perform-
ance reporting will build on, but go far beyond, most current reporting. It will contrib-
ute to better performance and more meaningful accountability by:
•  being more focused on, and penetrating in its discussion of, the aspects of govern-

ment performance that add value for Canadians.
•  helping to create a common language for discussing, inside and outside of govern-

ment, performance choices, expectations and achievements; and
•  deserving – and receiving – the attention and trust of citizens and their representa-

tives.”

De CCAF heeft negen principes (‘principles’) geïdentificeerd voor ‘public performance 
reporting’, waarvan ik er drie wil noemen in het kader van het bovenstaande betoog 
over publieke verantwoording:
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• “ Focus on the few critical aspects of performance; [maak keuzes en wees daarover in 
de verslagen transparant]

•  Be forward-looking as well as retrospective; [plaats de verslagperiode in de context 
van het verleden en de toekomst]

•  Base reporting on credible quantitative and qualitative information fairly interpreted 
and presented.” [plaats de discussie over prestaties en verwachtingen in een kwan-
titatief en kwalitatief referentiekader en presenteer dit zodanig dat dit kan worden 
geïnterpreteerd]

Opmerkelijk in de Canadese aanpak is de focus op het gebruik van prestatie-informatie 
(‘discussing’) en het mede daardoor verkrijgen van aandacht en vertrouwen van belang-
hebbenden.

De uitdaging voor de Nederlandse politiek en overheid is om het vraagstuk van pu-
blieke verantwoording in de context van interactief bestuur te plaatsen en een publiek 
verantwoordingsproces te ontwikkelen waarbij communicatie en dialoog plaatsvindt 
tussen politiek, overheid en belanghebbenden – onder het motto: ‘Verantwoorden doe 
je continu!’

3  Interpretatie van het sturingsmodel voor het inrichten van publieke  
    verantwo ording 

Het sturingsmodel (lees voor ‘sturing’ in dit geval ‘verantwoording’) is ook bruikbaar 
voor het inrichten van publieke verantwoording. We halen het generieke sturingsmodel 
nog even terug.

Figuur II.2: Het sturingsmodel
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Bij organisatie gaat het in grote lijnen om het organiseren van de interactie met (verticale, 
diagonale en horizontale) belanghebbenden op basis van verantwoordingsinformatie. 
Op het moment dat het om de verticale belanghebbende gaat (principaal-agentverhou-
ding) dan is dat vergelijkbaar met de eerdere hoofdstukken en speelt ook financiering 
een rol. Financiering en (formele) interventiemogelijkheden spelen vaak minder een 
rol bij horizontale verantwoording. Bij de organisatie van verantwoording gaat het om 
vragen als:
• Welke belanghebbenden onderscheiden wij?
• Wat willen wij met verantwoording richting deze groepen bereiken?
•  Hoe organiseren wij de interactie met deze belanghebbenden en wat doen wij daar 

dan vervolgens mee (in onze eigen organisatie)?

Met betrekking tot instrumentarium (control) is het bekendste instrument om verant-
woording af te leggen tot nu toe het jaarverslag geweest. Men kan zich afvragen of deze 
vorm (papier of pdf-file), frequentie (eenmaal per jaar), scope (realisatie van alle doel-
stellingen en bijbehorende middeleninzet) en tijdshorizon (over het afgelopen jaar) voor 
alle communicatie richting de verschillende belanghebbenden zo effectief is. Wel is het 
zo dat een organisatie in principe zich zou moeten kunnen verantwoorden voor:
•  de mate waarin doelstellingen (dus daarvan afgeleide prestaties) zijn gerealiseerd 

(prestatiemanagement);
•  welke middeleninzet en de mate van gezondheid van de financiële positie (financieel 

management);
•  de belangrijkste risico’s waar de organisatie mee is en wordt geconfronteerd en hoe 

zij daarmee om zal gaan (risicomanagement);
•  de manier waarop de organisatie zichzelf voortdurend probeert te vernieuwen en 

verbeteren (kwaliteitsmanagement).

Daarmee komen toch ook weer alle elementen uit het blok ‘control’ aan de orde bij het 
genereren van verantwoordingsinformatie. Vervolgens is het echter de uitdaging om, 
gegeven de verantwoordingsdoelen richting de verschillende belanghebbenden en de 
informatiewensen van deze belanghebbenden, gedoseerd en gericht met deze informatie 
om te gaan.

Bij vertrouwen kan men twee kanten op redeneren. Enerzijds is vertrouwen tussen de 
publieke organisatie en haar belanghebbenden van belang voor de kwaliteit van de ver-
antwoordingsrelatie. Wanneer de publieke organisatie en de belanghebbenden geen 
geloof in elkaars kennis en vaardigheden hebben, zullen zij minder geneigd zijn een 
verantwoordingsgesprek met elkaar te voeren. De ander heeft er namelijk toch geen ver-
stand van en dus zal een dergelijk gesprek nergens toe leiden. Als men niet welwillend 
en open naar elkaar toe is, zal een interactief verantwoordingsproces ook moeilijk van 
de grond komen. En als men over en weer het idee heeft dat men niet integer en eerlijk 
is, zal men ook de zin van interactieve verantwoording niet hoog schatten. De ander zal 
daar immers waarschijnlijk misbruik van maken.
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Anderzijds draagt het (mits op een goede manier uitgevoerd) afleggen van verantwoor-
ding bij aan het vertrouwen tussen publieke organisatie en belanghebbende. Men kan 
het geloof in elkaars kennis en vaardigheden ermee stimuleren (‘de overheid doet eigen-
lijk ook goede dingen’ en ‘belanghebbenden hebben eigenlijk zelf ook goede en inspi-
rerende ideeën over maatschappelijke vraagstukken’). Het afleggen van verantwoording 
en de bereidheid van belanghebbenden om zich daar in te verdiepen laat welwillend-
heid zien. Tot slot biedt het verantwoordingsgesprek de mogelijkheden om normen en 
waarden uit te wisselen en te delen (integriteit).
Een beetje kip-of-eidiscussie dus. Bij gebrek aan vertrouwen komt men minder gemak-
kelijk tot interactieve verantwoording, maar het organiseren van deze verantwoording 
kan bijdragen aan het verbeteren van het vertrouwen tussen publieke organisatie en 
belanghebbenden.

Het begrip druk is ook in dit verband relevant. Wanneer we de vijf dimensies van Oliver 
er weer bij halen kan de volgende interpretatie voor het verantwoordingsvraagstuk wor-
den gemaakt.

Tabel II.1: Voorbeelden van druk op verantwoording (naar de dimensies van Oliver)

Dimensie Uitleg Voorbeelden voor verantwoording

Cause Is er een reden voor druk? Hoe 
groot is bijvoorbeeld de maat-
schappelijke relevantie van pres-
teren of efficiency op een bepaald 
terrein? Hoe meer reden, des te 
meer druk.

De HBO-fraude in het onderwijs is een goed 
voorbeeld dat dit reden geeft voor onderwijs-
organisaties om zich daar expliciet (beter) over 
te verantwoorden.  

Constituents Letterlijk ‘kiezer’, ‘principaal’ of 
‘toezichthouder’. Iets breder geïn-
terpreteerd: welke en hoeveel par-
tijen oefenen druk uit? Hoe meer 
partijen, des te meer druk.

Een publieke organisatie kan meer druk erva-
ren om verantwoording op te pakken indien 
(meerdere) belanghebbenden daarom vragen.

Content Op inhoud: welke doelstellingen, 
prestaties, normen of eisen moeten 
worden gehaald? Hoe hoger de lat, 
des te groter de druk.

Men kan dit op twee manieren bekijken. Wan-
neer de prestatienormen hoog zijn kan men 
zich actief willen verantwoorden om dat uit te 
leggen. Men kan ook juist minder geneigd zijn 
om transparant te zijn, omdat dan duidelijk 
wordt dat prestaties niet behaald zijn, maar in 
dat geval regeert de angst en is het de vraag hoe 
duurzaam een dergelijke houding is. Proble-
men komen vroeg of laat toch meestal wel aan 
het licht.
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Dimensie Uitleg Voorbeelden voor verantwoording

Control In hoeverre wordt op het halen 
van deze doelstellingen, prestaties, 
normen of eisen gestuurd en wor-
den er consequenties verbonden 
aan het niet halen ervan? Hoe meer 
control, des te meer druk.

Indien een publieke organisatie kan worden 
‘afgestraft’ door belanghebbenden als zij zich 
niet goed verantwoordt, zal de druk groter zijn 
om het verantwoordingsvraagstuk goed op te 
pakken. Men ziet dan ook dat bij marktwer-
king (bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs) 
de prikkels groter zijn geworden om verant-
woording serieus op te pakken. 

Context Welke factoren uit de maatschap-
pelijke context geven druk? 

De huidige tijdgeest maakt het steeds normaler 
dat publieke organisaties zich actief verant-
woorden. Het dalende vertrouwen van burgers 
in de overheid geeft nog meer druk om daar 
actief in te zijn.

Hierna volgt eerst een paragraaf over het jaarverslag, of breder geïnterpreteerd, de in-
houd van de verantwoordingsinformatie (onderdeel ‘control’). Vervolgens wordt inge-
gaan op het verantwoordingsproces, waarbij de organisatie van de verantwoording cen-
traal staat.

4  De inhoud van verantwoordingsinformatie (jaarverslag)

4.1 Beoordelingskader

Welke inhoudelijke verantwoordingsinformatie uiteindelijk aan welke belanghebben-
den in welke vorm en in welke frequentie wordt verstrekt, is maatwerk. Toch mag men 
verwachten van publieke organisaties dat zij zich in brede zin kunnen verantwoorden 
over het beleid en de uitvoering van taken, de mate waarin dat succesvol is geweest en 
een beslag heeft gedaan op de collectieve middelen. En eigenlijk zou men, om het ver-
trouwen te geven dat de continuïteit ook is geborgd, inzicht moeten kunnen geven in de 
belangrijkste knelpunten of risico’s in de bedrijfsvoering en hoe men daar mee omgaat. 
Daarmee komen we bij het beoordelingskader van de F.G. Kordes-trofee dat tot en met 
2004 gericht geweest op de inhoud van het jaarverslag. Van belang is dat in het jaar-
verslag duidelijk de visie/missie, doelstellingen en strategie/beleid van de organisatie 
moeten blijken. Hieruit voortvloeiend dienen de relevante beoogde en gerealiseerde 
prestaties (onderbouwd met prestatie-indicatoren), toelichtingen op eventuele afwijkin-
gen en informatie over de bedrijfsvoering te worden gegeven. Kortom: er moet duidelijk 
sprake zijn van samenhang (zie figuur II. 3).18
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Figuur II.3: Samenhang van onderwerpen in het jaarverslag (beoordelingskader

F.G. Kordes-Trofee)
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Figuur II.3: Samenhang van onderwerpen in het jaarverslag (beoordelingskader F.G. Kordes-trofee)

De kwaliteitsverbetering van de jaarverslagen over de tien jaar van de F.G. Kordes-trofee 
(1995 – 2004) wordt in figuur II.4 weergegeven.

Figuur II.4: Ontwikkeling van de kwaliteit van jaarverslagen van publieke organisaties

Uit de figuur blijkt dat de kwaliteit van de jaarverslagen een duidelijke stijging heeft 
doorgemaakt. Dit betreft vooral de hoofdcriteria doelstellingen, middelen- en prestatie-
meting, bedrijfsvoering en financiële rekening. De criteria basisgegevens en gebruiks-
vriendelijkheid geven een minder of meer stabiel beeld te zien. In het jaar 1999 (eerste 
lustrum) was er een kleine daling door de relatief grote deelname van gemeenten en 
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provincies in verband met de extra prijs voor deze groep. Het laatste jaar (2004) geeft 
een lichte daling aan veroorzaakt door een relatief grotere groep nieuwkomers dan in 
voorgaande jaren, waarbij dit jaar het ‘entreeniveau’ lager was. Waar het gemiddelde 
jaarverslag van een publieke organisatie in 1994 nog een 33% score behaalde, was dit 
in 2004 50% (van de maximale score). Een stijging van 50%, wat aanzienlijk is. Tevens 
toont de gemiddelde score van 2004 dat er nog veel ruimte voor verbetering is.

De beoordelingscriteria zullen kort worden toegelicht.

Doelstellingen van de organisatie

Het jaarverslag dient op een heldere wijze de missie, de doelstellingen en de strategie 
dan wel beleid van de organisatie weer te geven. Er dient een duidelijke onderlinge 
samenhang tussen de geformuleerde doelen en de strategie of het beleid te worden 
aangebracht. Hierbij speelt natuurlijk ook de presentatie van deze doelstellingen in het 
jaarverslag een rol van betekenis.

Het beoordelingsaspect doelstellingen van de organisatie bevat de volgende elementen: 
missie, doelstellingen en strategie.

De missie van de organisatie is richtinggevend en ligt aan de basis van het functioneren 
van de organisatie. De missie schept de kaders waarbinnen de doelstellingen en het be-
leid worden geformuleerd en geeft het ultieme doel aan waarnaar de organisatie streeft.

De doelstellingen zijn de concretisering van de missie en geven aan wat de organisatie 
in de komende periode wil bereiken. Een kenmerk van een goede doelstelling is dat 
deze sturend en stimulerend werkt en de basis vormt voor het alloceren van mensen en 
middelen.

Onder strategie wordt het organisatiebeleid verstaan dat gericht is op de wijze waarop 
de doelstellingen zullen worden gerealiseerd. De strategie moet hierbij in lijn zijn met de 
organisatiedoelstellingen; het moet, met andere woorden, op een logische wijze voort-
vloeien uit de organisatiedoelstellingen. Deze samenhang moet op een overzichtelijke 
wijze in het jaarverslag zijn terug te vinden.

Contextueel voor de organisatiedoelstellingen zijn de toekomstverwachtingen en om-
gevingsanalyse van belang. Hiermee kan de gekozen strategie namelijk nader worden 
onderbouwd. Het is voor de betreffende organisatie dus zaak dat in het jaarverslag de 
geschetste toekomstverwachtingen en de resultaten van de omgevingsanalyse direct zijn 
te vertalen naar de gekozen strategie.

Tot slot mag men verwachten dat in het jaarverslag melding wordt gemaakt van even-
tuele aanpassingen in de missie, doelstellingen en strategie ten opzichte van het voor-
gaande jaar, en welke doelstellingen en/of strategie van het voorgaande jaar niet langer 
opportuun zijn.
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Middelen- en prestatiemeting

Vervolgens moet het jaarverslag op een transparante wijze inzicht verschaffen in hoe-
verre de organisatie haar doelstellingen heeft gerealiseerd en welke middelen hiervoor 
zijn ingezet. Eigenlijk is dit de kern van het jaarverslag. 

Middelen- en prestatiemeting valt uiteen in twee aspecten. Allereerst dient het jaarver-
slag inzicht te bieden in de middelen die zijn besteed om de realisatie van de doelstel-
lingen te bewerkstelligen. De inzet van middelen dient gekoppeld te zijn aan de onder-
scheiden doelstellingen. Daarnaast is het van belang dat prestaties van de organisatie 
in het jaarverslag zijn vertaald naar meetbare indicatoren. Prestatiemeting vormt een 
vereiste voor organisaties die willen werken aan de verbetering van de uitvoering van 
hun taken. Meten is weten. Daarnaast leidt het tot extra inzicht in de prestaties van de 
organisatie bij de externe belanghebbenden. Zeker als realisatiewaarden worden afgezet 
langs normwaarden.

Van groot belang bij prestatiemeting is dat sprake is van een afgewogen set indicatoren 
die op een logische wijze zijn afgeleid van de geformuleerde doelstellingen. Door indi-
catoren te benoemen die in het verlengde liggen van de doelstellingen, verkrijgt de lezer 
van het jaarverslag inzicht in de wijze waarop de organisatie is geslaagd in het bereiken 
van haar doelstellingen. Ook het verantwoordingselement is hierbij van groot belang. 
Een beperkte set van adequate prestatie-indicatoren geven de lezer beknopt een indruk 
van de prestaties van de organisatie. Een toelichting in het jaarverslag waarom gekozen 
is voor de betreffende indicatoren en op welke wijze deze zijn gerelateerd aan de doel-
stellingen kan de lezer van het jaarverslag behulpzaam zijn bij het interpreteren van de 
indicatoren. 

De wijze waarop de resultaten op de indicatoren in het verslag worden beschreven is 
belangrijk. Als de realisatiewaarde van een indicator wordt vergeleken met streef- en 
vergelijkingcijfers geeft dit de lezer de mogelijkheid tot oordeelsvorming (doelstelling 
gehaald of niet gehaald). Een onderbouwing van afwijkingen ten opzichte van genoem-
de streefwaarden of niet-logische afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren helpt 
de lezer bij de verdere interpretatie. 

Er kan een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten indicatoren (zie ook 
paragraaf 2.1 van annex  I). Onderscheiden worden inputindicatoren (middeleninzet), 
throughputindicatoren (inspanningen), outputindicatoren (producten en diensten, zo-
wel kwantitatief als kwalitatief), outcome-indicatoren (effecten) en efficiency-indicatoren 
(productiviteit/doelmatigheid). Verder worden omgevingsindicatoren onderscheiden. 
Deze kunnen relevant zijn om bijvoorbeeld aanpassingen in het beleid van de organisa-
tie te onderbouwen, maar zeggen op zich niets over de prestatie van de deze publieke 
organisatie. 

Vooral het expliciteren, uitleggen en toetsen van causale verbanden (‘oorzaak-gevolg’-
relaties) van beleid heeft aandacht nodig in veel jaarverslagen. Het neemt de lezer  
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namelijk mee in de manier van redeneren van de publieke organisatie, waardoor het 
mogelijk wordt om het daar (gefundeerd) mee eens of oneens te zijn. En dan pas kan 
een goede discussie worden gevoerd. Reden voor het ontbreken van causale verbanden 
is dat publieke organisaties vaak voor de bijna onmogelijke taak staan om politieke, 
maatschappelijke en economische doelstellingen zo harmonieus mogelijk te bundelen. 
De doelstellingen van publieke organisaties gaan daarmee vaak verder dan alleen finan-
ciële streefcijfers. Daar komt bij dat de uitvoering van deze doelstellingen vaak geen zaak 
van de publieke organisatie alleen is, maar in samenwerking met partijen in de naaste 
omgeving tot stand moeten worden gebracht. Dit alles maakt het opzetten van causale 
verbanden op het gebied van middelen- en prestatiemeting niet eenvoudig. Ook vereist 
het een basishouding die gericht is op het willen geven van inzicht in de gemaakte ver-
onderstellingen. Men moet zich dus in principe kwetsbaar op durven stellen.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is in principe een interne aangelegenheid voor een organisatie en daar-
mee minder spannend in het kader van verantwoording. Het zal de meeste belangheb-
benden namelijk niet erg interesseren hoe een organisatie het intern georganiseerd heeft, 
als de maatschappelijke doelstellingen maar op een efficiënte manier worden gereali-
seerd (een gezonde economie, een veilige samenleving, et cetera). Toch kan het zinvol 
zijn om over de belangrijke knelpunten en kansen in de bedrijfsvoering en de wijze 
waarop de organisatie die heeft opgepakt verslag te doen. Knelpunten in de bedrijfsvoe-
ring of gemiste kansen kunnen namelijk een groot effect hebben op het realiseren van 
de doelstellingen. Wanneer de informatiesystemen van de grote uitvoerende organisaties 
zoals de belastingdienst, het UVW of de SVB zouden uitvallen, kan dat enorme gevolgen 
hebben. In termen van verantwoording is het goed om over de echt kritische aspecten 
van de bedrijfsvoering (selectief) verslag te doen. De volgende bedrijfsvoeringselemen-
ten zijn te onderscheiden:
• personeelsbeleid;
• financieel beleid;
• kwaliteitsbeleid;
• informatievoorziening;
• materieelbeleid;
• huisvestingsbeleid;
• milieuzorg.

Financiële rekening

Het beoordelingscriterium ‘financiële rekening’ spitste zich toe op de overzichtelijkheid 
van de weergegeven financiële informatie evenals op de samenhang van de financiële 
rekening met de doelstellingen. De financiële rekening geeft voldoende inzicht in het 
gevoerde financiële beleid en beheer van de organisatie. Men mag verwachten dat in 
het jaarverslag een algemene financiële beschouwing is opgenomen, waarin de lezer op 
hoofdlijnen een beeld krijgt van het gevoerde financiële beleid en de resultaten hiervan. 
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Soms maken publieke organisaties een onderscheid tussen de jaarrekening en het jaar-
verslag. Het jaarverslag is dan meer beleidsmatig van aard (in lijn met de eerdere beoor-
delingscriteria) en de jaarrekening gaat dan dieper in op de besteding van middelen en 
andere financiële aspecten. Bij een dergelijk onderscheid moeten de beide documenten 
eigenlijk naadloos op elkaar aansluiten door consistentie in de structuur, wederzijdse 
verwijzingen en aansluitende specificaties. Daarnaast dienen ook de mate van detail-
lering van het jaarverslag, de jaarrekening en de gepresenteerde bijlagen goed op elkaar 
aan te sluiten. Hierdoor wordt de lezer in de gelegenheid gesteld de cijfers uit de jaar-
rekening én de tekst van het jaarverslag als één samenhangend geheel te lezen.

Verder is het belangrijk dat in het jaarverslag de begroting wordt teruggehaald en een 
toelichting wordt gegeven op eventuele verschillen tussen de begroting en realisatie. 
Om een compleet beeld van de financiële situatie te krijgen moeten organisaties die het 
baten-lastenstelsel (zie paragraaf 3.4 uit annex I) hanteren, de grondslagen voor resul-
taat- en vermogensbepaling toelichten en aangeven of er nog verplichtingen zijn die niet 
uit de balans blijken. Organisaties die het kas-verplichtingenstelsel hanteren moeten de 
inkomsten nader specificeren (bijvoorbeeld het noemen van ontvangen subsidies), een 
meerjarig overzicht van uitgaven en inkomsten opnemen en aangegane verplichtingen 
aangeven.

De presentatie van middeleninzet (uitgegeven geld) zegt op zichzelf staand niet zoveel. 
Voor het meer of minder uitgeven van geld kunnen namelijk verschillende verklaringen 
zijn. Men kan geld overhouden omdat men efficiënter heeft gewerkt, maar ook omdat 
men geen of minder activiteiten heeft uitgevoerd. Men kan ook onverwachte mee- of 
tegenvallers hebben gehad, zoals langdurig ziekteverzuim, waardoor relatief duurdere 
externe krachten moesten worden ingehuurd. Daarom is het belangrijk dat de inzet van 
middelen wordt gekoppeld aan de inspanningen, resultaten en effecten die hiervoor 
zijn gerealiseerd. Alleen dan kan men goede toelichtingen geven of de middelen goed 
besteed zijn geweest.

Beoordeling jaarverslaggeving ministeries

In 2003 zijn in het kader van de F.G. Kordes-trofee de jaarverslagen 2002 van mini-
steries beoordeeld. 2002 was het jaar waarin ieder departement verplicht een eerste 
VBTB-begroting had uitgebracht (zie paragraaf 2.1 uit annex I). Dat betekende dus ook 
het eerste jaarverslag conform de VBTB-eisen. VBTB (Van beleidsbegroting tot beleids-
verantwoording) is erop gericht de begrotingen en verantwoordingen (jaarverslagen) 
te moderniseren en naast de aandacht voor de begroting ook meer aandacht te vragen 
voor de verantwoording. Zowel in de begroting als in de verantwoording moet het input-
denken omgezet worden in het denken in de WWW-vragen. 

Ter ondersteuning en om ervoor te zorgen dat de jaarverslaggeving van ministeries cons-
istent is, wordt gebruikgemaakt van een standaard indeling die door het ministerie van 
Financiën is opgesteld. In figuur II.5 is deze standaardopbouw van zowel de begroting 
als het jaarverslag weergegeven. Daarbinnen heeft elk ministerie de vrijheid om het 
jaarverslag in te vullen. 
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Figuur II.5:  Standaardindeling begroting en jaarverslag (bron: brochure VBTB, ministerie van Financiën, 
mei 2002)
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Uit de beoordeling bleek dat een visie/missie veelal in de ministeriële jaarverslagen ont-
brak. Dit betekent dat nergens een korte beschrijving wordt gegeven van de bestaans-
reden van het ministerie. De vraag waartoe het betreffende ministerie op aarde is werd 
blijkbaar bekend verondersteld bij de lezer. Grote afwezige in de jaarverslagen van de 
departementen is ook de visie van het departement op het beleidsterrein. Men zou 
mogen verwachten dat, al dan niet in het verlengde van het regeerakkoord, wordt be-
schreven welke (belangrijkste) maatschappelijke ontwikkelingen/vraagstukken/proble-
men op het betreffende beleidsterrein plaatsvinden en welke beleidsvisie het kabinet, en 
daarmee het ministerie, daarop heeft ontwikkeld. De doelstellingen per beleidsterrein  
– die over het algemeen wel overzichtelijk in de jaarverslagen worden gepresenteerd –  
kunnen met het ontbreken van missie/visie niet in een bredere context worden ge-
plaatst. 

Conform de standaard indeling bevatten alle jaarverslagen een beschrijving van de 
speerpunten van beleid die in het verslagjaar centraal hebben gestaan. Hiermee krijgt de 
lezer direct inzicht in de gerealiseerde prestaties op de kritische beleidsaspecten zoals 
deze door het ministerie zijn vastgesteld. 

De doelstellingen per beleidsterrein en het beleid om de doelstellingen te realiseren 
komen bij alle ministeries terug. Ook zijn deze in alle ministeriële jaarverslagen op een 
logische plaats terug te vinden. 

De vertaalslag van de visie/missie naar doelstellingen kon niet worden beoordeeld, om-
dat nagenoeg nergens een visie/missie is aangetroffen. De vertaalslag van de doelstel-
lingen per beleidsterrein naar het beleid weten de ministeries wel goed te maken. In 
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ruim 80% van beoordeelde jaarverslagen werden de doelstellingen duidelijk vertaald 
naar het gevoerde beleid. Hoofddoelstellingen zijn daarbij vaak vertaald naar doelen per 
beleidsartikel en daaronder naar doelen per paragraaf. Op die manier ontstaan logisch 
te volgen doelenbomen. De onderbouwing van de verschillende doelen (‘Waarom nu 
juist dit doel?’ en ‘Wat is het maatschappelijke vraagstuk dat ten grondslag ligt aan de 
doelstelling?’) kwam vaak nauwelijks aan de orde in het jaarverslag. Men zou kunnen 
redeneren dat dit al aan de orde is geweest in de begroting, maar een snelle blik daarop 
leert ons dat ook daar de onderbouwing voor de doelen erg mager is. 

Ruim 70 % van de ministeriële jaarverslagen gaat in op de toekomstige ontwikkelingen 
binnen het beleidsterrein, hoewel dit vaak op enkele onderdelen van het beleidsterrein 
is en naar aanleiding van gevoelige gebeurtenissen (zoals de aanslagen van 11 septem-
ber). Daarbij werd op één jaarverslag na ook een relatie gelegd met de doelstellingen en 
het beleid. Op dit aspect scoorden de ministeriële jaarverslagen gemiddeld hoger dan 
de overige publieke organisaties. 

Ook werd in ruim 80% van de ministeriële jaarverslagen informatie gegeven over ande-
re organisaties die op hetzelfde beleidsterrein actief zijn. Hierbij werd veelal aangegeven 
welke taak het ministerie heeft in relatie tot de andere organisaties. 
In het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid19 is een 
overzicht opgenomen waarin per doelstelling op een heldere wijze de beleidspunten 
worden gepresenteerd. Per beleidspunt wordt aangegeven of het wordt geïntensiveerd, 
geëxtensiveerd of ongewijzigd wordt voortgezet. Daarna volgt een korte toelichting op 
een eventuele wijziging en de maatregelen die nog zullen worden genomen. 

Middelen- en prestatiemeting
De ministeriële jaarverslagen bleken in absolute zin redelijk veel indicatoren te bevat-
ten, maar een nadere bestudering leerde dat lang niet alle doelstellingen/beleidsartikelen 
even consistent zijn onderbouwd met relevante kwantitatieve gegevens. Zoals verwacht 
bevatten de jaarverslagen van ministeries met een concreter taakgebied meer indicato-
ren dan ministeries met een minder concreet taakgebied.

In alle jaarverslagen werden input-, output- of througputindicatoren aangetroffen. In 
ruim 60% van de jaarverslagen zijn ook efficiency-indicatoren aangetroffen. Outcome-
indicatoren zijn in ruim vier van de vijf jaarverslagen aangetroffen. In vijf ministeriële 
jaarverslagen werden alle categorieën indicatoren aangetroffen. Het feit dat dit soort 
indicatoren in de departementale jaarverslagen werden aangetroffen, wil niet zeggen 
dat ze consistent in de breedte zijn toegepast. Een ministerie kan bijvoorbeeld een ef-
ficiency-indicator hebben opgenomen bij een van de vijftig beleidsartikelen en voor de 
overige 49 artikelen doelmatigheid niet behandelen (anders dan het presenteren van 
afwijkingen van de begroting).

De indicatoren die zijn gebruikt waren veelal direct te relateren aan de doelstellingen 
per beleidsterrein. Indien indicatoren werden gebruikt, bleek dat deze tevens in de 
meeste gevallen werden vergeleken met historische cijfers dan wel geraamde cijfers. 
Afwijkingen hierin werden vaak ook toegelicht.
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Natuurlijk kan de lezer op basis van realisatiewaarden versus streefwaarden zich een oor-
deel vormen of de voorgenomen prestaties zijn behaald, maar de toevoeging van (inter-
nationale) benchmarkgegevens om de Nederlandse prestaties in een breder perspectief 
te beoordelen zijn zeer waardevol. In het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap20 staat een goed voorbeeld hoe internationale benchmarkgege-
vens kunnen worden ingepast. Hier worden gegevens uit een PISA-meting gebruikt om 
meetbaar te maken in hoeverre de doelstelling is gerealiseerd dat Nederlandse leerlingen 
gemiddeld bij de topdrie in Europa behoren. Ook worden benchmarkgegevens gebruikt 
over de instroom van leerlingen in het hoger onderwijs.

Het aantonen van doelmatigheid is vaak een moeilijk punt voor ministeries. Sommige 
(onderdelen van) beleidsvelden lenen zich daar ook meer voor. Zo had het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Visserij21 kosten per prestatie benoemd en kunnen de ge-
raamde kostprijzen werden vergeleken met de gerealiseerde kostprijzen. Afwijkingen 
werden hierbij toegelicht. Op die manier kan de lezer zowel beoordelen welke hoeveel-
heden prestaties zijn geleverd en in welke mate deze efficiënt zijn geleverd.

Ook het ministerie van Justitie maakte een onderscheid in volume- en prijsgegevens 
waardoor inzicht werd geboden in de doelmatigheid. Zo geeft het ministerie bijvoor-
beeld inzicht in volume- en prijsgegevens ten aanzien van de gesubsidieerde rechtsbij-
stand22. Hierin wordt voor de apparaatsuitgaven voor de raden voor de rechtsbijstand 
een onderscheid gemaakt tussen de variabele kosten per product (afgegeven toevoeging) 
en de vaste kosten van de raden. Daarbij wordt tevens informatie gegeven over de volu-
mes en wordt goed aangegeven waardoor eventuele verschillen worden veroorzaakt.

Op het moment van beoordelen was de ontwikkeling van relevante indicatoren als een 
afgeleide van beleidsdoelstellingen nog lang niet voltooid met de eerste genomen VBTB-
stappen. Niet alle indicatoren waren even ‘raak’, niet alle beleidsdoelstellingen waren 
al kwantitatief onderbouwd waar mogelijk en zinvol en ook al waren de indicatoren 
ontwikkeld dan waren ze wellicht nog niet geoperationaliseerd (realisatie gemeten). In 
de jaren erna ontstond echter ook een soort indicator-moeheid, waarbij het in de vol-
le breedte meten van prestaties, leidend tot een woud aan indicatoren, steeds minder 
aanhang vond. De Algemene Rekenkamer bleef ieder jaar percentages opnoemen over 
de mate waarin doelstellingen waren vertaald naar meetbare prestaties, maar de poli-
tiek had zich daar inmiddels grotendeels van afgewend. De roep naar meer eenvoud in 
doelen en prestaties deed haar intrede. Diepgaand inzicht in waar beleid wel en niet 
succesvol was op basis van gefundeerde informatie verhield zich echter niet goed met 
een beperkte selectie van indicatoren. Een lastig dilemma.

Bedrijfsvoering
Ministeries besteden weinig aandacht aan de bedrijfsvoeringselementen in het jaarver-
slag. Ook was slechts zeer summier een relatie te onderkennen tussen de beschrijving 
van de bedrijfsvoeringselementen en de doelstellingen van het ministerie. Hierdoor 
wordt het niet duidelijk in hoeverre bepaalde bedrijfsvoeringselementen kritisch zijn 
voor het behalen van de doelstellingen.
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Overigens was standaard in het jaarverslag van de ministeries wel een afzonderlijke be-
drijfsvoeringsparagraaf ingericht, maar de invulling daarvan was bijzonder mager.
Slechts in een beperkt aantal jaarverslagen was sprake van enige cijfermatige onderbou-
wing van de bedrijfsvoeringselementen. Hooguit werd de omvang van het personeels-
bestand vergeleken met voorgaande jaren.

Financiële rekening
De financiële verantwoordingsstaten van de ministeriële jaarverslagen gaven op een goe-
de wijze een overzicht van de uitgaven en ontvangsten. In alle ministeriële jaarverslagen 
werden de werkelijke cijfers afgezet tegenover de geraamde cijfers. Ook werd bij na-
genoeg alle ministeries een analyse aangetroffen van de belangrijkste verschillen. Maar 
slechts bij een beperkt aantal ministeries bevatte de verantwoordingsstaat de vergelij-
kende cijfers van voorgaande jaren. De verantwoordingsstaten zaten bovendien in het 
begin van het jaarverslag waardoor ze vrijwel onmogelijk door een lezer te interpreteren 
waren. De verbinding met de realisatie van beleid werd immers niet gemaakt.
Een samenvattende algemene beschouwing op de financiële cijfers ontbrak veelal. Het 
inzicht in de financiële prestaties zou sterk zijn vergroot als de kern van de informatie 
uit de verantwoordingsstaat nog een keer op een eenvoudige wijze werd uitgelegd.
Financieel risicobeheer is een aspect waar slechts een beperkt aantal ministeries in hun 
jaarverslag aandacht aan besteedde. 
Bij nagenoeg alle ministeriële jaarverslagen was een koppeling te leggen tussen de doel-
stellingen en de inzet van financiële middelen. De inzet van middelen werd in het jaarver-
slag namelijk standaard – conform de VBTB-richtlijn – gespecificeerd naar beleidsterrein 
en -artikel. In de helft van de jaarverslagen kon men een directe relatie leggen tussen een 
concrete activiteit of een doelstelling en de kosten hiervan. Vier van de vijf ministeriële 
jaarverslagen bevatten daarbij ook een toelichting op eventuele afwijkingen.

Actuele onderwerpen
In het beoordelingsjaar werd verder specifiek aandacht besteed aan de relatie tussen 
de begroting en het jaarverslag. De opzet van negen van de elf ministeriële begrotingen 
kwam in voldoende mate overeen met de opzet van het betreffende jaarverslag. Een 
vrijwel identieke opzet vereenvoudigt de analyse tussen geraamde prestaties en gereali-
seerde prestaties. Uit de beoordeling bleek verder dat het overgrote deel van de minis-
teries vervolgens – conform VBTB-vereisten – op een systematische wijze terugverwijst 
naar de gegevens in de begroting. Daarbij werden eventuele verschillen toegelicht.
Ten aanzien van het aspect Public Governance bleek dat alle ministeriële jaarverslagen 
– conform de eis – een toelichting van de Algemene Rekenkamer als centrale toezicht-
houder bevatten. Deze toelichting met de eventuele aanbevelingen van de Algemene 
Rekenkamer werd in sommige gevallen, zoals in het jaarverslag van het ministerie 
van Justitie, aangevuld met een overzicht van de laatste stand van zaken en de acties 
die zijn ondernomen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de Algemene 
Rekenkamer.

De jaarverslagen van de ministeries bevatten in verhouding tot de andere beoordeelde 
jaarverslagen slechts beperkt informatie over het aspect ‘e-governance’. Gezien de ont-



349PUBLIEKE VERANTWOORDING IN HET VERLENGDE VAN STURING

wikkeling die online dienstverlening in de toekomst naar verwachting zal doormaken, 
had in de jaarverslagen aan dit onderwerp en de gevolgen hiervan voor de ministeriële 
organisatie wat meer aandacht mogen worden besteed. De aanwezigheid van de jaarver-
slagen van de ministeries op het internet was overigens goed. Deze jaarverslagen ston-
den allemaal als pdf-bestand op de website van het ministerie van Financiën. Een aantal 
ministeries had het jaarverslag ook op de eigen website als pdf-bestand opgenomen. In 
geen enkel geval werden echter additionele mogelijkheden van internet gebruikt om het 
jaarverslag meer toegankelijk en interactief te maken.

In het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd in 
een afzonderlijk hoofdstuk ingegaan op de toezichtsrelatie met de zelfstandige bestuurs-
organen en rechtspersonen met een wettelijke taak. Dit past goed in het kader van het 
toenemend belang van Public Governance.

Overige aspecten
Gemiddeld scoorden de ministeries op dit beoordelingscriterium minder goed dan de 
jaarverslagen van de overige publieke organisaties. Weliswaar bevatten alle jaarversla-
gen een voorwoord en leeswijzer, maar adresgegevens, bestuursgegevens en informatie 
over de organisatiestructuur ontbraken in alle ministeriële jaarverslagen. Uit alle jaar-
verslagen kon een beeld worden verkregen van de hoofdactiviteiten – zijnde de beleids-
terreinen – van de ministeries. Deze beleidsterreinen werden voldoende toegelicht aan 
de hand van de geformuleerde doelstellingen per beleidsterrein.

De beoordeling van de ministeriële jaarverslagen werd vereenvoudigd doordat alle jaar-
verslagen een identieke hoofdstructuur kennen. Dit had als groot voordeel dat hierdoor 
een vergelijking tussen de ministeries makkelijker kon worden uitgevoerd. Binnen de 
standaard hoofdstructuur kunnen, zo is gebleken, de ministeries een eigen invulling 
geven aan het jaarverslag.

In vijf van de elf verslagen werd een duidelijke verwijzing gevonden naar de doelgroe-
pen voor wie het verslag naar de mening van de betreffende organisatie van toepassing 
was.

Lezersvriendelijkheid en helder taalgebruik waren aspecten die konden worden verbe-
terd als het gaat om de ministeriële jaarverslagen. Deels werd dit veroorzaakt door de 
omvang van het jaarverslag, deels werd dit ook veroorzaakt door de wijze waarop een 
en ander werd toegelicht.

Een samenvatting, dat de leesbaarheid ook sterk bevordert, werd slechts bij één minis-
terie aangetroffen. 

Wat de opzet aangaat had het ministerie van OCW in de opbouw van de beleidsterrein-
paragrafen expliciet vastgehouden aan de drie VBTB-vragen23. Niet alleen was dit bui-
tengewoon duidelijk voor de lezer, maar het dwingt het departement ook tot het con-
sistent beantwoorden van deze vragen. Helaas werd de eerste vraag ‘Hebben we bereikt 
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wat we wilden bereiken?’ geïnterpreteerd als ‘Wat wilden we bereiken?’. De intenties 
werden dus nog een keer teruggehaald, maar of ze waren bereikt werd niet duidelijk.

Een aantal ministeries maakt een afzonderlijke, publieksvriendelijkere versie van het 
jaarverslag. Voorbeelden hiervan waren het ministerie van Economische Zaken en van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van VWS had in haar jaarbeeld 
Zorg een combinatie gemaakt van een beschrijving van de staat van zorg in Nederland 
en proberen aan te geven hoe het departementale beleid daarbinnen paste. Hoewel het 
idee van publieksvriendelijke vormen van jaarverslagen is toe te juichen, kan niet ge-
zegd worden dat deze voorbeelden inhoudelijk goede jaarverslagen waren. Ofwel de 
prestatiegegevens ontbraken om als lezer tot een oordeel over het functioneren van het 
departement te komen of de informatie werd zo bondig gepresenteerd dat de lezer zelf 
de informatie moest interpreteren.

Samenvatting beoordeling ministeriële jaarverslagen
In vergelijking tot de overige publieke organisaties hadden de ministeries hun doelen 
goed geformuleerd en vertaald naar de beleidsartikelen. Soms kwam men ook buiten-
gewoon onduidelijke doelformuleringen tegen zoals “wij hanteren een integrale aanpak 
van specifieke problemen in concentratiegebieden”.

Er werd verder een systematische relatie gelegd met de begroting. De belangrijkste ont-
brekende elementen bij het hoofdcriterium ‘doelstellingen’ waren de missie/visie, de re-
latie met het kabinetsbeleid (regeerakkoord) en de onderbouwing van de doelstellingen 
(maatschappelijke noodzaak).

Ten aanzien van de prestatie-indicatoren bleek dat deze weliswaar volop aanwezig waren 
in de ministeriële jaarverslagen, maar dat deze niet allemaal relevant leken te zijn. Met 
andere woorden, een overzicht van de te bereiken doelstellingen en kritische indicato-
ren ontbrak veelal. Ook waren de beleidsartikelen vaak niet kwantitatief onderbouwd.

De bedrijfsvoering was onderbelicht in de departementale jaarverslagen.

In gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid kon veel worden verbeterd.

Hoewel de beoordeling over de jaarverslagen 2002 zijn uitgevoerd, zijn sindsdien wel-
iswaar verbeteringen doorgevoerd, maar de conclusies blijven in grote lijnen tot op de 
dag van schrijven overeind.

5  Publieke verantwoording als proces

5.1  Het verwoordingsproces op hoofdlijnen

Zoals hiervoor is aangegeven is publieke verantwoording niet alleen gericht op het 
voortbrengen van het jaarverslag als product, maar het is een proces. Een proces waarin 
op een gestructureerde wijze verschillende activiteiten en verantwoordingsinstrumen-
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ten moeten worden ingezet om zowel verantwoording af te leggen aan, als interactie te 
bewerkstelligen met de belanghebbenden. Vooral het aspect van het creëren van inter-
actie met de verschillende belanghebbenden vormt een belangrijke uitdaging voor de 
toekomst. Interactie met belanghebbenden zal ertoe leiden dat vraag en aanbod van 
verantwoordingsinformatie naar elkaar groeien, hetgeen een belangrijke bijdrage kan le-
veren aan het versterken van ‘public trust’ in politiek en overheid. Organisaties die deze 
interactie met belanghebbenden willen opzoeken, zullen merken dat deze interactie niet 
vanzelf gaat. Er zijn allerlei barrières die een constructieve interactie in de weg kunnen 
staan, zoals verderop in deze paragraaf zal blijken.
Naar analogie van de bekende ‘plan-do-check-act’-cirkel, bestaat het verantwoordings-
proces uit een aantal schakels die goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Ik onderken 
de volgende schakels:
1 analyseren feedback en verbeteren verantwoording;
2 doel bepalen en opstellen verantwoordingsplan;
3 genereren en distribueren verantwoordingsinformatie;
4 organiseren interactie met belanghebbenden.

In figuur II.6 worden de schakels in onderling verband weergegeven.

Figuur II.6: De schakels van het verantwoordingsproces

De basis voor het verantwoordingsproces wordt gevormd door het inventariseren van 
de laatste stand van zaken en de feedback die is verkregen op de laatst verschenen ver-
antwoordingen. Op basis hiervan kunnen de aard, urgentie en omvang worden bepaald 
van de volgende stappen in het verantwoordingsproces. Deze schakel, en niet zoals 
veelal gebruikelijk de doelbepaling, is de eerste schakel. Uit gesprekken met publieke 
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organisaties is namelijk gebleken dat ze in het algemeen gesteld de neiging hebben zich 
(te) weinig aan te trekken van klachten van burgers en maatschappelijke organisaties. 
Het beeld van de tanker, de ivoren toren en de professional komen hierbij naar voren. 
In plaats van gebruik te maken van feedback en zich te richten op datgene wat er aan 
directe kritiek op het functioneren beschikbaar is, wordt door de organisatie een plan-
ningsproces gestart. Vergeten wordt wat dit betekent voor de beeldvorming van de pu-
blieke organisatie in de ogen van degenen die deze kritiek hebben gegeven, namelijk een 
bevestiging van niet serieus en belangrijk gevonden te worden. Zie hier in een notendop 
de neerwaartse spiraal ten aanzien van het ‘publiek vertrouwen’ – ondanks de goede 
bedoelingen achter het starten met het planningsproces.

Mogelijk is een verklaring van dit handelen dat publieke organisaties in het algemeen te 
veel op de interne en te weinig op de externe omgeving zijn georiënteerd. Verklaringen 
hiervoor zullen waarschijnlijk liggen in de aard van de organisaties: het monopoloïde 
karakter en de angst rechtsongelijkheid in het behandelen van doelgroepen te creëren 
(procedureel ingesteld). Dat de klager (burger of maatschappelijke organisatie) ook een 
mens of een samenstel van mensen is in plaats van een subject krijgt onvoldoende aan-
dacht. Door de analyse van de feedback en de terugkoppeling naar de klager over wat de 
organisatie ermee doet voorop in het verantwoordingsproces te plaatsen, komt er direct 
interactie tot stand. Belanghebbenden merken in feite dat op korte termijn het verant-
woordingsproces serieus wordt genomen. Het nadeel van eerst het planningsproces te 
starten is dat er veelal een lange tijd (zeker in de beleving van de klager) overheen gaat 
voordat er iets voor de buitenwereld zichtbaar verandert, laat staan verbetert. 

De stap volgend op de analyse van de feedback en het op grond hiervan verbeteren van 
de verantwoording en het verantwoordingsproces is het bepalen van de verantwoor-
dingsdoelen. Wat wil de organisatie bereiken met het afleggen van verantwoording aan 
de verschillende belanghebbenden? Het doel dat wordt nagestreefd (per belangengroep) 
zal vervolgens moeten worden vertaald naar inhoud, vorm, frequentie, distributiewijze 
en het organiseren van interactie met de verschillende belangengroepen. De analyse van 
de belangengroepen en hun informatiebehoeften, de geformuleerde doelen en de verta-
ling naar de verantwoordingselementen kunnen worden vastgelegd in een verantwoor-
dingsplan. Dit plan vormt de leidraad voor de uitvoering van de andere processtappen.

Al dan niet op basis van de ingeschatte, de geïnventariseerde of de ontvangen vraag naar 
verantwoordingsinformatie wordt deze vervolgens gegenereerd en gedistribueerd. Het 
kunnen leveren van goede verantwoordingsinformatie zal daarbij in hoge mate afhan-
kelijk zijn van de kwaliteit van de interne planning & control (P&C)-cyclus. Wanneer 
organisatiedoelen goed zijn vertaald naar betekenisvolle sturingsinformatie waarover 
periodiek wordt gerapporteerd, is de basis voor een goede verantwoording aanwezig. 
Immers, de verantwoordingsinformatie zal in meestal van de sturingsinformatie zijn 
afgeleid. Zonder deze verbinding zal goede verantwoordingsinformatie niet anders dan 
met veel moeite en hoge additionele kosten kunnen worden opgeleverd.
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Hoewel publieke organisaties zich al decennia bezighouden met het genereren van ver-
antwoordingsinformatie, kan aan de inhoud, de vorm, frequentie, alsmede de wijze van 
distributie naar onze ervaring en ons inzicht in de praktijk nog veel worden verbeterd. 
De overgrote meerderheid van organisaties beperkt zich tot nu toe tot het, wettelijke 
verplichte, genereren en distribueren van verantwoordingsinformatie en geeft daardoor 
te weinig aandacht aan de andere drie schakels uit het verantwoordingsproces en de ef-
fecten hiervan op de te genereren verantwoordingsinformatie.

Afhankelijk van het doel van de verantwoording kan de organisatie de interactie or-
ganiseren met verschillende belanghebbenden. Tegenwoordig vraagt een ‘vooruitstre-
vende’ publieke organisatie met een vragenformulier aan de adressant van het jaarver-
slag om feedback op het jaarverslag. Dit zal waarschijnlijk niet veel respons opleveren, 
want belanghebbenden voelen zich waarschijnlijk niet echt persoonlijk aangesproken. 
Sommige organisaties zijn echter al verder en sturen het jaarverslag op ter voorbereiding 
van gesprekken met bepaalde belangengroepen. Nog maar zelden wordt de interactie 
met belangengroepen in de breedte gezocht met als vertrekpunt een heldere doelbepa-
ling. De daaropvolgende informatievoorziening, die wat vorm en inhoud aangaat ook 
echt voorbereidend is of misschien de opening creëert voor deze interactie, komt helaas 
ook zeer beperkt voor.

De combinatie van inhoudelijk goede verantwoordingsinformatie en goed doordachte 
activiteiten om tot interactie met belanghebbenden te komen zijn nog geen garantie 
voor succes. Hoe vaak wordt binnen de Tweede Kamer een goede discussie gevoerd over 
de echt belangrijke speerpunten? Blijkbaar zijn er andere oorzaken (mogelijke barrières) 
die een rol spelen. Deze barrières zijn aan bod gekomen in paragraaf 2.1 van annex I.
Het primaire doel is uiteraard dat de informatie uit de interactie met de belangengroepen 
wordt gebruikt om het verantwoordingsproces verder te verbeteren. Daarnaast biedt het 
de mogelijkheid tot het verkrijgen van belangrijke inhoudelijke/beleidsmatige input op 
bepaalde vraagstukken waarmee de organisatie haar voordeel kan doen.

5.2  Het verantwoordingsproces per schakel

Het verantwoordingsproces wordt hierna per schakel uitgewerkt, zodat het aankno-
pingspunten kan bieden voor het vernieuwen van publieke verantwoording door pu-
blieke organisaties. 

Schakel 1: analyseren feedback en verbeteren verantwoording
Verbetering van het verantwoordingsproces begint bij een analyse van de laatste stand 
van zaken. Hoe sta ik ervoor met mijn verantwoording? Wat is de feedback die al is 
ontvangen op de verantwoording? De resultaten van de feedback die is ontvangen (bij-
voorbeeld in de vorm van gesprekken met belanghebbenden of ontvangen reacties via 
de website) kunnen worden gebruikt om het verantwoordingsproces verder te optimali-
seren. Zonder een adequate follow-up van de ontvangen feedback, waaronder eventuele 
klachten over de dienstverlening en de wil hier inderdaad wat mee te doen en daarmee 
het belang van publieke verantwoording te onderkennen, zal het effect hiervan nihil 
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zijn en wellicht zelfs negatief. Er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen 
de beleidsinhoudelijke reacties en reacties inzake het verantwoordingsproces. De be-
leidsinhoudelijke reacties zullen input vormen voor de planning en control-cyclus. De 
overige opmerkingen zullen meegenomen moeten worden in het verantwoordingsplan 
voor de komende verantwoordingscyclus. Om de betrokkenheid van de belangheb-
benden te behouden, zal in de komende verantwoording naar onze mening expliciet 
moeten worden aangegeven wat met hun reactie of klacht is gedaan.

‘Klachten komen van betrokken klanten’. Vanuit deze optiek kan gesteld worden dat 
het van groot belang is klachten op een adequate wijze af te handelen. Enerzijds om als 
organisatie zelf een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen, anderzijds om de relatie 
met de klanten te kunnen voortzetten. Verantwoording over de wijze waarop klachten 
zijn opgelost, sluit in dit kader aan bij de roep om transparantie en dwingt de betreffen-
de organisatie daadwerkelijk iets te doen aan de klachten. Klachtafhandeling verdient 
meer aandacht dan nu vaak gebeurt. 

Schakel 2: doel bepalen en opstellen verantwoordingsplan
Bij de tweede schakel zal de organisatie moeten nadenken over de verantwoordingsdoe-
len en de bijbehorende uitgangspunten. Wat wil de organisatie bereiken met het afleg-
gen van verantwoording? Aan wie wil de organisatie verantwoording afleggen? Welke 
verantwoordingsinformatie wordt op welke wijze aan de verschillende belanghebben-
den ter beschikking gesteld? Aspecten die een rol spelen bij de beantwoording van deze 
vragen zijn:
• defensieve versus offensieve verantwoording;
• aanbodgestuurde versus vraaggestuurde verantwoording;
• doelgestuurde verantwoording voor verschillende typen doelgroepen;
• opstellen van het verantwoordingsplan: hoe;
• de rol van de Raad van Toezicht.

Defensieve versus offensieve verantwoording
Er moet een jaarverslag worden opgeleverd omdat het een wettelijke verplichting is. Veel 
organisaties gedragen zich, al dan niet onbewust, defensief en passief als het om ver-
antwoorden gaat. Daardoor worden vaak vooral de zaken naar voren gebracht die goed 
zijn gegaan. Verantwoording wordt daarnaast slechts afgelegd als er specifieke vragen 
worden gesteld of men negatief in de publiciteit komt (zie bijvoorbeeld de rekenschap-
discussie in het hoger en beroepsonderwijs). Een dergelijke opstelling kan echter leiden 
tot ongewenste effecten (zoals een afbrokkelend vertrouwen) of er kunnen kansen wor-
den gemist. Door een pro-actieve en open opstelling ten aanzien van verantwoording 
kan een organisatie leiderschap24 en ambitie tonen. Interne en externe belanghebben-
den zullen het waarderen als de leiding zich kwetsbaar opstelt. Het is een bewijs van het 
bewustzijn dat organisaties lerende organisaties zijn. Daarmee straalt het de boodschap 
uit dat de organisatie zich realiseert dat er wel eens wat fout kan gaan, zich daardoor niet 
uit het veld laat slaan en continue verbetering van de kwaliteit nastreeft.
Het jaarlijks naar buiten uitleggen in hoeverre de afgesproken doelen en daarvan afge-
leide prestaties zijn behaald kan ook helpen bij het duidelijk maken waarvoor de eigen 
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organisatie staat. Het dwingt tot focus, helderheid en duidelijke taal. Organisaties die 
dat kunnen en het overzicht hebben zijn vaak ambitieus en hebben kwaliteitsverbete-
ring hoog in het vaandel staan.

Aanbodgestuurde versus vraaggestuurde verantwoording
Verantwoordingsinformatie is op dit moment overwegend aanbodgestuurd. De meeste 
publieke organisaties bedenken welke verantwoordingsinformatie (veelal vastgelegd in 
een jaarverslag) interessant zou kunnen zijn voor haar belangengroep(en). Sommige 
organisaties diversificeren daarbij al de informatie die zij aanbieden aan de verschillende 
belangengroepen. Een stap verder zijn organisaties die niet alleen zelf bedenken welke 
informatie relevant is ten behoeve van verantwoording, maar de informatiebehoefte ac-
tief inventariseren bij hun belangengroepen. Idealiter probeert de organisatie daarbij 
ook terugkoppeling te krijgen op de verantwoording. 

Het is echter belangrijk te beseffen dat belangengroepen zelf ook vragen kunnen heb-
ben over het presteren van de organisatie. Bijvoorbeeld een ouder die wil weten wat de 
kwaliteit van het onderwijs is op een school of een echtpaar met een kinderwens dat 
graag wil weten wat de succeskans is bij een IVF-poging in het ziekenhuis. Natuurlijk is 
het mogelijk dat hierover relevante informatie is te vinden in het jaarverslag, maar het is 
beter indien zij snel en adequaat een betrouwbaar antwoord kunnen verkrijgen op deze 
verantwoordingsvragen. Zijn publieke organisaties ingericht om te kunnen reageren op 
dit soort (ad-hoc) vragen over het presteren? 

Het blijkt ook uit gesprekken met belanghebbenden dat zij, na interactie met de pu-
blieke organisatie, in de verantwoordingsinformatie hun naar voren gebrachte punten 
niet terug kunnen vinden. Publieke organisaties zouden er goed aan doen om (tijdens 
wat voor interactiemomenten dan ook) naar voren gebrachte agendapunten, standpun-
ten, klachten/opmerkingen et cetera, terug te halen om daar vervolgens bij aan te geven 
wat zij daarmee hebben gedaan. Dan voelt de belanghebbende zich gehoord en serieus 
genomen. Inzage in de besluitvorming is daarbij ook belangrijk om het vertrouwen te 
geven dat de naar voren gebrachte punten op een eerlijke en correcte manier zijn be-
handeld.

Doelgestuurde verantwoording voor verschillende typen doelgroepen
Actief omgaan met verantwoording biedt kansen om terugkoppeling te krijgen en ver-
trouwen te kweken of te herstellen. Welk effect streeft de publieke organisatie na bij 
welke belangengroepen en hoe kan verantwoording daarin helpen? Ofwel, wat zijn de 
eigen organisatiedoelstellingen ten aanzien van verantwoording? Moet het een bijdrage 
leveren aan het begrip van burgers voor stijgende tarieven? Dienen afnemers terugkop-
peling te geven over het presteren of over hun eigen behoeften? Is het gewenst dat volks-
vertegenwoordigers hun kaderstellende rol beter kunnen uitvoeren? Door hier aan het 
begin van het verantwoordingsproces goed over na te denken, zijn publieke organisaties 
beter in staat te bepalen welke informatie aan welke belangengroepen in welke vorm en 
met welke frequentie te verstrekken en welke interactieve activiteiten daarbij dienen te 
worden georganiseerd. Ofwel, het formuleren van verantwoordingsdoelen is richting-
gevend voor de volgende stappen.
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Iedere organisatie heeft te maken met een eigen omgeving van belanghebbenden. Het is 
goed deze in kaart te brengen. Bij de identificatie van belanghebbenden kan men denken 
aan burgers, afnemers van diensten of producten (cliënten), toezichthouders, opdracht-
gevers, eigenaar, ketenpartners, et cetera. Binnen de groep afnemers kan het zinvol zijn 
een onderscheid te maken tussen afnemers van directe diensten (bijvoorbeeld het afha-
len of verlengen van een paspoort) en afnemers van indirecte diensten (het op hoogte 
houden van dijken). Een ander relevant onderscheid is vrijwillige afname (‘welke school 
of welk ziekenhuis kies ik’) versus gedwongen winkelnering (‘men moet naar de eigen 
gemeente voor een paspoort en belasting betalen voor allerlei producten en diensten van 
de (rijks)overheid’). Deze varianten op de afnemer (vaak de burger) kunnen consequen-
ties hebben voor hun interesse en aandacht voor verantwoordingsinformatie. Als men 
kan kiezen zal men wellicht prestatieverantwoordingsinformatie gebruiken (misschien 
zelfs actief opvragen) om een keuze te maken (‘welke school is de beste?’). Als men ver-
plicht is een indirecte dienst af te nemen (zoals het op hoogte houden van dijken en het 
zuiveren van afvalwater) dan zal de interesse in verantwoordingsinformatie waarschijn-
lijk minder groot zijn. Men kan er zelf niets mee en men zal hooguit, al dan niet via de 
media, meer willen weten wanneer blijkt dat deze (collectieve) zaken niet goed geregeld 
zijn of dat te kwistig met belasting- of premiegeld is omgesprongen. 

Een dergelijke benadering van verantwoorden heeft overlap met de communicatiestrate-
gie en communicatiedoelen van een organisatie. Het is daarom goed om verantwoording 
daar ook onderdeel van te maken of. mee af te stemmen. Belangrijk uitgangspunt daar-
bij is dat de morele en wettelijke verplichting om een getrouw beeld te geven van de ge-
leverde prestaties met de daarbij corresponderende inzet van middelen, zwaarder weegt 
dan een mogelijke strijdigheid met ‘public relations’-doelstellingen. Ongetwijfeld is er 
een grijs gebied tussen het bewust opnemen van verkeerde of gemanipuleerde cijfers en 
het volledig ongekleurd weergeven van de stand van zaken. In dit kader wordt er in het 
maatschappelijk verkeer ook steeds meer verwacht van controlerende functies van de 
rekenkamer25 en de accountant, maar een getrouwe weergave van het functioneren en 
de geleverde prestaties blijft primair de verantwoordelijkheid van de organisatie. Het is 
een houding, waarbij de organisatiecultuur een belangrijke rol speelt. Daarbij is er bij 
bestuurders ook nogal eens sprake van miskenning van de beeldvorming en informatie-
vergaring door zowel externen als internen over het daadwerkelijk functioneren van 
de organisatie. Verhullende of opgeklopte passages komen dan in een schril contrast te 
staan met de zo prominent door de organisatie zelf gepropageerde toepassing van trans-
parantie en integriteit. Wat voor beeld roept dit op bij deze kenner van de organisatie 
als hij de andere informatie uit het jaarverslag of anderszins tot zich neemt? Hoe gaat 
zij of hij hiermee om in zijn directe en indirecte omgeving? Organisaties zijn namelijk 
geen gesloten systemen.

Kortom, organisaties dienen goed na te denken over het doel dat ze hebben met verant-
woording, rekening houdend met het type relatie (vrijwillig of niet) dat ze hebben met 
de verschillende doelgroepen. Vervolgens kan dan een concreet verantwoordingsplan 
worden gemaakt waarin de verschillende verantwoordingselementen (inhoud, vorm, 
activiteiten, et cetera) zijn opgenomen. 



357PUBLIEKE VERANTWOORDING IN HET VERLENGDE VAN STURING

De rol van de Raad van Toezicht (RvT), indien aanwezig, is met betrekking tot verant-
woording tweeledig. Enerzijds heeft hij de taak inhoudelijk toezicht te houden op de 
organisatie, maar anderzijds heeft hij ook een belangrijke rol in het beoordelen van het 
verantwoordingsproces. Natuurlijk ligt de primaire verantwoordelijkheid op het gebied 
van de verantwoording bij het bestuur van een organisatie, maar de RvT dient, door hier 
aantoonbaar aandacht voor te hebben, een belangrijke stimulans te vormen. 

Voor het goed kunnen uitvoeren van toezicht op de organisatie is het belangrijk dat de 
RvT wordt voorzien van goede verantwoordingsinformatie vanuit het bestuur, op basis 
waarvan hij een oordeel kan vormen over het gevoerde beleid en de mate waarin dit is 
gerealiseerd. De RvT beoordeelt:
• of hij de benodigde/gevraagde verantwoordingsinformatie krijgt;
• of deze volledig is;
• of hij het daar inhoudelijk mee eens is.

Voor het goed kunnen uitvoeren van toezicht op het verantwoordingsproces dient de 
RvT ook het verantwoordingsplan te beoordelen en vervolgens de uitvoering daarvan te 
volgen. Dit betekent dat de RvT vragen kan stellen als:
•  Naar welke belanghebbende wil de organisatie verantwoording afleggen en waar-

om?
• Levert de organisatie hiertoe de juiste informatie in de juiste frequentie en vorm?
•  Welke activiteiten worden georganiseerd om de interactie met belanghebbenden 

naar aanleiding van de verantwoordingsinformatie te bewerkstelligen?
•  Welke terugkoppeling krijgt de organisatie over het verantwoordingsproces en ver-

betert zij haar verantwoording daadwerkelijk op basis van deze informatie?

In het bijzonder het toezicht op het doorlopen van alle schakels van het verantwoor-
dingsproces kan een gezonde ‘stok achter de deur’ zijn voor organisaties om de verant-
woording continu te verbeteren. Als de RvT hier zichtbaar aandacht aan schenkt zal het 
bestuur van de organisaties hierdoor waarschijnlijk gestimuleerd worden. Het bestuur 
van publieke organisaties doen er op hun beurt verstandig aan om de RvT actief te be-
trekken bij het aan de voorkant beoordelen van het verantwoordingsplan (schakel 2) en 
het aan de achterkant leren van de interactie met belanghebbenden (schakel 4). In feite 
vraagt men daarmee aan de toezichthouder de organisatie scherp te houden voor een 
goede manier van verantwoording naar alle relevante belanghebbenden. Het bestuur 
legt zichzelf daarmee in feite de druk op het verantwoordingsvraagstuk serieus aan te 
pakken. De RvT kan dit als een van de beoordelingsaspecten van het functioneren van 
het bestuur beschouwen, waardoor het een nog krachtiger sturingselement wordt.

Schakel 3: genereren en distribueren verantwoordingsinformatie
Nadat de verantwoordingsdoelen zijn bepaald en duidelijk is wat de informatiebe-
hoeften van de belangengroepen zijn, kan gestart worden met het genereren van ver-
antwoordingsinformatie. Vanuit verschillende informatiesystemen zal de inlichtingen 
moeten worden gegenereerd, op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze. Idealiter 
is de verantwoording daarbij ingebed in de planning & control-cyclus (zie verder). 
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Vervolgens zal na interne analyse van de informatie de verantwoording moeten plaats-
vinden waarbij aandacht dient te worden besteed aan de elementen zoals inhoud, vorm 
en distributiewijze. Deze elementen zijn belangengroepspecifiek. 
Goed verantwoorden is niet gemakkelijk, maar soms wordt het onnodig complex ge-
maakt. In essentie staan altijd drie vragen centraal:
• Wat hadden we afgesproken (en waarom ook alweer)?
• Wat is daarvan gerealiseerd (en hoe komt dat)?
• Wat zijn de vervolgafspraken (en waarom)?

Tijdens de beoordeling van de jaarverslagen in het kader van de F.G. Kordes-trofee is 
veel aandacht besteed aan de inhoudelijke kwaliteit van de verantwoordingsinforma-
tie. In de vorige paragraaf is dit beschreven. Hoewel de kwaliteit van de inhoud van 
de jaarverslagen in de loop der tijd gestaag is toegenomen, constateer ik nog steeds de 
volgende valkuilen.

Contextinformatie ten behoeve van oordeelsvorming
Het is verstandig om te beginnen met de initiële afspraken: ‘Wat waren de doelstellingen? 
Waarom ook al weer? Welke activiteiten zouden daartoe worden uitgevoerd en wat zou-
den deze gaan opleveren in termen van resultaten en effecten?’ Met deze achtergronden 
heeft de lezer de benodigde context voor een goede oordeelsvorming. Ten aanzien van 
dit aspect is er een spanningsveld met het beknopt houden van de verantwoording. “In 
der Beschränkung zeigt sich der Meister”, oftewel ook hier geldt ‘schrijven is schrappen’. 
Het maken van keuzes van wat wel en niet relevant is en daarover transparantie tonen 
door de motivering op te nemen en tegelijk de gelegenheid bieden aanvullende infor-
matie beschikbaar te stellen indien daar naar wordt gevraagd, dient veel meer te wor-
den toegepast. Wellicht kan voor ‘going concern’-activiteiten het ‘geen bericht is goed 
bericht’-principe worden gehanteerd. Om focus te kunnen behouden zal de organisatie 
erop toe moeten zien dat de hoeveelheid doelstellingen beperkt blijft. Publieke organi-
saties hebben moeite met het maken van dergelijke keuze: het risico om op ‘onvolledig 
zijn’ te worden aangesproken wordt kennelijk als zeer belastend ervaren. Het is echter 
tekenend voor het aanbodgestuurde karakter van vele publieke verantwoordingen.

Meerjarig karakter
Het verantwoorden met behulp van jaarverslagen roept nog een ander vraagstuk op. 
Veel activiteiten beslaan verschillende jaren (fase besluitvorming tot en met realisatie 
en evaluatie). Doordat de verantwoording per jaar wordt behandeld, ontstaat het risico 
dat het meerjarige karakter van dit soort activiteiten (projecten) vaak uit het oog wordt 
verloren. In figuur II.7 wordt dit weergegeven. 

Vragen die opkomen naar aanleiding van deze figuur zijn: Wat staat er in het jaarverslag 
over 2005: het in gang zetten van project C?, de afronding van project B of de evaluatie-
resultaten van project A? Of allemaal? 
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Jaarverslagen beschrijven vaak activiteiten die in het verslagjaar uitgevoerd of gestart 
zijn. Projecten en activiteiten die al eerder waren gestart of waarvan de evaluatie in het 
verslagjaar beschikbaar kwam, vindt men nauwelijks terug. Blijkbaar verliest men deze 
tijdcontext dus vaak uit het oog bij verslaggeving per jaarschijf. Het jaarlijks verant-
woorden vanuit zowel een historische als toekomstige context bij dit soort projecten 
is echter cruciaal om de lezer voldoende inzicht te geven. Het spanningsveld tussen 
de combinatie van complexiteit en meerjarigheid enerzijds en beknoptheid anderzijds 
maakt de verantwoordingsinformatie van deze vaak grote projecten niet eenvoudig is. Ik 
verwijs hierbij naar het parlementaire onderzoek naar twee grote infrastructurele projec-
ten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Betuweroute en HSL-Zuid), waarbij de 
Tweede Kamer soms het spoor (ook in de letterlijke betekenis) bijster was ondanks, of 
misschien wel juist door de enorme hoeveelheid ontvangen informatie.

Toelichting en normering
Opvallend bij de beoordeling van vele jaarverslagen is dat een leesbare en rake toelich-
ting (analyse en vervolgactie) op afwijkende prestaties vaak ontbreekt. Hierbij zal sprake 
moeten zijn van willen en kunnen. Men moet bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen. 
Een heldere beknopte toelichting op de belangrijke afwijkingen vraagt besef van wat be-
langrijk is, om analytisch vermogen en de kwaliteit om het helder te formuleren. Aan de 
basis staat het probleemoplossende vermogen van een organisatie. Een complicerende 
factor is dat analyse en oordeelsvorming op basis van verantwoordingsinformatie vaak 
lastig is omdat normstellingen ontbreken. Een organisatie dient zichzelf normen op te 
leggen en daarover te communiceren (vergelijk de opkomst van kwaliteitshandvesten). 
In de toekomst wordt het nog belangrijker om de prestaties te vergelijken met die van 
andere (soortgelijke) organisaties (benchmarking), waardoor in feite relatieve normen 

Figuur II.7: Meerjarig karakter van verantwoorden

Figuur II.7: Meerjarig karakter van verantwoorden
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ontstaan. Het afleggen van verantwoording zonder normering is onvoldoende. Hiermee 
worden belanghebbenden in het ongewisse gelaten over het wel of niet goed functione-
ren van de organisatie. 

Verbinding van prestaties en middelen
Veel organisaties blijken moeite te hebben met het leggen van de verbinding tussen 
prestaties en middeleninzet. ‘Wat hebben we gepresteerd en wat heeft dat gekost?’ is 
vaak geen gemakkelijk te beantwoorden vraag en zeker niet om dat zonder ‘information 
overload’ te doen. Op een te hoog abstractieniveau heeft het koppelen van prestaties aan 
middeleninzet weinig betekenis. Het inzicht verwatert doordat zowel prestaties als mid-
delinzet op één grote hoop worden geveegd. Het op een gedetailleerd niveau koppelen 
van prestaties aan middelen creëert meteen zoveel informatie dat deze vrijwel niet meer 
te is overzien voor de lezer. De oplossing is selectie. Het behandelen van echt belangrijke 
activiteiten (anders dan ‘going concern’) die veel geld hebben gekost en/of een belang-
rijke impact op de omgeving of de organisatie hebben gehad, verdient de voorkeur. 

Verantwoording als onderdeel van de P&C-cyclus
Een goed ingerichte planning & control-cyclus helpt bij het snel en efficiënt genereren 
van de juiste verantwoordingsinformatie. Veel van de bovengenoemde valkuilen kunnen 
worden voorkomen indien de verantwoordingsinformatie aansluit op of gebruikmaakt 
van de periodieke managementinformatie ter sturing van de organisatie. Waarschijnlijk 
is niet alle managementinformatie ook automatisch verantwoordingsinformatie (vaak 
is selectie of abstractie nodig). Echter de belangrijkste prestaties en de middeleninzet 
die hiermee gemoeid zijn, vormen ook de kern van de managementinformatie. Het 
verbeteren van de verantwoording begint inhoudelijk gezien met het verbeteren van de 
begroting en jaarplannen of meerjarenplannen. Soms worden op basis hiervan ook pres-
tatiecontracten of convenanten gesloten. Indien het vooraf niet helder is welke doelstel-
lingen moeten worden verwezenlijkt, met welke activiteiten, tegen welke middeleninzet 
en leidend tot welke (bij voorkeur meetbare) resultaten en effecten, zal men achteraf 
met veel moeite betekenisvolle verantwoording kunnen geven. Het is daarom logisch 
dat de (jaarlijkse) verantwoording aansluit op de (laatste) management- of bestuurs-
rapportage (‘Marap of Burap’). De inhoudelijke terugkoppeling op de verantwoordings-
informatie is idealiter weer input voor het opstellen van de begroting en de jaar- en 
meerjarenplannen. In feite hoort de verantwoording dus een vaste plek te krijgen bin-
nen de P&C-cyclus. Bij veel organisaties is dit overigens al het geval, hoewel in praktijk 
de daadwerkelijke uitvoering ervan nog voor verbetering vatbaar is.

Vorm en distributiewijze
Het jaarverslag is nu vaak de enige vorm waarin verantwoording plaatsvindt. Uit de 
praktijk blijkt dat het jaarverslag maar beperkt wordt gelezen, laat staan dat men een 
reactie zal geven. Dit kan niet de bedoeling zijn van de vele inspanningen die hiervoor 
zijn gepleegd. De focus dient daarom niet alleen op het jaarverslag te liggen, maar ook 
op andere manieren om verantwoordingsinformatie aan te bieden. Hierbij kan worden 
gedacht aan ‘flyers’ of internet als communicatiemedia. Frequentie en snelheid waar-
mee verantwoordingsinformatie wordt verstrekt speelt momenteel een belangrijke rol. 
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Tevens heeft internet een volwaardige positie verworven in de Nederlandse samenle-
ving. Dit betekent dat publieke verantwoording meer dan nu constante aandacht zal 
gaan vragen: ‘verantwoording doet men continu’. Voorbeelden zijn ad-hocvragen van 
burgers, media of politiek waarop geanticipeerd zal moeten kunnen worden; een snelle 
beantwoording hiervan schept vertrouwen. 

Voor een effectieve communicatie van de boodschap is het van belang dat de belangen-
groep op de hoogte is van de verantwoordingsinformatie en dat zij deze informatie tot 
zich wil en kan nemen. De volgende matrix (zie tabel II.2) geeft voorbeelden van hui-
dige problemen en mogelijke oplossingen wat vorm en distributie betreft (ongeacht de 
inhoud).

Tabel II.2: Communicatie: potentiële problemen en mogelijke oplossingen

Succesfactoren Potentiële huidige problemen Mogelijke oplossingen

Belangengroep moet op 
de hoogte zijn van de 
verantwoording.

Actieve verspreiding onder de 
belangengroepen (vooral als 
ze groter zijn) en/of aandacht 
vragen voor de beschikbare 
informatie, wordt onvoldoende 
aangepakt.

Gebruik van:
• internet
• Gerichte e-mail met link
• Media (kranten, tv, radio, et cetera)
• Nieuwsbrieven
• Bijeenkomsten
•  Combinatie met andere contact-

momenten

Belangengroep moet 
informatie tot zich wil-
len en kunnen nemen.

Informatie wordt ongestructu-
reerd weergegeven.

Informatie (het antwoord op een 
vraag) is moeilijk te vinden.

Gebruik van verschillende zoekstruc-
turen, bijvoorbeeld naast beleids-
terreinen ook doelgroepen, geografi-
sche opdelingen of actuele thema’s.

Leveren van informatie op (gestandaar-
diseerde of maatwerk) vraag.

Met behulp van internet gemakkelijker 
kunnen zoeken of ‘doorklikken’ voor 
nadere informatie.

Schakel 4: organiseren interactie met belanghebbenden
Publieke verantwoording krijgt meer betekenis bij interactie met belanghebbenden. Het 
verantwoordingsproces eindigt niet bij het distribueren van een jaarverslag of het vullen 
van de website. Door interactie met belanghebbenden krijgt men terugkoppeling over 
het gevoerde beleid en de geleverde prestaties (interactief bestuur), en over de mate 
waarin de verantwoording aansluit bij de behoeften van de belanghebbenden. De inter-
actie hoeft overigens niet een keer per jaar. Een organisatie kan er ook voor kiezen om 
gedurende het jaar pro-actief verantwoording af te leggen over prestaties of bijvoorbeeld 
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knelpunten in de bedrijfsvoering. Op die manier kan men wellicht negatieve publiciteit 
voorkomen of beter beheersen. Ook het ad hoc afleggen van verantwoording naar aan-
leiding van incidenten of schandalen is in feite verantwoorden. Helaas wordt men in dit 
soort situaties dan al gauw in het defensief gedrongen, met alle negatieve effecten op de 
publieke beeldvorming van dien. Een ‘contingency-plan’, het periodiek droogoefenen 
en spreken met organisaties die dit recent hebben meegemaakt, kan dit voorkomen 
respectievelijk bijsturen.

Naast het organiseren van interactie primair rondom de verantwoordingsinformatie kan 
verantwoordingsinformatie ook als context worden ingebracht bij de behandeling van 
andere zaken, zoals de begroting, strategie en beleidsdiscussies, behandeling van no-
ta’s gedurende het jaar of georganiseerde discussies rondom speerpunten. Prestaties uit 
het verleden bieden vaak een goed vertrekpunt voor dit soort discussies. Figuur II.8 
toont de verschillende vormen van verantwoordingsinteractie, waarbij de periodiciteit 
(periodiek of ad hoc) is afgezet tegen het al dan niet centraal staan van verantwoordings-
informatie.

Figuur II.8: Verantwoordingsinformatie: periodiciteit en plaats

Een beperkt aantal organisaties heeft al een voorzichtig begin gemaakt met het betrek-
ken van belanghebbenden bij hun verantwoording; het merendeel komt echter niet 
verder dan het invoegen van een evaluatiekaart in het jaarverslag. Het betrekken van be-
langhebbenden vraagt om een actieve opstelling van de organisatie zelf. Er zijn verschil-
lende manieren om interactie met belanghebbenden op gang te brengen. Het is zinvol 
hierbij een onderscheid te maken naar directe belanghebbenden en belanghebbenden 
die op een grotere afstand staan tot de organisatie (bijvoorbeeld de ‘burger’). 

Figuur II.8: Verantwoordingsinformatie: periodiciteit en plaats
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Internet zou een hulpmiddel kunnen vormen om de betrokkenheid van belangheb-
benden die op een grotere afstand staan te vergroten. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het aanbieden van een enquête op de website waarin gevraagd wordt naar 
de mening van de betrokkene. Ook kan op internet een discussiemogelijkheid worden 
aangeboden waarbij men op geregelde momenten online kan discussiëren met het be-
stuur van de organisatie. Om de animo van belanghebbenden te vergroten actief mee 
te denken kunnen bepaalde prikkels worden ingebouwd. Dit kan de drempel verlagen. 
Ook kan bij belanghebbenden het gevoel bestaan dat ‘er toch niets gedaan wordt met 
hun reactie’. Dit gevoel zal moeten worden weggenomen door bijvoorbeeld in de vol-
gende verantwoordingen expliciet terug te komen op de reacties/klachten van belang-
hebbenden. 

Dat een organisatie tot interactie probeert komen met belanghebbenden is nog geen 
garantie voor succes. Waarom blijkt het zo moeilijk om in de Tweede Kamer een goede 
politieke discussie te krijgen over de belangrijke vraagstukken, anders dan tijdens de 
begroting waar dit doorgaans beter lukt? Op nationaal niveau is de Verantwoordingsdag 
op de derde woensdag in mei nog allesbehalve een succes (zie ook het kader “Zou het 
ook anders kunnen? – Een voorstel voor een andere opzet van het verantwoordings-
debat” in hoofdstuk 4). Politiek gedrag speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Als 
alles goed gaat, zal de oppositie (de tegenmacht) met een dergelijk debat weinig eer kun-
nen behalen. De ontvanger van de verantwoordingsinformatie is in dat geval moeilijk te 
activeren. Als het minder gaat, zal de regering of het college die verantwoording moet 
afleggen, veelal niet staan te popelen. Het is immers leuker om een compliment te krij-
gen dan de kans te lopen kritisch te worden bevraagd. In dat geval is de brenger van de 
verantwoordingsinformatie moeilijk te activeren. Voor een succesvolle interactie, zowel 
in voor- als tegenspoed, is het nodig dat beide partijen vinden ‘dat ze iets met elkaar 
hebben’, ondanks hun gescheiden verantwoordelijkheden. 

5.3  Belangrijke veranderopgaven

Ik sluit dit hoofdstuk af met een overzicht van de belangrijke veranderopgaven per 
schakel van het verantwoordingsproces, om publieke verantwoording tot een interactief 
proces met een daadwerkelijke betrokkenheid van belanghebbenden te maken (zie  
tabel II.3).
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Tabel II.3: Overzicht van belangrijke veranderopgaven in publieke verantwoording

Van Naar 

Schakel 1: analyse 
feedback en verbe-
teren verantwoor-
ding

•  Resultaten interactie worden 
slechts ad hoc gebruikt om 
het verantwoordingsproces 
aan te passen

•  Resultaten interactie worden gebruikt 
om het verantwoordingsproces te opti-
maliseren

•  Expliciete terugkoppeling van resulta-
ten interactie in verantwoording

•  Geef klachtenafhandeling een zichtbare 
plaats

Schakel 2: doel 
bepalen en opstel-
len verantwoor-
dingsplan

•  Niet of nauwelijks en soms 
diversiteit in informatie voor 
verschillende doelgroepen

•  Planning van het opleveren 
van het jaarverslag

•  Doordachte verantwoordingsdoelen per 
doelgroep

•  Verantwoordingsplan voor alle schakels 
van het verantwoordingsproces

Schakel 3: genere-
ren en distribueren 
verantwoordings-
informatie

•  Verantwoordingsinformatie 
aanbodgericht

•  Beperkt aantal verantwoor-
dings-instrumenten (alleen 
het jaarverslag)

•  Eenmaal per jaar verant-
woording

•  Verantwoordingsinformatie 
voor alle belanghebbenden 
hetzelfde

•  Veel verantwoordingsinfor-
matie

• Beperkt gebruik van internet

• Verantwoording ook vraaggestuurd
•  Verschillende verantwoordingsinstru-

menten
•  Verantwoordingselementen (inhoud, 

vorm, frequentie) afgestemd op indivi-
duele belangengroep

• Continue verantwoording
•  Internet vormt een volwaardig com-

municatiekanaal voor verantwoordings-
informatie

Schakel 4: organi-
seren interactie met 
belanghebbenden

•  Geen of nauwelijks interactie 
met belanghebbenden

•  Interactie van belangheb-
benden is slechts beperkt 
mogelijk 

•  Het organiseren van interactie met 
belanghebbenden vormt een vast onder-
deel van het verantwoordingsproces

Noten

1  Vergelijk de het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘De sociale staat van Nederland 
2003’: de ontevredenheid over het functioneren en de prestaties van de overheid is vooral de laatste 
jaren sterk toegenomen. Vond in 2000 nog 65% van de bevolking dat de overheid nog goed functio-
neerde, in 2002 was dit percentage nog maar 35%.

2  De F.G. Kordes-trofee is in 1995 ingesteld met als doel de kwaliteit van verslaggeving en prestatie-
verantwoording van publieke organisaties te verbeteren door het uitreiken van een jaarlijkse prijs 
voor het beste ingezonden jaarverslag en het opstellen van een juryverslag met daarin opgenomen 
goede voorbeelden (‘best practices’).
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3  Vergelijk de opmerking van de vice-voorzitter van de Raad van State in het jaarverslag 2003: “Syste-
matische politieke controle op de stand van uitvoering van het beleid, de inzet van mensen en mid-
delen, de knelpunten, de klachten en de effecten ontbreekt. De behoefte aan parlementaire enquêtes 
zijn ook een uiting van gebreken in de politieke controle. (…) Het is geworden tot een inhaalactie 
in de controle op de uitvoering van beleid.”

4  In: H.R. van Gunsteren: ‘De kwaliteitsband’ (bijlage II bij het advies van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur ‘Helder als glas’); ‘Verantwoorden: regeren door terugzien’ en ‘Politieke verantwoording: de 
waarde van incidenten’.

5  Zie ook A.M.P. Coomans, ‘Verantwoordelijke volksvertegenwoordigers’.
6  Zie Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, ‘Bevrijdende kaders, sturen op verantwoordelijk-

heid’ (2004): “Vergelijk de kwaliteitsmaatstaven die de Belastingdienst (één van de meest succesvolle 
onderdelen van de rijksoverheid) hanteert. Deze zijn gericht op vergelijk en gesprek. Hierdoor is de 
Belastingdienst één van de weinige overheidsorganisaties waar als huisregel geldt: ‘vandaag doen we 
het beter dan gisteren en morgen weer beter dan vandaag’. Bij andere overheidsorganisaties betekent 
de gedachte dat het morgen beter zou kunnen bijna per definitie dat het vandaag fout gaat, en dat 
moet dus worden ontkend.”

7  “In dit licht bezien zijn er ook positieve ontwikkelingen die het vermelden waard zijn’’, zie F.G. 
Kordes in het woord vooraf bij het juryverslag van de F.G. Kordes-trofee 2004. “Sinds de periode 
dat er een enorme inhaalslag gemaakt diende te worden bij het Rijk ten aanzien van de financiële 
verantwoordingen van de departementen, de ‘Operatie Comptabel Bestel’, is er veel verbeterd. (…) 
Verder is het verheugend te kunnen constateren dat vergelijkbare ontwikkelingen te zien zijn bij de 
andere onderdelen van de publieke sector, ingevuld op hun eigen specifieke ‘leest’.”

8  Ingesteld door de Vereniging voor de Effectenhandel en de Vereniging Effecten Uitgevende Onder-
nemingen.

9  In andere onderdelen van de publieke sector zijn vervolgens vergelijkbare trajecten opgestart. 
Genoemd worden de Commissie Intern Toezicht Woningbouwcorporaties (1998), de Commissie 
Health Care Governance (1999), de Commissie Transparant Toezicht Hogescholen (2002), de Com-
missie Cultural Governance (2000) en de dualisering in gemeenten en provincies (2002).

10  S.A. Bos, M.B. van Dam en A.H.J. Sluijters (2004), Transparantie doorgelicht, een blik op internet als 
informatiemedium van de Rijksoverheid.

11  Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002) op basis van een onderzoek van het Rathenau 
Instituut (1996), Transparantie uiteengerafeld.

12  T. Schillemans en M.A.P. Bovens (2004), ‘Horizontale verantwoording bij zelfstandige bestuurs-
organen’, in: Governance van uitvoeringsorganisaties. Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke 
domein.

13  Hoewel het jaarverslag niet de enige methode is informatie over te brengen op geïnteresseerde 
externe partijen, is dit het enige verantwoordingsdocument met zowel financiële als niet-financiële 
informatie dat op regelmatige basis beschikbaar wordt gesteld aan het publiek en dat voldoet aan 
alle verslaggevingsverplichtingen. Bovendien hebben Lang en Lundholm (1993) vastgesteld dat het 
niveau van de informatieverstrekking van het jaarlijkverslag positief gecorreleerd is met het niveau 
van de informatieverstrekking via andere media.

14  Zie de volgende paragraaf in dit hoofdstuk over het jaarverslag.
15  S. van Thiel, Governance van uitvoeringsorganisaties: overzicht en conclusies (2004).
16  Een interessante vraag is hoe dit zich verhoudt tot beleidsorganisaties. Naar onze mening zal dit de 

verticale verantwoording zijn, want bij beleid is uiteindelijk de politiek (de volksvertegenwoordi-
ging) de meest directe beïnvloeder via het politieke mandaat dat wordt verstrekt aan de minister 
(bestuurder). De uiteindelijke afnemer van beleid (de burger, de maatschappelijke organisatie) heeft 
z’n stem voor vier jaar gegeven. Met de invoering van (besluitvormende) referenda kan niettemin 
deze verhouding zich wijzigen ten gunste van de horizontale verantwoording.

17  De toepassing van XBRL (Extensible Business Reporting Language), een op internet gebaseerde tech-
nologie voor rapportage en benadering (ontsluiting) van gegevens, zal hierbij een versnellende factor 
hebben op het beschikbaar maken van informatie op basis van verschillende informatieprofielen van 
belanghebbenden.
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18  Voor meer informatie wordt verwezen naar het juryverslag van de F.G. Kordes-trofee 2004 of de 
website www.kordes-trofee.nl.

19  Jaarverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2002, p. 26.
20  Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2002, p. 67.
21  Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 2002, p. 51.
22  Jaarverslag ministerie van Justitie 2002, p. 101. 
23  Jaarverslag ministerie van OCenW 2002, bijvoorbeeld p. 197.
24  Zie S.P.M. de Waal, Nieuwe strategieën voor het publieke domein (2001). Als het gaat om leiderschap 

van publieke organisaties dan onderscheidt De Waal vier eigenschappen: (1) innovatief zijn en 
opereren aan de randen van de bestaande ‘body of knowledge and regulations’, (2) investeren in ver-
trouwen, in alle interne en externe relaties die worden onderhouden, (3) gericht op duurzaamheid 
en continuïteit en (4) verbintenis om het publieke belang te behartigen, beschikking over politieke 
gevoeligheid en huldiging van democratische waarden, zoals openheid.

25  Hierbij wordt gewezen op het rapport van de Rekenkamer Rotterdam (‘Resultaten tellen’), waarbij 
over de kwaliteit van de niet-financiële informatie van de programmaverantwoording 2003 van 
het college van B en W een totaaloordeel wordt afgegeven. Dit totaaloordeel is opgesplitst in drie 
deeloordelen: over de kwaliteit van de doelen en over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ver-
antwoording van de behaalde resultaten.



Annex III 
Sturing van de rijksoverheid in een 
internationaal perspectief 1

“There is new emperical evidence that governance matters, in the sense that there is a strong 
causal relationship from good governance to better development outcomes such as higher per 
capita incomes, lower infant mortality and higher literacy.”
          

World Bank Study

1  Governance en besturing: wat gebeurt er nu eigenlijk internationaal?

Governance (zie annex I, paragraaf 6.3) en besturing worden internationaal meestal in 
één adem genoemd. De verbintenis tussen beide bestaat is dat daar waar besturing meer 
gericht is op het realiseren van resultaten, governance erop is gericht dit ook duurzaam 
te laten plaatsvinden. Ontwikkeling in besturing en governance bij centrale overheden 
is internationaal vooral terug te voeren op het New Public Management (NPM) initia-
tief (zie annex I, paragraaf 6.2.). Vooral Angelsaksische landen hebben hier sinds de 
jaren negentig uit de vorige eeuw vooral veel in geïnvesteerd. Bekende voorbeelden 
zijn te vinden in Nieuw Zeeland en Australië (bijvoorbeeld ‘kerndepartementen’, de 
afgeslankte departementen die zich alleen nog met beleidsvorming en toetsing van re-
sultaten bezighouden). Ook in het Verenigd Koninkrijk (het ministerie van Defensie) of 
de Verenigde Staten (in de State of California en State of Pennsylvania). Echter ook de 
andere westerse landen hebben deze ontwikkelingen in meer of mindere mate gevolgd. 
Eigenlijk is bij alle nationale overheden internationaal wel iets terug te vinden van het 
gedachtegoed van NPM. Een evidente en vaak genoemde uitzondering hierop vormen 
de internationale of supranationale overheden, met als het bekende voorbeeld de UN. 
New public management is een ontwikkeling die zijn oorsprong vindt eind jaren ’80 en 
begin jaren ’90 in de UK en daarna overgenomen is door de OECD (Organisation for 
Economic Cooporation and Development). Dit initiatief propageert het toepassen van 
managementtechnieken uit het bedrijfsleven in de publieke sector, om zo een nieuwe 
vorm van management in deze sector van de grond te krijgen. Belangrijke ontwikke-
lingen in de sturing bij centrale overheden zijn daarom de laatste decennia ingezet op 
deregulering, toepassen marktwerking en privatisering waar mogelijk. Kenmerken in 
sturing en governance van centrale overheden zijn in veel landen te typeren als:
• organisatie op basis van het product;
• introductie van prestatiecontracten;
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• zakelijker managementstijlen en prestatie-afhankelijke beloningen;
• nadruk op zuinigheid, efficiency en effectiviteit;
• zichtbare managers en transparante leiding;
• expliciete prestatiemeting;
• nadruk op output controls;
• maatschappelijk toegevoegde waarde in te bereiken effecten als doel.

Hieronder volgen een aantal korte beschrijvingen van landen waaruit blijkt dat soort-
gelijke ontwikkelingen op het gebied van sturing in de centrale overheid altijd in een 
specifieke context plaatsvinden.

Sturing centrale overheid Frankrijk: focus op een legal framework

De Franse ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van de politiek bestuurlijke context. 
In Frankrijk is er een sterke band tussen politiek en ambtenaren. Veel leidende Franse politici 
hebben hun opleiding genoten aan de ENAD (École Nationale d’Administration). Voor ambte-
naren is deze opleiding een voorwaarde om toegelaten te worden tot dit beroep. Sturing heeft 
zich in het begin vooral gericht op structurering van de overheidsorganisatie (decentralisatie, 
deconcentratie) met daarna een sterke aandacht voor privatisering en ontbureaucratisering. De 
laatste jaren is vooral de aandacht voor effectmeting en evaluatie toegenomen. Recent heeft men 
dit voorzien van een wettelijk kader: LOLF. LOLF is een wet die voorziet in een modulaire bena-
dering voor de invoering van effectmeting en verantwoording, dat wil zeggen niet de overheid 
als geheel, maar meer een invoering stap bij stap met realiseerbare doelen. De implementatie is 
opgedeeld in twee fasen: de eerste fase waarin bestaande informatiesystemen worden aangepast 
aan de vereisten van de wet betreffende effectmeting en verantwoording (2006), en een tweede 
fase waarin nieuwe systemen worden ontwikkeld ten behoeve van deze vereisten.

Sturing centrale overheid UK: focus op “client satisfaction”

De hervormingen van de centrale overheid in de UK zijn relatief bekend (zie ook Kickert, 1993). 
De doelstellingen zijn sinds jaren vooral gericht op versterking van de private sector, privatise-
ren, publiek-private partnerships en dereguleren. Ook reductie van het aantal ambtenaren en 
vergroting van de efficiency zijn belangrijke onderwerpen. In toenemende mate wordt gestuurd 
door steeds meer duidelijke, eigen verantwoordelijkheid van het overheidsmanagement te cre-
eren. Het uitvoeren van overheidstaken wordt zo veel mogelijk ondergebracht in zelfstandige 
eenheden (agentschappen). Hierbij wordt in toenemende mate de aandacht gericht op zaken als: 
‘better management’, ‘quality standards’, ‘value for money’ en ‘fair competition’. Recent is waar 
te nemen dat deze ontwikkelingen samenkomen in de centrale gedachte van ‘high performing 
government’. Een overheid die stuurt op continue prestatieverbeteringen. Prestaties zoals die 
door de burger worden ervaren. Een nieuw ingevoerd systeem van continue inventarisatie bij 
de burger over de prestaties van de overheid speelt daarbij een cruciale rol.

Sturing centrale overheid Finland: focus op transparantie en informatievoorziening

De ontwikkelingen in Finland zijn opmerkelijk. Na de herordening in Europa begin jaren negen-
tig van de vorige eeuw als gevolg van de val van de muur, ontstond in Finland de ruimte om 
een veel opener beleid te voeren in de ontwikkeling van de economie en de daarbij horende 



369STURING VAN DE RIJKSOVERHEID IN EEN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

overheidshervormingen. Het overheidsbeleid is vooral gericht op versterking van de private 
sector. Finland heeft zich als Scandinavisch land bij sturing van de centrale overheid veel minder 
georiënteerd op doelstellingen als privatiseren, dereguleren, reductie van het aantal ambtenaren 
en vergroting van de efficiency. Voornamelijk is en wordt gestuurd door steeds te investeren in 
inzichtelijkheid en helderheid van de prestaties en taken van de overheid. Grote investeringen 
in e-government hebben ertoe geleid dat Finland een van de landen is waarbij men door middel 
van web-based applicaties vele overheidsdiensten kan afnemen. Echter ook een land waarbij 
men met behulp van deze informatiesystemen zeer transparant de sturing van de centrale over-
heid kan volgen.

Sturing centrale overheid België: focus op administratieve vereenvoudiging

Veel minder bekend zijn de ontwikkelingen van de centrale overheid in België. De Belgische 
overheid heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een eenheidsstaat (tot 1970) naar een federale 
staat (1993). Bekende onderwerpen bij de sturing zijn natuurlijk ook versterking van de private 
sector, privatiseren en publiek-private partnerships, dereguleren en vergroting van de efficiency. 
Echter door de federalisering van staat is de omvang en complexiteit van de Belgische over-
heid enorm toegenomen. In toenemende mate wordt daarom naast sturing op meer duidelijke, 
eigen verantwoordelijkheid van het overheidsmanagement, gestuurd op ontbureaucratisering 
en deregulering. Daartoe is een aantal jaren geleden het project Copernicus gestart. Dit project 
beoogt met de stofkam door de verschillende overheidsdiensten en regels te gaan om stil te staan 
bij nut en noodzaak. De resultaten zijn opmerkelijk. Veel diensten konden worden afgeschaft, 
versimpeld of worden samengevoegd. De organisatie kon aanmerkelijk worden gestroomlijnd 
en met behulp van moderne ICT-hulpmiddelen kon eenduidigheid worden gecreëerd in dos-
siers, taken en verantwoordelijkheden. Het project Copernicus wordt door veel Europese lan-
den als een goed voorbeeld gezien.

Sturing centrale overheid Tsjechië: focus op investeren

De ontwikkelingen in Tsjechië zijn in die zin interessant dat ook hier na de herordening in 
Europa begin jaren negentig van de vorige eeuw een beleid is geformuleerd gericht op verster-
king van de private sector. De daarbij horende overheidshervormingen waren enerzijds gericht 
om dit beleid te ondersteunen en anderzijds op een zo mogelijke toetreding tot de EU. Het 
overheidsbeleid is vooral gericht op hervormingen van de centrale overheid. De doelstellingen 
zijn net als in westerse landen vooral gericht op versterking van de private sector, privatiseren 
en publiek-private partnerships, dereguleren, reductie van het ambtelijk apparaat en vergroting 
van de efficiency. In toenemende mate worden duidelijke, afgebakende overheidstaken afzon-
derlijk aangestuurd. Het uitvoeren van overheidstaken wordt zo veel mogelijk ondergebracht in 
zelfstandige eenheden (agentschappen) met de bedoeling om deze geheel of gezamenlijk met de 
private sector uit te voeren. Er wordt gestreefd om dit onder te brengen in zogeheten publiek-
private samenwerkingsvormen (PPP’s). Hierbij wordt vooral de aandacht gericht op zaken als 
de kwaliteit van het te leveren product of de dienst.

2  Een internationaal perpectief en wat is daarvan te leren?

Het is niet ongebruikelijk om de sturing van centrale overheidsorganisaties internatio-
naal met elkaar te vergelijken. Er zijn studies van de ECB (2003), SCP (2004) en ook 
bijvoorbeeld van Pollitt en Bouckaert (2000) en Hupe en Hill (2002). Primair is daarbij 
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vaak de vraag: ‘Welke overheden presteren het beste of is het meest efficiënt?’. De ECB-
studie laat zien dat landen als Noorwegen, Luxemburg en Japan als meest efficiënt uit 
de bus komen (zie tabel III.1). In deze studie is een macroanalyse gedaan op basis van 
een tweetal samengestelde indicatoren: een voor de ‘public sector performance’ en een 
voor de ‘public sector efficiency’. Een en ander berekend uit zeven subindicatoren voor 
drieëntwintig geïndustrialiseerde landen. Vier van de subindicatoren betreffen beleid 
en organisatie van de centrale overheden (bestuur, onderwijs, zorg en infrastructuur) 
en drie betreffen maatschappelijke indicatoren zoals inkomensverdeling, stabiliteit en 
economie. De analyse is uitgevoerd aan de hand van een macro-economisch model.

Tabel III.1: International comparison (ECB Study)

Country

Public sector performance (PSP) inidcators (2000) Tabel 
public 
sector 
perfor-
mance
(equal 
weights 
1/)

Opportunity indicators Standard “Musgravian”
indicators

Admini-
stration

Educa-
tion

Health Infra-
structure

Distribu-
tion

Stability Eco-
nomic
Per-
form-
ance

Australia 1.17 1.02 0.94 1.00 0.87 1.31 1.00 1.04

Austria 1.21 1.00 0.98 1.10 1.22 1.28 1.01 1.12

Belgium 0.73 1.00 0.94 0.91 1.17 1.10 0.83 0.95

Canada 1.11 1.05 0.95 1.16 0.92 1.00 0.92 1.02

Denmark 1.16 1.00 1.03 1.03 1.19 1.10 0.91 1.06

Finland 1.26 1.07 1.04 1.18 0.75 0.73 1.01

France 0.72 1.03 1.03 1.01 0.90 1.12 0.70 0.93

Germany 1.02 0.98 1.01 1.01 0.98 0.91 0.81 0.96

Greece 0.60 0.94 0.93 0.81 0.97 0.55 0.69 0.78

Iceland 1.02 0.98 1.25 0.59 1.29 1.03

Ireland 1.06 0.94 0.88 1.00 0.89 1.22 1.40 1.05

Italy 0.52 0.96 0.93 0.84 1.10 0.76 0.69 0.83

Japan 0.87 1.09 1.12 1.09 1.20 1.40 1.18 1.14

Luxembourg 1.05 0.81 0.95 1.22 2.04 1.21

Netherlands 1.16 1.04 0.97 1.09 1.00 1.42 1.06 1.11

New Zealand 1.18 1.03 0.89 0.62 0.99 0.84 0.93

Norway 0.97 1.04 1.09 0.94 1.17 1.45 1.26 1.13

Portugal 0.54 0.94 0.90 0.75 0.92 0.64 0.92 0.80
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Country

Public sector performance (PSP) inidcators (2000) Tabel 
public 
sector 
perfor-
mance
(equal 
weights 
1/)

Opportunity indicators Standard “Musgravian”
indicators

Admini-
stration

Educa-
tion

Health Infra-
structure

Distribu-
tion

Stability Eco-
nomic
Per-
form-
ance

Switzerland 1.32 0.97 1.14 1.23 0.95 0.79 1.09 1.07

United Kingdom 1.00 1.05 0.91 0.99 0.79 0.78 0.84 0.91

United States 1.15 1.00 0.82 1.08 0.76 1.14 1.20 1.02

Average 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Small govs 1.11 1.01 0.98 1.08 0.94 1.17 1.17 1.07

Medium govs 0.93 0.98 1.00 0.93 0.92 0.89 1.03 0.97

Big govs 0.99 1.02 1.01 1.01 1.12 1.03 0.85 1.01

EU  15 3/ 0.88 1.00 0.99 0.98 0.98 0.93 0.80 0.94

Euro area 3/ 0.84 0.99 1.00 0.97 1.00 0.96 0.78 0.93

1) Each sub-indicator contributes 1/7 to total indicator.
2) Small governments: public spending <40% of GDP in 2000. Big governments: public spending 
>50% of GDP in 2000.  
    Medium governments: 40%<public spending <50% of GDP in 2000.
3) Weighted averages according to the share of each country  GDP in the relevant group.

Dit geeft een inzicht in de performance van overheden van deze landen. Veel interes-
santer is echter wat er is te leren van de wijze van organiseren van de centrale overheden 
in deze beter presterende landen. Landen kunnen proberen de sturing van hun centrale 
overheid te verbeteren door succesvolle praktijken uit andere landen over te nemen. 
Met dit doel worden vaak prestaties vergeleken (zie bijvoorbeeld Pollitt en Bouckaert, 
SCP) van de publieke sector. Bijvoorbeeld tussen de vijfentwintig lidstaten, de OESO-
landen of Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Het voornaam-
ste doel is om verschillen in productiviteit, kwaliteit en doeltreffendheid van door de 
overheid georganiseerde dienstverlening te analyseren. Vervolgens door na te gaan in 
hoeverre gevonden verschillen in prestaties samenhangen met de organisatie en sturing 
van de overheid in betrokken landen. Kunnen de resultaten van dit soort onderzoek 
worden gebruikt om een soort groep voorbeeldoverheden vast te stellen? Ja en nee, een 
probleem is dat vaak de data moeilijk te vergelijken zijn door verschillen in organisatie, 
definities en begrippen. Ook ontbreekt het vaak aan een eenduidig model dat als refe-
rentiekader kan dienen voor de vergelijking. Wat dit laatste betreft is het sturingsmodel 
uit dit boek wellicht een goed kader voor internationale vergelijking. 

Tabel III.1: International comparison (ECB Study) (vervolg)
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3  Een internationale beschouwing aan de hand van het sturingsmodel

Het sturingsmodel uit dit boek maakt onderscheid in: organisatie, control, vertrouwen 
en druk. Er zal worden getracht op deze elementen met de beschikbare data een verge-
lijking te maken tussen de verschillende centrale overheden.

3.1  Organisatie in internationaal perspectief

Internationaal gezien valt bij dit punt op dat het meestal gaat over twee onderwerpen: 
• de verdeling van overheidstaken centraal of decentraal (decentralisering);
•  de vraag of de overheid taken zelf dient uit te voeren of dat het overgelaten moet 

worden aan de markt (privatisering).

Decentralisatie
Alle data over centrale overheden in de onderzochte landen laten zien dat de organi-
satie binnen de centrale overheid en ook de verdeling van overheidstaken tussen de 
verschillende overheidslagen sterk in beweging is. Zo komt bij de SCP-studie (2004) 
naar voren, dat afnemend vertrouwen in overheidsinstellingen en toenemende druk op 
de overheidsfinanciën tot beleidsmaatregelen hebben geleid met als doel de organisatie 
af te slanken en de efficiency en effectiviteit van de centrale overheid te vergroten. De 
gedachte dat decentralisatie een bijdrage kan leveren aan het beter functioneren van de 
overheid wint in brede kring veld. Als maat voor decentralisatie kan worden opgevat de 
financiële maatstaf, waarbij de focus ligt op een grotere overdracht van middelen naar 
decentrale overheden. Drie groepen landen laten zich hier onderscheiden:
• de Scandinavische landen, met een sterk ontwikkeld lokaal bestuur;
• een aantal West-Europese landen met een middelgrote lokale bestuurslaag;
•  een aantal Zuid-Europese landen met een betrekkelijk geringe rol voor lokale over-

heden. 

Privatisering
De vraag in welke mate overheidstaken aan de markt overgelaten kunnen worden, speelt 
in de diverse landen op een verschillende manier. Er is een cluster van centraal Europese 
landen (bijvoorbeeld Griekenland, Litouwen en Polen) dat betrekkelijk lage overheids-
uitgaven heeft en een private oriëntatie. Een tweede cluster bestaat uit Angelsaksische 
landen (VS, UK) die betrekkelijk hoge uitgaven hebben en een private oriëntatie. Een 
derde cluster bestaat uit de meer West-Europese landen en de Scandinavische landen 
(bijvoorbeeld België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden) die 
hoge uitgaven en een publieke oriëntatie combineren. Opvallend is dat Nederland in 
dit verband eerder bij de cluster van de Angelsaksische landen past dan bij dit laatste 
cluster.

3.2  Control in internationaal perspectief

Onder deze noemer vallen de internationale ontwikkelingen bij gebruik van prestatie-
management, financieel management, risicomanagement en kwaliteitsmanagement.  
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Internationale vergelijkingen over het managen van prestaties en risico’s zijn nauwelijks 
voorhanden. Veel meer is er bekend over kwaliteitsmanagement en financieel manage-
ment van centrale overheden en hoe dat met elkaar vergeleken kan worden.

Financieel management (en de verbinding naar prestatiemanagement)
De agenda voor financiële en budgettaire hervormingen concentreert zich in veel lan-
den op drie belangrijke onderwerpen: vergroting van de financiële verantwoordelijk-
heid voor overheidsmanagers, stappen naar de invoering van een prestatiebegroting 
en invoering van meerjarenbegrotingen. Eén maatstaf voor de controle van de volks-
vertegenwoordiging over de begroting is de mate van detail waarin zij de begroting 
vaststelt (zie ook paragraaf 3.2. Budgettering uit annex I). In sommige landen stemt 
het parlement in met grote totaalbedragen en kunnen niet gebruikte middelen onder 
bepaalde voorwaarden naar latere jaren worden meegenomen. Tot deze groep landen 
horen Australië, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daartegenover 
staat de praktijk in een cluster landen waar overheidsmanagers veel minder armslag 
hebben, omdat de volksvertegenwoordiging begrotingsposten tot in detail moet goed-
keuren en bedragen niet naar andere jaren kunnen worden overgeheveld (Verenigde 
Staten, Spanje en Slovenië). Een andere maatstaf voor de parlementaire greep op de 
begroting is de mate waarin de oorspronkelijke voorstellen van de bestuurders (kunnen) 
worden gewijzigd. In de meeste landen wordt de begroting zonder grote wijzigingen 
goedgekeurd (met amendementen is minder dan 3% van het begrotingstotaal gemoeid) 
en in sommige landen keurt het parlement de begroting zelfs goed zonder daarin enige 
wijziging aan te brengen. In toenemende mate krijgen overheden de aandacht voor de 
met beleidsinspanningen bereikte resultaten. Daartoe worden prestaties betrokken bij 
de grondslag voor de begroting. Daarnaast beweegt een aantal landen zich naar invoe-
ring van een baten-lastenstelsel (‘accrual accounting’, zie ook paragraaf 3.4 uit annex I). 
Bij dit stelsel maakt de begroting de baten en lasten van het beleid zichtbaar in plaats 
van de geldstromen in en uit de kas. Australië, Nieuw-Zeeland, Finland en Zweden zijn 
volledig of grotendeels overgestapt op een baten-lastenstelsel, waarbij prestatiegegevens 
voor bijna alle beleidsinspanningen (‘programma’s’) worden vermeld. In de Verenigde 
Staten, Nederland, Denemarken, Spanje en Slovenië zijn eveneens prestatiegegevens 
in de begroting te vinden, maar deze landen hebben vooralsnog niet gekozen voor het 
baten-lastenstelsel. Ten slotte passen Ierland, Portugal, Oostenrijk, de Tsjechische Re-
publiek en Griekenland nog steeds het kasstelsel toe, waarbij de nadruk ligt op beschik-
baar gestelde middelen en weinig informatie over effecten van begrotingsuitgaven wordt 
verstrekt. Ook Adam (2004) komt tot vergelijkbare conclusies in haar studie naar de 
resultaten van de invoering van accrual accounting in Europa.
• Rijksoverheden: 
 –  zes landen (Finland, Frankrijk, Estland, Zweden, Tsjechië en Engeland) zijn met 

het hervormingsproces begonnen;
 –   drie landen (Finland, Estland en Zweden) hebben de hervormingen vrijwel afge-

rond.
• Lokale overheden:
 –  gestart in alle negen onderzochte landen;
 –  afgerond in vijf landen (Finland, Frankrijk, Nederland, Tsjechië en Engeland).
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Kwaliteitsmanagement
Om inzicht te krijgen in het kwaliteitsmanagement van overheden kan men kijken naar 
de prestaties op de belangrijkste beleidsterreinen, zoals onderwijs, gezondheidszorg 
en criminaliteitsbestrijding. We kunnen zeggen dat internationaal vooral kwaliteitsma-
nagementtechnieken worden toegepast in deze sectoren. Interessant zijn de publieks-
oordelen over de kwaliteit van de overheid gebundeld in een cijfer voor bijvoorbeeld 
bureaucratie, transparantie, effectiviteit en corruptie. Over het algemeen blijkt er een 
(zwak) verband te bestaan tussen de hoogte van de uitgaven en het oordeel van het 
publiek over de prestaties van de overheid. Landen met lage uitgaven doen het in de 
ogen van respondenten over het algemeen iets minder goed, terwijl landen met hoge 
uitgaven het iets beter dan gemiddeld doen. Algemeen gezegd bestaat er een sterke 
samenhang tussen oordelen van het bedrijfsleven over de kwaliteit van de overheid en 
het vertrouwen dat de burger in de overheid heeft. Er laten zich drie duidelijke groepen 
identificeren: een groep met goed uitgekristalliseerd kwaliteitsmanagement, een met 
beperkt kwaliteitmanagement en een gemengde groep.

a Goed kwaliteitsmanagement
Deze groep bestaat voornamelijk uit de Scandinavische landen, die sterk zijn gedecen-
traliseerd. Lokale overheden spelen hier een grote rol en hebben een grote mate van auto-
nomie. Financieel beheer en elektronische omgeving zijn eveneens goed ontwikkeld. De 
prestaties van de overheid en de openbare dienst worden op prijs gesteld, zowel door 
het bedrijfsleven als de bevolking.

b Beperkt kwaliteitsmanagement
De andere groep bestaat uit een aantal Zuid-Europese landen, in het bijzonder Italië, 
Griekenland en Portugal. Lokale overheden spelen in deze groep landen een beperkte 
rol, maar er is geen eenduidig beeld voor zover het gaat om de modernisering van de 
financiën en begrotingsprocedures. De zuidelijke landen scoren laag bij de ‘e-perfor-
mance’ van de overheid. De waardering van de burgers voor de overheidsprestaties ligt 
beneden het Europese gemiddelde.

c Gemengde groep
Landen uit de derde en grootste groep landen liggen tussen beide uitersten in en verto-
nen geen systematisch afwijkende eigenschappen. Het gaat om de West-Europese lan-
den, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 
Enkele aardige voorbeelden van sturing door middel het kwaliteitsmanagementsyste-
men, waarbij het publiek een oordeel geeft over de kwaliteit van overheidsdiensten, 
worden aangereikt in de onderzoeken van Pollitt en Bouckaert voor Canada en de UK.
Daaruit blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening van de rijksoverheid in Canada 
in vergelijking tot andere publieke organisaties zeer laag gewaardeerd wordt door haar 
burgers. In Engeland scoren de uitvoerende diensten van de overheid op alle onderdelen 
van het EFQM-model (zie paragraaf 5.3 van annex I) lager dan de private organisaties, 
behalve op een niet onbelangrijk onderdeel, namelijk de klanttevredenheid (hoewel die 
ook bij de uitvoerende diensten van de rijksoverheid niet erg hoog is). 
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3.3  Vertrouwen in internationaal perspectief

De aard van overheidsdiensten, beleidsontwikkeling op een groot aantal terreinen, ma-
ken dat het niet alleen gaat om de hoogte van de prestaties. Het gaat vooral ook om het 
vertrouwen in het overheidsapparaat. 

Er zijn vier indicatoren te benoemen die van invloed kunnen zijn op het vertrouwen van 
burger in de sturing van de overheid: 
• de omvang van de bureaucratie;
• transparantie;
• de effectiviteit van de dienstverlening;
• corruptie. 

De bureaucratie schijnt meer in Zuid-Europese dan in Noord-Europese landen voor 
te komen. In de afgelopen jaren is de bureaucratie in de perceptie van de burger ver-
der toegenomen. De transparantie van overheden wordt door respondenten aanzienlijk 
gunstiger beoordeeld dan de bureaucratie. De Scandinavische landen presteren in dit 
opzicht over het algemeen goed. De transparantie is de laatste jaren in de perceptie van 
de burger verbeterd. Effectieve dienstverlening wordt in de Scandinavische landen ge-
vonden. Griekenland, Duitsland en Italië worden gezien als landen die minder effectief 
zijn. Er is in de effectiviteit van de overheidsdienstverlening in de laatste jaren niet veel 
veranderd. Het niveau van corruptie verschilt in de Europese landen sterk. Vooral de 
Scandinavische landen worden als minder corrupt aangemerkt. De in verhouding lage 
scores van Italië en Griekenland zijn opvallend, evenals de slechte scores van de meeste 
nieuw toegetreden landen uit Centraal-Europa. Het vertrouwen van de bevolking in het 
openbaar bestuur loopt van land tot land sterk uiteen. Er bestaat een tamelijk sterke 
samenhang tussen de prestaties van de overheid en de mate waarin burgers vertrouwen 
hebben in de overheid.

3.4  Druk in internationaal perspectief

De redenatie van het sturingsmodel (uit hoofdstuk 3) is dat uiteindelijk beter/efficiën-
ter presteren niet alleen afhangt van de kwaliteit van de sturingsrelatie, maar ook van 
de druk die in het systeem aanwezig is om voortdurend beter te presteren. Die druk 
kan komen van relatief hogere verwachtingen van burgers, nijpende maatschappelijke 
problemen, het organiseren van betrokkenheid van stakeholders, et cetera. Als we zo 
kijken, wat zien we dan internationaal? 

Directe vergelijkende informatie over het ‘drukniveau’ in de verschillende landen is niet 
voorhanden. Er is vooral veel informatie over het presteren van centrale overheden op 
de verschillende beleidsterreinen, al dan niet conform de verwachtingen van de burger. 
Het model veronderstelt dat een hogere druk in beginsel een positieve bijdrage levert 
aan het presteren. Het is daarom interessant om te zien welke landen goed presteren. 
Daarbij moeten we wel voorzichtig zijn om te veronderstellen dat dit alleen door de 
hoeveelheid druk vanuit een samenleving op het presteren van overheden zou komen. 
De verbanden zijn veel complexer.
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In figuur III.1 worden de overall prestaties van een aantal verschillende landen weer-
gegeven. Deze prestatie-indicator is samengesteld uit prestaties op uiteenlopende be-
leidsterreinen:
• stabilisatie en groei van de economie;
• inkomensverdeling;
• allocatie van quartaire diensten;
• kwaliteit van het openbaar bestuur. 

Figuur III.1: Overall prestaties van centrale overheden (Bron: SCP-studie 2004)

Door SCP wordt in haar studie (2004) een score bepaald op de vier afzonderlijke be-
leidsdimensies. Doorgaans scoren de verschillende landen met een cijfer tussen de 3,5 
en de 6,5. Leiders, zoals Denemarken en Finland, scoren hoog op de kwaliteit van 
het openbaar bestuur en een gelijkmatige inkomensverdeling, maar een stuk lager op 
allocatie van publieke diensten, in het bijzonder door hun hoge criminaliteitscijfers. 
Eén van de meest opvallende uitkomsten van deze analyse is dat dezelfde clusters 
van landen herhaaldelijk naar voren komen, onafhankelijk van het beleidsterrein dat 
wordt bezien of het niveau van de uitgevoerde analyse. Keer op keer blijken de Noord- 
Europese landen, de West-Europese landen, de Zuid-Europese landen, de Centraal- 
Europese landen en de Angelsaksische landen tamelijk consistente clusters te vormen. 
Landenkenmerken die hierbij in aanmerking zijn genomen hebben betrekking op hun 
demografische profiel, instituties, inzet van middelen en prestaties van de overheid. In 

Figuur III.1: Overall prestaties van centrale overheden (Bron: SCP studie 2004)
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termen van prestaties doen de Noord-Europese landen het het beste, gevolgd door de 
Angelsaksische en West-Europese landen. Hekkensluiters zijn de Centraal-Europese en 
Zuid-Europese landen. Resumerend komt het erop neer dat uit een vergelijking van ver-
schillende landen blijkt dat er steeds terugkerende groepen of clusters van landen zijn, 
die op dezelfde manier scoren. De beste presterende overheden liggen meer in Noord- 
en West-Europa of in de Angelsaksische landen. Kijkend naar deze beter presterende 
landen valt op dat ze zich richten op een beperkt aantal overal terugkerende doelstel-
lingen. Die liggen meestal op het terrein van kennis en onderwijs, gezondheidszorg en 
veiligheid. De sturing van de centrale overheden in deze landen is meestal gericht op 
decentralisatie, waarmee dichter bij de burger wordt gestaan, er minder regels en meer 
marktimpulsen zijn en er geïnvesteerd wordt in nieuwe technologie. In die zin kan men 
veronderstellen dat door dichter bij burgers te komen de invloed en daarmee druk op 
beter en efficiënter presteren wordt vergroot.

4  Overeenkomsten tussen de landen: wereldwijde trends in sturing

In het voorgaande is vooral gekeken naar de verschillen tussen de landen. Interessant is 
ook om te bezien wat in ieder land min of meer terugkomt of ongeveer hetzelfde is. Ken-
nelijk praten we hierbij over wereldwijde trends die aandacht in de sturing van centrale 
overheden nodig hebben. Opvallende overeenkomsten zijn: (I) Dezelfde beleidsdoelen, 
(II) “High performing government”, en (III) Streven naar netwerkorganisaties.

I  Dezelfde beleidsdoelen

Opvallend is dat in alle onderzochte landen bijna altijd dezelfde soort prestaties als 
prioriteit of als belangrijk naar voren komen. Het gaat dan meestal om prestaties op het 
gebied van onderwijs en kennis, gezondheidszorg en veiligheid. 

Onderwijs en kennis
Overheidsturing op het gebied van onderwijs en kennis wordt door veel landen nodig 
en wenselijk gevonden vanwege de brede maatschappelijke effecten. Het is lastig om 
de prestaties op het gebied van onderwijs en kennisvorming in een maatstaf te vangen. 
De effectiviteit van onderwijs wordt bepaald door zowel ‘achievement’ als ‘attainment’. 
Wanneer landen op basis hiervan worden beoordeeld, komen Canada en Finland als 
lijstaanvoerders naar voren. Deze landen scoren hoog in termen van zowel ‘achieve-
ment’ als ‘attainment’. Zij worden gevolgd door de andere Angelsaksische landen, Zwe-
den en Nederland. De effectiviteit van onderwijs en kennis kan ook worden afgezet 
tegen de uitgaven. Op de grenscurve van minimale kosten waarvoor bepaalde effecten 
kunnen worden bereikt, worden de uiterste posities ingenomen door Polen (zeer lage 
uitgaven, zwakke prestaties), Hongarije en Tsjechië (lage uitgaven, matige resultaten), 
Nieuw-Zeeland (betrekkelijk lage uitgaven en goede prestaties), en Finland en Canada 
(tamelijk hoge uitgaven en uitstekende prestaties). Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland weten een redelijk evenwicht te vinden tussen uitgaven en prestaties. De VS, 
Zweden en Denemarken boeken redelijke resultaten, ten koste van in verhouding hoge 
uitgaven. Portugal, Griekenland en Italië kennen een betrekkelijk laag uitgavenniveau, 
maar boeken ook tamelijk zwakke resultaten. 
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Gezondheidszorg
Sturing in de gezondheidszorg is vaak gericht op onbelemmerde toegang tot zorgvoor-
zieningen voor wie zorg nodig heeft, hoge kwaliteit van zorgvoorzieningen en financiële 
houdbaarheid van het zorgstelsel. Dit zijn kerndoelstellingen van het overheidsbeleid 
op het gebied van de gezondheidszorg in nagenoeg alle landen. De beheersing van de 
uitgaven voor gezondheidszorg is een van de grootste uitdagingen waarmee overheden 
op dit moment worden geconfronteerd. De zorguitgaven lopen op, om een aantal re-
denen. Een belangrijke oorzaak is dat de kosten van zorgproducten veel sneller stijgen 
dan de kosten van andere goederen en diensten. Velen verwachten dat ook de vergrij-
zing van de bevolking de zorguitgaven in de toekomst verder zal opstuwen. Vooral in 
de West-Europese landen is de financiering van de zorg met publieke middelen een 
aanhoudende prioriteit voor beleidmakers. De Centraal-Europese landen hebben een 
ander probleem; zij staan voor de uitdaging de doelmatigheid van en de toegang tot het 
zorgstelsel te verbeteren. De meeste landen proberen de kosten van de zorg op niveau 
te houden door in te grijpen in het zorgaanbod en door in sterkere mate op de markt 
te vertrouwen. Tot maatregelen om het aanbod aan te passen horen: (a) verruiming van 
het aanbod buiten de muren van dure instellingen, (b) aanscherping van de budgetten 
van zorgaanbieders, en (c) beperking van het pakket van verplicht verzekerde zorg-
voorzieningen. De werking van prijssignalen kan worden versterkt door invoering of 
verhoging van eigen betalingen van zorggebruikers om zo de zorgvraag in te tomen. 
Hoewel de doelstellingen van beleidmakers in alle landen ruwweg identiek zijn, hebben 
landen gekozen voor heel verschillend vormgegeven stelsels om die doelen te bereiken. 
Dit geldt zowel voor het aanbod als voor de financiering van de gezondheidszorg. Het 
voornaamste doel van het zorgstelsel is uiteraard de gezondheidstoestand van de bevol-
king te verbeteren. Een goede gezondheid – te beschouwen als een objectieve kwaliteits-
maatstaf – komt tot uiting in een gemiddeld lange levensverwachting, lage kindersterfte, 
een groot aantal in gezondheid doorgebrachte levensjaren en een algemeen gevoel van 
in gezondheid te leven. Deze vier indicatoren vormen samen een graadmeter voor de 
gezondheidstoestand van de bevolking die kan worden gebruikt om de effectiviteit van 
nationale zorgstelsels te meten. De waarde van deze graadmeter ligt tussen 1,6 in Hon-
garije en 6,3 in Zweden. De meeste landen scoren tussen een 5 en een 6. Portugal, de 
VS en de Centraal-Europese landen halen echter geen 5.

Veiligheid
Het maken van internationaal vergelijkende statistieken van de criminaliteit is lastig, 
doordat de rechtshandhaving in elk land zo verschillend is georganiseerd. Straffen zijn 
zwaar en de personeelsinzet is hoog in voornamelijk Zuid- en Centraal-Europa en de 
VS. De voor politie en justitie ingezette personeelssterkte varieert tussen 270 (Finland) 
en 830 (Italië) per honderdduizend inwoners. Met 400 scoort Nederland iets onder 
het gemiddelde. Een betrekkelijk hoge inzet is kenmerkend voor de Centraal- en Zuid- 
Europese landen, een lage inzet in de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, 
Australië en Canada. De laatstgenoemde drie landen en de VS worden echter geken-
merkt door een omvangrijke particuliere beveiligingssector. Bij politiepersoneel alleen 
varieert de inzet van personeel per honderdduizend inwoners van 150 in Finland tot 
540 in Italië. Nederland zit met een score van 260 aan de lage kant. Nederland kent een 
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gemiddelde inzet van personeel in het gevangeniswezen. Zeer laag scoren hier Grieken-
land, Slowakije, Denemarken en België. Hoog echter de VS en Estland. Een integraal 
beeld voor het functioneren van de gehele strafrechtelijke keten ontstaat door het aantal 
veroordeelde personen uit te drukken als percentage van het aantal geregistreerde mis-
drijven. Op dat criterium scoort Griekenland met meer dan 40% het hoogst, gevolgd 
door een aantal nieuwe lidstaten met percentages tussen de 15 en 25. Landen als Finland 
en Engeland/Wales hebben een percentage van 15 à 20%. Nederland is hekkensluiter 
met 7%. De arbeidsproductiviteit van de strafrechtelijke keten kan worden uitgedrukt 
als quotiënt van het aantal veroordeelde verdachten en het ingezette personeel. De zo 
gedefinieerde productiviteit is zeer hoog (5 tot 8 veroordeelden per fte) in Finland, 
Zweden, en Engeland/Wales. De productiviteit is laag (minder dan 1 veroordeelde per 
personeelslid) in Ierland, de Zuid-Europese landen en bij een aantal nieuwe lidstaten. 
Nederland hoort met 1,7 veroordeelden per fte tot de middenmoot (zie SCP, 2004).

II “High performing government”

Centrale overheden zijn actief met hun sturing bezig in de zin van een duidelijk streven 
naar het stelselmatig monitoren van de prestaties. Het zijn geen statische overheden, 
maar ze zijn actief bezig om in te spelen op veranderende omstandigheden ingegeven 
door de wensen van de burger, waarbij ieder jaar de lat als het ware hoger wordt ge-
legd. Dat betekent continue verbetering en/of aanpassing van het dienstenpakket en 
organisatie. Door een een-op-een aansluiting op socio-economische trends (vergrijzing, 
veiligheid, innovatie) en nieuwe technologie (e-performance) wordt gepoogd de sturing 
op een steeds hoger niveau te krijgen. Moderne organisatievormen spelen daarbij vrij-
wel in alle landen een cruciale rol. Deze ontwikkelingen worden ook bevestigd door de 
landensurveys van Deloitte.

III Streven naar netwerkorganisaties

Helder uit alle internationale vergelijkingen komt naar voren dat de centrale overheid 
aan het veranderen is. Veranderen in structuur, karakter en verantwoordelijkheden.  
Eggers en Goldschmidt hebben hier studie naar verricht en komen op basis van bestu-
dering van meer dan 300 praktijkcases tot een aantal interessante inzichten (zie ook 
figuur III.2). In hun boek Governing by Network geven zij aan dat in de overheidssector 
een omslag plaatsvindt van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd werken. De constate-
ring is hierbij, dat de traditionele overheid als vorm van een lijnorganisatie verouderd 
is. Er ontstaan netwerkorganisaties die kenmerkend zijn voor moderne overheden. Zij 
typeren dat door: “focus less on programs and more on public value”.
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Figuur III.2:  De traditionele versus de netwerkoverheid (Eggers & Goldschmidt, 2004)

In hoofdstuk 7 is netwerkmanagement uitvoeriger aan bod gekomen.
De genoemde trends zijn duidelijk herkenbaar in veel landen. Het blijkt dat men in de 
meeste landen in de wereld vindt dat de sturing van overheden aan verbetering toe is. 
Meestal is het zo dat de problemen zich toespitsen op het tegelijkertijd realiseren van 
meerdere, soms strijdige maatschappelijke doelstellingen. Deze doestellingen zijn vrij-
wel in ieder land op dezelfde wijze terug te vinden en betreffen:
• gelijke beschikbaarheid van de overheidsdiensten voor iedere burger;
• effectiviteit van dienstverlening voor de maatschappij;
• de efficiency van de overheidsorganisatie;
• de vrije keuzemogelijkheden van de burger.

De grote uitdaging voor bestuurders en managers in centrale overheden in diverse lan-
den is om deze zaken simultaan te realiseren; een “worsteling” wordt vaak gezegd. Het 
gaat hierbij vrijwel altijd om enerzijds de vraag: ‘Hoe kunnen de financiële middelen 
het best besteed worden?’, en anderzijds de vraag: ‘Waar ligt de grootste toegevoegde 
waarde voor de maatschappij?’. Deze vragen worden zowel op het niveau van het ma-
nagement van de overheidsorganisaties gevoeld in de dagelijkse werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden als op landelijk politiek bestuurlijk niveau. Door economische 

Figuur III.2: De traditionele versus de netwerkoverheid (Eggers & Goldschmidt,

2004)
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ontwikkeling en veranderende opvattingen over overheidstaken, is overal een trend te 
zien van meer marktwerking. Het blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek2 dat 
bij deze ontwikkelingen een aantal sturingsmaatregelen meer succes hebben dan an-
dere. Een beperkt aantal ‘drivers’ is succesvol:
1  Decentraliseer verantwoordelijkheden van centrale overheden naar provincies en  

gemeenten;
2   Richt agentschappen of vergelijkbare intermediaire organisaties in om overheids-

budgetten te verdelen/reguleren;
3   Liberaliseer overheidsdiensten en overheidsuitgaven zodat belemmeringen voor  

efficiency worden opgeheven;
4   Beloon meer kostenbewust gedrag door activiteitenbudgettering en/of prestatie-

contracten;
5   Zorg voor beter opgeleide/getrainde managers en bestuurders en hun ondersteu-

ning.

Noten

1 Ik ben collega professor dr. Hans Bossert zeer erkentelijk voor deze bijdrage aan dit boek. Als hoog-
leraar is hij verantwoordelijk voor de Public Governance MBA-opleiding bij de Universiteit van 
Nyenrode en als worldwide public sector chairman bij Deloitte heeft hij als geen ander een goed 
overzicht van de internationale ontwikkelingen bij overheden.

2 IHS Global Governance Survey 2003.



Bijlage 1
Overzicht onderraden 

De ministerraad heeft op 2 juli 2003 besloten het stelsel van onderraden als volgt te 
wijzigen. De minister-president is op grond van artikel 18 van het Reglement van Orde 
voor de Ministerraad voorzitter van alle onderraden. In het onderstaande schema is het 
stelsel van onderraden weergegeven onder vermelding van de beleidsonderwerpen, de 
coördinerende bewindspersonen, de samenstelling en de secretaris.

Onderraad/coördine-
rend bewindspersoon

Beleidsonderwerpen Samenstelling¹ Externe 
deskundigen

Raad voor Europese 
en Internationale 
Aangelegenheden 
(REIA, EA/IA) 
Minister van Buiten-
landse Zaken

Internationaal beleid, ontwikkelings-
samenwerking, Europees beleid, defen-
siebeleid

BuZa, Def, EZ, 
BZK, BVK, 
OCW, Ju, Fi, 
VROM, VenW, 
LNV, SZW, VWS, 
VenI

Vz. voorpor-
talen, PV EU, 
Commissaris EU

Raad voor de Veilig-
heid en de Rechts-
orde (RvdVR)
Minister van BZK. 
Minister van Justitie. 
Minister voor VenI.

Algemeen wetgevingsbeleid, consti-
tutionele zaken, wetgevingkwaliteits-
beleid, vreemdelingenbeleid, integratie, 
beleid en uitvoering op het terrein van 
integraal veiligheidsbeleid, (nationaal 
en internationaal, dat wil zeggen ram-
penbeheersing, terrorismebestrijding 
en brandweer), rechtshandhaving en 
preventie (politie, inclusief beheer, bij-
zondere opsporingsdiensten, strafrech-
telijke keten), organisatie rechterlijke 
macht

BZK, BVK, Ju, 
VenI, Def, Fi, 
BuZa, VROM, 
VenW, VWS
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Onderraad/coördine-
rend bewindspersoon

Beleidsonderwerpen Samenstelling¹ Externe 
deskundigen

Raad voor Bestuur 
en Openbare Dienst 
(RBOD) 
Minister van BZK. 
Minister voor BVK.

Inrichting openbaar bestuur, 
grotestedenbeleid, arbeidszaken 
collectieve sector, kwaliteit en organi-
satie rijksdienst, ontbureaucratisering, 
overheids- personeelsbeleid, bedrijfs-
voering rijksdienst (incl. ICT), publieke 
prestaties, herindeling

BZK, VenI, Ju, 
Def, OCW, SZW, 
VROM, EZ, Fi, 
VWS 

Directeur SCP

Onderraad/coördine-
rend bewindspersoon

Beleidsonderwerpen Samenstelling¹ Externe 
deskundigen

Raad voor de Nati-
onale Veiligheid 
(RNV)² 
Minister-president

Coördinatie inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten, AIVD en MIVD

BZK, BuZa, Def, 
Ju

Raad voor Economi-
sche Aangelegenhe-
den (REA) 
Minister van Econo-
mische Zaken
Minister van Verkeer 
en Waterstaat (voor 
sectorale verkeer- en 
vervoeraangelegen-
heden)

Algemeen economische vraagstukken 
(incl. MEV/CEP), economische struc-
tuur, economische sectoren (onder 
andere verkeer en vervoer, land-
bouw), marktordening, deregulering 
bedrijfsleven en administratieve lasten-
verlichting

EZ, VenW, LNV, 
VROM, Fi, SZW, 
VWS

President DNB, 
Directeur CPB

Raad voor de Ruim-
telijke Ordening 
en Milieubeheer 
(RROM)
Minister van VROM.

Ruimtelijke ordening (ook in relatie 
tot infrastructuur), externe veiligheid, 
wonen, milieubeheer, natuurbeleid, 
water

VROM, VenW, 
LNV, Ju, Fi, EZ, 
Def, BuZa, BZK, 
OCW

Vz. voorporta-
len, Directeur 
Milieu- en 
Natuurplanbureau 
RIVM, Directeur 
Ruimtelijk Plan-
bureau

Raad voor Weten-
schaps-, Technologie- 
en Informatiebeleid 
(RWTI) 
Minister van OCW. 
Minister van EZ 
(voor ICT-/T-aangele-
genheden)
Minister voor BVK 
(voor informatie-
beleid)

Wetenschapsbeleid, Hoger en beroeps-
onderwijs (BVE, HBO, WO), technolo-
giebeleid, informatiebeleid

OCW, EZ, LNV, 
Def, Fi, Ju, BVK
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Onderraad/coördine-
rend bewindspersoon

Beleidsonderwerpen Samenstelling¹ Externe deskun-
digen

Raad voor Zorg, Wel-
zijn en Onderwijs 
(RZWO) 
Minister van VWS. 
Minister van OCW.

Sociaal-cultureel beleid, welzijn, jeugd-
beleid, sport, zorg/volksgezondheid, 
primair en voortgezet onderwijs, cul-
tuur en emancipatie

VWS, OCW, 
SZW, Fi,
LNV, Ju, EZ, 
BVK

Directeur SCP,
Vz. voorportaal

Raad voor het  
Sociaal-Economisch 
en Inkomens Beleid 
(RSEIB).
Minister van SZW

Sociaal-economisch beleid, sociale 
zekerheid, arbeidsmarkt, arbeidsver-
houdingen, inkomens- en levensloop-
beleid (inclusief pensioenen, fiscaliteit 
en financiering zorgstelsel).

SZW, VWS, Fi, 
EZ, BZK, OCW, 
LNV

Directeur CPB,
Directeur SCP

Noten

¹  Bewindspersonen kunnen desgewenst een vergadering van een onderraad bijwonen. Alle bewinds-
personen ontvangen stukken die worden rondgezonden t.b.v. de onderraden. Indien in een urgent 
geval een minister zich in een onderraad niet kan laten vervangen door een staatssecretaris of minis-
ter a.i., kan deze zich na uitdrukkelijke instemming van de Minister-president in een onderraad laten 
vervangen door zijn SG.

²  Gelet op het bijzondere karakter van de RNV gelden afwijkende regels voor de vergadering van de 
RNV. Andere bewindspersonen dan de leden van de RNV kunnen uitsluitend op uitnodiging de 
vergadering bijwonen. Zij worden uitgenodigd indien er in de RNV onderwerpen aan de orde komen 
die de belangen van die minister(s) regarderen, zulks ter beoordeling van de Minister-president.
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